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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag 

26 augustus 2014, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 16                  20 augustus 2014

Henny Cremers, één blok passie voor goed onderwijs

gen. Henny zag het invallen echter ook van een 
positieve kant. Hij leerde op deze manier vele or-
ganisaties kennen, met de daarbij horende ver-
schillende stijlen van besturen en leiding geven. 
Dit bleek een goede leerschool te zijn voor zijn 
verdere loopbaan.

In het begin van zijn directeurschap in Vierlings-
beek heeft Henny nog enkele dagen per week 
voor de klas gestaan, maar hij kreeg er steeds 
meer (bovenschoolse) taken bij, waardoor het les-
geven erbij in schoot. 
Met het vertrek van Hay in 1999 ging Henny “solo" 
verder. De ouderparticipatie stond in die jaren nog 
in de kinderschoenen. Voor de ouders was het iets 
nieuws, maar ook de leerkrachten moesten hier 
aan wennen. Henny heeft er hard aan gewerkt om 
de ouders zo optimaal mogelijk te betrekken bij de 
school, en is er trots op dat de participatie tegen-
woordig op 89% ligt. Een goed, en voor iedereen 
zichtbaar voorbeeld van de ouderparticipatie, is 
het inrichten van de ontdektuin, die onlangs offici-
eel werd geopend.

Vol passie kan Henny vertellen over het onderwijs. 
Heden ten dage is onderwijs niet alleen het droog 
overbrengen van (toetsbare) kennis, wat sommige 
ouders nog wel verwachten van een school. Voor 
Henny is de school een plek waar naast het aan-
leren van de basisvaardigheden, de kinderen leren 
om gebruikmakend van de huidige technologische 
middelen zelf de kennis kunnen bemachtigen. Er 
moet voldoende ruimte zijn voor het maken van 
eigen keuzes van de kinderen op grond van hun 
persoonlijke interesse, voorkeur en aanleg. 

Het onderwijs moet aansluiting vinden met de be-
levingswereld van de leerling. Dit betekent dus 
ook het gebruik van social media. Door deze ont-
wikkelingen zal het onderwijs in hard tempo veran-
deren voorspelt Henny. Kennis en informatie is nu 
al ‘any time, any place’ beschikbaar, leren is niet 
meer voorbehouden aan de school. 

zie vervolg op pagina 3

Met pijn in zijn hart neemt directeur Henny Cre-
mers op 29 augustus afscheid van Basisschool 
Laurentiushof. Hij wordt met ingang van het nieu-
we schooljaar Algemeen Directeur van de over-
koepelende stichting SKOV (Stichting Katholiek 
Onderwijs Vierlingsbeek), waarbij alle basisscho-
len van de oude gemeente Vierlingsbeek zijn aan-
gesloten. Hij zal dit gaan combineren met het di-
recteurschap van basisschool St. Anna in Vortum-
Mullem. Een nieuwe uitdaging die Henny na veel 
wikken en wegen met beide handen aanpakt.

Deze school in Vortum-Mullem is geen onbeken-
de school voor Henny, hij heeft daar namelijk in 
het begin van zijn loopbaan ook al een school-
jaar (1989-1990) voor de klas gestaan. Vervolgens 
kwam hij terug naar Vierlingsbeek, om in 1992 ad-
junct-directeur te worden. Henny had inmiddels 
de benodigde papieren op zak voor directeur van 
een basisschool (als eerste in deze regio), en de 
stichting SKOV wilde hem graag in dienst houden. 
Maar er was nergens een vacante plek als direc-
teur beschikbaar, dus werd Henny op de Vierlings-
beekse basisschool mede-directeur, samen met 
Hay Freriks. 

Nadat Henny was afgestudeerd in 1980, heeft hij 8 
jaar op diverse scholen ingevallen. Ook toen was 
er sprake van een grote werkloosheid en was in-
vallen voor velen een noodzakelijk kwaad, totdat 
men een vaste aanstelling op een school kon krij-
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Van de redactie:
●	 We zijn er weer!
●	 Vakantietips, -verhalen, -foto's .... wij hou-

den ons aanbevolen. Altijd mooi om daar 
strakjes de zomer mee af te sluiten!

●	 De schoolvakanties zitten er ook bijna op! 
Wij wensen alle scholieren een prettig, goed 
en leerzaam nieuw schooljaar/ studiejaar 
toe! 

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zon-
dag Happen en Stappen inVierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
21 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
24 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Bekse Bruggeloop
24 aug Symphonica in Sporto: 
  Bekse Steppenronde i.s.m. Oranje 
  Comité en BiblioBeek/Beek beweegt
25-29 aug Zonnebloem:Collecte Zonnebloem
29 aug KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
30 aug Ophalen oud papier: Gilde, tel. 631714             
  Oud ijzer te laden? Valentinus 632426  
  draaien!
30-31 aug KUNST VAN HET GELOVEN
  een tweejaarlijkse manifestatie van kunst 
  in kerken en kapellen in de gemeente   
  Boxmeer 
  Koningskerkje - etsen Paul van Dongen
  Anthonius - en Nicolaaskapel  
  Groeningen - foto-installatie Benyamin  
  Reich
31 aug Zorgboerderij ’t Molenveld
  Groeningen: Open dag vanaf 11:00 uur  
  tot 17:00 uur
5-8 sept Groeningse Kermis
6-7 sept KUNST VAN HET GELOVEN
  een tweejaarlijkse manifestatie van kunst 
  in kerken en kapellen in de gemeente   
  Boxmeer 
  Koningskerkje - etsen Paul van Dongen
  Anthonius - en Nicolaaskapel 
  Groeningen - foto-installatie Benyamin  
  Reich

7 sept Symphonica in Sporto: 
  Maxi-Music-Bal i.s.m. CV de  
  Keienschieters, Tennisvereniging 
  Vierlingsbeek en Harmonie de 
  Herleving (Jeugddag voor de jeugd van                                  
  Vierlingsbeek en Groeningen)
7 sept Koningskerkje: Ochtendglorenconcert                                            
  VANNACHT NAAR DAG door Quirine   
  Melssen. Aanvang: 6:00 uur
9 sept VOVG: Najaarsontmoeting
13-14 sept KUNST VAN HET GELOVEN
  een tweejaarlijkse manifestatie van kunst 
  in kerken en kapellen in de gemeente   
  Boxmeer 
  Koningskerkje - etsen Paul van Dongen
  Anthonius - en Nicolaaskapel 
  Groeningen - foto-installatie Benyamin  
  Reich
17 sept VOVG: Excursie naar Kliniek Via Sana
18 sept KBO: Fietsmiddag
26 sept Bèkse PubQuiz 4 (Herberg Thijssen); 
  inschrijven vanaf 20:30 uur; aanvang   
  21:00 uur
27 sept Oude Schoenendoos en Bibliobeek:   
  Presentatie boek over ”70 jaar leven in  
  vrijheid”
27 sept Oude Schoenendoos en Bibliobeek: 
  Opening tentoonstelling over de 2e 
  wereldoorlog in de oude RABObank
27 sept Ophalen oud papier: Herleving,                          
  tel. 06-48236890
  Oud ijzer te laden? Valentinus 632426  
  draaien!
28 sept De eerste Bèkse Zeepkisten Race (voor  
  deelname en info kijk op    
  www.herbergthijssen.nl)
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in 
  ’t Joffershof
7 okt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering                         
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 okt VOVG: Rondleiding breifabriek
17 okt KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
18 okt De Keieschieters: Lotenactie
21 okt VOVG: Thermaalbad Arcen
25 okt Bèkse Biercantus 2014
29 okt VOVG: Knutselen met papier
30 okt KBO: Excursie
4 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering                          
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 nov VOVG: Rayonavond
15 nov De Keieschieters: Prinsenbal
16 nov Symphonica in Sporto: Pietensportdag  
  i.s.m. Korfbalver. DES en Sinter-  
  klaascomité
16 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
  Sinterklaas in Vierlingsbeek en 
  Groeningen
18 nov VOVG: Proeverij
20 nov KBO: Herfstwandeling
21 nov De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
28 nov Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman);
   inschrijven vanaf 20:30 uur; 
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  aanvang 21:00 uur
29 nov Harmonie de Herleving: Popconcert   
  i.v.m. 140-jarig jubileum van de harmonie
2 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering                          
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec KBO: Kerstviering in Concordia
17 dec VOVG: Kerstviering
20 dec Vondel: Kerstconcert in het 
  Koningskerkje

2015:
3 jan De Keieschieters: Groeningseavond
10 jan De Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
14 jan De Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
17 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
24 jan De Keieschieters: Prinsenreceptie
1 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
6+7 feb De Keieschieters: Zittingsavond
15-17 feb CARNAVAL
21 mrt  Hans Coolen live in concert 4 in                            
  Concordia
29 mrt Harmonie de Herleving: Koffieconcert

Voorjaar Symphonica in Sporto: Valbreken   
  Jong&Oud i.s.m. Basisschool 
  Laurentiushof, Judovereniging Randori  
  en KBO
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
  bloemenactie
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 
  Koningskerkje
14 mei Symphonica in Sporto:    
  Voetbal&Schiettoernooi i.s.m. RKVV 
  Volharding en Gilde Groeningen 
24 mei Symphonica in Sporto: Outdoor                             
  Soccer & Volleybal tournament
  i.s.m. Volleybalvereniging MVC’64 en   
  Zaalvoetbalvereniging Concordia
25-28 juni Zanggroep Evergreen: Revue
5 juli Symphonica in Sporto: Grande Finale
5-6 Sept Kunst en Cultuur festival “Schijt                           
  aan de grens”

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

vervolg van pagina 1

Het grote gevaar is dan ook dat het onderwijs door 
het ontbreken van adequate middelen altijd iets 
achter loopt en kinderen zich (steeds) minder zul-
len herkennen in dat onderwijs, met alle gevolgen 
van dien. 

Toch blijven scholen ook in de toekomst nodig. Het 
onderwijs moet kinderen wegwijs maken in de hoe-
veelheid van beschikbare informatie. Het moet sa-
men met de kinderen de verbindingen maken tus-
sen alle zaken die de leerlingen tegenkomen. Hier-
bij geeft de hedendaagse techniek ze de mogelijk-
heid om zelfstandiger te werken en na te denken. 
Onderwijs afgestemd op de behoeften en mogelijk-
heden van de individuele leerling. De rol van leer-
kracht verandert hiermee. Vroeger was de leer-
kracht een bron van kennis en ervaring, gericht op 
kennisoverdracht. Nu is deze meer gericht op de  
competentie-ontwikkeling van de kinderen en is de 
leerkracht iemand die de leerling hierin begeleid. 
Om iedereen goed te kunnen bedienen vraagt veel 
van de huidige leerkrachten.

Naast het leren van leerkrachten, leren kinderen 
ook veel van elkaar. Daarom is de school als leer-
gemeenschap belangrijk. Op Basisschool Lauren-
tiushof wordt veel gebruik gemaakt van unit-vor-
ming: hierbij werken 2 groepen uit opeenvolgen-
de schooljaren samen; de ene keer is het de ou-
dere leerling die de jongere instrueert, en de an-
dere keer worden de rollen omgedraaid. Dit bevor-
dert niet alleen de goede verstandhouding tussen 
de leerlingen van verschillende leeftijden, ook ko-

men de leerlingen in contact met steeds wisselen-
de leerkrachten. Om de voortgang van elke leerling 
bij te houden, gebruiken de leerkrachten het leer-
lingvolgsysteem. Elke leerling heeft daarin een dos-
sier, waarin alles wordt genoteerd wat van belang 
is voor de ontwikkeling van deze leerling.

Tegenwoordig wordt er naar de mening van Hen-
ny te veel met een bedrijfsmatig oog gekeken naar 
een school. Steeds meer komt dan ook de vraag 
op of het nog rendabel is om een school open te 
houden. Voor hem, en zeker voor de kinderen zelf, 
is het erg belangrijk dat het onderwijs dicht bij huis 
plaats vindt. Een school heeft naast onderwijs ook 
een maatschappelijke taak en vormt een bindende 
factor in een dorp. Hij maakt zich er dan ook sterk 
voor om de scholen in de kleinere kernen open te 
houden. 

Henny ziet zich als iemand die de juiste richting 
aangeeft om een bepaald doel te bereiken. Hij ver-
gelijkt zichzelf wel eens met een conducteur van 
een goedlopende trein, niet als de machinist. Een 
conducteur loopt door de hele trein, en kent ieder-
een die in de trein zit. Weet wat de passagier bezig 
houdt en belangrijk vindt. Verbinding maken met 
je omgeving is voor hem dan ook het belangrijk-
ste. De voldoening van het werk is voor conducteur 
Henny, als hij het resultaat (eindstation) ziet van de 
inspanningen van het hele team (24 leerkrachten) 
en in welke mate de leerlingen zijn gegroeid in hun 
persoonlijkheid. 

De stichting SKOV geeft Henny veel ruimte om zijn 
plannen en idealen te verwezenlijken. Toch moet 
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hij wel eens een keuze maken om te groeien als lei-
dinggevende. Ondanks dat het een moeilijke stap 
was om de nieuwe functie te aanvaarden, voor zijn 
ontwikkeling is het een logische stap. Hij doet nu 
iets wat hij ook van zijn leerlingen verwacht: iets 
vertrouwds loslaten en aan iets nieuws beginnen. 
Maar, wat goed is voor de stichting, is ook goed 
voor de basisschool in Vierlingsbeek. Hij wil de 
leerlingen, ouders en leerkrachten begeleiden naar 
een volgend stadium.

In zijn nieuwe functie krijgt Henny meteen een nieu-
we uitdaging voorgeschoteld. Namelijk het goed 
begeleiden van de schoolgaande asielzoekers in 
Overloon. Daarvoor is veel overleg nodig met de 
gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers (COA).

In zijn sociale leven is hij erg verweven met Vier-
lingsbeek, maar toch zal het anders worden als hij 
in Vortum-Mullem zijn kantoor heeft. Voor vele kin-
deren is hij nu nog Meester Henny, voor de ko-
mende generaties leerlingen zal hij in die rol minder 
aanwezig zijn. Gelukkig blijft hij in Vierlingsbeek wo-
nen. Een dorp waar hij trots op is. Vooral als hij ziet 
hoe verschillende organisaties en verenigingen sa-
menwerken. Stichting SKOV, Bibliobeek, Sympho-
nica in Sporto, Stichting Wonen zijn maar een paar 
voorbeelden van de zelfstandigheid en vindingrijk-
heid om verbanden te zien en te maken tussen de 
vele facetten van het (dorps)leven. Kleinschaligheid, 
kennen en gekend worden, daar gaat het om. Al-
les houdt verband met elkaar, en heeft elkaar nodig 
om optimaal te functioneren. Net als het mozaïek in 
het nieuwe logo van de basisschool. Als je er één 
tegeltje uit haalt, is het geheel niet meer compleet 
en zal het uit elkaar vallen. Samen zijn we sterk!

Momenteel, zelfs in de vakantieperiode van de 
school, is Henny nog regelmatig op school te vin-
den. Hij wil nog enkele dingen afwerken voordat 
hij naar Vortum-Mullem verhuist. Hij wil alles goed 
achterlaten voor Angelique Weijers, de nieuwe di-
recteur van Basisschool Laurentiushof.               

Elders in deze Globaal staat hoe de basisschool 
het afscheid van Meester Henny heeft georgani-
seerd. Hij hoeft zich niet druk te maken of er wel ie-
mand afscheid komt nemen. Tenslotte heeft Henny 
met vele generaties ouders en kinderen gewerkt, en 
veel contacten gemaakt in het onderwijs en vereni-
gingsleven van Vierlingsbeek en daar buiten.

Henny, we wensen je veel succes toe in je nieu-
we functie, voor jou weer een nieuwe uitdaging.     
We gaan er van uit dat we je nog vaak op je oude 
school, maar natuurlijk ook daar buiten tegen mo-
gen komen. Bedankt voor het inspirerende en pas-
sievolle gesprek dat we met je hebben gehad.

Redactie Dorpsblad Globaal

Vieringen 
en 
intenties   

augustus – 
september

19 augustus: 
9.30 uur: Steunpunt Merlet: eucharistieviering

23 augustus: 
19.00 uur: kapel Groeningen: eucharistieviering
Intenties: Cor Claassen en overl. fam. Claassen-
Deenen.

7 september: 
kerk Vierlingsbeek: geen viering 
10.30 uur: kerk St. Anthonis: eucharistieviering. 
Afscheid van pastoor Kerssemakers.
In verband met deze viering is er in dit weekend in 
de hele parochie Maria Moeder van de Kerk geen 
andere viering.

13 september: 
kerk Maashees: 19.00 uur: eucharistieviering

21 september: 
kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: eucharistieviering 
met kinderwoorddienst
Intenties: overl. Fam. Elbers-v.d.Cruysen, Marie 
Roosen-Theunissen                              
namens parochie, Wies Stoffelen        
namens parochie, mej. Van Well

27 september: 
kapel Groeningen: 19.00 uur: eucharistieviering

Intenties:
Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt 
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw Marie-
tje 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,-.
     
Gedoopt:
Door het sacrament van het Heilig Doopsel zijn in 
onze kerkgemeenschap opgenomen:
Jolijn Swinkels, Beekstraat 
Fleur Lamers, Grotestraat.
Wij wensen Jolijn en Fleur samen met hun ouders 
een gezonde toekomst toe.

Let op!
Het rooster van eucharistievieringen is veran-
derd:
1e zondag van de maand: 9.00 uur: 
St.-Laurentiuskerk Vierlingsbeek
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2e zaterdag van de maand: 19.00 uur: St.-Antoni-
uskerk te Maashees
3e zondag van de maand: 10.30 uur: St.-Lauren-
tiuskerk te Vierlingsbeek met kinderwoorddienst
4e zaterdag van de maand: 19.00 uur: St. Antoni-
us- en Nicolaaskapel te Groeningen

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

Afscheid Pastoor Kerssemakers
Op zondag 7 september is in de kerk van Sint An-
thonis om 10.30 uur de afscheidsviering van pas-
toor Roland Kerssemakers.
Een gelegenheidskoor o.l.v musicus Geert Verhal-
len zal de dienst opluisteren. 

Op deze zondag vervallen alle andere vierin-
gen in de grote parochie! Aansluitend is de af-
scheidsreceptie van 12.00-15.00 uur bij restaurant 
Kommus aan de  Brink in St. Anthonis.

Als afscheidscadeau wordt een envelop voor de 
straatkinderen van Chili aanbevolen. Mocht u niet 
naar de receptie (kunnen) gaan en toch iets willen 
geven, dan kunt u een vrijwillige bijdrage storten 
op rekeningnummer NL65rabo015594859, MET 
VERMELDING: CHILIFONDS.

Het parochiebestuur.

BUITEN DE DORPSGRENZEN (65)
Daar kwam een dure Amerikaanse Ford de loswal 
van “De Loerangel”, te Boxmeer oprijden. W.H. 
Hendrix stapte uit met een kistje of vier sigaren van 
het merk “Velazques” onder zijn armen. Met een 
pauselijk gebaar legde hij het werk stil en deelde 
de sigaren uit. Een haffel de man. “Een voor van-
avond, jongen, een paar voor de rest van de week 
en een voor zondag na de Hoogmis”, predikte hij, 
al distribuerend. Als strenggelovig Rooms-katho-
liek nam hij voetstoots aan dat iedereen daar naar-
toe ging.   
Ook die van Havens kregen sigaren. Jaap en Sjang 
Roosen van Op d’n Bosch , Grad de Penning uit 
Groeningen en de bijziende Raafs van de Hand-
wijzer met zijn sterke brilleglazen. Levensgevaarlijk 
op die wiebelende plank. Hij kon niet zwemmen en 
had ook geen kieuwen. 
Die van Havens wisten niet wat hen overkwam. 
Lange Teng was niet zo gul met sigaren.
Voor W.H. Hendrix sneed het mes aan twee kan-
ten. Het schip was op tijd leeg, waardoor er geen 
extra liggeld betaald hoefde te worden en de men-

sen spraken met grote waardering over hem. Die 
Hendrix was pas een goede, sociale werkgever. 
Een puike kerel.

Toen ik hersteld was van mijn knieoperatie en weer 
een beetje kon lopen, hervatte ik mijn werkzaam-
heden bij Hendrix.
Ik vroeg een onderhoud aan bij de baas.
Toen mij dat na enige tijd werd toegestaan - W.H. 
Hendrix was een zeer druk bezet man die niet met-
een tijd vrij kon maken voor een onbelangrijke on-
dergeschikte – was het van zeer korte duur.
Ik vertelde dat ik in het ziekenhuis gelegen had.
Hij vroeg waarvoor.
Voor een knieoperatie.
Zeker gevoetbald.
Ik knikte.
W.H. Hendrix verafschuwde de ruwe voetbalsport. 
Die leidde tot ernstige blessures, maar wat nog 
veel erger was, tot langdurige arbeidsongeschikt-
heid, waardoor het werk bleef liggen. Tot zijn gro-
te spijt kon hij hier echter weinig aan veranderen, 
daar hij geen zeggenschap had over de vrijetijds-
besteding van zijn werknemers.
Hij sprak de hoop uit dat ik mijn lesje geleerd had 
en dat ik met voetballen zou stoppen.
Dat was ik helemaal niet van plan, maar dat zei ik 
niet. Ik ging mijn eigen ruiten niet ingooien!
W.H. Hendrix keek op zijn horloge. Ik moest maar 
weer eens aan het werk, zei hij. Er klonk weinig 
hartelijkheid in zijn stem door. Wij lagen elkaar niet 
zo goed. Ik was hem te sloom af, veronderstel-
de ik. Hij had mij in de gang al een paar keer na-
geroepen of het niet wat vlugger kon. Hardlopers 
zijn doodlopers, riep ik net zo hard terug.  ( Waar 
het om draaide, wat echt belangrijk was, typen bij-
voorbeeld, deed ik vlug genoeg. Vooral ’s avonds, 
na het werk, als ik feestgidsen zat te maken of pro-
grammaboekjes van de Kanarievereniging te Box-
meer. Ik was dan extra gemotiveerd. De poets-
vrouwen durfden de afdeling niet te betreden. 
Bang dat er binnen iemand achter een machinege-
weer zat. )
Ik stond moeizaam op – ik moest mijn been na-
tuurlijk nog ontzien – en deed het voorkomen alsof 
me plotseling nog iets inviel.
“O ja, mijnheer Hendrix, ik wou u ook nog even 
vertellen dat ik in al die drie weken dat ik in het zie-
kenhuis heb liggen lellepoten niemand van de zaak 
heb gezien. Zelfs geen beterschapkaartje heb ik 
mogen ontvangen. Nou maakt mij dat niet zoveel 
uit en ik ga dat zeker niet van de daken schreeu-
wen, maar ik wil er wel voor waarschuwen dat een 
dergelijke fout niet opnieuw gemaakt wordt. Ande-
ren na mij zullen het misschien niet zo sportief op-
vatten”.
Ik stelde mij meegaand en begrijpend op, maar 
iets in mijn toon en lichaamstaal deed de doorge-
winterde zakenman, die bovendien over een grote 
dosis mensenkennis beschikte, vermoeden dat het 
niet uitgesloten was dat ik over de gang van zaken 
hier en daar een boekje zou opendoen.  
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Dat had hij niet helemaal juist ingeschat. Overál 
zou ik het namelijk rondbazuinen.
Zoals ik gehoopt had won zijn gevoeligheid voor 
publieke beeldvorming het van zijn terughoudend-
heid en ik zag zijn hand naar de binnenzak van zijn 
jas gaan.
Er kwam een dikke portefeuille te voorschijn en 
daaruit peuterde hij twee bankbiljetten.
“Dat hoeft niet, mijnheer Hendrix”, zei ik, maar 
voordat ik mijn zin helemaal had kunnen afmaken 
had ik de briefjes al uit zijn hand gegrist.
Twee briefjes van honderd.
Ik was zo van mijn stuk dat ik vergat met mijn been 
te trekken toen ik de deur uitliep.
Het was feest van Allerheiligen tot Nieuwjaar en al 
die tijd sprak ik lovend over W.H. Hendrix.
                                                                                 
Wordt vervolgd.
                                                                                      
Nelson.

Tot ziens meester Henny, 
Welkom juffrouw Angelique
Reeds 25 jaar is Henny Cremers werkzaam bin-
nen Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek 
(SKOV), waarvan ruim 18 jaar als directeur basis-
school Laurentiushof. Wie kent hem niet? Meester 
Henny, geboren & getogen en nog altijd woonach-
tig in Vierlingsbeek. Een onderwijs- en dorpsman 
in hart en nieren.
 
Door de krimp van het aantal leerlingen in de re-
gio en daarmee beperking van het budget zag de 
SKOV zich genoodzaakt een verandering van or-
ganisatie aan te brengen. Hierdoor is er een wijzi-
ging in de inrichting van de directiestructuur ont-
staan. Zo is de functie Algemeen directeur in com-
binatie met directie St Anna (Vortum Mullem) 
nieuw ingesteld en is de functie directie St Anto-
niusschool (Maashees) en directie St Jozefschool 
(Holthees) gecombineerd. 

Na een interne sollicitatieprocedure heeft het be-
stuur Henny Cremers benoemd als Algemeen di-
recteur, in combinatie met directeur St Anna. An-
gelique Weijers als directeur basisschool Lauren-
tiushof. Vanaf augustus 2014, de start van het 
schooljaar, zullen Henny en Angelique hun nieuwe 
functie vervullen. Wij wensen hen beiden veel suc-
ces in de nieuwe uitdaging.

Uiteraard willen we meester Henny niet ‘zomaar’ 
naar basisschool St Anna laten gaan. We ge-
ven een ieder de gelegenheid om tijdens de af-
scheidsreceptie bij Henny binnen te lopen. Of je 
nu leerling bent van basisschool Laurentiushof, 
oud-leerling, (groot)ouder of dorpsgenoot…  
Je bent van harte welkom!  

Wanneer
Vrijdag 29 augustus, van 17.30u tot 19.00u.

Waar
Basisschool Laurentiushof.

Bewegen voor Senioren
 
Actief blijven is beter voor veel van onze lichaams-
functies, zoals de lichamelijke conditie, het geheu-
gen en het zelfvertrouwen om maar enkele te noe-
men.
Daarom organiseert het SWOGB samen met uw 
KBO elke donderdagmorgen gym op het Merlet. 
Bewegen op maat, speciaal voor minder mobiele 
senioren.
Heeft u hiervoor belangstelling, dan mag u gratis 2 
proeflessen meedoen om een indruk te krijgen of 
het iets voor u is. U mag ook een bekende meene-
men wanneer u dit prettig vindt.
4 September starten we weer. Om 10.45 u. kunt 
u aanschuiven voor een kop koffie of thee en om 
11.00 u. begint de gym.

Zonnige concertreis Dè stûtter nie
Eind juli begon de onvolprezen hofkapel Dè stûtter 
nie aan de 13e concertreis door Luxemburg en de 
Duitse grensstreek. Zoals de traditie het wil waren 
de fietsende diehards Luc Broeren en Jan Ewals 
al wat eerder vertrokken. De 310 km van Vierlings-
beek naar Bollendorf werden ook dit keer weer in 
één dag op de racefiets overbrugd.
De rest van de kapel arriveerde op vrijdag 25 juli.  
Direct na aankomst in de jeugdherberg van Bol-
lendorf wachtte al de generale repetitie. Vervol-
gens snel nog wat eten en het eerste concert in de 
tijdelijke verblijfplaats kon beginnen. Het weer was 
ideaal en de locatie prachtig. Het pleintje voor het 
monumentale gebouw van de streek-VVV leende 
zich uitstekend voor een sfeervol concert. Afgaan-
de op de vele positieve reacties genoot het talrijke 
publiek van het afwisselende muziekprogramma.
De volgende dag stond 's morgens om 11.00 uur 
alweer een "Wanderkonzert" in Vianden op het 
programma. Op verschillende locaties in het oude 
sfeervolle centrum van het stadje werd weer vol 
enthousiasme muziek gemaakt en meebeleefd. 
Vanwege een feestweek rond het kasteel van Vi-
anden was het er extra druk.  En dat was ook wel 
te merken tijdens het "Wanderkonzert".
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Die middag was Diekirch aan de beurt. Midden in 
het zeer gezellige stadscentrum en tussen de ver-
schillende overvolle terrassen was ons podium ge-
maakt. Vooral het muziekstuk "At a Dixieland Jazz 
Funeral" maakte indruk op de echte liefhebbers. 
Onze gastbassist Ger van Peters uit Brookese kon 
zich hierin volledig uitleven en deed dat dan ook 
met overgave. Na afloop werd door de VVV met-
een gevraagd om volgend jaar weer te komen.
Voor het avondprogramma waren we te gast bij 
Kurt Allar, de ongekroonde koning van Bollendorf 
en omgeving. In de panoramische tuin rond zijn op 
een heuvel gelegen huis nuttigden we onze barbe-
cue.  En daarvoor had Seyfie (je weet wel van die 
heerlijke kebab/shoarma e.d.) gratis het vlees be-
schikbaar gesteld! De avond werd afgesloten met 
een privéconcertje voor het intussen toegestroom-
de publiek.
Het laatste concert in de reeks was in Luxem-
burg-stad. Evenals de dagen ervoor was het weer 
een prachtige dag. Volop zon en heel erg aange-
name temperaturen. Onze concertplek de "Pla-
ce d'Armes" was omzoomd met terrasjes. Het pu-
bliek op die terrasjes en op het plein leefde volop 
mee. Er werd zelfs gedanst bij verschillende mu-
ziekstukken. Op het einde van het concert kwam 
een bruidspaar een fotoshoot maken bij onze ki-
osk. De bruiloftsgasten waren er ook allemaal bij 
en die waren getuige van de schitterende afslui-
ting van onze concertreis: tijdens het nummer Il Si-
lenzio toverde Luc Broeren met zijn perfecte trom-
petsolo kippenvel op allerlei lichaamsdelen van de 
(bruilofts)gasten ...........

En als toetje was er op maandag "Daags na de 
tour" waarbij we letterlijk konden "uitblazen" in de 
reclamekaravaan. De vorm was er tóch, dus dat 
kon er nog wel bij!

Tenslotte danken we onze sponsoren Seyfie 
(BBQ), keukencentrum Arga en Berni Kusters (ver-
voer).

Dè stûtter nie  

De koorrepetities beginnen weer op 25 augustus. 
Zoals altijd repeteren we in De Zandpoort te Groe-
ningen. Aanvang repetitie 19.45 uur.
Tijdens de Groeningse kermis zal de repetitie 
plaatsvinden in De Joffershof te Vierlingsbeek.
Meer informatie over ons koor en onze activiteiten 
kunt u lezen in de komende nummers van Globaal 
en op onze website www.groeningskoor.nl.

BEZOEK KEVELAER:
Donderdag 21 augustus wordt ism KBO Maas-
hees een bezoek gebracht aan Kevelaer. De fiet-
sers vertrekken vanaf het Vrijthof om 10.40 uur, de 
auto’s om 11.30 uur. In Wemb wordt gezamenlij-
ke de lunch gebruikt in Das Bauerncafé. In Keve-
laer is iedereen vrij om de stad te  bezoeken. Om 
16.00 uur vertrekken we weer vanuit Kevelaer naar 
huis. 

Vierlingsbeek/Groeningen

Harmonie
de 
Herleving

Vlaaienactie “De Herleving” 
in Groeningen
Na het grote succes van vorig jaar wordt de ker-
mis in Groeningen dit jaar ook weer in het eerste 
weekend van september gevierd. Dat betekent dat 
ook de kermisvlaaien-actie van De Herleving een 
maand eerder gehouden wordt. Zoals u van ons 
gewend bent zijn het weer de bekende overheerlij-
ke kermisvlaaien, waarvoor wij vanaf half augustus 
bij u aan huis komen. U kunt dan één of meer van 
uw favoriete vlaaien bij ons bestellen. 
Er worden maar liefst 6 soorten aangeboden. 
Heerlijke kersen-, abrikozen- en kruimelvlaaien van 
Bakkersland. Die levert trouwens ook de appel-
kruimelvlaai gemaakt van echt linzendeeg. 
Verder is er dan van de warme bakker Degen een 
overheerlijke abrikozenkruimelvlaai en - de speci-
ale attractie - een triovlaai (abrikoos/kers/appel). 
Alle vlaaien natuurlijk van topkwaliteit.

We komen bij u - zoals gezegd - vanaf half augus-
tus de bestelling opnemen en wij vinden het fijn 
om dan direct af te rekenen. Want dat betekent, 
dat we de bestellingen snel kunnen uitvoeren. 
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis op 
de kermiszaterdag 6 september tussen 09.30 en 
12.00 uur.

Wij hopen dat u “De Herleving” ook dit jaar weer 
steunt en meedoet aan de vlaaienactie. Mocht u 
echter absoluut geen vlaai lusten, geen kermis vie-
ren of lekker met vakantie zijn, dan mag u ook ge-
woon een duit in het zakje doen.

Voor vragen kunt u terecht bij Jan Ewals (631305) 
of Jan Stoffelen (632205). 
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VISSEN IN VORTUM MULLEM:
Vrijdagmiddag 29 augustus gaat men vissen in de 
forelvijver “De Uitkomst” in Vortum-Mullem. 

FITNESS VOOR SENIOREN:
Woensdagmiddag 3 september start bij Wouter 
van Dongen fitnesscentrum een tweede groep met 
fitness onder begeleiding. De tijden zijn: 1e groep 
van 13.00 - 14.00 uur, 2e groep van 14.30 – 15.30 
uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan 
Spee, tel 631233.

KAARTEN  -  SJOELEN  -  ETC. 
Vanaf donderdag 4 september 2014  gaan we we-
kelijks een soos-inloop-middag organiseren in ge-
meenschapshuis Joffershof. Mensen die willen 
kaarten, sjoelen, rummikubben of iets dergelijks 
willen spelen, kunnen hier dan terecht. Ook voor 
een kopje koffie of thee bent u van harte welkom. 
De middag is van 13.30 uur tot 16.00 uur in de 
ontvangstruimte.
Degene die eerder in Merlet gingen kaarten zijn 
ook van harte welkom. 
Aanmelden is niet nodig.

KOERSBALLEN:
Op  woensdagmiddag wordt van 14.00 tot 16.00 
uur koersbal gespeeld in gemeenschapshuis Jof-

fershof. Deze groep is naarstig op zoek naar nieu-
we medespelers.

KIENDATA:
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 29 augustus. Aanvang: 14.00 uur.

DE VASTE ACTIVITEITEN VAN DE KBO ZIJN:
Jeu de Boules op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur 
bij Concordia Info 631233
Koersballen op woensdagmiddag van 14.00-
16.00 uur in het Joffershof Info 631986
Biljarten op maandag- en donderdagmorgen
en dinsdag en vrijdagmiddag  in het Joffershof 
 
Kienen om de 14 dagen op vrijdagmiddag in het 
Joffershof 14.00 uur Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden 1e zondag van de 
maand om 14.00 in het Joffershof Info 632028
Gymmen op vrijdagochtend van 9.15 - 10.15 uur 
en van 10.30 – 11.30 uur   in het Joffershof 
 Info 631232

Wilt u lid worden, meldt u aan op 
www.kbo-vierlingsbeek.nl, stuur een mailtje naar 
kbovierlingsbeek.groeningen@home of bel het se-
cretariaat 631919.

Kermis Groeningen 5 tot en met 8 
september 2014
In 2013 heeft de dorpsraad samen met de kermis-
commissie zelf de kermis in Groeningen georgani-
seerd. Het was heel erg gezellig en druk. Ouders 
en kinderen waren erg te spreken over deze opzet. 
“Zo hoort een kermis te zijn. Kinderen heerlijk aan 
het spelen, ouders lekker bijkletsen met de dorps-

bewoners onder het genot van een drankje”. Dit 
jaar vindt de kermis in eenzelfde opzet plaats van 
vrijdag avond 5 tot en met maandagavond 8 sep-
tember 2014.
Op vrijdag 5 september gaat de kermis van start 
met een '90s party in café De Zandpoort. Zater-
dagmiddag wordt de kermis officieel geopend met 
een goochelshow en een ballonnenwedstrijd. Alle 
kinderen en hun ouders zijn hier van harte welkom! 
Op zondagmiddag vanaf 14.00 is er een dag voor 
jong en oud. Er zijn verschillende attracties voor 
jong en oud, zoals een draaimolen, schiettent, 
eendjes vangen, grote stormbaan, airborne adven-
ture (vuurtoren met parachute), springkussen, bal-
lenbak, rodeostier en natuurlijk zijn er popcorn, 
snoepjeszakjes en chips te verkrijgen. Ook kun je 
met de kraan 50 meter omhoog zodat je Groenin-
gen en omstreken van grote hoogte kunt bekijken. 
Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd.
Onder het genot van een drankje kunt u op het 
pleintje bij Café De Zandpoort genieten van alles 
wat er om u heen gebeurt.
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Programma:
Vrijdag 5 september 2014: 
21:00 uur 90’s party in Café De Zandpoort
Zaterdag 6 september 2014: 
15:30 uur Opening Kermis met goochelshow en 
ballonnenwedstrijd 
21:00 uur Feestavond met DJ Leon in Café de 
Zandpoort

Zondag 7 september 2014: 
14:00 uur Kermis voor jong en oud! 
Maandag 8 september 2014: 
13.00 uur toepen met aansluitend karaoke in Café 
de Zandpoort

Regen deert kroegentocht Vierlingsbeek niet
Voor het eerst sinds jaren had de de Bèkse Kroegentocht te maken met regen, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Ook tijdens editie tien zat de stemming er onder de vijfhonderd deelnemers weer goed in. 
De organisatie pakte kermismaandag vanwege het tweede lustrum extra uit, met onder meer een optre-
den van de slagwerkgroep Vortum-Mullem bij Gryphus en een optreden van de feestband "De fik erin" bij 
Herberg Thijssen. Ook editie tien van de Bèkse Kroegentocht begon bij café-restaurant De Vier Linden bij 
sportpark Soetendaal. Vervolgens ging de tocht naar jongerencentrum Gryphus, café-zaal De Wildeman, 
zalencentrum Concordia en, tegen de avond, Herberg Thijssen. Van begin tot eind werden de vijfhonderd 
‘gasten’ tijdens de tussenstops bij de vijf cafés door de initiatiefnemers Jaco Nabuurs, Marty Verhoeven, 
Arno Thijssen en René Derkx, die tijdens het kermis- en kroegenfestijn al jaren worden ondersteund door 
een charmante damescrew, in de watten gelegd. Er was ook dit jaar weer een grote loterij waarmee, door 
lokale ondernemers beschikbaar gestelde, kleinere en grotere prijzen vielen te winnen.  Bovendien ontvin-
gen de deelnemers die van tevoren een kaartje à 17,50 euro kochten een T-shirt en een aantal drink-, eet- 
en attractiebonnen. 
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Met trots laten we onze 4 generatie foto aan u zien: 
Omi: Annie Verblakt - Dijks, moeder:  Monique Nillesen - de Wijse, Oma:  Marian de Wijse - Verblakt 
en Fleur Nillesen en Meike Nillesen. 

Fleur en Meike worden op 24-08-2014 alweer 1 jaar. We hebben een moeilijk jaar maar ook een mooi jaar 
achter de rug. Het zijn 2 vrolijke en sterke meiden waar we heel trots op zijn, maar ook hun broer Quin heeft 
zich door deze zware tijd goed gehouden. Door de ziekte CF (taaislijmziekte) zal het voor ons altijd afwach-
ten zijn wat de dag zal brengen. Als u wilt weten wat het precies inhoud CF, zoek het maar eens op, 
www.ncfs.nl. 
Momenteel gaat het goed met ons. We hebben veel steun gehad van onze ouders, broers en zussen, vrien-
den en familie en andere mensen. Bedankt hiervoor.  
  
Ferry Nillesen en Monique Nillesen - de Wijse.

En hoe gaat het met de nieuwe 
wethouder……..

De eerste 100 dagen als Vijf Dorpen Belang/Lijst 
Overloon wethouder in het college van B&W van 
onze mooie gemeente Boxmeer zitten erop.
Als kersverse wethouder zonder raadservaring 
komen er de eerste maanden, zoals verwacht, 
heel veel nieuwe dingen op je af en die probeer 
je zo snel mogelijk een plaats te geven. De eer-
ste dag in je nieuwe werkkamer nog een leeg bu-
reau en lege agenda en de eerste kennismaking 
met je naaste medewerkers.

Al snel stroomt de informatie op allerlei manie-
ren binnen en krijg je het gevoel te verzanden 
in de hoeveelheid stukken en andere zaken die 
je ‘moet’ lezen. Daarnaast krijg je ook nog veel 
over je heen in ambtelijke overleggen waar je be-

stuurlijk verantwoordelijk voor bent, zowel intern 
als bij je vakbroeders van de andere gemeenten 
in het Land van Cuijk, het gewest N.O. Brabant 
en in Provinciale vergaderingen.

Het komt er op aan te proberen de juiste prio-
riteiten te stellen. Hierbij word ik prima onder-
steund door mijn collega’s in het college, amb-
tenaren, griffie en ervaren raadsleden. Zo snel 
mogelijk alles handen en voeten te geven is de 
kunst om de bestuurlijke achtbaan waar ik nog 
in zit geleidelijk aan tot stilstand te laten komen 
om volwaardig mee te draaien in de routine van 
het gemeentehuis in portefeuillehouder overleg-
gen, college-, raadscommissies- en raadsver-
gaderingen. Zoals eerder geschreven ben ik als 
wethouder verantwoordelijk voor Financiën, Fa-
cilitaire zaken, Beheer openbare ruimten, Natuur 
en landschap, Verkeer en vervoer, Milieu en afval 
en ICT. Heb er inmiddels twee raadsvergaderin-
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gen opzitten en ook dat is nog wennen. 3 juli jl. 
was de laatste raadsvergadering voor het zomer-
reces. In deze vergadering zijn o.a. de Jaarreke-
ning over 2013 en Kadernota 2014 vastgesteld. 
De kadernota is het document waarin de hoofd-
punten van beleid en de financiële kaders voor 
de komende jaren worden aangegeven. Het is in 
grote lijnen een bestendiging van het coalitiepro-
gramma dat we in 2012 als VDBLO met het CDA 
en LOF overeengekomen zijn en in deze nieuwe 
raadsperiode mede ondersteund wordt door de 
VVD.

Het zomerreces, van 21 juli t/m 17 augustus, is 
een mooie periode om veel bij te lezen en me 
meer te verdiepen in mijn portefeuilles. Nog geen 
vakantie dus, want iemand zal toch op de zaak 
moeten passen, en dat doe ik nu, en mag me 
zelfs (3e loco) burgemeester noemen (een beetje 
“Prinsengevoel” steekt dan toch de kop op). Een 
geweldig mooie uitdaging om bestuurlijke ver-
antwoording te mogen dragen voor onze elf ker-
nen, om iets te mogen betekenen voor de ge-
meente en haar inwoners op weg naar een duur-
zame participerende samenleving in een voort-
durend veranderende tijd. 

Vanaf de eerste dag ervaar ik dit als een voor-
recht. Dat je geleefd wordt door de agenda en 
de hele week paraat mag staan voor de open-
bare zaak horen daar gewoon bij en heb dat er 
graag voor over. Ik heb er een goed gevoel bij 
en het is me inmiddels wel duidelijk dat de ge-
meentelijke organisatie toch iets anders in elkaar 
zit dan het bedrijfsleven. Wel wordt er goed be-
drijfsmatig en productief gewerkt en dat spreekt 
me met mijn achtergrond erg aan. 

Een ander mooie aspect in mijn nieuwe beroep is 
dat ik, waar mogelijk, bij externe verplichtingen 
vergezeld wordt door mijn echtgenote, voor wie 
natuurlijk ook een nieuwe wereld opengaat. Hoe-
wel, af en toe is het bij haar een déjà vu uit ver-
vlogen tijden van de oude gemeente Vierlings-
beek, waarvan (schoon)vader Ben Linders wet-
houder geweest is. We komen op vele bijzonde-
re plaatsen en gelegenheden en hebben in kor-
te tijd veel nieuwe mensen ontmoet. We zien dit 
beiden dan ook als een grote gunst om dit al-
lemaal mee te mogen maken en gaan deze op-
dracht elke dag met plezier aan.

Jeu Verstraaten

De afdeling Groei en Bloei Land van Cuijk & 
Limburg Noord biedt vanaf eind september tot 
mei aan beginners en gevorderden de mogelijk-
heid 8 lessen te volgen om de kunst van het 
bloemschikken te leren en gezellig samen te 
zijn.

Ieder jaar organiseert Groei & Bloei afdeling Land 
van Cuijk & Limburg Noord een cursus bloem-
schikken die op diverse locaties worden gegeven. 
De cursussen zijn voor zowel beginners als gevor-
derden en bestaan uit 8 lessen van circa 2 uur die 
1x per maand worden gegeven door onze gedi-
plomeerde docenten. Elke maand wordt een an-
der thema uitgewerkt waarbij diverse technieken 
worden gebruikt. De benodigde materialen breng 
je zelf mee. De cursussen starten eind septem-
ber 2014 en eindigen in mei 2015.

Tijdens de cursus worden diverse basistechnieken 
uitgelegd, zoals bloemen en blad op draad zet-
ten, aansnijden van bloemen, het maken van een 
schikking en handgebonden boeket. Ook het ma-
ken van een eigen framewerk is een vast onder-
deel. Er wordt gewerkt in kleine groepen, waar-
door er voldoende individuele aandacht is voor de 
cursist.

Bloemschikken bij Groei en Bloei gaat in op de in-
dividuele wensen en ideeën van cursisten. Dat 
zorgt ervoor dat je als cursist een eigen stijl kunt 
ontwikkelen en je hierbij deskundig geholpen 
wordt. 

De cursus wordt gegeven in Beugen op dinsdag 
en woensdag avond en in Vianen op dinsdag mid-
dag en op woensdag avond. Nieuw: bij voldoende 
aanmeldingen wordt er in Mill een cursus georga-
niseerd op donderdag ochtend.
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Voor de invulling van elke les maakt de docent aan 
de hand van een thema een voorbeeld. Vervolgens 
zorgt elke cursist zelf voor bloemen, vulmateriaal 
en ondergrond (oasis). Bindmateriaal is aanwezig.

Kosten voor 8 lessen van twee uur, inclusief koffie/
thee, € 75,=  voor leden en € 95,=  voor niet-leden. 

Aanmelden en informatie voor cursisten
Voor overige informatie en aanmelden kun je con-
tact opnemen met Roos Gielen via 
roos@noorderhaeghe.nl of 0485-383296.
Bij aanmelding opgeven welke voorkeursdag je 
hebt en of je beginner of gevorderde bent. Wacht 
niet te lang, want vol = vol. 

Mindfulnesstraining bij Timbre 
Psychologenpraktijk in Boxmeer
Timbre Psychologenpraktijk Boxmeer start op 
maandag 8 september 2014 met een nieuwe trai-
ning Mindfulness. In acht bijeenkomsten op maan-
dagen van 19.00-21.00 uur begeleidt psycholoog 
en erkend Mindfulnesstrainer Leon Timmermans 
de deelnemers in oefeningen die zorgen voor meer 
aandacht, balans en energie in het dagelijks leven.

Mindfulness gaat om het oefenen in leven met 
aandacht in het ‘hier en nu’. Klachten ontstaan 
vaak door gepieker over gebeurtenissen in het 
verleden of zorgen over de toekomst. Door met 
rust en aandacht bij gedachten, gevoel en gedrag 
in het ‘hier en nu’ te zijn kun je vaak situaties be-
ter accepteren en meer rust en levenslust vinden. 
Mensen kunnen vaak na de training beter omgaan 
met stress, hebben minder klachten en staan posi-
tiever in het leven.

Opgave en informatie: Timbre psycho-
logenpraktijk, Leon Timmermans, tel. 
0485-573050 of 06-47113433 of via 
info@timbrepsychologenpraktijk.nl. Zie ook 
www.timbrepsychologenpraktijk.nl. 

RADIUS
      organisatie voor welzijn Land van Cuijk

Start computercursussen:
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) start in de 3e week van september weer 
met, nieuwe speciaal op ouderen gerichte, cursus-
sen van maximaal 1 cursist per docent.
Door de groeiende vraag naar computercursussen 
voor ouderen  heeft de SWOGB een nieuw pro-

gramma samengesteld.De cursussen worden op 
verschillende plaatsen in de gemeente Boxmeer 
gegeven. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen 
en de beschikbaarheid van docenten zal een cur-
sus starten in: Overloon, Vierlingsbeek, Sambeek, 
Boxmeer, Rijkevoort, Beugen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk 
op de hoogte worden gebracht.

Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor 
Windows (Vista,7,8. 8.1), Word, Excel en speciaal 
op Internet gerichte cursussen. Ook de cursus Fo-
to-bewerken (met Picasa) geniet veel belangstel-
ling.

U kunt ook deelnemen aan een cursus "gebruik 
van iPad of Tablet".
Programma’s als Skype, Facebook, Twitter, Linke-
din enz. komen dan aan bod.

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U be-
taalt hiervoor slechts € 30,- Het cursus boek kost 
ca. € 20,-.

U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij Radius-
LVC, De Raetsingel 1 te Boxmeer,
tel.nr. 0485-574440 of per e-mail 
info@radius-lvc.nl. 

Voor nadere informatie kunt u ook mailen naar de 
heer P. Ermers (coördinator) via: permers@ziggo.nl 
of bellen: tel.nr. 0485-362311.

Vraag van de maand 
Het Advies- en Informatiepunt in Boxmeer is een 
voorpost voor de vele 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: Ik hoor dat er veel gaat veranderen ten 
aanzien van de tegemoetkomingen voor kinderen. 
Wat verandert er precies?

Antwoord: De kindregelingen worden inder-
daad aangepast. Het wetsvoorstel moet de rege-
lingen eenvoudiger maken. Het zorgt er ook voor 
dat werken meer loon. De veranderingen betreffen 
het kindgebonden budget, de kinderbijslag en de 
TOG-regeling. Ook zijn er veranderingen in belas-
tingregels voor ouders.

Kindgebonden budget is een tegemoetkoming 
voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. 
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De wet hervorming kindregelingen verandert het 
kindgebonden budget op een aantal punten:

- Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 
2015 extra kindgebonden budget. De aanvulling 
voor alleenstaande ouders met een minimumuit-
kering en de fiscale korting voor alleenstaande 
ouders verdwijnen. Voor een beperkte groep (al-
leenstaande ouders in de bijstand met toeslag-
partner) komt een overgangsregeling tot 1 janua-
ri 2016. Op de website Kindregeling.nl kunt u een 
voorlopige berekening maken voor 2015.

- Het budget van de tegemoetkoming in de onder-
wijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor kinde-
ren jonger dan 17 jaar gaat per 1 augustus 2015 
op in het kindgebonden budget. Het bedrag voor 
alle kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog.

- De inkomensgrens van het kindgebonden budget 
gaat per 1 januari 2015 naar beneden. Hierdoor 
krijgen mensen met een inkomen boven deze 
grens minder tegemoetkoming.

- De bedragen voor het 1e en 2e kind gaan per 1 
januari 2015 omhoog. 

Verder zijn er veranderingen in de kinderbijslag 
op komst: 

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de 
opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Ook deze re-
geling gaat veranderen:

- De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2014 en 
2015 niet aangepast aan de prijsindex. De eerste 
aanpassing is per 1 januari 2016.

- Sinds 1 juli 2014 gelden geen aanvullende voor-
waarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar 
met een startkwalificatie.

- Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar vervalt de 
toets op hun inkomen.

- De tegemoetkoming voor ouders met thuiswo-
nende gehandicapte kinderen (TOG) gaat per 1 
januari 2015 op in de kinderbijslag.

Veranderingen TOG-regeling
De Tegemoetkoming ouders gehandicapte kinde-
ren (TOG) vervalt per 1 januari 2015. De regeling 
wordt opgenomen in de kinderbijslag. Ouders met 
thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht 
op 2x kinderbijslag. 

Veranderingen belastingregels voor ouders
Per 1 januari 2015 worden de (aanvullende) alleen-
staande ouderkorting en ouderschapsver-lofkor-
ting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor 
het levensonderhoud van kinderen.

Meer weten:
Kom dan naar het inloopspreekuur op maandag 
t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur in Cultureel 
Centrum de Weijer te Boxmeer. Of bel voor een af-
spraak (tel. 0485-576763). 

Wat:  Film van operette “Der Zigeunerbaron”
Waar:  Woonzorgcentrum Sint Anna, 
              Veerstraat 49 Boxmeer
Wanneer: Zondag 24 augustus 2014
Tijd: 14.30 uur 
Kosten:  Gratis entree, vrijwillige bijdrage

Johann Strauss heeft de operette gecomponeerd. 
Hij vertelde een verhaal dat zich afspeelde in het 
Hongarije van de 18e eeuw. Een sympathieke 
snaak doet een aanzoek aan de dochter van  een 
Hongaarse varkensfokker. Maar zij heeft een hei-
melijke verhouding met een ijdeltuit. Daarom zegt 
ze tegen de sympathieke jongeman, dat hij maar  
moet terugkomen als hij op zijn minst baron is.Niet 
lang daarna wordt onze held door een troep zigeu-
ner uitgeroepen tot wojwode, wat een soort van 
baron is. Zo had de jongedame het echter niet be-
doeld, want zij vindt zigeuners maar niks, dus een 
zigeunerbaron is ook niks. Daarop kiest de jonge 

OVERLOON:    
Workshop Country-Line 55+ voor 
beginners
In het kader van zomeractiviteiten voor senioren 
organiseert de SWOGB (Stichting Welzijn Oude-
ren) op dinsdag 26 augustus a.s. van 14.00-15.30 
uur een gratis workshop Country Line dance voor 
55-plussers uit Overloon en omgeving in gemeen-
schapshuis "de Pit" te Overloon.
Deze workshop is speciaal bedoeld voor ieder-
een die wil kennismaken met de country dans. Er 
zullen een aantal eenvoudige dansen aangeleerd 
worden door een gediplomeerde dansdocent. 
Na de workshop kunnen belangstellenden zich op-
geven voor de cursus Country dans voor begin-
ners. Deze cursus omvat 15 lessen en wordt ge-
geven in gemeenschapshuis "de Pit" te Overloon, 
elke dinsdag van 14.00-15.00 uur.
Het is intussen wel bekend dat bewegen goed is 
voor iedereen. Vooral voor ouderen is het belang-
rijk om actief te blijven. Dansen is een fijne en ge-
zellige manier van bewegen en u werkt tegelijker-
tijd aan uw conditie. 
Voor opgave en/of info bel : 0478-641963 of 0478-
582623



16

held het armste meisje van het  zigeunervolk als 
bruid. Het arme meisje blijkt een Turkse prinses te 
zijn. De held voelt zich haar niet meer waardig en 
neemt dienst in het leger. Alles komt weer goed in 
het derde bedrijf. U bent allen van harte welkom.

KUNST VAN HET GELOVEN 2014
Tweejaarlijkse manifestatie van kunst in kerken 
en kapellen in de gemeente Boxmeer
30, 31 augustus, 6, 7, 13 en 14 september
Open op zaterdag en zondag 11.00 – 17.00 uur
Met ochtendglorenconcert op 7 september 6.00 
uur

Opening 29 augustus
19.30 uur bij de Sint Janstoren in Sambeek
door burgemeester Karel van Soest
m.m.v. abseiler René van Stokkem en
De Fanfare van de 4de Hoedanigheid

KUNST VAN HET GELOVEN gaat om het samen-
komen van kunst en kerkelijke gebouwen.
Kunst van het Geloven zet de bezoeker aan het 
denken.

De tweejaarlijkse manifestatie van kunst in ker-
ken en kapellen in de gemeente Boxmeer wordt 

dit jaar al voor de vierde maal georganiseerd door 
vertegenwoordigers van het Koningskerkje Vier-
lingsbeek, Het Kloosterhuis Sambeek en de Hol-
these Mariakapel.
De Groeningse Anthonius- en Nicolaaskapel, de 
Nepomukkapel in Boxmeer en de Sambeekse Sint 
Janstoren completeren de kunstroute.

Curator Maarten Spruyt komt van oorsprong uit 
Boxmeer en hij staat bekend om zijn opvallende 
inrichtingen van modetentoonstellingen zoals on-
langs bijvoorbeeld bruidsjurken in het Rijksmu-
seum en onlangs de ‘aankleding’ van het dance 
event in Amsterdam Arena Sensation White 2014. 
Maarten Spruyt koos samen met Willem Den Har-
tigh de deelnemende kunstenaars.
 
Ochtendglorenconcert – Quirine Melssen in het 
Koningskerkje
VANNACHT NAAR DAG is een vervlechting van 
liederen en vertellingen door zangeres/actrice Qui-
rine Melssen.
De beleving van het licht worden staat centraal.
Aanvang zondagmorgen 7 september om 6 uur!

Nepomukkapel Boxmeer – Heringa/Van Kals-
beek - sculpturen
Het duo HERINGA/VANKALSBEEK maakt overda-
dige, rauwe assemblages van gevonden voorwer-
pen. 

Overgoten met gestolde kleuren van giethars, 
epoxy of glazuren ogen deze sculpturen dyna-
misch als een oerknal. Schoonheid en verval sa-
mengebracht in de Boxmeerse NEPOMUKKA-
PEL, vernoemd naar Johannes van Nepomuk die 
in Praag gruwelijk werd verdronken in de Moldau. 
Sindsdien wordt hij ondermeer vereerd als brug-
heilige en beschermer van en tegen het water.

Sint Janstoren Sambeek – Freudenthal/Verha-
gen - imagemakers
De SINT JANSTOREN in Sambeek vormt het 
stoere onderkomen voor de beeldmakers FREU-
DENTHAL/VERHAGEN.

Het tweetal integreert fotografie tot ruimtelijke in-
stallaties. Ze zoeken daarin steeds nieuwe wegen 
en storen zich niet aan de grenzen tussen kunst 
en mode. De combinatie van beeld en geluid in 
de toren leidt de bezoeker via trappen naar boven 
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en verder de hoogte in. ‘Showing me the way, far 
away, beyond the sky’.
 
Het Kloosterhuis Sambeek – Koen Hauser – vi-
deowerk
Iets verderop in Sambeek staat HET KLOOSTER-
HUIS. De voormalige kapel van de Orde der Re-
demptoristinnen roept een gevoel op van bezin-
ning en contemplatie. Dit gevoel wordt versterkt 
door het videowerk Epitaphium van Fotograaf des 
Vaderlands KOEN HAUSER. 
Koen Hauser werkt van buiten naar binnen. ‘Ik 
kijk naar onze wereld en zie vormen en kleuren 
die worden getekend en ingekleurd door een on-
bekende kracht.’ In een zoektocht naar innerlijke 
schoonheid probeert hij deze kracht vast te leg-
gen.

Anthonius- en Nicolaaskapel Groeningen – Be-
nyamin Reich - fotografie
BENYAMIN REICH is geboren in Israel en werkt 
in Berlijn. In de ANTHONIUS- EN NICOLAASKA-
PEL in Groeningen toont hij een foto-installatie van 
mensen die elk hun eigen weg in hun eigen land-
schap bewandelen en van kinderen uit verschillen-
de tradities die elkaar hebben geportretteerd. Hij 

laat het spanningsveld zien tussen kunst en religie, 
beleving en herinnering. Zijn werk hangt nu op een 
plek vol historie en met de symboliek van bekende 
heiligen zoals Anthonius met het varken en St. Ni-
colaas, afgebeeld in glas-in-lood.

Koningskerkje Vierlingsbeek – Paul van Don-
gen - etsen
In het stille, serene licht van het KONINGSKERKJE 
exposeert PAUL VAN DONGEN krachtige werken.
De Bijbelse expressiviteit van zijn etsen brengt iets 
terug van de protestantse beleving in vroeger tijd.
De vallende mens, die aan hoogmoed ten onder 
gaat,
naast de zich oprichtende mens die zijn plaats 
kent ten opzichte van God.
Deze christelijke thema’s en motieven werkt hij uit 
in grote, realistische etsen met een dwingende lijn-
voering.

Mariakapel Holthees – Alet Pilon – installaties 
beelden
In de oude MARIAKAPEL met haar bewogen ge-
schiedenis ontroeren de metaforische beelden van 
ALET PILON.
Leven en geschiedenis kennen eenzaamheid, ster-
ven en dood.
Alleen zijn met je angsten. Bescherming zoeken in 
de omhulling van warme dekens. Loskomen van 
het verleden.
Maria van de Zeven Smarten, Troosteres der be-
drukten biedt het werk van Alet Pilon in het Hol-
these kapelletje geborgenheid.

* Fietsroutebeschrijving met info over het huren 
van fietsen.

* Brochure en/of speciale krant is op verschil-
lende plaatsen gratis mee te nemen.

* De deelnemende locaties zijn herkenbaar aan 
de lange en kleurig wapperende banieren.

* In het tweede weekeinde van september is 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

☞ adverteren
doet verkopen

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                                                   

 
 

 

bezoek aan de Open  Monumentendagen en 
de Open Atelierroute van de Kunstkolk.

* Kunst van het Geloven kan mede gerealiseerd 
worden door de financiële steun van het VSB-
fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de 
gemeente Boxmeer.

Zie ook: www.facebook.com/kunstvanhetgeloven

Gezocht:
Handige jongen die ons 2 zaterdagen per 
maand in de tuin kan helpen! Minimaal 14 
jaar, uurloon in overleg. Heb je belangstel-

ling? Dan horen we graag van je via: 
ewhschool@hotmail.com. 

Tijdelijk te huur:
Woning 

Grotestraat 35 
in Vierlingsbeek

Info: 0478 - 631305

Verloren met Holthese kermis, op weg van 
Smakt naar Bergen: een zilveren hangertje 
met een kannetje met oren (herinnering aan 

mijn overleden zus). Als iemand het heeft ge-
vonden, wil je dan s.v.p. contact met mij op-

nemen .
Mijn tel. nr, is 0485 341307   

Rieky van de Lisdonk –Coppis. 

Bezoektijden Maasziekenhuis Pantein
De meeste verpleegafdelingen van Maaszieken-
huis Pantein hebben open bezoektijden tussen 
11.00 en 20.00 uur. Dat betekent dat bezoek in 
principe de hele dag welkom is. 

Bezoek is erg belangrijk voor patiënten. Behalve 
dat bezoek leuk is, kan het echter ook vermoeiend 
zijn voor patiënten. Dit geldt vooral voor mensen 
die pas zijn geopereerd, een onderzoek achter de 
rug hebben of ernstig ziek zijn. Bij twijfel kunt u het 
beste even telefonisch informeren bij de betreffen-
de afdeling.

JUBILEUMBOEK VOLHARDING

Volharding's jubileumfeest was grandioos. Maar 
het jubileumboek slaat alles. Een boekwerk in 
kleurendruk bestaande uit 240 pagina's. Met daar-
in vermeld de 100-jarige geschiedenis van Volhar-
ding. Met interviews, statistische gegevens en nog 
veel meer.

Er zijn nog slechts enkele tientallen exemplaren 
verkrijgbaar.
De prijs bedraagt euro 25,--.

U kunt Uw eventuele bestelling doen op de navol-
gende wijzen:
- door overmaking van euro 25,-- op rek. nr 
NL 04 RABO 0154301957. 
- door te bellen met Jan Nabuur tel 06-10706092 
of 478-632040. 
- door te mailen naar: jannabuurs@hetnet.nl

U krijgt in alle gevallen het boek thuisbezorgd. 
Ook kan het boek worden afgehaald aan het adres 
Grotestraat 68 tegen gelijktijdige betaling van euro 
25,--.

Mocht U besluiten tot aankoop dan krijgt U gratis 
een jubileumpen met opdruk cadeau.

Op voorhand wenst Volharding U veel leesplezier.
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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

bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nlkijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

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.

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

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
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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
Zondag en Dinsdag gesloten

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

✔  VERKOOP & INKOOP
Overloon: Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901
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Meer dan 33.000 kleuren in lak en 

muurverf. Voor binnen en buiten. 

          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 

Bandenhandel Groeningen 

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                18.00 - 22.00 uur
Woensdag              18.00 - 22.00 uur
Zaterdag                 08.00 - 16.00 uur
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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            E-mail: jannillesen@ziggo.nl                                         
5821 BG  Vierlingsbeek    www.concordia-vierlingsbeek.nl

Warme Bakker Degen
Reclame: 25 t/m 30 augustus
 ●	Appel nougatine caramel € 10,25

 ●	Rozijnenbrood klein € 1,80
 ●	Extra/dubbel donker meergranen € 2,25

Reclame: 1 t/m 6 september
	 ●	Tarwebrood € 1,80

 ●	Joegoslavische abrikozenvlaai € 10,25 
 ●	Abrikozen-/kersen-/pruimenpunt € 1,00
 
 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl
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Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   












Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
 
www.rabobank.nl/lvcm

Dag en nacht 
jouw bankzaken 

beheren
Veilig en snel 
via internet

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

Tel: 0478-632232
E: Info@limabv.nlwww.nlmeubel.nl
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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

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

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

Kom snel langs en vraag naar de mogelijkheden!

Dé beste oplossing tegen muggen & insecten. Gun 
uzelf en uw kinderen een goede nachtrust met de 
horren van Luxaflex®. Gratis meten en monteren!

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek

Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl

www.siebertcolorsathome.nl

HET IS WEER TIJD VOOR HORREN!

LAST VAN MUGGEN & INSECTEN?


