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Nieuwe Postcommandant brand-
weer Vierlingsbeek

Na ruim 15 jaar commandant te zijn geweest heeft 
Ed Harmsen zijn taak als commandant neergelegd. 
Hij gaat zich de laatste periode van zijn loopbaan 
alleen nog richten op zijn dagelijkse taak als Hoofd 
preventie voor het Land van Cuijk. Vorig jaar al gaf 
Harmsen aan meer uit handen te willen geven aan 
het kader en zich zo langzaam wilde terug trekken. 
Immers waren alle korpsleden maximaal opgeleid 
tot manschap A, hoofdbrandwacht, en enkele tot 
brandmeester. Het wagenpark en materieel werden 
3 jaar geleden helemaal vernieuwd en alle benodig-
de structuren waren klaar voor de toekomst.

De zoektocht leidde al snel naar een zeer geschikte 
kandidaat. Na diverse gesprekken werd Paul Too-
nen uit Mill unaniem gekozen als nieuwe comman-
dant. In het dagelijks leven is Paul Specialist Oplei-
den en Oefenen voor alle 9 brandweerkorpsen van 
het Land van Cuijk en daarnaast vrijwilliger van het 
brandweerkorps in Mill. Daarnaast vervult hij enkele 
vrijwilligers- taken waaronder het presenteren van 
de jaarlijkse pronkzittingen.

Eigen verhaal Paul:
Ik ben Paul Toonen (44), geboren en getogen in 
Mill. Sinds kort werkzaam als Postcommandant 
van post Vierlingsbeek. Ik maak bij deze van de ge-
legenheid gebruik om mij even voor te stellen. In 
1989 begon mijn loopbaan bij Defensie,  ik ben zo’n 
15 jaar beroepsmilitair geweest bij de Luchtmobie-
le Brigade. In 2001 heb ik Defensie verlaten om een 
andere carrière te starten bij RICAS. Daar was ik in-
structeur BHV en volgde daar de totale brandweer-

opleiding. Na een paar jaar heb ik mij gestort op 
de studierichting Opleidingskunde aan de HAN. Na 
een aantal jaar als opleidingsontwikkelaar gewerkt 
te hebben voor brandweer- en andere veiligheids-
trainingen, heb ik in 2010 de overstap gemaakt 
naar Brandweer Brabant Noord. Tevens ben ik als 
vrijwilliger werkzaam op brandweerpost Mill. Mo-
menteel combineer ik mijn Postcommandantschap 
van de post Vierlingsbeek met mijn dagelijkse werk-
zaamheden voor Brandweer Brabant Noord activi-
teiten. Ik werk en woon in Mill en mijn rol van Post-
commandant is dan ook anders dan mijn voorgan-
gers. Op de wekelijkse oefen- en instructieavond en 
op de vrijdagochtenden ben ik fysiek aanwezig voor 
de postleden. Dat vind ik erg belangrijk, want voor 
deze groep moet je er zijn. Overigens is het zo dat 
ik bij iedere uitruk op de hoogte gehouden wordt 
door de bevelvoerder van dienst, ongeacht het tijd-
stip. En is het nodig, dan kom ik onmiddellijk onder-
steuning bieden voor opvang of nazorg.

De laatste jaren heb ik veel op Post Vierlingsbeek 
gewerkt met een groep die gedreven is en passie 
heeft voor hun vak. Deze gedrevenheid en ambitie 
heeft geresulteerd in klinkende resultaten op pro-
vinciale en gewestelijke brandweerwedstrijden, 1e 
plaats, 2 x 3e plaats, 1 x 4e plaats. Bij al die wed-
strijden werden alle grote stedelijke korpsen ruim-
schoots verslagen. Bij de gewestelijke finales wer-
den zelfs korpsen als Utrecht en Arnhem voor-
bij gegaan in de puntentelling. Precies om die zelf-
de redenen werd ik destijds enthousiast en merk-
te dat zowel de post als ikzelf dezelfde ambities na-
streven. Dit jaar is er zelfs weer ruimte om nieuwe 
korpsleden te werven. We zoeken jonge enthou-
siaste mannen en vrouwen die wonen en werken 
in Vierlingsbeek en bereid zijn om samen met ons 
in teamverband een lastige klus te klaren. Later dit 
jaar volgt er meer over de wervingsactie. 

Thuis heb ik mijn handen vol aan de opvoeding van 
mijn twee kinderen van 7 en 9 jaar oud, waarvoor ik 
samen met mijn vrouw Judith de verantwoordelijk-
heid draag. In mijn vrije tijd houd ik mij samen met 
mijn vrouw veelal bezig met carnavalsactiviteiten. 
Zelf voetbal ik nog steeds bij de veteranen en train 
ik pupillen elftallen van Juliana Mill. Ik ben in mijn 
spaarzame vrijetijd begaan met hardlopen en ten-
nis. Mijn zangkwaliteiten laten nog wat te wensen 
over maar ik heb me al over laten halen om deel te 
nemen met de groep 112 aan de jaarlijkse liedjes-
avond “Ojjem van egge Bojjem”. 
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Van de redactie:

●	 De scholen zijn weer begonnen, of we nu 
willen of niet, we zitten zo weer in de alle-
daagse structuur en de agenda raakt lang-
zaam maar zeker weer voller en voller. De 
kunst is altijd om die alledaagse structuur 
geen sleur te laten worden, jezelf blijven 
prikkelen om vooral toch  maximaal te ge-
nieten óp en ván de dag. Het zijn de kleine 
dingen die het doen en het geeft jezelf (en 
soms ook een ander) een goed en dankbaar 
gevoel! 

●	 Wij staan ook weer elke 2 weken voor U 
klaar en onze bezorgers fietsen voor U en 
ons door weer en wind. Op vakantie/in de 
vakantie wat meegemaakt, tips, wetens-
waardigheden, waarschuwingen (een ge-
waarschuwd mens telt voor 2), anekdotes... 
laat onze lezers er deelgenoot van worden! 
Wij zien het graag tegemoet via onze mail.

●	 Op ons Sportplein kunt U op 25 aug. a.s. 
van start gaan voor de 1e Bekse Brugge-
loop: hardlopen of wandelen. Of vertoef er 
voor de gezelligheid, de aanmoediging en 
natuurlijk de felicitaties/het inhalen aan de 
finish! Daar worden ongetwijfeld sportie-
ve topprestaties geleverd, ieder naar zijn of 
haar eigen kunnen! Keigoed bezig lijkt ons!.

Vervolg Nieuwe Postcommandant

De kazerne en de postleden maken deel uit van de 
samenleving van Vierlingsbeek. Het is dan ook zaak 
om de samenleving mee te laten profiteren van de 
kazerne en onze mensen. Wij staan 24 uur klaar om 
ingezet te worden en doen dat met veel plezier en 
passie. Ik ben dan ook trots dat ik aan deze post 
leiding mag geven. Wellicht dat we elkaar in de toe-
komst tegen gaan komen en elkaar beter leren ken-
nen.
 
Vriendelijke groet

Brandweer Vierlingsbeek 
klaar voor de toekomst!

EVENEMENTEN:
2013:
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof 
10 okt VOVG: workshop djembee 
15 okt VOVG: thermaalbad Arcen 
18 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof 
23 okt VOVG: winterse gerechtenavond
26 okt Bèkse Biercantus 2013 in zaal 
 Concordia
31 okt KBO: Excursie 
6 nov VOVG: theateravond met Marie 
 Christien 
7 nov KBO: Filmmiddag in gemeenschapshuis  
 Maashees 
16 nov De Keieschieters: Prinsenbal 
21 nov KBO: Herfstwandeling 
21 nov VOVG: spellenavond 
22 nov De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
23 nov Zanggroep Evergreen: ZEV Interactief:  
 aanvang 20:00 uur in zaal Concordia
24 nov Groenings koor: Optreden Groenings 
koor  op uitnodiging van Xing Arnhem
29 nov KBO: Sinterklaasmiddag in Joffershof
30 nov Concordia: Jan Nillesen 35 jaar 
 kastelein; aanvang 20:00 uur in 
 Concordia. Met muziek van: COLD 
 TURKEY, feestband UNIEK en Live 
 concert van U2NL  
15 dec VOVG: kerstmarkt 
17 dec KBO: Kerstviering in Concordia 
18 dec: VOVG: kerstviering
21 dec Vondel: Kerstconcert in het 
 Koningskerkje 

2014:
4 jan De Keieschieters: Groeningseavond
25 jan De Keieschieters: Liedjesavond
8 feb De Keieschieters: Prinsenreceptie
12 feb De Keieschieters: Kaartverkoop 
 zittingsavonden
16 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
21+22 feb De Keieschieters: Zittingsavond
1-4 mrt CARNAVAL
29 mei / 
1 juni Feestweekend Volharding t.g.v. 
 100-jarig bestaan voetbalclub

AGENDA:
2013:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zon-
dag Happen en Stappen in Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
22 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer 
25 aug Bibliobeek: Bekse Bruggeloop: Gif ut   
 Dur/Beek Beweegt
26-30 aug Zonnebloem: Collecte Zonnebloem
31 aug Ophalen oud papier: Gilde, tel  631714
 Oud ijzer te laden? Valentinus 632426  
 draaien! 
1-5 sept  KBO: Meerdaagse reis Oostenrijk
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3 sept Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 sept Dorpsraad: Bezoek gemeenteraads-
 leden aan Dorpsraad Vierlingsbeek 
 Aanvang: 19:30 uur in Concordia
7-8 sept  Nationaal Natuur- & Vlechtfestival 
 2013 bij Vivara 
10 sept VOVG: Luciaviering
11 sept Zonnebloem: Boottocht
17 sept Dorpsraad: informatieavond CPO 
 aanvang 20:00 uur in Joffershof 
19 sept KBO: Fietsdag
26 sept Groenings koor: bloemenactie 
28 sept Hans Coolen live in concert met band in  
 Concordia 
30 sept VOVG: lezing door 2 mannen over hun  
 geaardheid 

Data voor Agenda of Evenementenkalender?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl

Zaterdag 14 september: 
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 15 september: 
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering
Kapel: 10.30 uur: Eucharistieviering
Intenties: Wim en To Gerrits, Jan Gooren en overl. 
fam. 

Intenties
Indien U indenties voor de weekendvieringen wilt 
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw Marietje 
Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. 
Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van 
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen 18.30 
en 19.00 uur. Telefoon: 631222. De kosten van 
een intentie zijn € 10,00.

(zie voor info ook de website: 
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 

Diensten 
en 
Intenties   
augustus - 
september

Zaterdag 24 augustus: 
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 25 augustus: 
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering 
Intenties: Net Deenen – Ars, Mien Verhofstad en 
overl. fam.      
  

Dinsdag 27 augustus: 
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering

Zondag 1 september: 
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering 
Intenties:Sjef Hendriks namens KBO, Piet Smits 
vanwege sterfdag. 
Maashees: 10.30 uur: Gebedsviering

Zondag 8 september: 
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering
Intenties: Overl. fam. Elbers-v.d. Cruijsen, Cas 
Bartels, Wim van Bommel.

Dinsdag 10 september: 
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering  

Mistijden en vieringen

Het pastoraal team en het bestuur hebben het 
schema van de eucharistievieringen in onze pa-
rochie onder de loep genomen. Het voorlopige 
schema dat op tafel is gekomen heeft nogal wat 
stof doen opwaaien. Daarom is er opnieuw beraad 
geweest, het uiteindelijke schema wordt begin ok-
tober bekend gemaakt. Vooruitlopend hierop heeft 
pastoor Kerssemakers onderstaand artikel in de 
parochiebrief van augustus geplaatst:

“Pastoor,  kunnen wij de mis niet wat later heb-
ben, niet om 9.00 uur op zondag, want dan zijn we 
met ons gezin nog echt  niet klaar dat is wel erg 
vroeg op zondagmorgen.11.00 uur  zou veel beter 
zijn? ” “Pastoor, wij willen de mis graag om 9.30 
uur hebben dan kunnen we namelijk de kinderen 
nog op de koffie hebben”; “Pastoor, 11.00 uur is 
geen tijd voor oudere mensen: om 11.45, 12.00 
uur staat ‘tafeltje dekje’ op de stoep, en wat dacht 
u van het koor en de vrijwilligers?”

Beste mensen, wij dachten er goed aan te doen 
om jonge mensen in de kerk te kunnen halen, we 
dachten er goed aan te doen om iedereen zoveel 
mogelijk tegemoet te komen door de tijden gun-
stiger te organiseren. Als we met 3 priesters al de 
missen  willen doen op zondag, dan zal er wat tijd 
tussen de ene en de andere  mis moeten zitten: 
minstens een half uur om van A naar B te kunnen 
komen. We hebben wat op gang gebracht! Bij na-
der inzien is daarom het besluit genomen dat we 
niets aan de tijden veranderen: 9.00 uur blijft 9.00 
uur en 10.30 blijft 10.30 uur. Wat wél gaat veran-
deren is de frequentie van de vieringen.
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Wat wil dat zeggen?

Doordat de financiële bijdragen in een aantal loka-
le kerken zodanig zijn teruggelopen en ons begro-
tingstekort zodanig is opgelopen moeten we he-
laas snoeien in het aantal vieringen, mede om de 
kosten te besparen.
Immers, het (gering) aantal mensen dat naar de 
mis komt, het teruglopen van de misintenties en  
de teruglopende opbrengsten van de actie Kerk-
balans zorgen er mede voor dat er niet voldoende 
geld meer is om een viering te kunnen hebben in 
die kerk, op die locatie.

Dan moet u niet zeggen: deze of die priester kun-
nen we gemakkelijk vragen en hij zal het toch wel 
zeker willen doen, dan gaat het daar niet om. Wij 
als pastoraal team zullen het ook wel kunnen doen 
maar dan is de reden dat het toch niet kan duide-
lijk: het (steeds geringer wordende) aantal aanwe-
zige parochianen dat naar de Mis komt maakt het 
ook niet meer verantwoord. 

Eén viering in één regio is niet alleen efficiënter, 
maar ook veel mooier, inspirerender èn pakt goed-
koper uit. Dat wil zeggen de ene zondag in kerk A 
de volgende in kerk B en de 3e zondag in Kerk C. 

Ik hoop dat ik u allen hiermee heb ingelicht en 
daarmee ook alle onrust over de mistijden heb 
weggehaald.

Namens het pastorale team en het bestuur van de 
parochie Maria Moeder van de Kerk.
Pastoor-deken Roland Kerssemakers.

Kermiskroegentocht Vierlings-
beek opnieuw stijf uitverkocht

Granaat uit WO II legt kermis bijna stil

Een bij graafwerkzaamheden gevonden Engels ex-
plosief uit de Tweede Wereldoorlog leek maan-
dagmiddag een streep door de kermis en de ker-
miskroegentocht in Vierlingsbeek te gaan zetten. 
Onder toeziend oog van de honderden deelne-
mers aan de plaatselijke kermiskroegentocht zet-
te de politie rond 17.30 uur een bouwterrein achter 
zalencentrum Concordia in het hart van het dorp 
af. Vervolgens verschenen enkele leden van de 
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter 
plaatse. Die concludeerden na onderzoek echter 
dat de granaat niet op scherp stond en naar een 
veilige plek vervoerd kon worden, tot grote op-
luchting van iedereen die de Vierlingsbeekse ker-
mis een warm hart toedraagt. 

Door Ron Koenen

Even keken ze vreemd op, de deelnemers aan 
de kroegentocht. Nieuwsgierig namen sommigen 

van hen een kijkje aan de rand van het bouwter-
rein, waar politie en EOD aan het eind van de mid-
dag druk in de weer waren. Een EOD-busje werd 
voorgereden, het terrein werd afgezet en enkele 
voorbijgangers kregen het vriendelijke doch drin-
gende verzoek van zowel politie als EOD om het 
bouwperceel te verlaten. Ook de organisatie van 
de kroegentocht kreeg als snel in de gaten dat er 
iets aan de hand was op het bouwterrein, dat op 
een steenworp afstand van het kermisterrein en 
café De Wildeman, het ‘station’ waar de kroegen-
tocht zich op dat moment bevond, ligt. Twee poli-
tieagenten informeerden de organisatie vervolgens 
over de vondst van het explosief met een leng-
te van een halve meter, dat, als het op scherp zou 
staan, het einde van de kermismaandag in Vier-
lingsbeek zou kunnen betekenen. “Want dan moe-
ten we uit veiligheid de naaste omgeving ontrui-
men en mag er niemand meer door”, aldus een 
van de agenten. Gelukkig voor kermisvierend Vier-
lingsbeek kwam het niet zover. Ruim een halfuur 
na het afzetten van het terrein werd het sein op 
groen gezet door de EOD en werd het explosief 
afgevoerd naar een veilige locatie en daar tot ont-
ploffing gebracht. 

De Engelse granaat uit WOII, kermismaandag ge-
vonden op het bouwterrein achter zalencentrum 
Concordia. Foto: Ron Koenen

Ruim vijfhonderd betalende deelnemers telde de 
kermiskroegentocht in Vierlingsbeek dit jaar. Foto: 
Paul Deenen
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De negende editie van de kermiskroegentocht in 
Vierlingsbeek was, mede dankzij dit ‘bomincident’, 
een bijzondere. Maar niet alleen door de vondst 
van het explosief. Ruim vijfhonderd betalende 
deelnemers telde Bèkse Kroegentocht dit jaar. Het 
evenement was met dat aantal opnieuw stijf uit-
verkocht. ”Ja, het is mooi om te zien dat dit ker-
mis- en kroegenfestijn na negen jaar nog steeds 
staat als een huis”, zegt mede-initiatiefnemer Jaco 
Nabuurs. “De reacties van de deelnemers zijn nog 
altijd positief en jaar in, jaar uit doen er  meer men-
sen aan de kroegentocht mee. Daar doe je het als 
organisatie voor.” Met een lach: “We gaan ons 
na vandaag opmaken voor de jubileumeditie van 
2014, dat tiende jaar moet natuurlijk extra explo-
sief worden. We pakken tijdens de tiende kroe-
gentocht natuurlijk extra uit.”

De Bèkse Kroegentocht begon maandag om 12.00 
uur bij café-restaurant De Vier Linden bij sportpark 
Soetendaal. Vervolgens ging de tocht naar  jonge-
rencentrum Gryphus, café-zaal De Wildeman, za-
lencentrum Concordia en, tegen de avond, café-
zaal ’t Hoekje. Van begin tot eind konden de ‘gas-
ten’ genieten van een breed pakket kermis- en ho-
recaplezier. Er was onder meer een grote loterij 
waarmee, door lokale ondernemers beschikbaar 
gestelde, kleinere en grotere prijzen zijn te winnen. 
Tevens werd bij elke kroeg een flasmob op touw 
gezet. Ook ontvingen de voorinschrijvers een roze 
T-shirt en een aantal drink-, eet- en attractiebon-
nen. Bovendien maakten zij kans om thuis opge-
haald te worden voor een ritje in een zeer luxe li-
mousine inclusief een lunch. 

De tiende editie van de Bèkse Kroegentocht vindt 
plaats op maandag 11 augustus 2014.

BUITEN DE DORPSGRENZEN (43) 
 
Tussen de middag werd door ons, kantoorfrik-
ken, gerikt. Een cent de slag. Pieken of muizen een 
stuiver. Open een dubbeltje. 
Op zekere dag deed ook de Mol mee. Hij werk-
te op de boekhouding, zat de hele dag een van 
die  schuddende, bonkende goederentreinen gele 
kaarten te voeren. Vooraan in de twintig, sluik haar, 
grove gelaatstrekken, platte neus, waterige oogjes. 
Sloffende gang. 
Het regende die dag pijpenstelen en daarom ging 
hij maar niet naar huis, helemaal aan de andere 
kant van Boxmeer, maar bleef op kantoor. Van col-
lega-overblijvers, zo vertelde hij,  had hij een paar 
boterhammen bij elkaar geschooid waarmee hij 
zijn ergste honger gestild had.
De Mol legde veel risico in zijn spel. Waagde een 
keer of vier een open piek en ging er na een paar 
slagen al in met pek en veren. Maar hij was spor-
tief en betaalde vlot.
Na de pauze nam hij me even apart.

Ik was meteen op mijn hoede.
Wat wilde hij nu weer van mij?
Had hij weer iets raars in de zin?
Zoals vorig jaar?

Het was met de Groeningse kermis, dik een jaar 
geleden. Ik zat nog thuis, hielp mijn ouders.
Mijn twee oudere broers werkten al bij “De Kör-
ver”.
Op maandagavond was het, het begon al te sche-
meren en de kermis had de lichten al ontstoken. 
Het orgel speelde zijn weemoedige melodieën.
Hier was het goed.
Toen voegde de Mol uit Boxmeer, collega van mijn 
broers, zich bij ons. Hij begroette hen allerharte-
lijkst en maakte kennis met mij. 
Hij was met de fiets van Boxmeer gekomen, zei hij. 
Was benieuwd hoe het eraan toeging op de Groe-
ningse kermis. 
Hij droeg een geruit pak, waarvan de broekspijpen 
ruim vielen en een eind onder de knieën om de be-
nen sloten. Een plusfour. Geel overhemd, groe-
ne stropdas, schoenen met spekzolen. Hij vroeg of 
mijn broers hun zuurverdiende centen er al door-
heen hadden gejaagd. Veel scheelde het niet, zei-
den ze. 
De Mol had grote belangstelling voor het loslopend 
vrouwvolk. “Ziet er goed uit!”, uitte hij luidkeels zijn 
bewondering voor een meisje van een jaar of acht-
tien, negentien dat een kaneelstok aan de snoep-
kraam kocht. Ik kende haar niet. Zij was niet van 
hier; misschien ergens bij mensen uit Groeningen 
op bezoek. De Mol vervolgde, iets zachter nu: “Als 
die straks hier nog rondloopt zal ik haar toch eens 
aanspreken! Die heb ik zó zover dat ze even met 
mij achter dat kerkje daar verdwijnt!”. Daarbij lach-
te hij vettig.
“Ik dacht dat jij verkering had, Mol”, zei mijn oud-
ste broer. “Wat zal jouw meisje daarvan wel niet 
zeggen?”.
“Wat niet weet wat niet deert”, zei de Mol lucht-
hartig. 
Hij bood kauwgum aan en sigaretten. Er werd gre-
tig gebruik van gemaakt.
Na een poosje, de Mol had uitvoerig verslag ge-
daan van zijn talrijke veroveringen, zeiden mijn 
broers dat ze nog even een visje gingen kopen. Ik 
was graag met hen meegegaan maar ik had geen 
rooie cent meer.
“Ga je mee naar de danstent?”, vroeg de Mol. “Kij-
ken naar het dansen en of die griet van straks er 
misschien ook is?”. 
“Ik loop wel even mee, hoor. Ik heb toch niks te 
doen en naar huis hoef ik nog niet”.
Wij kwamen een soldaat van de luchtmacht tegen, 
blauwe muts zwierig onder de schouderlus van zijn 
uniformjasje gestoken.
Hij had er flink de pas in en was ongetwijfeld op 
weg van de danstent van Harrie Bardoel naar de 
zaal van Pietje Arts. De soldaat was ook al niet van 
hier, volgens mij had ik hem wel eens in Holthees 
rond zien lopen.
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De Mol bracht de militaire groet door zijn hand 
naar zijn voorhoofd te brengen. “Goedenavond ko-
lonel! De vijand verslagen?! Alles onder contro-
le?!”, sarde hij.
Ik begon eraan te twijfelen of die Mol ze wel alle-
maal op een rijtje had.
De dienstplichtig militair hield zijn pas in, keek eens 
over zijn schouder naar ons en opende zijn mond 
om de Mol van repliek te dienen. Hij bedacht zich 
echter en vervolgde zijn weg zonder een woord te 
zeggen. Misschien wachtte er wel iemand op hem.
                                                                                  
Wordt vervolgd.
                                                                                                    
Nelson.

Goedkoper blijven wonen in 
Vierlingsbeek?

Door CPO bouwen is het mogelijk om 20% goed-
koper je eigen huis te bouwen. Hierdoor is het fi-
nancieel gemakkelijker mogelijk om in Vierlings-
beek te blijven wonen.
C.P.O.: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

Het idee in grote lijnen is dat een groep mensen 
(starters), die allemaal een eigen woning willen, 
een collectief vormen.  
De woningen worden door het collectief samen 
met de zelf gekozen architect ontworpen, de toe-

komstige bewoners hebben dus echt zelf het ont-
werp in de hand. De woningen zullen ook niet het-
zelfde zijn, ieder heeft toch zijn eigen wensen en 
ideeën. Het is dus niet zo dat er een vast plan is 
waarbij alleen tussen wat opties gekozen kan wor-
den (zoals bij een projectontwikkelaar vaak het ge-
val is). 

Door als collectief zaken te regelen is er veel op 
kosten te besparen. Ook zijn er diverse partijen 
die subsidies geven en/of kennis ter beschikking 
stellen voor CPO projecten. De gemeente Box-
meer geeft bijvoorbeeld een korting van 25% op 
de grond en de provincie geeft subsidie.

Dit soort projecten zijn reeds diverse malen in de 
buurt succesvol gebleken. Voorbeelden zijn: Hol-
thees, Rijkevoort en Ledeacker,

Op 17 september is er in de Joffershof een vrijblij-
vende bijeenkomst voor geïnteresseerde. Tijdens 
die bijeenkomst wordt er meer uitleg gegeven, kun 
je vragen stellen en zullen mogelijke vervolgstap-
pen besproken worden.

Als je geïnteresseerd bent kun je je melden bij de 
secretaris van de Dorpsraad: frans.spiekman@zig-
go.nl. Aub een e-mail sturen met uw naam, tele-
foonnummer, e-mail adres en dat u belangstelling 
heeft voor CPO in Vierlingsbeek. 
Aub je ook melden als je geïnteresseerd bent, 
maar op 17 september niet kunt.
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Heb jij je al aangemeld voor de 
Bekse Bruggenloop?  

Heb jij je al aangemeld voor de Bekse Bruggen-
loop? Nee…? Surf hiervoor dan snel naar de site 
www.bibliobeek.nl en klik op de informatiebanner 
van de Bekse Bruggenloop. Niet alleen het aan-
melden, maar ook de overige informatie vindt je 
terug op deze site.  
 
De Bekse Bruggenloop vindt plaats op 25 augus-
tus 2013. Het is mogelijk om de route te wandelen 
of te rennen. Het kerkplein aan de Kloosterstraat 
te Vierlingsbeek wordt op die dag omgetoverd tot 
het Bekse Sportplein. De wandelaars starten deze 
dag om 10.00 uur, de kinderen tijdens de kidsloop 
om 11.00 uur en de hardlopers gaan het laatst van 
start om 12.00 uur. Genoeg redenen om deze dag 
lekker mee te doen of gezellig te komen kijken. 
 

Harmonie De Herleving

Rectificatie van de lijst van gediplomeerden.

Op 10 juli meldden wij vol trots de lijst met gedi-
plomeerden van de muziekschool. Tot onze spijt 
hebben wij hierin een tweetal namen verwisseld.
In de lijst stond dat Lieke van Treek en Mirna Rut-
ten het diploma Klarinet A hebben behaald.  
Nu is dat ook wel zo, maar dat was al een jaar eer-
der het geval. 
Er had moeten staan dat  Eline van Treek  was ge-
slaagd voor het diploma Saxofoon A en dat Simo-
ne Rutten was geslaagd voor het diploma  Dwars-
fluit A.  Dat willen we hierbij graag even rechtzet-
ten. 
We hebben een foto van Eline  en Simone hierbij 
afgedrukt. 

Voor de volledigheid melden wij hier de correc-
te lijst van gediplomeerden  van de muziekschool 
van het lesjaar 2012-2013.

Isa Baltussen:Klarinet A.; 
Milou van den Boogaard: Saxofoon A; 
Merel Klaassen: Saxofoon A.; 
Petra Klomp: Klarinet A;
Juul van Riswick: Klarinet A; 
Simone Rutten; Dwarsfluit A;
Eline van Treek Saxofoon A; 
Marissa de Wijs: Trompet B. 

De geslaagden wensen wij vanaf deze plaats nog-
maals van harte proficiat  en wensen hen veel suc-
ces toe bij de verdere muziekopleiding. 

Eline van Treek

Simone Rutten
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JOC Clubkamp 2013! 

De zomer is in volle gang, inmiddels is het  ker-
mis geweest en zijn veel  kinderen al weer op Kin-
dervakantiewerk geweest. Toch willen we nog heel 
even met iedereen terug kijken naar het begin van 
de zomervakantie…
Clubkamp startte zoals altijd op de vrijdag voor 
de zomervakantie. Iedereen heeft net vakantie ge-
kregen dus tijd om dat te vieren met een kamp! 
Het weer wil nog niet echt heel goed meewer-
ken. Onder de introductietocht gaat het nog wel, 
maar het zweeds-ren-spel wordt eigenlijk meer 
een zweeds-water-ballet. Gelukkig hebben we 
een avondprogramma wat ook prima binnen kan, 
de-jongens-tegen-de-meisjes. Wat glansrijk door 
de toffe totems jongens gewonnen wordt. On-
danks dat zij denken dat mannen in de vrije tijd het 
meest gaan vissen???
Die nacht wordt er (vooral door de Catootjes) heel 
weinig geslapen, maar goed, dat hoort natuurlijk 
bij kamp. Alleen zorgt dat voor een wel heel ver-
moeiende levend cluedo, het valt niet mee om 
dwars door Wellerlooi te rennen met maar een 
uurtje of 2-3 slaap.

Vanaf die middag zijn de weergoden ons echter zo 
goed gezind, dat we een super leuke water- spel-
lenmiddag kunnen houden. Het is zo warm dat ie-
dereen graag een beetje nat wordt. Wat natuurlijk 
ook uitmondt in een groot water gevecht, waarbij 
de leiding zo mogelijk nog fanatieker (en dus nat-
ter) is dan de kinderen. Na het avondspel in het 
bos, mogen alle groepjes aan het kampvuur hun 
rap/liedje of zelfs een eigen gemaakte reclame la-
ten zien. Er zit toch heel veel talent bij het JOC!! 
Dan is iedereen zo moe dat we allemaal gaan sla-
pen, de tweede nacht is een stuk rustiger dan die 
van gisteren.
 

Dat is maar goed ook, want op zondag beginnen 
we de dag met een sportochtend. Iedereen moet 
een wedstrijdje frisbeeën, voetballen, slagballen 
en handdoek-volleyen met eieren. Iedereen is heel 
fanatiek, maar gelukkig ook lekker sportief. Waar-
door het een gezellige en actieve ochtend wordt. 
Hierna komt het feestmaal van het kamp, we eten 
pannenkoeken!! We hebben net genoeg, want er 
zijn bij het handdoek-volley toch wel veel eieren 
gesneuveld…

Na de pannenkoeken gaan we spullen verzame-
len. Nog nooit hebben we zoveel losse spullen ge-
zien als in de kamer van de Wammes Waggel jon-
gens. Wat we ook omhoog houden het is van nie-
mand. Maar goed dat sommige papa’s en mama’s 
namen in spullen zetten en dan nog houden we 
heel veel over… Och ja, dat hoort ook bij kamp! 
Aan het einde is er nog een prijsuitreiking en nog 
nooit lag de einduitslag zo dichtbij elkaar. Maar 
het blauwe team heeft uiteindelijk het kamp ge-
wonnen!!
Natuurlijk willen we ook dit jaar de mensen bedan-
ken die ons spullen gesponsord hebben. Onze ge-
weldige kookstaf, die toch weer heerlijk eten heeft 
klaargemaakt voor zo’n 125 mensen. Alle vrijwilli-
gers, die de kinderen zo uitstekend begeleid heb-
ben en de algehele leiding voor het piekfijn organi-
seren van het kamp.
Tot volgend jaar!!

Leiding van het JOC
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Terugblik Open Dag Museum Van 
Postzegel Tot Tank

Zondagochtend 16 juni, vaderdag, stralend weer, 
een mooie dag is aangebroken!
Rond de klok van 10 uur stopt er een grote opleg-
ger, met daarop een tank, die gelost wordt. 
Half 11: de eerste proefrondjes met de tank wor-
den achter op het maïsland  gereden en ook de 
eerste bezoekers druppelen binnen.
Vanaf 11 uur komen vele bezoekers nieuwsgierig 
de poort binnen. Vele die al van plan waren te ko-
men, maar ook mensen die langs kwamen en be-
nieuwd zijn naar waar dat geronk en die stof van-
daan komt.

In de aanloop naar de Open dag van mijn museum 
Van Postzegel Tot Tank hebben vele mensen ge-
vraagd wat wij er van verwachtten… wát wij er van 
verwachtten wisten we niet, maar wat er de 16de 
gebeurde, ging al onze verwachtingen te boven!

De vele kinderen met soldatenschmink op hun 
gezicht, de speurtocht die de hele dag door ge-
daan werd, de belangstelling en vooral de verba-
zing in mijn museum, over de ruimte en mijn ver-
zamelde collectie, de tank die alleen stil stond 
omdat hij moest afkoelen door het constante rij-
den: kinderen vonden het geweldig en de vaders 
die mee gingen, kwamen er als jongetjes uit de 
tank: wat een kei mooi gezicht! Wat de sfeer die ik 
voor ogen had mede bracht: de veldkeuken waar-
in Stephan en Wim ‘rats, kuch en bonen’  bereid-
den en hongerige bezoekers verbaasde met de 
heerlijke smaak er van. Maar ook De Oude Schoe-
nendoos had een selectie foto’s tentoongesteld 

en kon rekenen op herkenning en verhalen van de 
wat oudere bezoekers. In het museum stond Dick 
Reijnen om vol passie te vertellen over de oude-
re gebruiksvoorwerpen in mijn collectie, die terug 
gaan tot in de steentijd.

Achter onze tuin stonden diverse legervoertuigen 
opgesteld van ‘Lucky seventh’ en ‘Aces’. Ook de 
soldaten die daarbij zaten genoten van de belang-
stelling van de bezoekers aan de Open dag.
’s Middags om 1 uur was het zo ver: de opening 
van Museum Van Postzegel  Tot Tank: Merle, Sil-
ke, Jannus en Floor pompte met fietspompen een 
grote ballon op. Met het knallen van de ballon is 
het museum symbolisch officieel geopend!
Meteen na de opening stroomde de kelder weer 
vol bezoekers en klonk de ronkende motor van de 
tank en ratelde de rupsbanden door het zand.
Tijdens en na de Open Dag heb ik ook aanvulling 
voor mijn museum gekregen;  van een Wilhelmina-
dubbeltjes-armband tot een blanco NSB- boekje, 
van kanonhulzen tot foto’s van oorlogssoldaten en 
nog veel meer.  Heel erg bedankt hiervoor!!! Alleen 
zó kan ik de verzameling uitbereiden! We zijn altijd 
op zoek naar spullen van rond de periode van de 
tweede wereldoorlog.
Alle bezoekers: bedankt voor jullie enthousiasme, 
het was voor ons een geweldige Open Dag!

Met vriendelijke groet, 
Tonnie Ebben 
Museum Van Postzegel Tot Tank 
www.vanpostzegeltottank.nl

Mijn hobby is wenskaarten 
maken. 

Denk daarbij aan: hartelijke gefeliciteerd, 
van harte beterschap, condoleance,  huwe-
lijks-, verhuis-, kinder- en Kerstkaarten, hu-

welijksjubilea en nog veel meer.... Ze zijn ook 
te koop. Leuk om te geven, bijzonder om te 
krijgen! Kom gerust eens langs, A.Seuren, 

Vlasakker 17 (tel.631661).
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Boottocht over de Maas

Woensdag 11 september is er weer een boottocht 
over de Maas. Zonnebloemgasten kunnen genie-
ten vanaf het water van de mooie Maasoevers, 
terwijl ze gezellig buurten aan boord of op het dek 
onder het genot van de nodige drankjes en hapjes. 
Tussen de middag wordt er een warme maaltijd 
geserveerd. Vrijwilligers van de Zonnebloem zullen 
zorgen dat het de gasten aan niets ontbreekt, ook 
is er professionele hulpverlening aan boord.

De boot vertrekt vanaf de stuw in Sambeek, dit 
wordt aangegeven door middel van borden. Van-
af 8.30 uur kunnen de gasten aan boord. Wij zijn 
om 17.00 uur weer terug in Sambeek. Het vervoer 
naar Sambeek graag zelf regelen. Lukt het he-
lemaal niet, dan kan men contact opnemen met 
Tinie Teunesen. De eigen bijdrage voor deze dag 
is 20 euro per persoon.

Vaste gasten van de Zonnebloem hebben een uit-
nodiging ontvangen. Wanneer u denkt in aanmer-
king te komen om deel te nemen aan deze boot-
tocht of kent u mensen in uw omgeving laat dit 
dan even aan Tinie Teunesen weten.
Als u na opgave toch nog verhinderd bent, dit 
graag even doorgeven, i.v.m. de warme maaltijd 
en dat de boot niet onnodig hoeft te wachten. 

Telefoonnummer Tinie Teunesen: 631998
Wij hopen veel Zonnebloemgasten te mogen be-
groeten deze dag.

Tot ziens!
Bestuur en vrijwilligers Zonnebloem Vierlingsbeek 
Groeningen.

Gemeenteraad in openbare bij-
eenkomst te gast bij dorpsraad 
Vierlingsbeek

Op donderdag 5 september 2013 brengt een af-
vaardiging van de gemeenteraad een bezoek aan 

de Dorpsraad Vierlingsbeek. Aanvang van de bij-
eenkomst is 19.30 uur in zaal Concordia te Vier-
lingsbeek. De avond wordt rond de klok van 22.00 
uur afgesloten.

Het karakter van de bijeenkomst is vooral een ont-
moeting tussen de dorpsraad en gemeenteraad, 
waarbij problemen en knelpunten, welke in Vier-
lingsbeek bestaan, met de aanwezige gemeente-
raadsleden besproken zullen worden. De verschil-
lende politieke partijen die in de gemeenteraad 
vertegenwoordigd zijn, kunnen  vervolgens de re-
sultaten van deze bijeenkomst meenemen in hun 
politieke programma.

Uiteraard zijn alle inwoners van Vierlingsbeek op 
de bijeenkomst welkom en kan iedereen ook zelf 
onderwerpen inbrengen. Als dit vóór de vergade-
ring aan een van de leden van het bestuur van de 
dorpsraad kenbaar wordt gemaakt kunnen de be-
treffende onderwerpen ook voorbereid worden. 
Nog beter is het om uw onderwerp vooraf te mai-
len naar het secretariaat van de dorpsraad (e-mail: 
frans.spiekman@ziggo.nl ). 

Het eerste deel van de bijeenkomst wordt door de 
dorpsraad ingevuld, maar aanvullingen die betrek-
king hebben op het dorp als totaal zijn zeer wel-
kom.

Aan het einde van de bijeenkomst wordt er mi-
nimaal een halfuur vrijgemaakt voor het plaatsen 
van opmerkingen en/of het stellen van vragen rich-
ting de gemeenteraadsleden door de aanwezigen.

Wij hopen u op 5 september te mogen begroeten!

Dorpsraad Vierlingsbeek

Vrijdag 23 augustus
Fietstocht met partner 

De fietstocht is door het slech-
te weer verzet van 21 juni naar 
vrijdag 23 augustus. Wij ver-
zoeken de leden die zich voor 
de fietstocht op 21 juni aange-
meld hebben, maar op 23 au-
gustus verhinderd zijn, dit door 
te geven bij Willeke Vissers of 
Marga de Groot.

We vertrekken om 09.15 uur op het vrijthof.
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Gratis GGD opvoedcursus 
Peuter in Zicht

Op  woensdag 4 september start de GGD Hart voor 
Brabant in Boxmeer met de opvoedcursus Peu-
ter in Zicht. De GGD organiseert deze cursus in sa-
menwerking met het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin (CJG). De cursus is bedoeld voor ouders en op-
voeders van peuters van 2 en 3 jaar. Een speciaal 
opgeleide jeugdverpleegkundige van de GGD be-
geleidt de cursus. Deelname is gratis. Uitgangs-
punt van deze avonden is u te informeren over de 
ontwikkelingsfase van uw kind, herkenbare situa-
ties te schetsen en in groepjes te bespreken. Daar-
naast reikt de jeugdverpleegkundige u handvatten 
aan om het gedrag van uw kind te sturen. De cur-
sus bestaat uit 4 bijeenkomsten.

Een voorbeeld
Job van 3 ontdekt dat hij ook ‘nee’ kan zeggen als 
papa en mama hem iets vragen. Daar maakt hij 
flink gebruik van. Hij wil ook alles zelf doen. Job 
kan aardig driftig worden als zijn ouders tegen hem 
in gaan. Het wordt er niet gezelliger op thuis. Tij-
dens de cursus Peuter in Zicht horen de ouders 
van Job dat peuters een ontwikkelingsfase door-
maken waarin dit gedrag thuis hoort. Ze leren hoe 
zij Job stimuleren een aantal dingen zelf te doen, 
hoe ze hem steunen wanneer het ‘zelf-doen’ nog 
niet zo goed lukt en hoe te sturen wanneer Job on-
gewenst gedrag vertoont.

Waar en wanneer? 
Locatie: Consultatiebureau Boxmeer
Adres : Bilderbeekstraat 44
Data : Woensdag 4, 11, 18 en 25 september 
2013
Tijd : 19.30-21.30 uur
Kosten : geen 

Vooraf aanmelden 
Aanmelden kan tot 29 augustus . Neem hiervoor 
contact op met het bedrijfsbureau jeugdgezond-
heidszorg (JGZ), via 0900-463 64 43. Aanmelden 
kan ook via het CJG of via cbboxmeer@ggdhvb.nl. 

In het Volle Leven
oogsttuin

OOGSTDAG IN VORTUM MULLEM
ZATERDAG 24 AUGUSTUS 12.00-16.00

Ervaar het volle leven! Zelf geoogste groente 
smaakt beter. Op zaterdagmiddag 24 augustus tus-
sen 12.00 en 16.00 bent u welkom in de biologi-
sche oogsttuin ‘In het Volle Leven’ in Vortum Mul-

lem. Onze klanten oogsten zelf de groente, kruiden, 
bloemen en fruit uit de tuin. Kom kennis maken met 
onze tuin tijdens één van de rondleidingen. De rond-
leiding is gratis, maar u kunt daarnaast ook nog op 
deze middag een volle mand groente oogsten, voor 
slechts 10 euro. Onder begeleiding van een deskun-
dige gids kunt u een mand vullen met de heerlijke 
groenten van het oogstseizoen. Ook voor kinderen 
is er een mooie oogstmand die ze zelf mogen vullen. 
Een enorme variatie aan zomergroente is nu klaar 
om te oogsten in de tuin, zoals sperzieboontjes, bi-
tjes, aardbeien en sla. Er is ook een mooie kruiden-
tuin met onder meer peterselie, tijm en oregano.

Adres van de tuin:
Brembroeken in Vortum Mullem.
Informatie: 06-17127136 of www.inhetvolleleven.nl

Het steunpunt mantelzorg Land van Cuijk orga-
niseert op donderdagavond 29 augustus 2013 
van 19.30 – 21.30 uur in MFC Oelbroeck in Sint 
Anthonis, de interactieve lezing:
“Goed zorgen voor jezelf en leren positief den-
ken in het NU” voor mantelzorgers uit het Land 
van Cuijk. 

In deze hectische tijden zijn er veel zaken belang-
rijk. Als mantelzorger heb je, naast je eigen leven, 
nog de zorg voor een ander. Je zult merken dat je 
één belangrijk iemand in je leven vaak vergeet, na-
melijk…. jezelf !
In deze lezing zullen we gaan kijken op welke ma-
nieren je jezelf belangrijker kunt maken en gaan 
we samen ontdekken hoe je wellicht nòg beter 
voor jezelf kunt zorgen en opkomen.
In het tweede gedeelte van de lezing wordt inge-
gaan op de vraag hoe je meer kunt gaan leven in 
het heden en wat het betekent om (nog) positie-
ver te denken. Je ontvangt handvatten en een oe-
fening die je hiermee kunnen helpen om dit te 
gaan toepassen in je dagelijks leven. De lezing 
wordt verzorgd door Monique van der Veen, die 
een praktijk voor counseling, coaching en training 
heeft.

Voor meer informatie en opgave: Steunpunt Man-
telzorg Land van Cuijk, telefoon 0485-846739 
email info@mantelzorglvc.nl
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VDB/LO

POLITIEKE TALENTEN 
GEZOCHT…

- Altijd al geïnteresseerd geweest in de politiek, in 
lokale vraagstukken en bedenken van  

  oplossingen?
- Nieuwsgierig naar hoe de gemeenteraad tot haar 

keuzes komt? 
- Denk jij vaak, waarom doen ze dat nu zo en 
waarom doen ze dat nu niet anders? 

- Of hoe onderhouden raadsleden contact met 
burgers, verenigingen en instellingen?

- Wil je m.n. de identiteit en leefbaarheid van de 
dorpen behouden en voor hun belangen opko-
men?

- Hou je van discussiëren en vergaderen en heb je 
daar voldoende tijd voor?

- Wil jij niet aan de zijkant staan maar echt mee-
doen en iets betekenen voor de inwoners van de 
gemeente Boxmeer?

 
Dan is het VDB/LO zeker iets voor jou!

Met de verkiezingen van 19 maart 2014 in het 

vooruitzicht zijn we op zoek naar inwoners van 
Overloon, Vierlingsbeek, Groeningen, Vortum-Mul-
lem, Maashees en Holthees, die geïnteresseerd 
zijn in raadswerk. Dit kan zijn als raadslid, als bur-
gerraadslid, voor bestuurswerk, of gewoon door 
de maandelijkse achterbanvergaderingen bij te 
wonen. Jong en oud is van harte welkom in deze 
enthousiaste club, die een luisterend oor heeft 
voor iedere inwoner van onze gemeente.

Interesse om eens te komen kijken en te snuffelen 
aan een lokale politieke partij, neem dan contact 
op met een van onze fractieleden, burgerraadsle-
den of bestuursleden. De achterban vergaderin-
gen vinden beurtelings plaats in Overloon en Vier-
lingsbeek. 
De eerstvolgende openbare vergaderingen zijn:
- 26 augustus a.s. in Party Centrum De Hofdame 
in Overloon, aanvang 20.30 uur
- 16 september a.s. in Café Zaal ’t Hoekje in Vier-
lingsbeek, aanvang 20.30 uur

Wie weet vind je het echt leuk en uitdagend en 
ben jij één van onze nieuwe mensen op onze ver-
kiezingslijst voor 2014. 

Namens het VDB/LO,
(Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon)

Raadsleden   

Rien Klaasen Overloon 0651040221 MCG.Klaassen@gmail.com

Marc Oudenhoven Vierlingsbeek 0622201989 Marc.Oudenhoven@Planet.nl

Johan Hermanussen Maashees 0651283831 JHermanussen@Hetnet.nl

   

Burgerraadsleden   

Martien Hendriks Overloon 0478-642018 martien.h.hendriks@gmail.com

Peter van de Pasch Overloon 0654661909 PvdPasch@ziggo.nl

Sander Oudenhoven Vierlingsbeek 0646388013 S.Oudenhoven@gmail.com

   

Bestuur   

Toon Hendriks Overloon 062718646 ToonHendriks@Planet.nl

Paul Arts Overloon 0657349356 PaulArts@ziggo.nl

Peter van de Pasch Overloon 0654661909 PvdPasch@ziggo.nl

Jeu Verstraaten Overloon 0646026022 jverstra@xs4all.nl
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Muzése Tractor toertocht

Deze zal gehouden worden op 
 
zondag 1 september 2013
 
Vertrek vanaf het plein gelegen bij het gemeen-
schapshuis te Maashees om 10.30 uur

Het zou leuk zijn om met zoveel mogelijk oude-
re tractoren aan deze toertocht deel te nemen. 
Men dient er wel voor te zorgen dat de tractoren in 
orde zijn voor deelname aan het verkeer, 
en de tractoren dienen ook verzekerd te zijn. 
Ook de bestuurders dienen eventueel in het bezit 
te zijn van een rijbewijs. De tocht zal ongeveer 3 
tot 4 uur gaan duren. We zullen onderweg een 
aantal malen stoppen om eventueel wat te drin-
ken, te eten en de benen te strekken.

Heb je interesse in deze tocht, of als je interesse 
hebt om in een huifkar mee te gaan laat het dan 
eventjes weten  .

Contactpersonen voor deze tocht zijn:
Bart van Lipzig  0610337280
drabzig@kpnmail.nl
Martijn van Triel  0640588670 
j.de.mulder1@kpnplanet.nl
Eric Pingen  0478636735 
5823ch49@hetnet.nl

Na de zomerstop startten we weer op woens-
dag 28 augustus

BC de raaymeppers kunnen nog wel wat sportie-
ve en gezellige leden gebruiken. Je bent van har-
te welkom om eens te komen proberen in Sporthal 
’’De Raaijhal’‘

Leeftijd voor de jeugd: 7 t/m 15 jaar van 18.30 tot 
20.00 uur
Volwassenen vanaf 16 jaar van 20.00 tot uiterlijk 
22.30 uur

Maak gebruik van deze gratis mogelijkheid.
Neem sportkleding en sportschoenen mee (geen 
zwarte zolen), rackets zijn aanwezig.
Van tevoren aanmelden is niet nodig.

Misschien tot snel!! 
BC de Raaymeppers

http://www.raaymeppers.nl

Radius is op zoek naar Vrijwillige 
Buurtbemiddelaars!

Buurtbemiddeling is een succesvolle methode om 
conflicten tussen buren op te lossen. Getrainde 
vrijwilligers brengen buren weer met elkaar in ge-
sprek. Ze helpen partijen om het onderlinge con-
tact te herstellen en zelf oplossingen voor het con-
flict te bedenken. 

Radius is op korte termijn op zoek naar 5 enthou-
siaste buurtbemiddelaars die het leuk vinden te 
helpen bij oplossen van burenruzies in het Land 
van Cuijk. 

Buurtbemiddeling is heel afwisselend en meest-
al dankbaar werk. Het kost niet veel tijd, gemid-
deld 6 uur per maand. U hoeft geen bepaalde op-
leiding te hebben, het belangrijkste is dat u goed 
kunt luisteren en niet te snel oordeelt. 

Alle bemiddelaars krijgen een training, hebben met 
regelmaat een teamvergadering en maken deel uit 
van een enthousiast en deskundig team. De coör-
dinator maakt graag een afspraak met u voor een 
oriënterend gesprek.

Kortom:
- kunt u goed luisteren; 
- heeft u een neutrale en onpartijdige houding; 
- benadert u mensen op een open en positieve 
manier; 
- dringt u uw eigen waarden en normen niet op; 
- staat u open voor en respecteert mensen uit an-
dere culturen en
- vindt u het interessant om de gecertificeerde trai-
ning te volgen? 

Neem dan contact op met:
Radius, organisatie voor Welzijn Land van Cuijk
Buurtbemiddeling
Coördinator: Froukje Drent
0485-574440
info@buurtbemiddelinglvc.nl
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Vraag van de maand 

Het Advies- en Informatiepunt in Boxmeer is een 
voorpost voor de veel instellingen die in Boxmeer 
en omgeving werkzaam zijn op het gebied van uit-
keringen, wonen, zorg en welzijn. Iedereen die in-
formatie of advies wil en niet weet waar hij hier-
voor naartoe kan, kan bij ons aankloppen. In deze 
rubriek wordt elke maand een vraag gepubliceerd 
die aan het Advies- en Informatiepunt is gesteld. 
De informatie is algemeen. Er kunnen geen rech-
ten aan worden ontleend.

Vraag:
Klopt het dat je als mantelzorger een hogere vrij-
stelling voor de erfbelasting kunt krijgen?

Antwoord: 
Ja, wanneer je als inwonend en mantelzorgend 
kind je enige overgebleven zieke ouder verzorgt, 
kan het zijn dat je een verhoogde fiscale vrijstelling 
voor de erfbelasting krijgt.
Normaal hebben kinderen bij de erfenis van hun 
ouder een fiscale vrijstelling van ruim 19.000 euro. 
Sinds 1 januari 2010 is in de Successiewet een 
uitzonderingsregel opgenomen waarbij bloedver-
wanten die samenwonen onder voorwaarden toch 
partner voor de erfbelasting kunnen zijn. Je komt 
dan, als partner, in aanmerking voor ruim 600.000 
euro vrijstelling bij de erfbelasting.
Als een mantelzorger samenwoont met beide ou-
ders, dan zijn de ouders elkaars partner en niet de 
partner van de mantelzorger.
Om voor deze extra vrijstelling in aanmerking te 
komen is een van de voorwaarden dat je het man-
telzorgcompliment van de Sociale Verzekerings-
bank moet hebben ontvangen.

Overigens is de Rechtbank Arnhem (LJN BZ2247 
d.d. 28.2.2013, publicatiedatum 18.03.2013) op de 
bres gesprongen voor een speciale groep man-
telzorgers opdat zij in aanmerking kunnen komen 
voor een hoge vrijstelling erfbelasting (partnervrij-
stelling, maximaal € 600.000 in 2010) als zij aan de 
overige voorwaarden daarvoor voldoen. Het be-
treft de groep mantelzorg verlenende kinderen die 
ten minste zes maanden voorafgaande van de in 
2010 overleden zorgbehoevende ouder(s) hebben 
samengewoond, maar voor het jaar 2009 niet over 
een door de Sociale Verzekeringsbank afgegeven 
mantelzorgcompliment beschikken, maar deze 
wel zouden hebben gekregen als in 2009 een aan-
vraag daartoe zou zijn ingediend.

Meer weten?
Kom dan naar het inloopspreekuur op maandag 
t/m donderdag van 10.00 en 12.00 uur in Cultureel 
Centrum de Weijer te Boxmeer. Of bel op deze da-
gen tussen 09.00 en 10.00 uur voor een afspraak 
(tel. 0485-576763). 

KUNSTKOLK
Open Atelierroute

Gedurende het weekend van 6, 7 en 8 septem-
ber 2013 houdt de Kunstkolk haar 7e Open ate-
lierroute. Tijdens dit weekend zullen 14 leden van 
de Kunstkolk en 7 gastexposanten hun nieuwste 
werken laten zien op 9 locaties, verspreid over 
de gemeente Boxmeer. Behalve dat ze hun wer-
ken laten zien zullen ze ook graag vertellen over 
de achtergronden van hun kunst en hun werkwij-
ze.
Dit jaar zal de opening en de overzichtsexpo-
sitie voor de eerste keer plaatsvinden in de hal 
van het gemeentehuis Boxmeer. De leden van de 
Kunstkolk zijn bijzonder verheugd over de moge-
lijkheid die hen door het gemeentebestuur wordt 
geboden. Het gemeentehuis, of beter het huis 
van de gemeente, wordt gedurende een week-
end het bruisende, kunstgezinde hart van de 
Boxmeerse gemeenschap.

De burgemeester zal op vrijdag 6 september 
2013 om 20.00 uur de officiële opening verrich-
ten. Aansluitend zal Jeannette Eeuwes van de 
Klanktuin een klankimprovisatie verzorgen, waar-
aan ook het aanwezige publiek kan deelnemen. 
Dit belooft een bijzondere ervaring te worden. 
Kunstkolklid Wim Geurts zal op vrijdagmiddag 
op het plein voor het gemeentehuis een groots 
houten kunstwerk creëren. Marijke van Bergen, 
theatermaakster, zal op dit evenement inhaken 
met aangepaste verhalen en voordrachten.
In de hal van het gemeentehuis wordt een over-
zichtsexpositie ingericht met werken van alle 
Kunstkolkdeelnemers en hun gastkunstenaars. 
De overzichtsexpositie vormt een prima vertrek-
punt van waaruit het vervolg van de route naar 
eigen inzicht kan worden uitgestippeld. 

Na afloop van het weekend van de Open Atelier-
route zal de overzichtsexpositie in een beperkte 
vorm nog enkele weken opgesteld blijven om te 
zien of er mogelijkheden zijn om in de toekomst 
permanent een Kunstmuur op te stellen in de hal 
van het gemeentehuis.

De routefolder met gegevens van de locaties, de 
Kunstkolkdeelnemers en hun gastexposanten 
is tijdens het weekend van de Open Atelierrou-
te op alle locaties gratis verkrijgbaar. De folder is 
ook eerder verkrijgbaar o.a. bij de VVV Boxmeer, 
de bibliotheek en bij enkele Boxmeerse horeca-
gelegenheden (brasserie de Bock en grand café 
de Douairière). U kunt de folder ook downloaden. 
De locaties die zijn opgenomen in de atelierrou-
te, zijn te herkennen aan de gele Kunstkolkwim-
pels. Voor kunstliefhebbers die de aankoop van 
een kunstwerk overwegen is een bezoek aan een 
of meer locaties een mooie gelegenheid om een 
keuze te maken uit een rijk gevarieerd kunstaan-
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Uit op Zondag 

25 augustus:
in woonzorgcentrum St. Anna, Veerstraat 49 te 
Boxmeer.
Zaal open om 14.00 u, 
aanvang programma 14.30 u.

Toegang gratis, eigen bijdrage welkom.
Rien de Graaf presenteert klassieke muziek in 
woord en muziek met als titel “Mozart”. 

bod tegen grote en kleine prijzen.
Iedereen is van harte welkom bij de opening van 
de 7e Open Atelierroute van de Kunstkolk op 
vrijdag 6 september 2013 en bij een of meer van 
de deelnemende locaties op zaterdag 7 of zon-
dag 8 september 2013.

Open Atelierroute 2013 Kunstkolk Boxmeer 
Opening: 6 september 2013, 20.00 uur, hal ge-
meentehuis Boxmeer. 
Overzichtsexpositie en deelnemende ateliers/
locaties open op zaterdag 7 en zondag 8 sep-
tember  2013 van 11.00 tot 17.00 uur.

Bloemschikken? Een nieuwe 
hobby? Groei en Bloei maakt het 
mogelijk!

De afdeling Groei en Bloei Land van Cuijk biedt 
vanaf eind september tot mei aan beginners en 
gevorderden de mogelijkheid 8 lessen te volgen 
om de kunst van het bloemschikken te leren. Ba-
sistechnieken zoals bloemen en blad op draad 
zetten, aansnijden van bloemen, het maken van 
een schikking, handgebonden boeket enz. ko-
men aan bod. Ook het maken van een eigen 
framewerk is een onderdeel, altijd handig omdat 
dit frame meerdere keren gebruikt kan worden. 

Groei en Bloei heeft ervaren docenten, zij ge-
ven de lessen op locatie in Beugen en in Via-
nen op dinsdagmiddag ( 13.30-15.30 uur), dins-
dagavond ( 20.00 – 22.00 uur) en op woensdag-
avond ( 19.30-21.30 uur en 20.00-22.00 uur).

Er wordt gewerkt in kleine groepen waardoor 
veel aandacht is voor elke individuele cursist.  

Bloemschikken bij Groei en Bloei gaat in op in-
dividuele wensen en ideeën van cursisten. Dat 
zorgt ervoor dat je als cursist een eigen stijl kunt 
ontwikkelen en je wordt hierbij deskundig gehol-
pen. Voor de invulling van elke les maakt de do-
cent aan de hand van een thema een voorbeeld. 
Vervolgens zorgt iedere cursist zelf voor bloe-
men, vulmateriaal en ondergrond, oasis en bind-
materiaal is aanwezig. 

Kosten voor 8 lessen a 2 uur ( inclusief koffie/ 
thee) €75,- voor leden en €95,- voor niet-leden.
Aanmelden? Dit kan tot uiterlijk 10 september en 
vol is vol! 

Op de site van Groei en Bloei 
http://landvancuijk.groei.nl of Via een mail naar: 
annieclaassen@hetnet.nl 

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch con-
tact opnemen met Annie Claassen 0485-452050.
Na inschrijving ontvangt u een overzicht van de 
data waarop de lessen plaatsvinden en de on-
derwerpen die aan bod komen.
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Flessengeld voor JOC 

JOC Vierlingsbeek-Groeningen heeft onlangs in 
samenwerking met PLUS Verbeeten een succes-
volle statiegeldactie gehouden. Kinderen van het 
JOC gingen langs de deuren om zoveel mogelijk 
lege flessen en kratten te verzamelen. Daarnaast 
konden klanten van PLUS Verbeeten Vierlingsbeek 
hun statiegeldbonnetje via de PLUS Goede-doe-
len-bus doneren aan JOC. Dit leverde in de actie-
periode liefst € 290,85. 
 
Door de enthousiaste inspanningen van de betrok-
ken kinderen en de gulle bijdragen van de klan-
ten van PLUS Verbeeten heeft deze actie een ge-
zamenlijke opbrengst van  € 624,60  opgeleverd 
voor het JOC. Anneke Willems van het JOC is zeer 
dankbaar: “Dank aan alle mensen die bijgedragen 

MANTELZORG: 
“VERGEETACHTIGHEID?.. 
OF TOCH DEMENTIE!!”.

In het kader van de Wereld Alzheimer dag is er op 
20 september een interactief programma met de 
theatervoorstelling “Vergeetachtigheid?.. Of toch 
dementie!! ”. De voostelling is bedoeld voor ieder-
een die met Alzheimer te maken heeft en diegenen 
voor wie zij zorgen. 

Theatergroep “Theducater“ zal een interactief the-
ater verzorgen over wat er gebeurd als jezelf of ie-
mand in je omgeving vaker dingen gaat vergeten. 
Je vraagt je af of het gewoon vergeetachtigheid is. 
Je hoort zo vaak dat oudere mensen wel eens iets 
vergeten. Dat is normaal. Of is er misschien toch 
meer aan de hand. Wanneer is er sprake van de-
mentie en hoe gaan we hier dan mee om?
Aan de hand van een inleiding, stellingen en een 
interactief toneelstuk wordt iedereen uitgenodigd 
om mee te helpen zoeken naar antwoorden op die 
vragen.

Datum  :  Vrijdag 20 september 2013
Plaats  :  De Weijer, De Raetsingel 1,                                                                               
   5831 KC Boxmeer  
Tijd  :  14.30 tot 17.00 uur                                        
   (inloop met koffie 14.00 uur)

De voorstelling is gratis.  

De Alzheimerstichting Land van Cuijk, Gennep en 
Mook organiseert deze theatervoorstelling in sa-
menwerking met de Steunpunten Mantelzorg Land 
van Cuijk en Noord Limburg.

Weekend “Er ff tussen uit!”                       

Voor jongeren die thuis opgroeien met 
zorg in het Land van Cuijk en Venray

Ben je tussen de 12-21 jaar (en van de basis-
school af) en woon je in een gezin waar iemand 
ziek, gehandicapt of verslaafd is? Bijvoorbeeld: - 
je zus zit in een rolstoel; - je broer heeft autisme; - 
je pa is depressief; - je oma heeft kanker; - je ma 
is verslaafd, dan ben je een jonge mantelzorger en 
kun je er ff tussenuit! Tijdens dit weekend worden 
er leuke activiteiten georganiseerd.  

hebben aan het succes van deze actie, mede hier-
mee kunnen er komend jaar weer leuke activiteiten 
door het JOC georganiseerd worden.”. Ton Cuij-
pers van PLUS Verbeeten vult aan: “Dit is weer 
een voorbeeld van wat lokale betrokkenheid kan 
bewerkstelligen, ik ben er trots op dat wij op deze 
manier samen kunnen werken met het JOC”. Voor 
mensen die benieuwd zijn naar de activiteiten van 
het JOC, kijk op www.joc-vierlingsbeek.nl.

Voor meer informatie kijk op www.alzheimer-ne-
derland.nl. Om zeker te zijn van een plaatsje vra-
gen wij u om u tijdig op te geven.  Dit kan via e-
mail: landvancuijk@alzheimer-nederland.nl  Graag 
aangeven uw naam, adres  en aantal personen. 
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GESCHIEDENIS VAN EIGEN 
BODEM

Jan de Beijer
Jan de Beijer werd geboren op 24 september 
1703 in Aarau (Zwitserland) waar zijn vader Johan 
Jacob de Beijer als Hollands officier huurlingen 
wierf voor het leger van de Republiek der Zeven 
Verenigde Provinciën. Op zesjarige leeftijd verhuis-
de Jan de Beijer met zijn ouders naar Emmerik, al-
waar hij twee jaar later naar school ging.
Rond 1722 ging hij naar Amsterdam om bij Corne-
lis Pronk het tekenvak te leren. Cornelis Pronk was 
toen de bekendste topografisch tekenaar van de 
Nederlanden. 

Jan de Beijer was een uitermate productieve teke-
naar, die ’s zomers door het land trok om schet-
sen te maken van kastelen, kerken en dorpsge-
zichten, om die ’s winters uit te werken tot kleurte-
keningen en voorstudies voor het graveerwerk van 
anderen. In de periode 1740 tot 1745  woonde De 
Beijer in Vierlingsbeek (en ook enige tijd in Emme-
rik), van waaruit hij reisde om tekeningen te ma-
ken in Limburg, Gelderland, oostelijk Brabant en 
het gebied van de Nederrijn van Emmerik en Kleef 
tot Uerdingen. Veel van zijn werken werden als il-

Wanneer :  27-29 september
Waar :  Jeugd Ontmoetingscentrum                   
  Ysselsteyn (bij Venray)
Kosten :  € 25,00 (als de kosten een probleem  

 zijn neem dan contact met ons op). 

Voor meer informatie en aanmelden neem je contact 
op Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk telefoon: 
0485-846739 of mail je naar: info@mantelzorglvc.nl

lustratie in boeken opgenomen, waaronder “Het 
Verheerlykt Nederland”, een uitgave in 9 delen van 
1745 tot 1774. Ook werden zijn tekeningen veel 
door particulieren gekocht.

’s Hertogentoren 

Kasteel Makken 

In 1751 vestigde De Beijer zich in Amsterdam, 
waarna de nadruk van zijn werk op het gebied 
rond Amsterdam en Haarlem kwam te liggen.
Na zijn werkzame periode in Amsterdam vertrok 
De Beijer naar het gebied rond Kleef (waar exact is 
onbekend). Volgens sommige bronnen overleed hij 
in Emmerik op 15 februari 1780, maar ook Kleef en 
Doesburg worden genoemd als plaats van overlij-
den.

Bron: Kastelenbeeldbank.nl

Verloskundigen Sevenum kiezen 
ook voor Maasziekenhuis 

Ook aanstaande moeders uit de Verloskundeprak-
tijk Sevenum kunnen sinds kort met hun verlos-
kundige in het Maasziekenhuis bevallen. Hiervoor 
is een samenwerkingsverband tussen deze verlos-
kundepraktijk en het Maasziekenhuis in Beugen 
gesloten. Uit een steeds wijdere regio kiezen aan-
staande ouders voor het Maasziekenhuis, omdat 



18

 
joffershof@hotmail.com of bel 631896.

Zie ook onze website: www.jo�ershof.nl 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud  adverteren
doet verkopen

	

	 ●	 Bed & Breakfast
	 ●	 Mini Camping
	 ●	 (kinder)feestjes
	 ●	 Dagarrangementen
	 ●	 Koffie terras
	 ●	 Softijs op locatie

Passtraat 5a, 5826 AK Groeningen, Tel.: 06 111 508 46
www.ezelgasterij.nl   info@ezelgasterij.nl

SLAAPZAK VERLOREN
 
Wie heeft een slaapzak gevonden langs de 
weg Staaiweg richting Maashees op 9 juli, 
deze is waarschijnlijk uit de auto gerold, de 
slaapzak zat in een blauwe tas met opschrift 
“Eefjes Marathon”.
U kunt contact opnemen met,
 
Louis Keijsers
06- 23856523

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

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

Tapijtreiniging

keur uitspreken om te willen bevallen in het Maas-
ziekenhuis. “Blijkbaar werkt de mondelinge recla-
me tussen aanstaande ouders over de door ons 
geboden zorg rondom moeder en kind erg goed.” 

Voor de Verloskundepraktijk Sevenum nabij Venlo 
was deze ontwikkeling aanleiding om per mei van 
dit jaar de samenwerking met het Maasziekenhuis 
te formaliseren en ook dezelfde protocollen te ge-
bruiken. “Zo komen we tegemoet aan de wensen 
van onze cliënten en kunnen zij ook van de kraam- 
en couveusesuites van het Maasziekenhuis ge-
bruik maken.” 

zij de persoonlijke zorg en privacy van de kraam- 
en couveusesuites erg waarderen. 

Dat merkte ook de Verloskundepraktijk Seve-
num. “Wij raakten klanten kwijt aan de collega’s 
in Horst, die dan weer als ‘tussenstation’ richting 
Maasziekenhuis dienden”, zo laten verloskundi-
gen Angelique Süp en Marloes Rayer van de Ver-
loskundepraktijk Sevenum weten. Volgens team-
manager Monique van Sambeek van de afdeling 
‘Moeder’ en van de Poli Gynaecologie van Maas-
ziekenhuis Pantein blijkt dat er steeds vaker aan-
staande ouders uit de regio Sevenum hun voor-
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

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

Familierecht   Erfrecht   Arbeidsrecht
GRATIS SPREEKUUR op afspraak: tel. 0478- 630666

sinds 1912

Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282  www.Kapsalon-Jose.nl

          kusterscatering.nl
     
            Soetendaal 8
          Vierlingsbeek 
            0478-632213

U kunt bij ons terecht voor 
ontbijt                     broodjes                      lunch 
     koud buffet   warm buffet     thema buffet      
hapjes                    tapas                     barbecue 

Maar ook voor de complete verzorging  
van uw tuinfeest 

Boukje Weel

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

Voor al uw bedrijfsuitingen!
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.

Warme Bakker Degen
Reclame: 26 t/m 31 augustus
	 ●	 Rijst + slagroom € 10,25
	 ●	 Spelt donker € 1,75
	 ●	 Rozijnenbrood klein € 1,80 
Reclame: 2 t/m 7 september
	 ●	 Joego abrikozenvlaai € 10,25
	 ●	 Abr/-kers/- pruimenpunt € 1,00
 ●	 Löns Mikske € 2,25 
 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl
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Ook dit jaar verzorgen wij weer de compleet
verzorgde barbecue pakketten vanaf 

10 personen.

Onze pakketten vindt u op de website.

Tel. 0478-631637
www.devierlinden.nl

 

Gespecialiseerd in:
 gnideogrevnetsoketkeiz( nerahtno hcsirtkelE  •

mogelijk) 
 gnideogrev netsoketkeiz( teov ehcsitebaid eD  •

mogelijk)
 gnideogrev netsoketkeiz( teov ehcsitamuer eD  •

mogelijk)
egassam ulaM gnarO ne enotstoH  •

negnilednahebeisarbamredorciM  •
 gnirahtno LPI uN  •

Belt U gerust voor informatie en/ of een afspraak

Ria Kurver- Arts
Bergkampweg 8
5825AD Overloon
Tel: 0478642368

 

Gespecialiseerd in:
 gnideogrevnetsoketkeiz( nerahtno hcsirtkelE  •

mogelijk) 
 gnideogrev netsoketkeiz( teov ehcsitebaid eD  •

mogelijk)
 gnideogrev netsoketkeiz( teov ehcsitamuer eD  •

mogelijk)
egassam ulaM gnarO ne enotstoH  •

negnilednahebeisarbamredorciM  •
 gnirahtno LPI uN  •

Belt U gerust voor informatie en/ of een afspraak

Ria Kurver- Arts
Bergkampweg 8
5825AD Overloon
Tel: 0478642368
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   
HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM 
CONCORDIA

    � Alle soorten feesten tot 1200 personen
    � Compleet verzorgde catering
    � Tapverhuur met toebehoren
    � Koffietafels
    � Vergaderingen
    � Ect............

Voor info:
Jan Nillesen        tel.: 0478-631302
Vrijthof 1                                             fax: 0478-631107
5821 BG  Vierlingsbeek       E-mail: jannillesen@hetnet.nl

www.concordia-vierlingsbeek.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.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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kijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

              
Autoschade Kusters beschikt over een nieuwe schadewerkplaats met vakkundig personeel dat gebruik maakt 
van richtbank, plaatwerkerij, schuurbruggen, verfmengkamer en spuitcabine. Om onze klanten, waaronder 
ook autobedrijven en leasemaatschappijen, completer van dienst te zijn, ontwikkelden we naast het 
traditionele schadeherstel voor grote schades Autokusters Spot Repair. De eco manier om uw auto mooi te 
houden. 

Vroeg of laat loopt uw auto kleine beschadigingen op.  
Autoschade Kusters heeft geavanceerde technieken in huis om uw auto te herstellen.. 

Autokusters Spot Repair omvat herstel van beschadigingen aan: 
 

De voorruit -Kunststof buitendelen –Interieurdelen -De carrosserie 
 
Wenst u uw auto weer zo goed als nieuw te hebben voor een redelijke prijs? Praat dan eens met een van onze 
medewerkers over Autokusters Spot Repair.  
 
Bel voor meer info 0478-631901 
autokusters.nl 
Door onze klanten beoordeeld met een 9.1 
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

 
 

 

  

  


