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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

10 september 2013, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

28e jaargang no. 17         4 september 2013

Hans Coolen in concert met grote live band

Op 28 september zal Hans Coolen al weer voor de 3e keer een live concert organiseren
Ook deze keer zal hij weer in dit ruim 2 uur durende concert  worden begeleid door een grote band van 13 
personen.
De band bestaat uit muzi-
kanten onder andere Henk 
en Yvonne Koppes , Frenk 
van Aggelen, Joop Verbe-
ten, Bert van Boxtel, Mar-
greet Kuijpers, Marieke Seu-
ren, Diny Volleberg en Pa-
tricia Broeren uit Vierlings-
beek.
Uit  Boxmeer Gerrie Linders 
en Johan Surig en uit Venray 
Frenk Huwae.
Malibu Sound en Lights zal 
weer een fantastische licht-
show gaan verzorgen en er 
zullen ook nog andere leuke 
verrassingseffecten te zien 
zijn!
Het repertoire zal heel an-
ders zijn dan de voorgaan-
de 2 edities, het is een beet-
je aangepast aan Hans zijn 
huidige repertoire waarmee 
hij nu al een jaar werkt.
Het bestaat uit eigen liedjes, 
Nederlandstalige covers, 
Engels en Duitse covers van  
smartlappen, ballads tot pop
Natuurlijk is er ook een voor-
programma en dat is nie-
mand minder dan smartlap-
penkoor ‘’ Van Heure zinge”  
Vierlingsbeek en Groeningen
De rest van de avond  zal 
muzikaal  worden verzorgd 
door DJ Bram van Dongen.
De zaal is open:  20.30 uur 
aanvang : 21.00 uur
Locatie: zalencentrum Con-
cordia Vierlingsbeek
gratis entree
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Van de redactie:

• Gruuningse Kermis ook achter de rug...
  Waar een klein dorp sterk ik kan zijn en 
 de kermis kan behouden én de daarbij 
 behorende gezelligheid!

• Wonen op het platteland, waar we dichtbij 
kunnen genieten van de mooie natuur heeft 
ook een keerzijden: de gezonde mestlucht, 

 de horizon vervuilende maïs. Wat zal het 
 uitzicht weer wijds zijn als straks de maïs 
 er af is.

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
20 okt Groenings koor: Mis kapel van Zusters  
  van Julie Postel Boxmeer; 
  aanvang 10:30 uur 
23 okt VOVG: winterse  gerechtenavond
24 okt KBO: Excursie
26 okt Bèkse Biercantus 2013 in zaal 
  Concordia 
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: 3 korenconcert in de   
  Baptistenkerk te Arnhem; 
  aanvang 15:00 uur
24 nov KBO: naar musical “Soldaat van Oranje”
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, feest- 
  band 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
22 dec Groenings koor: Kerstconcert met 
  Stadskoor Grave, Elisabethkerk in Grave
  aanvang 19:30 uur 

2014:
4 jan DeKeieschieters: 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 zondag 
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
1-5  sept KBO: Meerdaagse reis Oostenrijk
5 sept Dorpsraad: Bezoek gemeenteraadsleden  
  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
20 sept Gryphus: cabaret; Jochem Otten;  
  zaal open: 20.30 uur
25 sept KBO: Sociaal Culturele Dag in Mill
26 sept KBO: Wandelen met gasten Merlet 
  aanvang 13.45 uur
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

Open huis dagen workshop 
bloemschikken.
Eind september starten de workshops.
Om u een indruk te geven van de mogelijkheden 
bent u welkom tijdens de open huis dagen.
Woensdag 18 sept. en donderdag 19 sept. 
van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Graag tot ziens.
Hermien Prinsen
Groeningsestraat  23, 5826 AB Groeningen
0478-546368
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Diensten 
en 
Intenties
september

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  

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.

Zondag 22 september: 
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering: 
oogstdankviering
Intenties: Wies Stoffelen - Smits 

Dinsdag 24 september: 
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 28 september: 
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 29 september: 
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering
Intenties: Mariek Litjens – Hilkens

Intenties:
Indien U indenties 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 € 10,00.

Start vormselvoorbereiding
De ouders/verzorgers en kinderen die in dit nieuwe 
schooljaar gestart zijn in groep 8 zijn middels een 
brief uitgenodigd om deel te nemen aan de vorm-
selvoorbereiding.  Na evaluatie met ouders en het 
pastoraal team is voorgesteld om de projectplan-
ning in te korten en de voorbereiding af te sluiten 
begin februari. De vormseldata in onze parochie 
zijn vastgelegd op 8 en 9 februari 2013.  
De 1e informatiebijeenkomst heeft 26 augustus 
plaatsgevonden. Voor diegenen die verhinderd 

waren is er nog een bijeenkomst gepland op don-
derdag 5 september om 19.00 uur in de kerk van 
Vierlingsbeek. Tijdens de weekendvieringen van 
21 en en 22 september wordt gestart met het proj-
ect en kunnen de kinderen hun werkmap op ko-
men halen.  
Voor informatie of inleveren van de opgave-for-
mulieren kan men terecht bij Miriam Ebbers, Soe-
tendaal 1a, Vierlingsbeeek. Tel. 0478-632662
De werkgroep Vormselvoorbereiding Vierlings-
beek-Groeningen-Maashees;  Anjo Welles, Miriam 
Ebbers en Marjan Geurts. 
(zie voor info ook de website: 
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)

Dankbetuiging. 

Wij danken U allen van harte voor 
Uw medeleven, steun en 

oprechte belangstelling, in de vorm 
van kaarten, lieve woorden, die wij mochten 

ontvangen bij het overlijden 
van mijn man, onze pap en opa.

SJEF HENDRIKS
 

Het was een afscheid waar wij als gezin 
met een warm gevoel aan terugdenken.                          

Fijn dat U daar aan bijdroeg. 
 

Jo Hendriks-Weymans,                                       
kinderen en kleinkinderen. 

Vierlingsbeek, augustus 2013 .

Oogstdankviering

“Kijk naar de vruchtbare grond
die zich laat ploegen en bewerken,
die schitterende gewassen voortbrengt
om mens en dier te voeden”

Op zondag 22 september a.s. wordt de jaarlijkse 
oogstdankviering gehouden in de 
St. Laurentiuskerk te Vierlingsbeek
Aanvang:  9.00 uur
Na afloop kunt U genieten van een aangekleed 
kopje koffie, thee of fris.

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Pastoraatsgroep 
Vierlingsbeek, Maashees, Groeningen.
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De eerste editie Bekse Bruggenloop was een groot succes!

Ze zien los!!!

Onder dat motto vertrokken zondag 25 augustus 
60 wandelaars, 38 kinderen en 93 hardlopers bij 
de Bekse Bruggenloop. Het plezier, het enthousiasme 
en de sportieve drang om te presteren zorgden ervoor 
dat Beek letterlijk en figuurlijk in beweging kwam.  
De weergoden waren ons deze dag goed  
gezind aangezien het droog bleef en de hitte  
nog enigszins meeviel.  De kinderen en de hardlopers 
werden vooraf in het zweet gewerkt tijdens de 
warming-up van Milly Tjin. Met opzwepende muziek  
van Malibu zorgde zij er persoonlijk voor dat de 
kinderen en hardlopers klaar waren om een goede 
prestatie neer te zetten. 

Gedurende de hele dag was er op het plein ook een sportmarkt. Sportverenigingen en/of organisaties kon-
den zich promoten tijdens deze dag. Onder andere Bootcamp, Streettennis, snelheid schieten kwamen aan 
bod. Daarnaast werd ook nog eens je BMI gemeten.    
De fanatieke en ludieke presentatoren Ron van Daal en Ferry Verkaat zorgden ervoor dat alle aanwezigen 
wisten wat er tijdens de Bekse Bruggenloop allemaal te doen was. De deelnemers werden voorzien van 
wedstrijdinformatie en ze lieten bij de start de bekende bel klinken.  

De uitslagen: 

DAMES 4,5 KM 
Klassering Naam Tijd (min) 

1 Marion Peters 22.50 

2 Jolien Verbeeten 23.16 

3 Elske Nissen 23.47 

4 Saskia  24.04 

5 Monique Nabuurs 24.07 

HEREN 4,5 KM 
Klassering Naam Tijd (min) 

1 Erik Willems 17.10 

2 Theo  18.09 

3 Antwan 20.17 

4 Jacco Nabuurs 21.37 

5 Daniel  24.07 
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DAMES 9 KM 

Klassering Naam Tijd (min) 

1 Loes Winkelmolen 41.19 

2 Jolien Raymakers 42.25 

3 Angelique van Rens 47.34 

4 Chantal Hendrix 48.32 

5 Mira 48.32 

 

HEREN 9 KM 

Klassering Naam Tijd (min) 

1 Dave  32.41 

2 Frans  33.03 

3 Marcel  33.54 

4 Geert Linders 35.39 

5 Tim  36.26 
 
De tijden van andere hardlopers en de kidsloop zijn terug te vinden op www.bibliobeek.nl 
 
Het was een geweldige sportdag waarbij vele mensen in en rondom Vierlingsbeek hebben kunnen laten zien 
wat ze in huis hebben. We willen jullie daarom ook veel succes toewensen bij de trainingen voor de Bekse 
Bruggenloop van volgend jaar. De loop en wandeltrainingen van Beek Beweegt starten weer in het najaar.  
Met dank aan iedereen die heeft geholpen om deze dag tot een succes te maken. 
Speciale dank aan alle vrijwilligers en de mensen waarvan we materialen hebben mogen gebruiken.  
Maar ook heel veel dank aan onze sponsoren: Mar-oil, ’t Trefpunt Geijsteren, Vink Bedrijfshygiëne, Cox Me-
taal, Rientjes Maashees, Mikoon Webservices, Boomwereld Geijsteren, De Jonkhof, Sport-Lavit, Rabobank 
Maasduinen, Plus Verbeeten, Reasons sportdrank, Drukkerij van de Regio, JIP Vormgeving, Malibu Sound 
en Light, Concordia, basisschool Laurentiushof en Geurts hout Vierlingsbeek. 

Sportieve groet en tot het volgend jaar 
Organisatie Bekse Bruggenloop
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Wie kent wie ?

Op deze foto staat het gezin Antoon Wismans
en Maria Michels, met hun kinderen.
Zij waren in 1889 in Merselo getrouwd en vestigde 
zich in Groeningen tot omstreeks 1901.
In die periode werden, op een na, alle kinderen in 
Groeningen geboren.
Antoon was herbergier en landbouwer.
De foto is later gemaakt, waarschijnlijk rond 1910.
Uit het boek 550 jaar Groeningen blijkt dat hij lid 
van het Gilde was en dat in zijn café het Gilde ook 
teerdagen heeft gehouden.
De vraag is: weet iemand welk café dit was?
Kan iemand ons nog iets vertellen over deze fami-
lie. 
Wij wachten uw reacties graag af in de Bieb 
op Vrijdagmiddag of via de mail van “De Oude 
Schoenendoos”: 
info@stichtingdeoudeschoenendoos.nl  

Wie wil 20% goedkoper een huis 
bouwen?

Goedkoper blijven wonen in Vierlings-
beek?
 
Door CPO bouwen is het mogelijk om 20% goed-
koper je eigen huis te bouwen
C.P.O.: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
Dorpsraad Vierlingsbeek wil graag weten of er 
in Vierlingsbeek belangstelling is voor C.P.O. / 
B.I.E.B.

Het idee in grote lijnen is dat een groep mensen 
(vaak starters en/of ouderen), die allemaal een ei-
gen woning willen, een collectief vormen. De wo-
ningen worden door het collectief samen met de 
zelf gekozen architect ontworpen, de toekomstige 
bewoners hebben dus echt zelf het ontwerp in de 

hand. De woningen zullen ook niet hetzelfde 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 worden (zoals bij 
een projectontwikkelaar vaak het geval 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, de Ra-
bobank heeft in het verleden een aantal keer een 
financiële bijdrage gegeven en ook Wonen Vier-
lingsbeek is bereid om hulp te verlenen.

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

Op 17 september om 20:00 is er in de Joffershof 
een vrijblijvende bijeenkomst voor geïnteresseer-
de. Tijdens die bijeenkomst wordt er meer uitleg 
gegeven, kun je vragen stellen en zullen mogelijke 
vervolgstappen 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.

KBO Vierlingsbeek/Groeningen

FIETSDAG 19 SEPTEMBER:
Wij gaan er van uit dat het op donderdag 19 sep-
tember mooi en goed fietsweer is want dan staat 
de fietsdag gepland. Deze keer fietsen we door 
het Brabantse en Limburgse land. De fietsroute is 
± 45 km. Wij vertrekken om 9.30 uur vanaf de kerk 
en zijn rond 17.00 uur weer thuis. Eén kopje koffie 
met vlaai wordt u aangeboden door de KBO.
Tussen de middag genieten we van een heerlijke 
lunch. Hier bevindt zich een oplaadpunt voor de 
E-fiets. Later in de middag wordt nog een stop ge-
houden voor een drankje of ijsje.
De kosten voor deze dag bedragen € 13,00 per 
persoon.  
Aanmelden kan tot uiterlijk 8 september bij 
Maria Leijssen, tel. 631413,  
mail: g.m.leijssen@ziggo.nl 
of bij Marius Cuijpers, tel. 631303,  
mail: cuups@ziggo.nl

Vierlingsbeek/Groeningen
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Wandelen met gasten Merlet:
Donderdag 26 september willen we een wandeling 
maken met de gasten van steunpunt Merlet en van 
de Zonnebloem. Na de wandeling gaan we kof-
fie drinken bij ’t Genot. (voor eigen rekening). Wil-
len KBO-leden en gasten van de Zonnebloem die 
graag in hun rolstoel mee gaan, zich tijdig aanmel-
den. Wij komen u dan thuis ophalen. De wande-
ling begint om 13.45 uur. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn en kunt u eventueel ook nog een rolstoel du-
wen, meldt u dan aan vóór 18 september bij Ma-
ria Rouwens, tel. 631919, mail: rouwens@home.nl 
of bij Tinie Teunesen, tel. 631998, mail: tinieteune-
sen@ziggo.nl

Fitness voor senioren:
Onder het motto: “Met plezier werken aan uw ge-
zondheid!"
Een groep enthousiaste leden is in januari begon-
nen met een, speciaal voor KBO-leden, fitnes-
suur op de woensdagmiddag. Zij doen dat met 
veel plezier. Nu de zomerstop weer voorbij is, be-
gint de groep weer op woensdag 4 september. U 
kunt zich hierbij aansluiten of als er genoeg nieu-
we aanmeldingen komen, wordt met een nieuwe 
groep gestart. Samen met u wordt gekeken welk 
trainingsprogramma bij u past onder de bezielen-
de leiding van Wouter van Dongen. Het program-
ma houdt in: 10 keer fitnessen met steeds een 
kopje koffie/thee na afloop: kosten € 60,--. De fit-
ness vindt plaats in Fitnesscentrum van Dongen, 
Grotestraat 18. Is uw interesse gewekt, probeer 
het eens uit. U zult zich er extra goed bij voelen. 
Aanmelden kan bij Maria Rouwens, tel. 631919, 
mail: rouwens@home.nl of bij Fitnesscentrum van 
Dongen, Grotestraat 18, tel. 632190, mail: fitness@
vandongenvierlingsbeek.nl

Kiendata:
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 13 en 27 september 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-vier-
lingsbeek.nl, stuur een mailtje naar kbovierlings-
beek.groeningen@home of bel het secretariaat 
631919

BUITEN DE DORPSGRENZEN (44)

We arriveerden bij de danstent.
“Volgens mij kunnen we het meeste zien als we de 
binnenplaats hier oplopen en door een van de zij-
raampjes naar binnen kijken”.
Daar kon die Mol wel eens gelijk in hebben.
Ik was een halve kop groter dan de Mol en kon al-
les veel beter zien dan hij. Hij moest op zijn tenen 
staan.
Het orkest van Harrie Martens uit Ayen speelde 
“Cherry pink and apple blossom white”. 
Een walm van sigarettenrook, zweet, parfum en 
bier sloeg ons door een openstaand raampje in het 
gezicht.
Ik zag niet alleen Groeningse dames en heren op 
de vloer. In dat geval had Harrie Bardoel een vrij-
wel lege tent gehad. Ongetwijfeld tot zijn grote ge-
noegen waren ook veel buitendorpers hiernaar toe 
gekomen om een dansje te wagen. Uit Vierlings-
beek vooral, uit Maashees, Vortum, een verdwaal-
de Overloner. 
Na een korte pauze zette het orkest een mazurka 
in. De meeste paartjes werden gevormd door twee 
vrouwen. Een mazurka was te hoog gegrepen voor 
de mannen. Ze stormden massaal naar de teek om 
er een paar extra naar binnen te gieten.
De Mol legde zijn hand om mijn middel.
Ik had niks in de gaten.
De Mol trok mij naar zich toe. Kneep in mijn zij.
Er ging bij mij een belletje rinkelen. Beter gezegd, 
het was alsof ik bij Wim Pijls in Vierlingsbeek voor 
de neergelaten spoorbomen op een naderende 
trein stond te wachten.
De Mol stond aan mij te plukken. De Mol, de vrou-
wenveroveraar stak zijn vingers uit naar een veer-
tienjarige seksegenoot!
Een verrassende ontwikkeling. Dit had ik niet ver-
wacht. 
Waar ik straks al bang voor geweest was, bleek 
waar te zijn. Aan die vent was inderdaad een 
steekje los.
Een moment was ik als verlamd. Stond stokstijf. 
Was niet in staat om me te bewegen.
Maar mijn hersens werkten nog wel.
Ik moest die oververhitte knaap een halt toeroe-
pen.
Dat zou echter niet meevallen. Hij kneep met zijn 
sterke vingers nog harder in mijn ribben. Ik strib-
belde verwoed tegen maar slaagde er niet in mij uit 
zijn greep te bevrijden.
Toen deed ik of ik me gewonnen gaf. Zuchtte diep 
en draaide me een halve slag zodat ik recht tegen-
over hem stond.
“Zullen we, …euh…, zullen we kussen?”, vroeg hij 
hees. Hij slikte een paar keer moeizaam waardoor 
zijn adamsappel op en neer schoot als het stuk ij-
zer in de kop van Jut.
Kussen?
Ik wist niet wat dat was. Ik had nog nooit met ie-
mand gekust. Zou het natuurlijk wel graag doen. 
Met Ruth Roman, of met Yvonne de Carlo die ik 
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kende van de film. Of met Pier Angeli die ik nog 
steeds adoreerde. Maar niet met die lummel voor 
me, met zijn ruitjespak en zijn weeïg zoete adem.  
Ik boog mijn hoofd. Hij moet er een teken van 
overgave in hebben gezien.
Een vergissing. 
Hij stak zijn nek uit en tuitte zijn mond als een naar 
een stukje mik happende karper. Ik keek nog ver-
der naar beneden en zag dat zijn vrije hand bezig 
was met de sluiting van zijn pofbroek.
Die vlieger gaat niet op beste jongen, dacht ik. Ik 
verplaatste mijn voeten nog een paar centimeter. 
De Mol had niets in de gaten. De Mol was blind. 
Zoals genetisch bepaald.
Nu!
Met kracht kwam mijn rechterknie omhoog. Recht 
in zijn kruis.
Meteen voelde ik mij van mijn ketenen bevrijd.
Ik maakte dat ik wegkwam, mij niet bekomme-
rend om die halve gare die voorovergebogen steun 
zocht tegen de wand van de kermistent.
Hij huilde als een zwerfhond in het Dagebroek tij-
dens een heldere maannacht met zijn poot muur-
vast in een vossenklem.
Zijn gejank kwam boven de trompet van Harrie 
Martens uit.
Ik moest maar eens thuis zien te komen. Ons moe-
der had misschien nog wel wat koude schotel 
staan.
Op de kermis had ik die avond niets meer te zoe-
ken.

Wordt vervolgd.
Nelson.

Nieuw: Kledingreparatiebefdrijf  
“Sarta Anna” in Vierlingsbeek

Langs deze weg wil ik me graag voorstellen. Mijn 
naam is Anneke Evers en vanaf 9 september start 
ik met mijn eigen kleding/gordijnen reperatie- en 
verstelatelier vanuit Vierlingsbeek.
Het atelier is gevestigd aan de 
Heihoekscheweg 65.

De mogelijkheden zijn zeer gevarieerd en kan zijn 
van knopen aanzetten/vernieuwen tot een nieuwe 
rits inzetten maar denk bijvoorbeeld ook aan een 
nieuwe voering inzetten, op maat maken van kle-
ding of riemlusjes maken. Kortom voor alles wat 
ik voor u kan repareren/verstellen kunt u bij mij te-
recht. 
Dit geldt niet alleen voor kleding maar ook voor 
gordijnen en bijvoorbeeld kussens van uw bank.
Heeft u geen mogelijkheid om bij mij uw te repare-
ren stukken te brengen, is er ook een mogelijkheid 
dat ik mijn werkzaamheden op locatie uitvoer of 
dat ik het bij u kom halen en brengen. 
Binnen Vierlingsbeek/Groeningen zullen geen 
kosten hiervoor gerekend worden.
Bovenstaande geldt zowel voor particulieren als 

Nationaal Natuur- & 
Vlechtfestival 2013

Op zaterdag 7 en zondag 8 september aanstaan-
de vindt bij Vivara Natuurbeschermingsproducten 
in Vierlingsbeek het Nationaal Natuur- & Vlechtfes-
tival 2013 plaats. In het voorjaar hebben een aan-
tal wilgenteenvlechters de Natuurtuin van Viva-
ra gereed gemaakt voor de Open Dagen. Dit heeft 
geleid tot prachtige resultaten waar de vlechters 
zeer enthousiast over waren. Uit dit enthousiasme 
is het Nationaal Natuur- & Vlechtfestival ontstaan.

In de prachtige omgeving van Vierlingsbeek ligt 
de Natuurtuin van Vivara. Deze inspirerende be-
leeftuin is ongeveer 2,5 hectare groot. U vindt er 
o.a. diverse vijvers, een vlindervallei, vleermuizen-
grot, waterval, een vogelkijkhut en een dassen-
burcht. Maar ook veel nestkasten en kunstnes-
ten voor grotere vogels zoals uilen, eenden en ooi-
evaars. En uiteraard vindt u in de Natuurtuin veel 
wilgenteenvlechtwerk.

Tijdens het Natuur- & Vlechtfestival is er in de Na-
tuurtuin van Vivara nog veel meer te zien. 
Zo kunt u verschillende wilgenteenvlechters 
bezig zien aan de meest prachtige wilgenteen-
bouw-werken. Er zijn mandenmakers aanwezig
die u leren om bijvoorbeeld eendenmanden te 
vlechten. Ook aan de kinderen is gedacht, zij vin-
den het maken van een eigen vlechtwerk vaak he-
lemaal geweldig!

Leveranciers van streekproducten uit de omge-
ving organiseren tijdens deze dagen gezamenlijk 
een gezellige markt. In de Natuurtuin van Vivara 
kunt u zich laten informeren over de  verschillende 
streekproducten en een aantal producten zijn ook 
daadwerkelijk te proeven.

bedrijven en verenigingen.
Mocht u vragen hebben over wat ik voor u kan 
betekenen, neem gerust vrijblijvend contact met 
mij op.

Ik ben op de volgende manieren bereikbaar:
Adres: Heihoekscheweg 65
Vierlingsbeek
Telefoonnummer 0478-632408/06 22071589
E-mail: sarta.anna@ziggo.nl.
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Meidensportdag 11 september
Op 11 september wordt er door verschillende sport-
verenigingen uit Vierlingsbeek en omgeving i.s.m. 
Doejemee een sportdag, speciaal voor meiden, ge-
organiseerd. Zit jij in groep 3-8, kom dan ook mee-
doen! Maak in één middag kennis met zes verschil-
lende sporten.
 
Deelnemers ontvangen een fantastische Goodiebag!
Deze middag vindt plaats op Sportpark Soetendaal 
in Vierlingsbeek, vanaf 13.15 uur ben je van harte 
welkom!

Inschrijven via www.doejemee.nu

Wilt u meer weten over natuur- en diervriendelijk 
tuinieren, bezoek dan zeker het Nationaal 
Natuur- & Vlechtfestival. Tijdens deze dagen zijn 
de natuurspecialisten van Vivara ook aanwezig. 
Zij kunnen al uw vragen over het diervriendelijk
maken van uw tuin beantwoorden. 
Van diervriendelijke tuinbeplanting tot het op de 
juiste wijze ophangen van het juiste nestkastje,
op al dit soort vragen geven zij u graag antwoord.

Het bezoekerscentrum en de winkel zijn tijdens 
deze dagen geopend. Het is mogelijk om de aan-
gekochte producten meteen mee naar huis te ne-
men. Met de aankoop van een Vivara 
Natuurbeschermingsproduct ondersteunt u 
tevens natuurbeschermingsorganisaties zoals: 
Natuurmonumenten, Vogelbescherming Neder-
land, I.V.N., Egelstichting, Stichting Eekhoornop-
vang Nederland, Zoogdier Vereniging, Ravon en 
nog vele andere goede doelen. 

Geïnteresseerd geraakt? Iedereen is van harte 
welkom tijdens het Nationaal Natuur- & Vlechtfes-
tival. De entree is gratis. Wilt u graag op de hoogte 
gehouden worden over deze dagen of andere ac-
tiviteiten van Vivara Natuurbeschermingsproduc-
ten? Meldt u dan via onze 
website www.vivara.nl/nieuwsbrief aan voor onze 
nieuwsbrief. Uiteraard kunt u ons ook 
volgen op Facebook en Twitter.  
 
Tot ziens op het Nationaal Natuur- & Vlecht 
Festival op 7 en 8 september a.s.!

Bloemenactie Groenings Koor.

Op donderdag 26 september komen wij weer huis 
aan huis langs voor onze jaarlijkse bloemenactie. 
De opbrengst van deze actie wordt goed benut 
aan o.a. aanschaf van nieuwe muziekstukken en 
de organisatie van onze concerten.
Het Groenings Koor gaat een drukke, maar leuke 
periode tegemoet. Op zondag 20 oktober zingen 
wij om 10.30 uur de mis in de kapel van de Zus-
ters van Julie Postel in Boxmeer.
Op 24 november treden we op in Arnhem en op 22 
december in Grave. Nadere informatie over deze 
concerten kunt u te zijner tijd lezen in Globaal. 

VOORLEESUURTJE 
in Bibliobeek

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere 
voorlezer. 
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen 
die willen komen luisteren. 
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)
Iedereen is van harte welkom.
 
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen 
kinderen. 
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                                                                                 
info@bibliobeek.nl

Mindfulnesstraining bij Timbre 
Psychologenpraktijk in Boxmeer

Timbre Psychologenpraktijk Boxmeer start op 
maandag 23 september met een nieuwe training 
Mindfulness. In acht bijeenkomsten op maanda-
gen van 10 tot 12.00 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 wordt op veel plaatsen gegeven. Tim-
bre onderscheidt zich doordat er vanuit een psy-
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Geriatrie Maasziekenhuis jubileert 
met informatiemarkt

Klinische Geriatrie van Maasziekenhuis Pantein 
bestaat vijf jaar en viert dit eerste lustrum met een 
informatiemarkt op donderdagmiddag 12 septem-
ber voor de inwoners uit het Land van Cuijk en 
Noord-Limburg. 
De markt in het atrium (de grote hal) van het 
Maasziekenhuis duurt van 14.00 tot 16.30 uur en 
is vooral bedoeld voor ouderen en hun directe om-
geving, familie en andere naasten of mantelzor-
gers. Belangstellende kunnen vrijblijvend binnenlo-
pen, voor koffie is gezorgd.
Op de informatiemarkt wordt verteld wat een kli-
nisch geriater voor ouderen kan betekenen. Te-
vens zijn er die middag ook hulpverleners aanwe-
zig die nauw met de geriater samenwerken, zoals 
een logopediste, fysiotherapeute, ergotherapeu-
te, diëtiste, medewerkers apotheek, medewerkers 
thuiszorgwinkel en een diabetesverpleegkundige. 

Workshop ‘kleur & stijl’ voor 
oncologiepatiënten Maasziekenhuis

Oncologiepatiënten van de RUCO-dagbehande-
ling van Maasziekenhuis Pantein kunnen binnen-
kort gratis deelnemen aan een workshop ‘kleur & 
stijl’ door een deskundig kleurstylist. Doel van de 
workshops is deze mensen een goed gevoel te 
geven en ondersteuning bij hun uiterlijke verzor-
ging om weer meer zichzelf te zijn, met meer zelf-
vertrouwen.
De workshops in 2013 vinden plaats op de maan-
dagen 9 september en 25 november. De deelname 
is kosteloos voor patiënten die bij het Maaszieken-

huis in een behandeltraject bij de afdeling Ruco-
dagbehandeling zitten. Voor elke workshop kun-
nen zich vijf tot tien mensen aanmelden bij de ver-
pleegkundigen van het team Ruco-dagbehande-
ling. 
Deze kleur & stijl workshops zijn mogelijk gemaakt 
door een bijdrage vanuit de Roparun. Op andere 
momenten in het jaar vinden vergelijkbare work-
shops plaats van de stichting ‘Look Good, Feel 
Better’, die mede mogelijk worden gemaakt door 
de stichting ‘Vrienden van het Maasziekenhuis’.

Inhoud workshops
Tijdens de workshop wordt op diverse manieren 
aan de slag gegaan met kleur en met diverse ge-
kleurde stoffen. Wat vindt iemand mooi, wat past 
bij iemand en wat staat iemand mooi? Naast kleur 
komt ook stijl aan bod met bijvoorbeeld diverse 
tips over kleding. Welke modellen, materialen en 
dessins passen bij een persoon? Welke kleding 
kan iemands persoonlijke uitstraling versterken en 
nèt even wat meer zelfvertrouwen geven; zeker in 
een onzekere en intense periode.

Stichting Vrijwillige Hulpdienst
Gemeente Boxmeer

vrijwillige
inzet
voor

anderen

Let op!  Het telefoonnummer voor de aanvraag 
voor hulp in Boxmeer is gewijzigd.  
Het oude nummer van de Elsendonck vervalt.
Hulpvraag in Boxmeer dient vanaf 23 aug. te ge-
schieden bij
Weijerstaete Symfonie: tel. 0485 - 846500 

De aanvraag bij “Huize Loon” blijft ongewijzigd. 
Tel 0478-641232

Uit op Zondag

Op zondag 8 september a.s. vindt in De Symfonie 
(voorheen De Weijersteate) te Boxmeer weer een 
Uit op Zondag middagprogramma plaats gevuld 
met muziek door Hans Terra en Gerard op ’t Veld. 
Het spelen van muziekstukken, vierhandig, is een 
onderdeel. Zij spelen al zo'n vijfentwintig jaar sa-
men en hebben inmiddels een groot repertoire op-
gebouwd.
Er wordt niet alleen gespeeld maar ook verteld 
over de muziek en hun componisten, van Mozart 
tot Brahms en van Mendelssohn tot Dvorak. Het 
belooft weer een interessante en mooie middag te 
worden.

Gratis toegang maar een eigen bijdrage is welkom. 
Zaal open om 14.00 uur, aanvang programma om 
14.30 u.

chologische achtergrond extra aandacht voor de 
persoonlijke situatie mogelijk is, wanneer men dat 
wenst.

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.

De training wordt gegeven in Boxmeer op 23 en 
30 september, 7, 21 en 28 oktober en op 4, 11 en 
18 november. 

Opgave en informatie: Timbre psychologenprak-
tijk, Leon Timmermans, tel. 0485-573050 of 06-
47113433 of via info@timbrepsychologenpraktijk.
nl. Zie ook www.timbrepsychologenpraktijk.nl. 
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CURSUS “DE ZORG DE BAAS”

Op 12 september 2013 start de ondersteunings-
cursus “De Zorg de baas” in Boxmeer. Deze cur-
sus wordt gegeven door het Steunpunt Mantel-
zorg Land van Cuijk in samenwerking met MEE. 
De cursus is voor mantelzorgers uit het Land van 
Cuijk die langdurig zorgen voor een kind, partner, 
ouder of vriend(in). 

De zorg verschilt natuurlijk per situatie, maar de 
zorg voor de ander komt vaak op de eerste plaats, 
het eigen welzijn op de laatste. Ook onderschat 
de mantelzorger maar al te vaak de lichamelijke en 
emotionele belasting van het intensief zorgen voor 
een naaste. Met als risico dat de druk uiteindelijk 
te groot wordt. In deze cursus staat u als mantel-
zorger centraal en krijgt u handvatten aangereikt 
om meer grip te krijgen op uw eigen situatie.
 
Deze cursus is gratis en bestaat uit 6 bijeenkom-
sten van 2 uur en een terugkombijeenkomst. De 
bijeenkomsten vinden plaats in de Driewiek, Je-
roen Boschstraat 49 in Boxmeer van  19.30-21.30 
uur. 

Voor meer informatie en aanmelding voor de cur-
sus, kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg Land 
van Cuijk, telefoon: 0485-846739 of e-mail: info@
mantelzorglvc.nl
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CABARET IN GRYPHUS? 
LA ME NIE LACHE!
Nou, dan zult U van goede huize moeten komen. 
Want na jaren vol melige meiden, dolle duo’s, cy-
nische conferenciers, snelle stand-uppers, da-
mes met ballen, heren met hersens, rare vogels 
en andere prettig gestoorde types trakteren wij U 
ook dit seizoen weer op een zevental gevarieer-

de avonden vol prettige buikpijn. Onbedaarlijk la-
chen om prachtige programma’s van Nederlands 
en Vlaams cabarettalent. Oude bekenden en nieu-
we gezichten. Wedden dat het U niet lukt om nie 
te lache?

Sponsors
Het cabaretprogramma van Gryphus wordt mede 
mogelijk gemaakt door Welcom Bij Janssen (Box-
meer), PLUS Verbeeten, Autobedrijf Kusters, Syn-
tax Personeelsdiensten, Fransen Autoschade, Van 
den Boogaard Veerdienst, Grand Café Restaurant 
De Vier Linden, Boukje Weel Grafisch Ontwerp, 
Creemers Glas- Schilder- en Onderhoudswerken 
en Blommestein Hoveniers.  Zij allen houden na-
melijk van een gulle lach!

Alle zeven op een rijtje
● vrijdag 20 september > Jochen Otten > Jochen 

Otten On Ice
● vrijdag 15 november > Begijn Le Bleu > Speci-

aal Voor U!
● vrijdag 13 december > Intgeniep > Op Een Haar
● vrijdag 31 januari > Max van den Burg > Schle-

miel
● vrijdag 21 maart > Ronald Snijders > One Man 

Show
● vrijdag 18 april > De Partizanen > Een Komische 

Verfrissing
● vrijdag 9 mei > Eric Koller > try-out nieuw pro-

gramma

Kassa!
Alle voorstellingen beginnen om 21.00 uur. Gryp-
hus is geopend vanaf 20.30 uur. Na aanvang 
van de voorstelling is er geen toegang meer tot 
de zaal. Entreekaarten zijn vanaf drie weken 
voor de voorstelling telefonisch te reserveren via 
0478.631802 of 0478.630508. Reserveren via in-
ternet kan op www.gryphus.nl. Kaarten kosten 
11,00 euro. 

Jonger dan 20?
Valt U in die leeftijdscategorie dan kunt U profite-
ren van een geweldig aanbod. Bezoekers die jon-
ger zijn dan 20 jaar kunnen een korting van 3,00 
euro krijgen op de entreeprijs. Toon een geldig le-
gitimatiebewijs aan de kassa en doe er Uw voor-
deel mee!
 
gratis naar binnen?
Win gratis entreekaarten via Facebook. Voor elke 
voorstelling worden er drie keer twee kaarten ver-
loot via www.facebook.com/PlusVerbeetenVier-
lingsbeek en www.facebook.com/WelcomBijJans-
sen. Succes ermee!
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joffershof@hotmail.com of bel 631896.

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

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Ik woon nu nog thuis, werk tijdens 
kantooruren en ben op zoek naar een 
zelfstandige woonruimte (huur). 
06-42391561.

Fons Peltenburg

vrijdag 20 september > cabaret > JO-
CHEN OTTEN > JOCHEN OTTEN ON 
ICE
Keuzes moet je maken om verder te komen. Je 
bent bereid door het ijs te zakken. Ook al heb je 
geen idee wat je te wachten staat. Waar je te-
rechtkomt. En of je het kunt. 
Beter in vol ornaat op je muil, dan twijfelen. Met 
zijn vlijmscherpe grappen dompelt Jochen je on-
der in zijn komische wereld. Even pijnlijk als ont-
roerend. Even gitzwart als frivool.

Jochen Otten is vanaf september 2013 te zien in 
het sketchprogramma Sluipschutters (BNN), dat 
hij schreef met Ronald Goedemondt, Bas Hoef-
laak en Leo Alkemade. Daarnaast schrijft hij voor 
het succesvolle televisieprogramma Dit Was Het 
Nieuws en was hij de afgelopen drie jaar vaste co-
lumnist bij het radioprogramma Spijkers Met Kop-
pen. De geboren Brabander is lid van het stand-up 
gezelschap Comedytrain, won eerder de persoon-
lijkheidsprijs tijdens Cameretten, de publieksprijs 
van de Holland Casino Podium Prijs en was finalist 
van het Leids Cabaret Festival.

zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 11,00 | <20 jaar: 8,00 euro > reserveren: 
0478.631802/630508 of www.gryphus.nl > win 
gratis kaarten via Facebook Welcome 
Bij Janssen en Facebook PLUS Verbeeten

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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	 ●	 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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

Ook dit jaar verzorgen wij weer de compleet
verzorgde barbecue pakketten vanaf 

10 personen.
Onze pakketten vindt u op de website.

Tevens zijn de asperges weer te bestellen in
het restaurant en het grand café.

Tel. 0478-631637
www.devierlinden.nl

Warme Bakker Degen
Reclame: 9 t/m 14 september
	 ●	 Appelspeciaalvlaai € 10,25
	 ●	 Extra/dubbeldonker meergranen € 2,20
	 ●	 Spelt v.k. mueslikoeken € 2,50 

Reclame: 16 t/m 21 september
	 ●	 Abrikozenvlaai € 7,15
	 ●	 Waldkornbrood € 2,25
 ●	 Alle spelt krackers 10% korting

 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

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

Erkende bromfietsopleiding
E achter B (aanhangwagen)

Tel. 0478 - 571 876

 

 
 
 
 

De allernieuwste fietsmodellen 
zijn weer binnen 

 
Elektrische-, Stads-, Hybride-, Race- en 

MTB fietsen 
 

Loop eens binnen en 
 fiets naar buiten. 

 
 

 Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 
 

Grotestraat 79a 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85, fax (0478) 63 19 44 

e-mail: info@fransthijs.nl w ebsite: www.fransthijs.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl
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Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor 
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.nl

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

 
 

 

  

  

Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH  Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden


