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Judoclub Randori
Vierlingsbeek e.o.

Veilig vallen kun je leren
Onlangs was het weer in het nieuws: Botbreuken in de gymzaal: “Geef kinderen les in vallen”.
Wat de oorzaak van vallen ook is, goed vallen is aan te leren. Voor de trainers en judoka’s van
judovereniging Randori Vierlingsbeek is dit niets nieuws.
Sommige mensen lopen altijd
letsel op als ze vallen, anderen
juist nooit. Het maakt blijkbaar
uit hoe je reageert tijdens een
val. Het is dan ook niet zo gek
om te denken dat je kunt leren
hoe je moet vallen.
Door judo leren kinderen vallen, iets waar ze later veel voordeel van kunnen hebben. Goed leren vallen geeft
zelfvertrouwen. Kinderen zijn dan niet meer bang en durven bijvoorbeeld ook meer tijdens gymlessen.
Ook de motoriek van kinderen
wordt beter door het volgen van
judolessen. Wanneer kinderen
op jonge leeftijd goed leren
vallen en rollen hebben ze daar
in hun verdere leven veel
profijt van.
Een goede motorische ontwikkeling draagt niet alleen bij aan prestaties tijdens sport en spel, het draagt
zeker ook bij aan zelfvertrouwen en hierdoor aan de sociale ontwikkeling van jonge mensen.
Judoclub Randori Vierlingsbeek zet zich in om hierin optimaal ondersteuning te bieden.
Is je interesse gewekt, kom dan gerust een keer kijken hoe wij jonge kinderen spelenderwijs het judo en
vallen aanleren.
Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. traint elke dinsdagavond vanaf 18.00 uur in de gymzaal van
Basisschool Laurentiushof te Vierlingsbeek. In alle groepen hebben wij nog plaats voor nieuwe leden.
Voor meer informatie kijk op onze website: http://www.judo-vierlingsbeek.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.
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Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden? 		
Valentinus 632426 draaien!
30 juni KBO: Lezing Stap voor Stap in Joffershof
2 juli
Zonnebloem: Picknick
2 juli
Fietsen met een gids door het “Verboden
Gebied” Vertrek om 13.30 uur vanaf 		
Herberg Thijssen, aan het Vrijthof Lengte
van de tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
10 juli
Harmonie de Herleving: Zomerconcert
van harmonie en slagwerkgroep
De Herleving Locatie: Vierlingsbeek, bij
de watermolen; aanvang 11.00 uur
30 juli
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196 Deze maand geen
ophaalronde oud ijzer! In augustus 		
kunt u Valentinus weer bellen.
6 aug Fietsen met een gids door het “Verboden
Gebied” Vertrek om 13.30 uur vanaf 		
Herberg Thijssen, aan het Vrijthof Lengte
van de tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
15 aug Start kaartverkoop Bèkse Biercantus 		
2016 vanaf 12.00 uur
16 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof
25 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden? 		
Valentinus 632426 draaien!
25-28 aug
Kindervakantiewerk Vierlingsbeek en 		
Groeningen
28 aug DES: korfbalvriendenmixtoernooi
31 aug KBO: Meerdaagse reis
t
/m 4 sept naar Sigmaringen
3 sept Fietsen met een gids door het “Verboden
Gebied” Vertrek om 13.30 uur vanaf
Herberg Thijssen, aan het Vrijthof Lengte
van de tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 sept Beek Beweegt: 4e editie Bekse
Bruggeloop
14 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
19 sept VOVG: Roei clinic in Katwijk
22 sept KBO: Fietsmiddag
23 sept Zonnebloem: Gemeente middag
24 sept Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
25 sept Zangvereniging Vondel: Herfstconcert bij
Concordia; Met Vivace uit Hout-Blerick
en Erato uit Blitterswijck.
29 sept Groenings koor: bloemenactie
1 okt
KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
1 okt
Fietsen met een gids door het “Verboden
Gebied” Vertrek om 13.30 uur vanaf
Herberg Thijssen, aan het Vrijthof Lengte
van de tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
4 okt
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
25 juni

Van de redactie:
●

●

●

●

De eindexamens zitten erop, we hopen weer
veel vlaggen (mét rugzakken e.d.) te zien
wapperen als afsluiting van een school of
studie! Dat mag gevierd worden....
Op De Tôffel komt er weer aan. Tip voor
vaderdag: een Bluumke Op De Tôffel.
De omschrijving daarvan past zó bij
iedere(???!!!) vader: is vrolijk, gezellig, voelt
als thuis, voelt warm en veilig! En het mooie
is: dat cadeau ondersteunt Op De Tôffel
financieel en iedereen is er op zondag
19 juni van harte welkom!
De sloop van de (bejaarden)woningen aan
de Merletgaarde is voltooid. Woningen met
elk hun eigen verhaal over de bewoners
en hen die er op bezoek kwamen of zorg
verleenden. Het is tijd voor nieuwbouw.
Carrousel: waaaaaaaaanzinnig genieten
van een sprankelende, kleurrijke show met
acteer- en zangtalent van een zeer hoog
niveau. Wij citeren:VET RELAXED !!

AGENDA:
2016:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Alles bijeen: Elke woensdag daginvulling
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf
10:00 uur voor geïnteresseerden.
9 juni KBO: Fietsdag
11 juni Kasteel de Voirt, Groeningen;
huiskamerconcert Gerard van Maasakkers
aanvang 20.00 uur; info:
han.morsink55@gmail.com of 			
06-53319279
12 juni RKVV Volharding en Gilde Groeningen:
Voetbal Schiettoernooi; vanaf 9.30 uur
op het sportpark Soetendaal
12 juni Groenings koor: concert in Aarle Rixtel
samen met het koor Korale
14 juni VOVG: Bezoek aan de rozentuin Haps
18 juni LVCNET (glasvezel): Inschrijfochtend in
Joffershof van 10.00 tot 12.00 uur
19 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2016
24 juni VOVG: Jaarlijkse fietsdag
Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
Website: www.vierlingsbeek-groeningen.nl
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5 okt
8 okt
11 okt
15 okt
17 okt
21 okt
22 okt
27 okt
29 okt
29 okt
1 nov
3 nov
3 nov
5 nov
12 nov
15 nov
17 nov
18 nov
19 nov
26 nov
6 dec
11 dec
14 dec
18 dec
20 dec
31 dec

2017:
7 jan
14 jan
18 jan
21 jan

1e Pinksterdag, 1e Communiedag!

VOVG: Toetjesbuffet
Harmonie de Herleving: muziek-, zangen dans spektakel ”Got Talent”
in Concordia
VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
CV de Keieschieters: Verkoop loten
VOVG: Workshop porselein beschilderen
KBO: Spellenmiddag in Joffershof
CV de Keieschieters: Verkoop loten
KBO: Excursie
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Bèkse Biercantus 2016 (Lustrum editie)
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
VOVG: Bezoek aan de moskee in Venray
Gêf ’t dûr: Beek an Toffel;
aanvang 19.00 uur; Eten bij de kok thuis.
(www.bibliobeek.nl)
CV de Keieschieters: Prinsenbal
VOVG: Lezing door de Nederlandse
Hersenstichting
KBO: Herfstwandeling
CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief in
zaal Concordia, aanvang 20.00 uur
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
VOVG: Kerstmarkt
VOVG: Kerstviering
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het Koningskerkje
KBO: Kerstviering in Concordia
Deze maand geen ophaalronde oud 		
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.

Deze 5 kinderen deden zondag 15 mei de 1e communie in de Sint Cornelius kerk in Vortum-Mullem.

Vlnr: Daantje van de Groes, Anne Jacobs,
Stef Creemers, Pastor Tjeu Timmermans,
Liz Bardoel en Femke van Bree.
Wat keken ze allemaal uit naar deze mooie en
speciale dag. Er waren voorbereidingslessen
samen met Pastor Tjeu Timmermans op de
Sint Anna School in Vortum-Mullem. Daar leerde
ze de mooie dingen en regeltjes die met de
1e communie te maken hebben. Ook maakte ze
zelf de versiering voor in de kerk en mochten ze
zelfs met de Pastor in de geheime kluis van de
kerk kijken. Oooh dat was spannend en heel erg
mooi. In april hebben de kinderen ook nog een
bezoekje aan de bakker gebracht, Een mooie
traditie en wederom een leerzame les. Samen met
Marjan Jacobs (blokfluitdocente in Vierlingsbeek en
Vortum-Mullem) studeerde ze een liedje in dat ze
alle 5 ten gehore brachten tijdens de communiedienst.

CV de Keieschieters: Groeningseavond
CV de Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant
CV de Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
CV de Keieschieters: Reünie Jeugd 		
(55-jarig jubileum)
CV de Keieschieters: Liedjesavond
CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
CV de Keieschieters: Zittingsavond
CV de Keieschieters: Zittingsavond

28 jan
4 febr
12 febr
17 febr
18 febr
24 febr
t m
/ 28 febr CARNAVAL
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje

Het toeval trof inderdaad dat ze alle 5 op blokfluitles zitten bij Marjan! De kinderen zongen en lazen
voor uit het misboekje en zo werd het een mooie
mis gemaakt door en voor de kinderen. Zo zie je
maar weer dat je ook als je niet bij elkaar op school
zit of in hetzelfde dorp woont, wel samen een
mooie communiedag kunt vieren. Gefeliciteerd
Stef, Liz, Daantje, Anne en Femke met jullie
1e Communie.

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
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Aanmelden voor de Bekse Bruggenloop 11-9-2016
is gestart.

Meld je vanaf 1 juni tot en met 1 september 2016 aan
voor de Bekse Bruggenloop via www.vierlingsbeekgroeningen.nl onder het kopje ‘verkoop’
Na inschrijving en betaling ontvang je een email ter
bevestiging inclusief alle benodigde informatie.
Inschrijven kan ook nog op de dag zelf tot tenminste 15
minuten voor start van de gekozen afstand.
Voorinschrijving tot 1-9-2016
5 km:
€ 5,- p.p.
Talentenloop:
€ 5,- p.p.
10 km:
€ 7,50 p.p.
Estafetteloop
€ 10,-per groep
Kidsloop:
€ 3,- p.p.
Bambinoloop
€ 2,Wandelen:
€ 2,50 p.p.

Inschrijven op de dag zelf
5 km:
€ 6,- p.p.
Talentenloop:
€ 6,- p.p.
10 km:
€ 8,50 p.p.
Estafetteloop
€ 12,Kidsloop:
€ 4,- p.p.
Bambinoloop
€ 3,- p.p.
Wandelen:
€ 3,50 p.p.

Info over Bekse Bruggenloop
Voor meer info kunt u terecht op www.vierlingsbeekgroeningen.nl onder het kopje evenementen Bekse
Bruggenloop.
Routes op facebook
In juni worden de routes op facebook geplaatst. Je kunt
dan alvast starten met gericht trainen.
Contact over Bekse Bruggenloop:
Voor vragen kunt u terecht bij
beksebruggenloop@hotmail.com.

Meer bewegen? Ga hardlopen!
Bron: Alles over sport.nl
Hardlopen is een van de meest laagdrempelige vormen
van sport. Het is gemakkelijk: je stapt de deur uit en kunt
direct aan de slag. Je zult merken dat je al snel fitter
wordt. Bouw de training geleidelijk op, bijvoorbeeld
door hardlopen af te wisselen met wandelen.
De sport is ook eenvoudig in te passen in je agenda. Zelfs
wanneer je een drukke dag hebt. Loop je buiten, dan
merk je dat je bepaald niet de enige bent: hardlopen is
populair. De kans is groot dat iemand in de buurt mee
wil lopen. Gezellig!
Enkele tips:
- zorg voor goede schoenen
- kies de juiste kleding
- bepaal je doel
- loop volgens een trainingsschema
- start met een goede warming-up
Heb je interesse om het hele artikel te lezen, kijk op
facebook op de pagina van Bekse Bruggenloop of stuur
ons een email, dan sturen we je het artikel toe.

De Bekse Bruggenloop is een initiatief van Beek
Beweegt/ Gêf ‘t Dûr van Bibliobeek.
De werkgroep Bekse Bruggenloop maakt onderdeel uit
van Stg. GroeVie.
Op 11 september 2016 beweegt heel Vierlingsbeek.
Samen worden we het sportiefste dorp van de regio!
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GROETERS LAND VAN CUIJK
Misschien heeft u er al over gelezen in de media;
in het Land van Cuijk kunt u op pad met een Groeter. Wat is een Groeter? Een Groeter is een gids
die u meeneemt naar mooie en bijzondere plekken
in zijn dorp of stad. Ook in Vierlingsbeek en
Groeningen zijn Groeters actief.

Woensdag 23 mei zouden we met een aantal
leden, het Blotevoetenpad in Elsendorp lopen.
Helaas moesten we dit uitstellen ivm het slechte
weer. De nieuwe datum maken we zo snel
mogelijk bekend.
Het is juni en de zomer komt er aan. Op 14 juni
aanstaande bezoeken we ‘Het Roozenhuys’ in
Haps waar alles in het teken van ‘rozen’ staat;
rozenthee, rozengebak, rozenijs etc. Waarschijnlijk
krijgen we daar het ultieme zomergevoel.
Om 13:30 uur vertrekken we vanaf het Vrijthof.
24 Juni gaan we weer fietsen ter afsluiting van de
1e helft van het kalenderjaar. (Let op, dit jaar
fietsen we een keer op vrijdag!) Alle deelnemers
krijgen persoonlijk bericht met informatie.
We hopen dat het lekker fietsweer zal zijn en
maken er in ieder geval een gezellige dag van.

In 1848 werd in het aardrijkskundig Woordenboek
der Nederlanden Vierlingsbeek omschreven als
“een der fraaiste en volkrijkste dorpen uit den
omtrek”. Helaas lag Vierlingsbeek in de frontlinie
tijdens de 2de Wereldoorlog en is er veel van dat
moois verwoest. Gelukkig niet alles en daar zijn
interessante verhalen over te vertellen!
Hoe Israëlieten, Hervormden, Katholieken hier
samenwoonden, hoe de vele winkeltjes en cafés in
de Spoorstraat en Grotestraat het straatbeeld
bepaalden in de vorige eeuw en de historie van de
kastelen. Hoe de Schans in Groeningen in de
Middeleeuwen voor veiligheid zorgde en het Vrijthof
in Vierlingsbeek al eeuwenlang een bewoonde
plek is. En waar de Maas bepalend is geweest
voor de rijkdom van het dorp.

Gerard van Maasakkers

Het kan leuk zijn om met familieleden die hun
wortels hier hebben liggen op stap te gaan met
een (overigens gratis) Groeter. Of juist met
vrienden die niets van Vierlingsbeek of
Groeningen weten. Een Groeter wil altijd eerst van
u weten waar uw interesses liggen, het tijdstip en
hoe lang het mag duren. Dat is belangrijk want een
Groeter raakt nooit uitverteld!

theater # thuis heeft de bekende liedjeszanger,
Gerard van Maasakkers, overgehaald om op
zaterdag 11 juni bij ons een huiskamerconcert te
geven. Gerard zal in een ongeveer anderhalf uur
durend programma tal van liedjes zingen die dan
uit zijn uitgebreide repertoire gekozen kunnen
worden. Hij treedt op zonder geluidsinstallatie en
begeleidt zichzelf. In een intieme setting van maximaal 50 gasten zit je er met je neus boven op.
Tijdens, na het optreden en in de pauze is er volop
gelegenheid om met Gerard over zijn liedjes, teksten en nog veel meer (na) te praten.
We heten je vanaf 19.30 uur welkom op Kasteel
de Voirt, Voortweg 8 te Groeningen. Het concert
begint om 20.00 uur. In de pauze bieden we een
kopje thee of koffie aan. Na afloop van het concert
verwennen we je met een hapje en drankje.
Dat alles voor €25 per persoon.

Startpunt: Herberg Thijssen, Spoorstraat 5 in
Vierlingsbeek.
Informatie :
Jan Hendriks
Lucy Kusters
Rein Verhoeven
Peter Verdijk
Els Opheij-Verhoeven

Mail of bel naar han.morsink55@gmail.com of
06-53319279
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0478-631377
0478-630369
0478-631723
0478-631235
0478-631794

Kiendata

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 17 juni, 1 en 15 juli Aanvang: 13.45 uur

Vierlingsbeek/Groeningen

KBO soos-inloop-middag

Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten,
rummikub spelen of sjoelen in gemeenschapshuis
Joffershof. Ook voor een kopje koffie bent u van
harte welkom van 14.00 tot 16.00 uur.

Busdagtocht
26 mei was ons jaarlijks uitstapje. Deze keer ging
de reis naar Zuid Limburg. De eerste stop was in
Horn waar we, na een lekker kopje koffie met
appelgebak en het toezingen van de twee jarigen
in ons midden (foto), een bezoek brachten aan
museum “Terug in de tijd”.

Vaste activiteiten

Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het
Joffershof
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur bij
het Joffershof
Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in
het Joffershof
Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen
van 13.00-14.00 uur en van 14.15-15.15 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur
Info 06 43201502
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor
Ouderen aangepast niveau van 11.00 - 11.45 uur
in het Joffershof
Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag
van 14.00-16.00 uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen
van 9.15-10.15 uur en van 10.30-11.30 uur in het
Joffershof
Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof
13.45 uur
Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst
alleengaanden om 14.00 in Joffershof
Info 632028

De prachtige auto’s, brommers, koetsen, kinderwagens en de vele nagebootste winkeltjes en bedrijfjes in dit museum zijn een mooie terugblik op
vervlogen jaren waar de 50- en 60-er jaren centraal
staan. Hierna ging het naar Vaals waar we bij het
Drielandenpunt een heerlijke lunch kregen. Na een
korte wandelpauze en voor enkelen vele treden naar
boven om van het uitzicht te genieten, reden we
naar Wittem waar we de kerk van de H. Gerardus
met zijn prachtige kapelletjes bezochten. Het was
heerlijk weer dus konden we volop genieten op
een terrasje. Verder brachten we een bezoek aan
de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Het
aanzicht van de vele witte kruizen brengen je
terug naar de bange oorlogsjaren van de tweede
wereldoorlog. Nu is het een vredige plek waar de
rododendrons met zijn pracht en praal de hele
begraafplaats omringt. De terugreis werd onderbroken voor een lekker dinertje. We mogen terugzien op een prachtige, stralende dag.

Lezing Psoriasis,
Sport en Beweging
Psoriasis is een chronische huidaandoening, gekenmerkt door overmatige schilfering, jeuk en rode
verkleuring. In Nederland lijden ruim 300.000 mensen aan deze aandoening. Psoriasis is nog niet te
genezen maar wel goed te behandelen. Dermatologen hanteren drie behandelmethoden: lokaal
(zalven en gels), lichtbehandeling (UVA en UVB) en
de zogenaamde systemische middelen. Deze laatste worden ingezet als de eerste 2 niet meer voldoende werken en meestal is er dan sprake van
ernstige psoriasis. De jongste ontwikkeling op het
gebied van systemische middelen zijn de biologicals. De Psorias Vereniging Nederland zet zich in
voor de belangen van psoriasispatienten.
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Een van de middelen daartoe is shirtsponsoring
van voetbalvereniging R.K.V.V. Volharding uit
Vierlingsbeek. Omdat sport en beweging een
positieve uitwerking kunnen hebben in het leren
omgaan met een chronische aandoening. M.n. bij
een huidziekte speelt schaamte en het daarmee
omgaan een belangrijke rol. Daarom organiseert
de PVN in samenwerking met R.K.K.V. Volharding
een voorlichtingsavond over

Aanmelden Peuterspeelzaal
Vuurtoren schooljaar 2016 - 2017

Psoriasis, sport en beweging.

Ook in het schooljaar 2016-2017 is uw peuter vanaf
twee jaar welkom op peuterspeelzaal De Vuurtoren.

op: woensdag 8 juni 2016
van: 19.00 - 21.00 uur
in: sportpark van R.K.V.V. Volharding
Sportpark Soetendaal,
Soetendaal 5 A,
5821 BL Vierlingsbeek
In deze voorlichtingsavond zullen dermatologen
en patiënten vertellen over het belang van sport en
beweging voor psoriasis en hoe psoriasis een plek
te geven in het dagelijkse leven van werken en
vrije tijd. Voor de deelnemers aan deze voorlichtingsavond is er veel ruimte om vragen te stellen.
Deelname aan deze lezing is gratis.
Met vriendelijke groeten,
Psoriasis Vereniging Nederland
afdeling Zuidoost Nederland			
Henk Hulshuizen
Voorzitter

Op de peuterspeelzaal leren kinderen een aantal
belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken met
andere kinderen, op je beurt wachten en eerlijk
delen. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks soepeler laten verlopen. Samen
met de peuters van Dagopvang De Vuurtoren krijgen
de kinderen een uitgebreid activiteitenprogramma
aangeboden met aandacht voor de verschillende
ontwikkelingsgebieden. Iedere dag wordt er een
bewegingsspel aangeboden en zorgen we dat er
voldoende tijd en ruimte overblijft voor vrij spel.
Heel belangrijk vinden wij het ook om iedere dag
buiten te spelen, want: een dag niet buiten is een
dag niet geleefd!

R.K.V.V. Volharding
Frans Kersten
Voorzitter
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Loterij 21 mei 2016
		
Lotnummer
1 Prijs Kleuren TV (LCD)
2383
2 Prijs Bonnen Bolle Buik t.w.v. €40,00 0217
3 Prijs Sandwich grill
3236
4 Prijs IJscrusher ( kunststof + rvs)
3126
5 Prijs Amuseset op acaciaplaat
2723
6 Prijs limonadetap
1008
7 Prijs crèpemaker
0265
8 Prijs sleutelkastje
2661
9 Prijs 2 antracietkleurige balkonbakken 1712
10 Prijs Tafelklok/weerstation
4417
			
(De prijzen moeten vóór 1 januari 2017 zijn
afgehaald.)

Kinderen vanaf 3,5 jaar zullen daarnaast regelmatig met een pedagogisch medewerker de basisschool bezoeken. We gaan er gymmen in de
speelzaal of mee spelen in één van de groepen
1-2. We maken zo op een ongedwongen manier
alvast kennis met de school, de toekomstige juffen
en klasgenootjes. Niet alleen wij, maar ook de basisschool ervaart dit als een grote meerwaarde
voor de kinderen.
Uitgebreide informatie over wat wij bieden en wat
u van ons kunt verwachten leest u op onze website
www.spring-kinderopvang.nl
Voor aanmelding kunt u zich wenden tot klantteam
3, via 088-2088303 of belt u met de locatie zelf:
tel. 088-2088376. Eventueel bestaat de mogelijkheid tot een rondleiding of kennismaking.
Team Kindcentrum De Vuurtoren

Jaarrekening 2015, 1e Algemene
Begrotingsbijstelling 2016 en
Kadernota 2016

Jaarlijks behandelt de gemeenteraad voor het zomerreces een drietal financiële documenten uit de
planning & controlcyclus. Deze behandeling vindt
plaats in de raadsvergadering van 30 juni aanstaande.

Jaarrekening 2015

De jaarrekening 2015 van de gemeente Boxmeer
sluit met een overschot van € 2.136.689,--.
Belangrijkste meevallers waren lagere kosten
Jeugdzorg, lagere kosten Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, een hogere uitkering uit het Gemeentefonds, hogere opbrengst verkoop landbouwgrond en uitstel van kosten herziening
bestemmingsplannen. Door de verslechterde economische marktomstandigheden bedroeg het
resultaat van de grondexploitatie per saldo
€ 189.490,-- negatief en is de voorziening dubieuze
debiteuren verhoogd met € 399.000,--.
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor
een gedeelte van overschot tot een bedrag van
€ 1.117.775,-- over te hevelen naar het dienstjaar
2016 om verplichtingen uit 2015 af te dekken.
Voorgesteld wordt het restant van het overschot
ad € 1.018.914,-- te storten in een bestemmingsreserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning om
toekomstige risico’s in de uitvoering van de WMO
op te vangen.

MVC’64 bedankt alle kopers van onze jaarlijkse
huis aan huis lotenverkoop.

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2016

Kijkt U ook eens op onze website voor de
thuiswedstrijden en actuele berichten van onze
vereniging! www.mvc64.nl

Via de 1e Algemene Bijstelling wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid
en de hieraan gekoppelde middelen van het
dienstjaar 2016. Belangrijkste conclusies:
De begroting 2016 ligt op koers met per saldo een
negatieve afwijking van € 448.000,--.
Belangrijkste mutaties zijn:

Uitslag Loterij MVC’64 21 mei 2016.

De gewonnen prijzen kunnen, tegen inlevering van
het juiste lotnummer, afgehaald worden bij
Leanne Oudenhoven, Vierlingh 10, Vierlingsbeek
tel: 631940
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Gevolgen nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren
meerkosten
€ 260.000,--;
Hogere inhuurkosten tijdelijk
personeel i.v.m. ziekte
€ 250.000,--;
Kosten referendum
€ 45.000,--;
Hogere uitkering gemeentefonds
€ 115.000,--;
Lagere kosten Regiotaxi
€ 53.000,--.

Kadernota 2016

In de Kadernota 2016 wordt een eerste doorkijk
gegeven naar de begrotingsjaren 2017 - 2020.
Langzaam maar zeker kruipt de economie uit het
dal. We zien dat de huizenmarkt herstelt, het consumentenvertrouwen toeneemt en ook de investeringsbereidheid van bedrijven aantrekt. Maatschappelijk gezien zijn er nog de nodige problemen op
te lossen. De verdere transformatie/vernieuwing in
het sociaal domein zal nog veel inzet vergen van
alle participanten. Ook de vluchtelingenproblematiek houdt de gemoederen flink bezig. Aandacht
dient te worden besteed aan mensen die op een
of andere manier buiten de boot vallen. In dit
krachtenveld van economische mogelijkheden en
maatschappelijke vragen en eisen zal de gemeente
haar weg moeten vinden.
De financiële speerpunten zoals vorig jaar geformuleerd blijven in dit meerjarenperspectief actueel.
Uitgangspunt blijft een sluitend meerjarenperspectief met een versterking van de reservepositie, een
verlaging van de schuldenpositie en een stijging
van de belastingdruk in lijn met de inflatie. Dit
betekent dat de gemeente Boxmeer nog steeds
beperkte mogelijkheden tot nieuw beleid heeft.
Risico’s, met name in de grondexploitaties, worden
beheerst en verkleind. Onzekerheid bestaat nog
over de uitkering die de gemeente komende jaren
ontvangt uit het Gemeentefonds.

Het internet vernieuwt namelijk razendsnel. Zelfs
de meest simpele sites vragen steeds meer data.
En ook al maak je er weinig gebruik van, vroeg of
laat ontkom je niet aan bepaalde toepassingen.
Denk bijvoorbeeld aan zorg op afstand of het bedienen van huishoudelijke apparatuur via wifi.
Met glasvezel ben je in alle omstandigheden goed
op de toekomst voorbereid. Waar het huidige koperen netwerk - hetzelfde als dat van vijftien jaar
geleden - inmiddels aan zijn limiet zit, kan glasvezel nog tientallen jaren mee. De capaciteit van een
glasvezelnetwerk is haast oneindig.
En waarom je dan juist nu moet overstappen, terwijl je nog geen behoefte hebt aan razendsnel internet hebt? Omdat je vrijwel hetzelfde (of minder)
betaalt als bij je huidige internetprovider én een
aansluiting (in de kernen) gratis is. Wil je in de toekomst alsnog overstappen, iets waar je vroeg of
laat niet aan ontkomt, betaal je daarvoor extra
kosten. Kijk voor meer info op www.lvcnet.nl.

Herinneringsboek vroegtijdig
overleden baby’s
Glasvezel: ook interessant als je weinig internet met
een glasvezel-aansluiting krijg je een supersnelle internetverbinding. Sterker nog, de snelst mógelijke
internetverbinding. Perfect voor gamen, downloaden,
skypen, Netflixen en ga zo maar door. Maar wat als
je niet zo’n fanatieke internetgebruiker bent. Loont
het dan om over te stappen? Jazeker! Want vroeg
of laat hebben we allemaal glasvezel nodig. Een
voorbeeld. Kun je de inbelmodems van ongeveer
vijftien jaar geleden nog herinneren? Die met dat
karakteristieke piepgeluidje. In die tijd kon je kiezen
voor een overstap naar een veel snellere kabelmodem. Een flinke verbetering, die toen niet iedereen
nodig vond. Een paar jaar later gebruikte echter niemand meer internet via een telefoonlijn. Vandaag de
dag is zelfs snelheid van het snelste kabelinternet
van toen al volledig achterhaald. En met die modem
met dat inbeltoontje? Daar kun je helemaal niks
meer mee. En dat is nog maar 15 jaar geleden…

Een zwangerschap eindigt niet altijd op een
roze wolk. Soms overlijdt de baby. Voor de buitenwereld lijkt het alsof deze baby’s niet zijn
geboren en nooit hebben bestaan. Vooral voor
de ouders is dit een verdrietige constatering.
Cindy en Yvonne, moeders van de overleden
jongetjes Finn en Stijn, kwamen op het idee
van een herinneringsboek.
Op donderdag 20 oktober is er ’s avonds in het
Maasziekenhuis een herinneringsbijeenkomst voor
ouders van een overleden baby. Namens haar mede-initiatiefnemer Cindy geeft Yvonne aan: “Finn en
Stijn waren de eerste baby’s die overleden in het
nieuwe ziekenhuis. Met het herinneringsboek is hun
dood ook de start van iets nieuws. De ouders van
alle baby’s die na april 2011 zijn geboren, en die zijn
overleden in de periode tussen de 24e week van de
zwangerschap en de achtste dag na de geboorte,
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zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst.” Ouders
die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich
aanmelden tot vrijdag 1 juli.

Herinneringsboek

Het herinneringsboek is een losbladig boek met op
de vrolijke kaft tal van symbolische tekeningetjes,
belangeloos getekend door rouwtherapeut Gertie
Mooren. Yvonne en Cindy hechten aan een vrolijke
kaft. “Als ouders zijn we blij met de erkenning van
het bestaan van onze kindjes”. Ouders van een
overleden baby ontvangen een pagina, die zij naar
eigen inzicht mogen vullen ter nagedachtenis aan
hun kindje. Tijdens de jaarlijkse herinneringsbijeenkomst in oktober kunnen ouders hun pagina aan
het boek toevoegen.”

Ouders zijn niet alleen

Het herinneringsboek krijgt een plek in het Stiltecentrum van het ziekenhuis. Cindy en Yvonne:
“Deze zichtbare herinneringsplek is iets moois, dat
ouders die ook zo’n verlies meemaken tot steun
kan zijn. Het gaat om erkenning dat onze kinderen
hebben bestaan, want voor de wereld zijn ze nauwelijks zichtbaar geweest. Maar het is ook een
boodschap aan de ouders: Je bent niet alleen!”

Paulien Korte

Paulien Korte uit Boxmeer exposeert haar tentoonstelling ”Vruchten van de levensboom”. Wanneer
licht door duisternis breekt valt het uiteen in kleuren
en daaruit bestaat het werk van Paulien Korte.
Sinds 1996 werkt zij met collagetechiek. Zij wil
hiermee getuigenis afleggen van de kracht van het
licht en hoopt dat haar schilderijen een inspirende
en vitaliserende werking mogen hebben. In de
prikkamers van het laboratorium zijn, tot juni, drie
grote collages te zien.

Herinneringsbijeenkomst

Gekoppeld aan het boek is er voortaan een jaarlijkse herinneringsbijeenkomst. Oktober is wereldwijd
de maand van de overleden baby’s. De eerste bijeenkomst is op 20 oktober voor de betreffende
ouders uit het verzorgingsgebied van het Maasziekenhuis. Het programma staat in het teken van
herdenken, eren en het vullen van het herinneringsboek.

Adriaan van Rossen

Tot eind augustus zijn ook de werken van Adriaan
van Rossen en Gijs van Lanen, beiden afkomstig
uit Overloon, te bewonderen.
Adriaan, gepensioneerd werktuigbouwkundige, is
via de keramiek en klei aan het beeldhouwen geraakt. Zijn werk kenmerkt zich door een grote variëteit in materialen. Hardsteen, brons, hout en de
zachtere albast of serpentijn. Ook graveren van
eierschalen (van de Nandoe) behoort tot zijn arsenaal. Het merendeel van de werken wordt gekenmerkt door non-figuratieve vormen. De laatste
tijd richt hij zich op het graveren van potloodpuntjes. Minibeeldjes in de punt van een timmermanspotlood.

Oproep

Ouders die graag willen deelnemen aan de herdenking kunnen zich melden via j.vdberg@pantein.nl
Aanmelden kan tot vrijdag 1 juli. Vermeld bij de aanmelding uw naam, (e-mail) adres en telefoonnummer en de naam en geboortedatum van uw kindje(s).
Na aanmelding ontvangen de ouders tijdig een vervolgbrief met meer informatie en een blanco pagina
die zij kunnen personaliseren voor in het herinneringsboek.

Leden kunstkolk exposeren in het
Maasziekenhuis

Gijs van Lanen

Gijs van Lanen maakt ook beelden, maar deze zijn
toch compleet anders. Hij is een aantal jaren geleden begonnen met werken in gasbeton. Daarna
per toeval uitgekomen bij “wortelhout”. Na grondige bewerkingen zijn hierin vaak prachtige vormen te herkennen. Het zijn ware bodemschatten.
Het is de intentie van Gijs om de natuurlijke structuren in het hout zoveel mogelijk te behouden. Het
hout moet voor zich spreken en dat doet het. De
sokkels van metaal, vervaardigd door kunstsmid
Juul Baltussen, versterken het geheel. Het dode
hout komt als het ware weer tot leven.

Kunstkolk, een kunstenaarscollectief in de gemeente Boxmeer, bestaat tien jaar! Reden om op zoek
te gaan naar een extra, anders- dan-andere- expositieruimte. Deze is gevonden in het Maasziekenhuis.
Voor het Maasziekenhuis een geweldige kans om
kunst in huis te halen en zo patiënten in een nog
prettigere omgeving te ontvangen. Op dit moment
exposeren Paulien Korte, Adriaan van Rossen en
Gijs van Lanen hun werk.
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Bezoekinformatie

plaats, die midden in het museum komt, zodat
publiek kan meekijken bij de restauratieprojecten.
En verder wil het museum aanhaken op bestaande
fietsroutes, waarbij het de bedoeling is dat er een
fietsroute dwars door het museum komt te lopen.
Voor het realiseren van deze ambities doet het
museum een beroep op de overheid en op
cultuurfondsen. De totale kosten van de renovatie
worden namelijk begroot op vijf miljoen euro.
Het is de bedoeling dat het museum in 2019, bij
het 75-jarig jubileum van de bevrijding van
Zuid-Nederland, weer volledig bij de tijd is.

De exposities zijn te bewonderen in de hal van het
ziekenhuis en in de voortuin bij de hoofdingang.
In september komt er weer een nieuwe expositie
in het Maasziekenhuis met werk van andere leden
van de Kunstkolk. Meer informatie is te vinden op:
www.kunstkolk.nl en specifiek over deze kunstenaars: www.paulienkorte.nl, www.gijsvanlanen.nl
en www.artisculp.nl.

Oorlogsmuseum viert
70e verjaardag

Badmintonclub de Raaymeppers
is op zoek naar hulp bij de
jeugdtraining.

Oorlogsmuseum Overloon, het oudste museum
in West-Europa over de Tweede Wereldoorlog,
viert haar 70e verjaardag. Het werd in 1946
opgericht om de Slag bij Overloon nooit meer
te vergeten. Nu, zeventig jaar later, hoort dit
museum bij de grootste drie van Nederland,
samen met het Anne Frank Huis en Kamp
Westerbork.
Het museum veranderde in die zeventig jaar continu.
Maar dat kon niet voorkomen dat in de jaren tachtig de bezoekersaantallen geleidelijk aan terugliepen. Met de komst van de grote militaire collectie
van Jaap de Groot, tien jaar geleden, pikte het
museum de opgaande lijn weer op. Sindsdien komen er elk jaar weer ruim honderdduizend bezoekers naar Overloon voor het museum.

Wij hebben een grote groep jeugdleden die op
woensdag van 18.30 - 20.00 uur traint in de Raaijhal in Overloon. De groep is momenteel te groot
voor onze hoofdtrainer om alleen les aan te geven.
Wil / kun jij onze hoofdtrainer assisteren? Een klein
groepje jeugdleden begeleiden tijdens de training?
Onder supervisie van de hoofdtrainer,,de kinderen
enthousiasme en kneepjes van het vak bijbrengen?
Uiteraard ben je daarna welkom om, als je dat wilt,
zelf te gaan spelen, van 20.00 - 22.30 uur tijdens de
training / speelavond van de volwassenen
Meer info:
Maria van den Brand
mvandenbrand@hotmail.nl
06-46531987
Jan Mertens
mertens.jc@gmail.com
06-20877014

‘Mantelzorg; wat verlies je en
wat win je?’
Zorgen voor een ander raakt je. In het zorgen krijg je
te maken met vragen of uitingen van zorg of vreugde. Je gaat op zoek naar de diepere betekenis van
de dingen die gebeuren rondom leven, ziekte en
sterven. Thema’s als zinverlies, loslaten, grenzen en
verantwoordelijkheid spelen dan een rol. Zorgen
voor een ander kan zin geven aan je leven. Soms is
het moeilijk om de zorg vol te houden dan kan zingeving in de verdrukking komen.

Ook nu is het museum weer bezig met verandering. De kern van het museum, de tentoonstelling
over Nederland in de oorlogsjaren, wordt op de
schop genomen. Op 2 oktober gaat de nieuwe
expositie open. Daarmee hoopt het museum weer
aan te sluiten bij eigentijds publiek. Belangrijk
daarbij is dat de geschiedenis niet meer abstract
wordt weergegeven, maar dat er veel persoonlijke
verhalen in voorkomen.
Verder staan er de komende jaren nog andere vernieuwingen op stapel. Zoals de vrijwilligerswerk-

We gaan tijdens deze bijeenkomst met je op zoek
naar je eigen krachtbronnen. Je gaat ervaren wat je
verliest en wat je wint met mantelzorgen. Je krijgt
inzicht in datgene wat voor jou zin geeft aan mantelzorg en wat je kunt doen om het zorgen vol houden.
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Data : Vrijdag 10 juni 2016
Tijd
: 13.30 tot 15.30 uur
Locatie : MFC Oelbroeck
		 Breestraat 1D, 5854 AX Sint Anthonis

Knausgård, A.F.Th. v.d. Heijden met De helleveeg;
Youp van 't Hek in Nederland volgens Youp; en
Cruise van Suzanne Vermeer.

Lezen zonder internet

De bijeenkomst wordt door het Steunpunt Mantelzorg LvC in samenwerking met het OLC (Ouderen
en Levensvragen Land van Cuijk) georganiseerd
en is gratis.

De app is gratis te downloaden op een tablet of
smartphone via de App Store of Google Play Store. De geselecteerde boeken komen in de boekenkast in de app te staan. Na het downloaden is
voor het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor vakantie.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen met Steunpunt Mantelzorg via 0485-846739 of
mailen met info@mantelzorglvc.nl.

Kinderen en volwassenen met dyslexie kunnen
een deel van de e-books in een aangepast lettertype lezen (ePub-versie). ‘[Mijn dochter] (11) heeft
dyslexie, wil nooit boeken lezen, maar leest nu
voor het eerst zelf op de iPad! – een blije moeder.’

1 juni ging de VakantieBieb open:
hèt zomercadeau van de
Bibliotheek
Gratis e-books voor iedereen op smartphone of
tablet

VakantieBieb
kinderen:
1 juni t/m 31 augustus 2016
volwassenen:
1 juli t/m 31 augustus 2016

Met de VakantieBieb-app heeft iedereen gratis
toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse e-books gedurende de hele zomer. Voor
de jeugd gaat de VakantieBieb al in juni open en
de titels voor volwassenen zijn beschikbaar vanaf juli. Er zijn dit jaar nog meer titels te downloaden, zestig in totaal, en er zijn handige leeftijdscategorieën voor kinderen aan gekoppeld.

Titels voor kinderen

De VakantieBieb omvat ook deze zomer een mooie
lijst met avontuurlijke, griezel-, detective, fantasieen humoristische boeken. Kinderen van 6-9 jaar kunnen bijvoorbeeld helemaal opgaan in het verhaal Iep!
van Joke van Leeuwen of raadsels oplossen en
moppen lezen in Nog een mop? van Erik van Os.
Kinderen tussen 9-12 jaar kunnen wegdromen bij de
avonturen van Samuel en Tess in Mijn bijzonder rare
week met Tess van Anna Woltz. Ook jongeren ouder
dan twaalf jaar kunnen een keuze maken uit diverse
leuke e-books en mogen misschien al een enkel
volwassen boek lezen.
Met de VakantieBieb-app kunnen kinderen tijdens
de zomervakantie e-books van de Bibliotheek op
een tablet of smartphone lezen. En dat doen ze
graag: ‘Ik vind de vakantieapp super leuk want nu
mag ik wel op de tablet en anders niet.’ (Ingestuurde reactie op VakantieBieb 2015.) Als kinderen
regelmatig blijven lezen in de zomervakantie, vallen zij niet terug in leesniveau. Lezen in de zomer
is daarom belangrijk en dat kan heel goed digitaal
met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek.

Vierlingsbeek staat weer
Op De Tôffel!
Op zondag 19 juni is het Vrijthof wederom het decor voor Op De Tôffel. Voor de 24e keer alweer
een mooie dag vol fijne popmuziek van vandaag
de dag. En dit alles is ook dit jaar weer helemaal
gratis toegankelijk.

Ook ruime keuze voor volwassenen

Op De Tôffel wordt om 13.30 uur afgetrapt door
Condor, de overtuigende winnaar van bandwedstrijd Op Ut Tuffelke. Deze vier jonge honden uit
Grubbenvorst barsten van de energie en zorgen
voor één lange adrenalinerush van grunge, stoner,
indie en rock. Radio Eliza weet een storm van

Niet alleen voor kinderen biedt de VakantieBiebapp uitkomst, ook volwassenen komen vanaf juli
aan hun trekken en hebben de mogelijkheid om
dertig titels te downloaden. Romans, spannende
en informatieve boeken, voor ieder wat wils. Een
kleine greep uit de selectie: Vader van Karl Ove
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artiesten en fingerpickers), Theo Sieben (prachtige
rootsmuziek vol virtuoos gitaarspel dat soepel
samengaat met een warm stemgeluid), Point Quiet
(donkere americana en alt.country met een keur
aan akoestische instrumenten, pedal steel en
vocale meerstemmigheid… intiem, intens en
melancholisch), Bony King (internationaal vermaard
singer-songwriter uit Gent met meesterlijke liedjes
en een hemelse stem) en Clean Pete (stemmige
Nederlandstalige folkpop vol hartzeer, humor en
zelfspot voortgebracht door de gitaar, cello en
beelschone stemmen van de leukste tweeling van
de hedendaagse vaderlandse popscene, helemaal
uit… Sambeek).

vrolijkheid van het podium te blazen. Een frisse,
inventieve band die grossiert in dansbare popliedjes vol catchy hooks. Het vijftal won afgelopen
najaar de Amsterdamse Popprijs, bracht in april de
debuut EP Intergalactic Flumy Furby uit, neemt
komend najaar deel aan de Popronde en scoorde
en passant een radiohit met het nummer Kids.
Over naar Het Andere Podium. Daar wordt het bal
geopend door Lemon. Dit kwartet uit Amsterdam
en Gennep maakt lekkere Britpop met aanstekelijke ritmes. Ook op hun vorig jaar verschenen vierde
album Perfect It Will Never Be is het weer raak.
Ongedwongen, relaxt, spacy, psychedelisch en
uiterst groovy. Zoals Happy Mondays in hun beste
dagen. Zo begeesterd als The Great Communicators zie je bands zelden spelen. Een energiek en
dynamisch schouwspel. Het zestal uit Amsterdam
en Den Haag maakt kleurrijke indierock met
jongen-meisje-samenzang in de geest van Broken
Social Scene. De van een commercial bekende
single Zoetrope is daar het sprankelende bewijs
van en het debuutalbum The Great Communicators
staat er boordevol mee.
Terug naar Het Ene Podium, naar Son Mieux. Son
Mieux is Camiel Meiresonne, ex Soul Sister Dance
Revolution en All Missing Pieces, en klaar om de
wereld een kijkje te geven in die van hem. Hij schrijft
zijn liedjes in het holst van de nacht maar als we
mogen afgaan op nummers als Easy, Feels en
3FM Megahit Even is het bij hem thuis nooit ál te
donker. Zijn muziek klinkt zowel intiem als uitbundig. Thijs Boontjes Dans- en Showorkest is een
rockband van het funky soort. Met Nederlands als
voertaal. Vergelijken is moeilijk want zo’n orkest
als dat van Thijs Boontjes was er nog niet, maar
denk aan een kruising tussen Sven Hammond
Soul en Bram Vermeulen. Eind maart verscheen
de tweede EP Ambiance. Serieus grappige branie
van hoog muzikaal niveau en de single Alleen Naar
De Kermis was een heuse hit.

Op Het Andere Podium staat inmiddels Canshaker
Pi. Vier branieschoppers uit Amsterdam die volgens
Tim Knol ‘belachelijk goede garagerock’ maken.
Het rammelt en rommelt en kleurt netzomin als
Pavement, Dinosaur Jr. en Teenage Fanclub binnen de lijntjes. Opwindend, vuig en ruig. Double
Veterans is een basloos trio uit de Belgische
Kempen. Geïnspireerd door The Velvet
Underground, The Stooges, Neu! en Spacemen 3
brengt Double Veterans psychedelische garagerock. Ongepolijste liedjes en krakende rock met de
jaren 60, 70 en 90 in het achterhoofd. Met gevoel
voor melodie en het betere beukwerk. Energiek en
verslavend.

Het intieme en sfeervolle Koningskerkje is wederom
hét podium voor mooie ‘kleine’ akoestische optredens. Gastheer BJ Baartmans ontvangt de singersongwriters Dirk Vissers (winnaar Songwedstrijd in
De Weijer te Boxmeer), The Watchman (gelouterd
troubadour uit Eindhoven met lekker gitaarspel in
de beste traditie van Amerikaanse countryblues

Op Het Ene Podium gaat het verder met The
Brahms. Met hun eerste single Golden scoorden
The Brahms meteen een 3FM Megahit. Het nummer staat op het vorig jaar verschenen debuut
Meraki, een EP vol catchy en melodieuze liedjes
met zomerse frivoliteit en energieke uitspattingen.
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In maart bracht het Utrechtse viertal de opvolger
Belise uit, wederom gevuld met die heerlijke combi
van Afrikaanse grooves en dansbare indiepop.
It was loud, mean, fast & dirty!

De Likt is een eigenzinnig electronica- en raptrio
uit Rotterdam. Door de combinatie van de
minimale techno en italo van John van Beek, de
gevarieerde funky opsmuk van Giorgi Kuiper en de
gepeperde woorden van Jordy Dijkshoorn
ontstond al snel een eigen geluid. In april 2015
verscheen het titelloze debuutalbum van de heren.
Tracks als Praat Rotterdams Met Me en Ja Dat
Bedoel Ik hadden miljoenen views, De Likt speelde
een aantal keren bij 3FM, deed De Wereld Draait
Door en de grote doorbraak was daar. De rest
is geschiedenis. Zó vet worden ze in Rotterdam,
ehh… Nederland, niet vaak gemaakt!
Op De Tôffel 2016 wordt afgesloten door Leeways.
Een vet swingende mix van ska, reggae, hiphop,
funk, pop en rock. In december 2014 won het
vijftal de Grote Prijs Van Nederland en een jaar
later komen de Arnhemmers met hun
debuutalbum Tales Of A Madman op de proppen.
Leeways stoort zich niet aan muzikale grenzen en
die mengelmoes aan stijlen klinkt bijzonder
vanzelfsprekend en energiek. En op het podium is
het met deze ‘feel good band’ helemaal feest,
zoals Leeways onder ander op de Zwarte Cross
liet zien. Tijdens Op De Tôffel worden de vijf bandleden aangevuld met twee blazers en een toetsenist en ontstaat Leeways XL. Een extra garantie
voor een extra volvet geluid.

Na twintig jaar rock ‘n’ roll in de hoogste versnelling gaat Peter Pan Speedrock ermee stoppen en
maken Peter, Bart en Bartman een laatste rondje
om afscheid te nemen van hun publiek. En natuurlijk mag Op De Tôffel in deze tour niet ontbreken.
Want drie keer eerder stond het driekoppige rock
‘n’ rollmonster uit Eindhoven Rockcity Op De
Tôffel: 1997, 2000 en 2003. Nog één keer knallen
alle speedrockkrakers snoeihard over het Vrijthof
om het publiek daarna dankbaar achter te laten na
deze laatste big bang. Houdoe en bedankt!
Weer terug naar Het Andere Podium, naar MC XL,
producer/DJ Mucky Muxx en hypeman Don de
Baron, oftewel NoizBoiz. Het Rotterdamse trio is
sinds 2004 bij elkaar en richt zich voornamelijk op
Nederlandstalige grime en dubstep. De boys
werken samen met onder andere Zwart Licht, Boef
En De Gelogeerde Aap en Ronnie Flex en brengt
diverse releases uit waaronder het album
Georganiseerde Chaos. Sinds enige tijd behoort
NoizBoiz tot de stal van Nouveau Riche, het label
dat onder andere Mr. Polska, Boaz van de Beatz
en Jebroer herbergt. KD Soundsystem zorgt voor
een uniek en energiek spektakel waarbij niemand
stil kan staan. Keiharde tropische beats, sexy
danswerk en een leger aan diversiteit… De crew
van KD Soundsystem (voorheen Kuddedieren)
bestaat uit MC Power, Zoë, Samira, The Teacher &
Addik. De vijf brengen live zang, MC, dans en
DJ skills samen in een wervelende show.

Naast alle muziek is er ook een uitgebreide
festivalmarkt met diverse etenswaren en
snuisterijen. De presentatie van het geheel is in
handen van Denvis, artistiek duizendpoot.
Het is voor de bezoekers verboden om eigen
drank mee naar het festivalterrein te nemen.
Op De Tôffel is een gratis toegankelijk festival en
wil dat graag blijven. Inkomsten uit de horeca zijn
voor de organisatie dan ook onmisbaar. Vandaar
dat het meenemen en nuttigen van eigen drank
niet is toegestaan.
Alle informatie over Op De Tôffel 2016 is te vinden
op www.opdetoffel.nl.

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE
ZONDAG 19 JUNI > VRIJTHOF VIERLINGSBEEK
> AANVANG 13.30 UUR > ENTREE GRATIS
PETER PAN SPEEDROCK | THE BRAHMS |
DE LIKT | LEEWAYS | THIJS BOONTJES DANSEN SHOWORKEST | SON MIEUX | DOUBLE
VETERANS | NOIZBOIZ | KD SOUNDSYSTEM |
CANSHAKER PI | THE GREAT
COMMUNICATORS | RADIO ELIZA | CLEAN PETE
| BONY KING | THE WATCHMAN | POINT QUIET |
THEO SIEBEN | BJ BAARTMANS | LEMON | DIRK
VISSERS | CONDOR
www.opdetoffel.nl
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Stichting Op De Toffel dankt:
Alle Vrijwilligers
Onze Bluumkes
A&P Zeefdruk
A. Theunissen Constructies BV
A2C - Accountants
ABC Afbouwcentre
Actio Verhuur
Adr. Spierings BV
Machinehandel & Koeltechniek
Advocaat Mw. Mr. H.C. Egger-van Oppen
Allroundservice Vierlingsbeek
Arno Thijssen Stukadoors & Texwerk
Atelier Estrella
Atelier Mai Way Hairstyle
Auto- en Motorrijschool Peeters
Auto Venray
Autobedrijf Harm Martens
Autobedrijf Kusters BV
Automaterialen De Elzen / Brezan
Autorijschool Succes
Autoservice Kamps
Axender BV
B&B Boerderijherberg Van Riswick - Juriëns
Bardoel Tuin- en Bestratingsspecialist
Bas Winkelmolen
Basisschool Laurentiushof
Beauty Salon 'Mooi Meisje'
Beautysalon Chantal
Bèkse PubQuiz
Berly-Fleur
Blommestein Hoveniers
Boomkwekerij De Schans
Boomkwekerijen Bardoel BV
Boomwereld
Bouw en Klus op Maat René Gerrits
Bouwbedrijf A.G. School
Brabant Water
Broeder Metaaltechniek
Broeren Opleidingen
Café Zaal Restaurant De Wildeman
Caafetaria Happy Corner
Colors@Home Siebert Wonen
Creemers Glas- Schilder- en Onderhoudswerken
Cybox
DA Drogist
Dayens HR Support
De Haas Verhuur
De Vos Containerservice
Derde Divisie
Détech Engineering
Dierencentrum Ommehof
Djeenz
Dorpsblad Globaal
Duikgoed
Dutch Cups
EHBO Vereniging Vierlingsbeek
Elbers Montageservice
Evers Installatieburo BV
Evers Melkveehouderij
Fa. Wijenberg
Fam. Arts
Fam. Van den Boogaard
Finidi Groothandel in Carnaval en Feest
FPK
G. de Groot Bouw
G. Reijnders Tegelwerken
Gastenverblijf “Slapen bij Ons Thuus”
Gemeente Boxmeer
Grafisch Vierlingsbeek
Grand Café Broer & Zus
Groenkompas
Gryphus
Harmonie De Herleving
Haveco Zitmeubelen
Havens Graanhandel N.V.
Herberg Thijssen
Hotel Asteria
Hoveniersbedrijf Keuten Van Loon
Hubo Overloon
Hyfass Adviesgroep
IJssalon Clevers
InBev AB Nederland / Jupiler
Innoting BV
InternActief
Jabo Landbouw / Technische Handel

Jacobs & Smits Metaalbewerking BV
Jansen Bouwontwikkeling BV
Jaro-Controls
Oploo
Jenniskens Dakbedekking
Groeningen
Jeroen Stevens Grondverzet
Deurne
Jilisen Makelaardij
Vierlingsbeek
Jip Vormgeving
Boxmeer
Joren Klauwverzorging
K. Joosten-Graat - Therapeutische
Rijkevoort
Elastische Kousen
Vierlingsbeek
Kampeercentrum Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Kapsalon - Nagelstudio José
Vierlingsbeek
Kastjemenou
Vierlingsbeek
Ketelaars Bouwhulp
Vierlingsbeek
Keulen Automaterialen
Venray
Klinkerboerderij
Venray
Klusbedrijf Fons Peltenburg
Vortum-Mullem
Klusbedrijf Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Kremers Autobanden
Boxmeer
Kuda Electro BV
Vierlingsbeek
Kusters Catering
Heijen
Kwekerij De Kamp
Cuijk
L. Akkermans Boomkwekerij BV
Vierlingsbeek
Landbouwmechanisatiebedrijf Th. Peeters
Vierlingsbeek
Landvancuijk.nl
Groeningen
Leeijen Metsel- & Tegelwerk
Vierlingsbeek
LIHO Telecom & Safety Systems
Bangkok
LIMA Machinale Houtbewerking
Vierlingsbeek
Loonbedrijf Van Kempen Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Maasland Radio
Overloon
Manege Klaphekken
Vierlingsbeek
Mar-Oil Smeermiddelen
Groeningen
Metselbedrijf Remi de Hoog
Groeningen
Mini-Camping De Brunk
Geijsteren
Montagebedrijf Bliksemtechniek
Groeningen
Motor Service Vierlingsbeek
Groeningen
‘s-Hertogenbosch Mulders Auto’s
NLmeubel
Vortum-Mullem
Notariskantoor Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Oikia Advies
Vierlingsbeek
P. Gooren Administraties
Overloon
PLUS Verbeeten
Vierlingsbeek
Profile Gennep Frans Thijs
Vierlingsbeek
QL Risk & Insurance Management
Boxmeer
R&R van Rens Boomkwekerij
Overloon
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
Vierlingsbeek
REMAX PC
Milsbeek
Rienties Tuinmachines BV
Boxmeer
ROC Gilde Opleidingen Hout & Meubel
Eindhoven
Salon Toine
Eindhoven
SATO Evenementen
Vierlingsbeek
Schildersbedrijf Romeo Hendriks
Overloon
Slagerij Roland Centen
Vierlingsbeek
Smits Sound
Maashees
Sport Lavit Holland
Lelystad
Steakhuys Leuke Broeders
Vierlingsbeek
Stevens Hout VOF
Maashees
Syntax Personeelsdiensten BV
Vierlingsbeek
System Intelligence
Vierlingsbeek
‘t Genot Ambachtelijk Pannekoekenrestaurant
Holthees
Tandartspraktijk Molenbeek
Vierlingsbeek
Tapijthuis Boxmeer
Vierlingsbeek
Teun Nabuurs BV
Oostrum
The Phone House
Den Haag
Thetru Venray
Deurne
Timmermans Gerard en Mariëlle
Vierlingsbeek
Toonen Event Support
Leuth
Top Sport & Groen BV
Boxmeer
Van den Akker & Blenckers Stukadoors
Vierlingsbeek
Van den Boogaard Veerdienst
Overloon
Vierlingsbeek-Bergen
Vierlingsbeek
Van der Wouw Design
Vierlingsbeek
Van Rattingen Kraanverhuur
Vierlingsbeek
Van Welie Opleiding en Advies
Vierlingsbeek
Veehouderij Verstegen
Maashees
Venlona Licht- en Geluidsystemen
Vierlingsbeek
Verhuurbedrijf Lumar B.V.
Venray
Verkeersschool Beumers
Merselo
Violin Consultancy
Overloon
Vitelia
Nieuw-Bergen
VTS-Transport
Overloon
Welcom bij Janssen
Breda
Wilbert Jeuken Hoeve de Knol
Cuijk
Wim Geurts
Vierlingsbeek
Zalencentrum Concordia
Maashees
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Boxmeer
Wijchen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Maashees
Venray
Vierlingsbeek
Groeningen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Boxmeer
Groeningen
Bergen (LB)
Vierlingsbeek
Maashees
Vierlingsbeek
Maashees
Groeningen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Maashees
Vortum-Mullem
Boxmeer
Groeningen
Nuenen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Bergen (LB)
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Groeningen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Gennep
Venray
Vierlingsbeek
Boxmeer
Vierlingsbeek
Maashees
Venlo
Overloon
Boxmeer
Vierlingsbeek
Overloon
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Overloon
Venray
Vierlingsbeek
Mill
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Boxmeer
Vortum-Mullem
Boxmeer
Venray
Vierlingsbeek
Mill
Overloon
De Rips
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Oostrum
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Venlo
Horst
Nieuw-Bergen
Vierlingsbeek
Oirlo
Boxmeer
Boxmeer
Holthees
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek

GELOOFSBIJEENKOMST

we willen graag dat u erbij bent. Komt allen en zegt
het voort!

Op dinsdag 14 juni om 20.00 uur komen we op
het Parochieel Centrum in St. Anthonis samen om
ons geloof te delen en te verdiepen. Iedereen is
daarbij van harte welkom. Elke bijeenkomst staat
op zichzelf. Deze keer zal het thema zijn: het eeuwig leven. Dat er een eeuwig leven is, is een essentieel onderdeel van het Christelijk geloof. Maar
hoe stellen we ons dat voor? Is er alleen een “hemel”, of ook een “hel”? En hoe moeten we de aloude leer van het “vagevuur” ons voorstellen? Als
inleiding zal een fragment uit de mooie DVD-reeks
“Catholicism” van father Robert Barron (Nederlands ondertiteld) getoond worden. De ontmoeting wordt geleid door kapelaan Donders en Jantje
Bax, en wordt uiterlijk om 22.00 uur afgesloten.

Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact
op met Lucy Koelen, mailadres:

joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988.

Voor verhuur van beamer, laptops
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels,
bel Marius Cuypers, tel 631303.

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

Eerste Familiemis
op zondag 26 juni om 10.30 uur in
Sint Anthonis



Iedereen uit alle 14 deelparochies is van harte uitgenodigd voor de eerste “Familiemis” op zondag 26
juni om 10.30 uur in de H. Antonius Abtkerk in Sint
Anthonis. Een Heilige Mis voor alle parochianen,
gezinnen en vrijwilligers, voor jong en oud! Jezus
wil ons samenbrengen als één grote familie van
God! Na de Familiemis is er koffie/thee/ranja en
iets lekkers en volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Schakel. De Familiemis is buiten de
vakantietijd steeds op de 4e zondag van de maand.
De volgende Familiemis is op zondag 25 september
2016. Noteer deze data alvast in uw agenda want

adverteren
doet verkopen

Te koop verse aardbeien
H. Linssen Op den Bosch 4
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag:
13.30-18.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Dinsdag en zondag gesloten

Gradje Tweewielers

Voor
al uwTweewielers
fietsreparatie
Gradje
Onderdelen op voorraad
Voor al uw fietsreparatie
Onderdelen op voorraad
De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek
06-17769196
gradjewelbers@kpnmail.nl
De
Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek
06-17769196
gradjewelbers@kpnmail.nl
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Warme Bakker Degen

Reclame: 13 t/m 18 juni
● Tegeltaartje voor vader €11,00
● Kruimelvlaai €7,25
● Volkorenbrood €1,85
● 5 gesorteerde harde broodjes
		 naar keuze €1,80
Reclame: 20 t/m 25 juni
● 3/4 Bananenvlaai €8,35
● V-kornbrood €2,30
● Worstenbroodje €1,10
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Judith Rouwens

Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl
Open dagelijks:
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

Vanaf nu verkrijgbaar bij Mar-Oil aan de Molenweg 2 te Vierlingsbeek

ssen
Propaangasfle
g
5 kg en 10,5 k

• 5 kg (Dinfles) - €15,• 10,5 kg - €24,Ook voor klein-verpakking motorolie kunt u bij ons terecht.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00 - 16:00 • Zaterdag op afspraak
Molenweg 2 • 5821 EA Vierlingsbeek • Tel: 0478-561541 • www.mar-oil.nl
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TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Klimaat

Sanitair

Verwarming

Elektra

Bezoek ook onze
installatievakwinkels!

Overloon - Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal

De Zandpoort
Groeningen
Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk.
Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

kijk op de website www.salontoine.nl

Bouw

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits

Voortweg 1b
5826 AG Groeningen
tel: 0478-630410 Mobiel: 06-13894015

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.martensasperges.nl
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Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.
www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Voor al uw bedrijfsuitingen!

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Uw gezondheid... mijn zorg!

Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop

rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect

tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk
van ons werk.

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

Boukje Weel
Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T 0478 - 561156
I www.boukjeweel.nl

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Bandenhandel Groeningen

BROEREN

Voor al uw zomer- en
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237
Openingstijden:
Maandag
Woensdag
Zaterdag

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

18.00 - 22.00 uur
18.00 - 22.00 uur
08.00 - 16.00 uur
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Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

Wellness & Beauty

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nl

Tapijtreiniging
Vanaf heden zijn we weer in het bezit van
twee tapijtreinigers voor de verhuur.
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.

De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2.
Uiteraard kunnen wij de tapijtreiniger brengen
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)

Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989











Steigerhouten planken op lengte
gezaagd.

Schootsveld 5
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Vierlingsbeek

0478-632232

Gespecialiseerd in:
● Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
● De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
● De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
● Hotstone en orang Malu massage
● Microdermabrasiebehandelingen
● Nu IPL ontharing
Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

bouwadvies en -begeleiding
T: 06-53883255 | E: info@ketelaarsbouwhulp.nl | W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent
bankieren zoals u dat wilt.
Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze
kantoren in Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen

Ook dan kunt u op ons rekenen!

mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke
beperking.
In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien
Lemmens of Anja van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van
uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak
met (0485) 450 450
Een aandeel in elkaar
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Inschrijven
kan tot
1 juli

HIER
NU
OF NOOIT
LET OP!
LAATSTE KANS
OP SUPERSNEL
GLASVEZEL

We zijn goed op weg,
maar we zijn er nog niet...

ZO SCHRIJF IK ME IN VOOR GLASVEZEL
ga naar www.lvcnet.nl

kies een provider
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vul het inschrijfformulier in

ONBEZORGD VAKANTIE
MET ONZE

GRATIS

VAKANTIECHECK!
U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT VOOR:

Aankoopadvies en -begeleiding
Importeren van auto’s
Onderhoud van alle merken
Autoschadeherstel en -spuiterij
Tenaamstelling van al uw voertuigen

0478 631 252

0478 641 312

0478 631 901

WW W.AU TOK US TE RS. NL
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