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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

22 oktober 2013, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

28e jaargang no. 20          16 oktober 2013

45 jaar bestaan Dames Kerkkoor 

Op zondag 6 Oktober  vierden wij het 45 jarig bestaan van het Dames Kerkkoor in een mooi versierde kerk 
en met een prachtige H Mis. 

Daarna zijn we met genodigden naar zaal Concordia gegaan voor een kopje koffie met gebak en was het 
tijd voor de huldiging van onze jubilarissen. 
Mina Hendriks is het oudste lid van ons Dameskoor, ze is 91 jaar en ze zingt nog steeds graag en met wat 
hulp gaat het nog prima.
Lies  Evers is ook al vanaf het begin bij het koor. Lies is altijd aanwezig, wij kunnen ons geen repetitie of Mis 
voorstellen zonder Lies en zij vind het ook erg gezellig. 
Tot slot Miek Arts of, zoals velen haar kennen Miek de Kuster. Miek is niet alleen koorlid maar is ze ook 45 
jaar dirigent geweest van ons koor. Met dirigeren stopt ze maar ze blijft nog wel bij ons koor zingen. 
De voorzitter bedankt de dames en natuurlijk is er een bloemetje. Nadat iedereen de dames gefeliciteerd 
heeft is er nog een heerlijke brunch en een gezellig samen zijn. 

Dames Kerkkoor  
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Van de redactie:

●	 Kastanjes, noten, mais, bieten, aardappelen, 
bedrijvigheid alom door mens én dier!.Okto-
ber, Herfst(vakantie), klok verzetten 

 (19 op 20 oktober), tuin winter klaar 
 maken....wijsheden over het weer: Vele 
 noten, harde winter; oktober geeft ons wijn 

en zonnige dagen maar ook jicht en anderen 
plagen. 

●	 We eten met z'n allen meer biologische 
 producten!. Daarvoor hoeven we niet echt 

ver te gaan, onze Plusmarkt verdient 
 daarvoor een dikke Plus!.

EVENEMENTEN:
2013:
20 nov Gêf ’t dûr: Beek Creatief: Beek houwt in  
  hout Van 19.30 tot 21:30 uur; Aanmelden
  en info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr 
21 nov KBO: Herfstwandeling 
21 nov VOVG: spellenavond 
22 nov De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
23 nov “Vierlingsbike” Mountainbike Toertocht,
  Organisatie Fietsgroep Frans Thijs 
  Vierlingsbeek; start 12.30 uur
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”
27 nov Gêf ’t dûr: Beek Creatief: Djembe
  Van 20.00 tot 21:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
29 nov KBO: Sinterklaasmiddag in Joffershof
30 nov Concordia: Jan Nillesen 35 jaar kastelein;  
  aanvang 20:00 uur in Concordia. Met 
  muziek van: COLD TURKEY, feestband  
  UNIEK en Live concert van U2NL
3 dec Gêf ’t dûr: Bekse Bootcamp.
  Van 19.30 tot 20:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
3 dec Gêf ’t dûr: Beek Social Media: Facebook
  Van 20.00 tot 21:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr

10 dec Gêf ’t dûr: Wijnproeverij
  Van 20.00 tot 22:00 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
15 dec Gêf ’t dûr: Beek Beweegt; Hardloop en  
  Wandeltraining Bekse Bruggenloop
  Van 9.00 tot 10:30 uur; Aanmelden en 
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr 
15 dec VOVG: kerstmarkt
15 dec Koningskerkje: concert & Co 
17 dec KBO: Kerstviering in Concordia 
18 dec: VOVG: kerstviering
21 dec Vondel: Kerstconcert in het Koningskerkje
22 dec Groenings koor: Kerstconcert met Stads- 
  koor Grave, Elisabethkerk in Grave
  aanvang 19:30 uur 

2014:
4 jan De Keieschieters: Groeningseavond
20 jan Gêf ’t dûr: Beek Overig: Wie ben ik
  Van 19.30 tot 21:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
25 jan De Keieschieters: Liedjesavond
8 feb De Keieschieters: Prinsenreceptie
12 feb De Keieschieters: Kaartverkoop zittings- 
  avonden
16 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
21+22 feb De Keieschieters: Zittingsavond
1-4 mrt CARNAVAL
17 apr Vondel: Bloemenactie
29 mei/
1 juni Feestweekend Volharding t.g.v. 
  100-jarig bestaan voetbalclub
5-8 sept Groeningse Kermis

AGENDA:
2013:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
18 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof
19 okt Gêf ’t dûr: Beek Beweegt: Hardloop en  
  Wandeltraining Bekse Bruggenloop
  Van 9.00 tot 10:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
19 okt Gryphus: concert; Beukfeest: 
  Disintegrate + Monism + KLONT! > zaal  
  open: 20.30 uur
20 okt Groenings koor: Mis kapel van Zusters van
  Julie Postel Boxmeer; aanvang 10:30 uur
23 okt Gêf ’t dûr: Beek Creatief: Beek houwt in  
  hout Van 19.30 tot 21:30 uur; Aanmelden  
  en info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
23 okt VOVG: Winterse gerechtenavond
26 okt Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 okt Bèkse Biercantus 2013 in zaal Concordia
26 okt Koningskerkje: Optreden Seanma met  
  Keltische muziek
24 okt KBO: Excursie
30 okt Gêf ’t dûr: Beek Overig: Spel en speel  
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  goed Van 19.30 tot 21:30 uur;   
  Aanmelden en info op    
  www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
5 nov Gêf ’t dûr: Bekse Bootcamp.
  Van 19.30 tot 20:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
5 nov Gêf ’t dûr: Beek Social Media: 
  Smartphones en tablets
  Van 20.00 tot 21:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr 
5 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof 
6 nov VOVG: theateravond met Marie Christien 
7 nov KBO: Filmmiddag in gemeenschapshuis  
  Maashees
8 nov Gêf ’t dûr: Beek Overig: Maak ruimte   
  voor jezelf. Van 19.30 tot 21:30 uur; 
  Aanmelden en info op 
  www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr

9 nov Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
9 nov Gryphus: poker: POKERFACEd: 
  inschrijven: 20.30 uur
12-17 nov Koningskerkje: Week van Beek
14 nov Gêf ’t dûr: Beek Social Media: Twitter
  Van 20.00 tot 21:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
15 nov Gryphus: cabaret: Begijn Le Bleu: 
  zaal open: 20.30 uur
16 nov Gêf ’t dûr: Beek Beweegt; Hardloop en  
  Wandeltraining Bekse Bruggenloop
  Van 9.00 tot 10:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
16 nov De Keieschieters: Prinsenbal

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

Diensten 
en 
Intenties
 
oktober - november

De vieringen zijn vastgesteld volgens het in de vo-
rige editie van Globaal gepubliceerd schema.

Zondag 20 oktober:
kapel: 10.30 uur: Eucharistieviering
Intenties: Overl. ouders Camps-Gerrits en Toon.

Dinsdag 22 oktober:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 26 oktober: 
19.00 uur: Eucharistieviering, 
Allerheiligen/Allerzielenviering, mmv. Gilde en 
Groenings koor.
Intenties: Overl. fam. Rutten-Tielen, Thij de Hoog 
en zoon, Wim en Antoinet Jacobs-Haanen, Sjef 
en Koosje van Kermpen-v.d. Vorle, Piet Evers en 
overl. fam. overl. ouders Bouten-Rühl en Jan, Har-
rie Cremers, overl. ouders Piet en Mina Sommers-
Hermens en zoon Piet, overl. ouders Van Sam-
beek-Elbers, Sjef Hendriks en zoon Jos, overl. ou-
ders Van Bon-Hendriks, Jan Jans en overl. fam 
Jans-de Groot, Jo Roelofs, Gerrit Verblakt, overl. 
ouders Van Kempen-Jacobs, SjangJansen, Wim 
Ermers en overl. fam., Helga Puitl, Mien Verhof-
stad en overl. fam.

Zondag 3 november: 
9.00 uur: kerk: Eucharistieviering met kinder-
woorddienst.
Intenties: Harrie Kessels, overl. fam Huybers
kerk: 13.30 uur: Allerzielenviering

Maashees: 15.00 uur: Allerzielenviering

Dinsdag 5 november: 
Steunpunt Merlet: 14.00uur: Allerzielenviering

Zaterdag 9 november:
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering

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

Coördinator.
Met ingang van oktober ben ik gestopt als coör-
dinator van onze deelparochie. Tevens stop ik als 
voorzitter van de beheercommissie van de deel-
parochie Vierlingsbeek – Groeningen. Ik zou vorig 
jaar mei al gestopt zijn - had eigenlijk al afscheid 
genomen - maar net op die dag kwam de bewus-
te brief over de sluiting van een aantal kerken in 
onze parochie, waaronder de Laurentiuskerk. Ge-
lukkig is dat niet doorgegaan en, nu anderhalf jaar 
later, is bekend dat onze  kerk voorlopig openblijft. 
Leest U ook de brief van het bestuur verderop in 
Globaal!
De beheercommissie beraadt zich deze maand 
over het overnemen van mijn taken en zal u na hun 
vergadering hierover informeren.
Peter Verdijk.

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

Allerheiligen is een christelijke feestdag waarop alle 
heiligen van de rooms-katholieke kerk gezamen-
lijk worden vereerd en herdacht. Ook dit keer is het 
weer gelukt om de jaarlijkse Allerheiligenviering te 
laten plaatsvinden op de gebruikelijke zaterdag-
avond. De viering zal plaatsvinden op zaterdag 26 
oktober in de Laurentiusparochie te Vierlingsbeek 
en zal om 19.00 uur beginnen. Deze avond zal er 
tevens worden stilgestaan bij de overledenen uit ei-
gen kring en familie.

Ook dit jaar zullen zowel het St. Anthonius en 
St. Nicolaasgilde en het Groenings Koor weer 
hun medewerking hieraan verlenen.

De gemeenschap van Vierlingsbeek en Groeningen 
wordt voor deze speciale viering uitgenodigd om in 
grote getale aanwezig te zijn. Wilt u voor deze vie-
ring nog een intentie opgeven, dan kunt u dit doen 
bij mevrouw Marietje Hubers (tel. 0478-631222).

Tot ziens op zaterdag 26 oktober!

Week van Beek 2013
Van dinsdag 12 november tot en 
met zondag 17 november organi-
seert het Koningskerkje de jaarlijkse 
Week van Beek. Het thema dit jaar 
wordt: Sport toen en nu! Oftewel 
dit jaar gaan we laten zien wat er in 
Beek allemaal te doen is op sportgebied en wat er 
door de jaren heen allemaal te doen was. We willen 
iedereen in Vierlingsbeek vragen of ze nog ideeën 
hebben bij dit thema. We gaan in elk geval een ten-
toonstelling maken, dus foto’s zijn sowieso welkom, 
maar ook ideeën voor een activiteit kunnen we altijd 
gebruiken. Het is tenslotte de Week van Beek, dus 
willen we graag zoveel mogelijk input hebben van 
de mensen uit Beek. Ideeën en informatie kunnen 
naar info@koningskerkje.nl. Alvast bedankt!

Herdenking van de evacuatie bij 
de kapel op de Weerd
De jaarlijkse herdenking van de evacuatie is op zon-
dag 20 oktober om 15.00 uur bij de kapel op de 
Weerd in Maashees. Op de plek van de kapel verble-
ven in 1944 vele mensen van Maashees, Vierlings-
beek en omliggende dorpen nadat ze door de strij-
dende partijen uit hun huizen verdreven waren. 
De bevolking leefde in die dagen in het bos op de 
Weerd in schuilkelders gemaakt van takken en stro. 
De burgers moesten aanzien hoe de nazi’s ongeveer 
zestig huizen in brand staken. Na de oorlog werd op 
deze plek een kapel gebouwd uit dankbaarheid dat 
er tijdens de evacuatie geen ongevallen zijn gebeurd.

Opluistering Eucharistieviering.

Op zondag 3 november om 09.00 uur a.s. zal De 
Herleving de H. Mis in de kerk van Vierlingsbeek 
opluisteren. 
In deze viering zullen de overleden leden van Har-
monie en Slagwerkgroep  worden herdacht.
De Harmonie heeft een aantal werken ingestu-
deerd die uitstekend passen bij het karakter van 
een dergelijke viering.
En, eerlijk gezegd, klinken die het mooiste in een 
volle kerk. 
Wij rekenen er daarom op, dat niet alleen familie 
van de muzikanten en van de overledenen de vie-
ring zullen bezoeken, maar dat ook veel andere 
belangstellenden “ter kerke“ zullen gaan.
De eucharistieviering begint om 09.00 uur precies 
en de datum is - zoals gezegd - zondag 3 novem-
ber -
De familieleden van de overleden leden zullen 
geen aparte uitnodiging ontvangen voor deze H. 
Mis; wij willen hen op deze wijze uitnodigen. 

Harmonie
de 
Herleving

INLOOPTRAININGEN

Lijkt volleybal jou ook een leuke sport? Kom dan 
snel kijken en meedoen bij onze trainingen. Vol-
leybal is een sport met veel ‘coole moves’: opslag, 
pass, set-up, smash, blok en duik. Je doet elke 
keer iets anders en probeert met je team te sco-
ren. Binnen het volleybal heb je 6 niveaus, waar-
door iedereen op zijn eigen niveau stapsgewijs 
kan leren volleyen.

De inlooptrainingen zijn op: 
dinsdag 22 oktober 17.30 uur  - 19.00 uur
donderdag 24 oktober 18.00 uur  - 19.30 uur
dinsdag 29 oktober 17.30 uur  - 19.00 uur
donderdag 31 oktober 18.00 uur  - 19.30 uur
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BUITEN DE DORPSGRENZEN  (47)

Nog geen week geleden had ik het met Abe aan 
de stok gehad. Hij was zonder kloppen onze ka-
mer binnengestormd, waarin ik op dat moment he-
lemaal alleen vertoefde. Hij was van wal gesto-
ken zonder eerst fatsoenlijk hallo of goedemiddag 
te zeggen. Ik dacht nog bij mezelf, het diploma van 
de Landbouwhogeschool heb je in je zak, maar van 
de meest elementaire omgangsvormen heb je nog 
nooit gehoord. Knuppel. In de fabriek hadden ze 
een mengfout gemaakt, zei hij. Er waren al een paar 
vrachtwagens met verkeerd voer onderweg naar de 
boeren. Er moest meteen een circulaire naar de ver-
tegenwoordigers. Hij legde de door hem geschre-
ven instructienota naast me neer. Ik had tegen hem 
kunnen zeggen dat ik met iets anders bezig was en 
dat hij maar netjes zijn beurt moest afwachten, maar 
ik had inmiddels geleerd dat voor noodsituaties al-
les moest wijken. Verkeerd voer, daar konden zie-
ke dieren van komen. Dat zou de zaak geld kun-
nen kosten. “Mag ik het even doorlezen?”, vroeg ik. 
“Niet iedereen schrijft even duidelijk en u bent toch 
hier. Het is zo omslachtig als ik straks het een en 
ander aan u moet komen vragen”. Hij keek op zijn 
polshorloge. “Als je maar opschiet! Mijn tijd is kost-
baar!” Zijn dunne, bloedeloze lippen bewogen nau-
welijks. Ik voelde een lichte boosheid in me opko-
men. Ik had dat altijd als men mij neerbuigend be-
jegende. Had ik van mijn moeder, die schoot ook 
nogal gemakkelijk uit haar slof. Maar ik hield mijn 
mond en las het epistel vlug door. Keek over enke-
le taalfouten heen maar haalde wel even mijn pen 
te voorschijn bij een zin, waarin hij schreef dat hij de 
vertegenwoordigers een paar handvaten aanreikte 
om de boeren op de juiste wijze te adviseren. Ik zet-
te er een t bij. Het meervoud van handvat is namelijk 
handvatten. Ik hoorde hem naast mij geërgerd snui-
ven, maar hij hield zich in. ‘Mocht u er onverhoeds 
niet uitkomen, bel mij dan’, was de slotzin. Het vier-
de woord van die zin veranderde ik in onverhoopt. 
Toen ontplofte hij.
“ Stomme tikjanus, hoe haal je het in je botte her-
sens met jouw goedkope vingers aan mijn tekst te 
gaan zitten sleutelen!”. Toen was het genoeg. Hij 
beledigde niet alleen mij, maar mijn hele stamboom.
Ik schreeuwde terug dat ik geen zin had om onzin 
en koeien van fouten op papier te zetten en al hele-
maal niet om me door de eerste de beste boeren-

hufter de huid te laten vol schelden. “Daar hoor jij 
nog meer van, vader!”, siste hij, terwijl hij het vertrek 
verliet. In de deuropening botste hij tegen Kwaks 
aan. Mompelde iets en maakte dat hij wegkwam.
“Wat was dat?”, vroeg mijn chef. Ik vertelde hem de 
hele geschiedenis. Op zijn verzoek overhandigde ik 
hem de tekst die hij doorlas. Hij had speciale aan-
dacht voor de correcties die ik had aangebracht.
“Jij hebt volledig gelijk”, zei hij. “Dat kun je zo zien. 
Daar heb je geen woordenboek voor nodig”. Hij liep 
terug naar zijn eigen bureau. Voordat hij zich op zijn 
stoel liet zakken gaf hij me echter wel een welge-
meend advies. “Goed dat je niet alles over je kant 
laat gaan, maar als je in dit bedrijf carrière wilt ma-
ken, moet je af en toe net doen of je gek bent. Moet 
je gewoon doen wat die knakkers zonder stofjas te-
gen je zeggen en vooral geen grote muil tegen hen 
opzetten. Het is zó bij de grote baas”. Ik zei niks, 
misschien dacht die chef van mij wel dat ik zijn goe-
de raad in de toekomst zou gaan opvolgen, maar ik 
wist toen al dat ik een glanzende carrière bij Hen-
drix’Pluimvee- en Veevoederfabrieken N.V. te Box-
meer wel kon vergeten. Daarvoor kende ik mezelf 
veel te goed.

Hemelsbreed zat Sjeng Vissers vijftien meter van 
Abe af. De lijn te trekken. En ík moest helemaal de 
trap af, een lange gang door en een kantoor heen 
en terug oversteken om een briefje naar zo’n stuk 
chagrijn te brengen? Daar trapte ik niet in. Dat 
moest hij zelf maar doen, of een ander slachtof-
fer zoeken. Bovendien was ik ernstig teleurgesteld. 
Ik was hier met veel verwachtingen naartoe geko-
men. Had ik gedacht een lekker centje te verdienen 
aan die Sjeng, zadelde hij me op met een idiote op-
dracht. “Dat doe ik niet”, zei ik en liep de deur uit.
Terwijl ik die zacht achter mij dicht deed riep hij me 
nog na: “Dat valt me van je tegen, verrekte kist!”
Het kon snel gaan. Tien minuten geleden was ik nog 
een jungske, nu een kist. Maar sancties stelde hij 
niet in het vooruitzicht. Later hoorde ik van anderen 
dat hij wel eens meer van dergelijke grapjes uithaal-
de. Hij zag het als een sport, jonge kantoormede-
werkers uit te proberen. 
(Niet lang daarna trad hij in het huwelijk met zijn vo-
luptueuze huishoudster. Feestlocatie: Hotel Riche. 
Feestgidsen met triviale teksten ontbraken. Wel la-
gen er voor de gasten uitgebreide levenslopen van 
‘Jean’ en Henny ter inzage. Door Schoth gedrukt. 
Die kreeg ik niet onder ogen. Wel de menu’s. Ge-
rechten waarvan ik nog nooit gehoord had. Me-
rendeels met Franse benamingen. Gedrukt op ge-
schept papier. Alles in stijl. Aangezien Hendrix ver-
reweg de beste klant was van de firma Schoth en 
‘Jean’ een persoonlijke vriend was van de drukker/
eigenaar, achtte ik het zeer waarschijnlijk dat Sjeng 
geen cent had hoeven te betalen voor zijn drukwerk. 
Maar dat kon ik natuurlijk niet hard maken. Het was 
gewoon de kift van mij.)
                                                                                 
Wordt vervolgd.                                                                                               
Nelson.

Veel kinderen trainen 2x per week, maar je mag 
er ook voor kiezen om 1x per week te trainen. De 
trainingen worden gegeven door onze ervaren mi-
ni-trainster Marieke Janssen en vinden plaats in 
sporthal de Zevensprong te Maashees. 

Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn welkom om mee te 
doen met onze trainingen! Heb je nog vragen, dan 
kun je altijd contact opnemen met:

Anneke Janssen, 06 – 51951242
Jeugdcommissie MVC’64
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Ook dit was Vierlingsbeek.
In 1833 kocht Franciscus Smits uit Eindhoven het 
kasteel “Hattert” voor fl. 57.000,=
Hij vestigde zich op het kasteel en ging zich  vanaf 
die tijd Franciscus Smits van Hattert noemen. 
Het Hattert kent een heel lange historie, al vanaf 
ongeveer 1400 staat er hier een kasteel.
Smits van Hattert verfraaide het kasteel en onder-
hield de landerijen en bijhorende boerderijen.
Zijn enige zoon Louis, hier 2e van links op de foto, 
erfde de Hattert.
Hij trouwde in 1864 met Eugenie, barones Hacford 
tot der Horst In Vierlingsbeek worden dan gebo-
ren: Anna, Emma en Mies.
Deze laatste woonde nog tot 1919 in Vierlings-
beek.
Op de foto, die gemaakt werd in 1916, van links 
naar rechts: Koetsier: Bertus Deenen beter bekend 
als Bertus Kuut.

Bij de Hattert hoorde o.a. de boerderij “De Kie-
kuit”.
Daar woonde toen de familie Deenen en zo ont-
stond die bijnaam.
Verder staan op de foto: Louis Smits van Hattert, 
Anna, Emma,  Barones Eugenie en Mies.
Deze laatste trouwde met Pietro van Lamsweerde.
Hij was de zoon van Adolf van Lamsweerde die 
naar Italië was gegaan om de Paus te verdedigen 
tegen Garibaldi.
In 1919 overleed Louis Smits van Hattert en de er-
ven verkochten het gehele bezit aan de ontginners 
familie Jäger. Wat ten gelde gemaakt kon worden 
gebeurde en van de oude grandeur van de Hat-
tert bleef niet veel meer over. Tijdens de slag om 
Overloon in 1944 werd het kasteel, in enkele minu-
ten door een bombardement, verwoest en alleen 
een klein stukje muur herinnerd nog aan het Kas-
teel.

Een muzikale reis 
met Seanma 
op 26 oktober in 
het Koningskerkje

Op zaterdag 26 oktober speelt in het Koningskerk-
je te Vierlingsbeek de folk-groep Seanma. 
Het woord "Seanma"  betekent in het oud-Keltisch 
"muziek" of "muzikant". De groep speelt Keltische 
muziek in de ruimste zin van het woord. Hun re-
pertoire kent muziek van het Spaanse Galicië via 

(uiteraard) Ierland en Schotland tot aan het Ameri-
kaanse Texas... van de meest droevige klaagzang 
tot het aller vrolijkste drinklied... met composities 
uit 1603 en ver daarvoor tot 2012... 
Deze uitersten laten zich gemakkelijk combineren 
onder de gemeenschappelijke noemer "Keltische 
muziek" en Seanma wil graag met u langs deze 
muzikale uitersten reizen!

Reizen hoort overigens bij de muzikanten, zij wo-
nen verspreid in Nijmegen, Nuenen en Wester-
voort. Zij zijn daarnaast vaste bezoekers van di-
verse Ierse sessies in o.a. Hilvarenbeek, Nuenen, 
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Wageningen en Kekerdom. Daarbij maken gebruik 
van diverse traditionele instrumenten zoals fluit, vi-
ool, bouzouki, concertina, 5 string banjo en uille-
ann pipes. 

Vanaf 20.00 uur gaat Seanma met u samen een 
ontdekkingstocht binnen de Keltische muziek  ma-
ken. De entree bedraagt  € 7,50.
Reserveren via  info@koningskerkje.nl
Info 0478-630380

Wij zijn nog steeds op zoek 
naar een voorzitter.
Mocht u interesse hebben 
in deze functie, neem dan 
contact op met 
ondergetekende.

Dorrie van de Ven
Tel. 0478-630380

Of een van de andere bestuursleden.

Een jaar geleden kondigde het Bisdom den Bosch 
de sluiting af van 9 van onze 14 kerken. Voor de 
meesten van ons was dit een moeilijk te verdragen 
besluit van het Bisdom. Het parochiebestuur heeft 
daarom dan ook dit voorjaar de bisschop verzocht 
de voorgenomen sluitingen uit te stellen, zodat wij 
daarmee in de gelegenheid zouden worden ge-
steld zelf onze lokale situatie te kunnen onderzoe-
ken.
Die ruimte werd ons gegeven en in de afgelopen 
periode hebben wij de financiële en pastorale con-
ditie van elk van onze deelparochies in kaart ge-
bracht en bestudeerd. De uitkomsten van ons on-
derzoek hebben wij in september j.l. voorgelegd 
aan onze Bisschop. Daarbij hebben we het ver-
zoek gedaan om op grond van deze gegevens pa-
rochies de kans te geven haar bestaansrecht te 
bewijzen.
Uit de financiële analyses blijkt, dat op één deel-
parochie na alle andere deelparochies verlies lij-
den. Desalniettemin heeft de Bisschop toestem-
ming gegeven om de komende jaren een poging 
tot herstel te doen, zodat deelparochies en hun 
kerken kunnen blijven voortbestaan.
Het parochiebestuur en de leden van de beheer-
commissies zijn dankbaar voor deze kans. Zij zul-
len dan ook alles in het werk stellen om gezamen-

lijk onze benarde situatie vlot te trekken.
Ook uw hulp is daarbij beslist noodzakelijk. De ko-
mende maanden zullen wij u dan ook vragen mee 
te werken aan het herstel van de vitaliteit van uw 
eigen deelparochie. Dit kan in de vorm van een fi-
nanciële bijdrage en/of door uw persoonlijke inzet.
Wij zijn blij dat we deze kans gekregen hebben en 
rekenen van harte op uw aller steun!

Het parochiebestuur van Maria Moeder van de 
Kerk.

Uitwisseling toernooi 
land van Cuijk
Zondag 6 oktober was er weer de uitwisseling 
voor alle judoverenigingen uit het land van Cuijk.
Dit toernooi is vooral bestemd voor jonge judoka’s 
om ervaring op te doen. Wederom was het weer 
geweldig om de jonge judoka’s vol overgave en 
passie hun sport te zien bedrijven.

Randori was weer goed vertegenwoordigd en de 
kids schotelden de meegekomen ouders en fami-
lie leden mooie spannende partijen voor waaruit 
bleek dat we hier goed bezig zijn. Er werden in de 
verschillende poules mooie zeges behaald en be-
ter nog met goede worpen en sportief gedrag waar 
judo toch voor staat. Kortom iedereen ging met een 
goed gevoel en trots op hun kinderen naar huis.

Hieronder de uitslagen.
Poule 1    Max van Kollenberg  2e plaats, Calvin   
 Smeijers 5e plaats
Poule 3    Colinda v/d Zanden 4e Plaats
Poule 5    Jai Jai Hendrix 2e Plaats
Poule 6    Jan Willems 1e Plaats
Poule 7    Kasper van Hunnik 3e Plaats 
Poule 8    Lieke van Oeffelt 3e Plaats
Poule 12  Liam Derksen 1e, Tiego Nachtegaal 2e,  
 en Colin Derksen 3e plaats.

Wil je ook kennismaken met deze mooie sport.
Dinsdag en vrijdags wordt er getraind onder leiding 
van Edwin Verkuilen in de gymzaal van de Basis-
school Laurentiushof,.Kloosterstraat 1, Vierlingsbeek.

Kom eens langs of probeer 3 maal vrijblijvend een 
les te volgen. Daarna beslis je of dit jou sport is.

Voor meer informatie zie de website 
www.judo-vierlingsbeek.nl
Of bel.  Willy van de Bogaard 0478-634090
 Nel de Wijse 0478-631650
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CV De Keieschieters
     presenteert:

CV De Keieschieters
     presenteert:

www.dekeieschieters.nlwww.dekeieschieters.nl

26 oktober

JEUGD-
PRINSENBAL

vr. 22-11-13

vanaf 19.00 uur

bij De Wildeman

PRINSENBAL
za. 16-11-13

vanaf 20.30 uur

bij Concordia

LOTENVERKOOP

CARNAVALSTOTO
oktober

Woensdag 23 oktober
Winterse gerechtenavond

Tijdens deze avond kunnen de leden die zich hier-
voor aangemeld hebben verschillende winterse 
gerechten proeven die door enkele leden zelf thuis 
gemaakt zijn.

Locatie :  Concordia 
Aanvang :  18.30 uur 

Woensdag 6 november
Theateravond met Marie Christien

Marie Christien is een sprankelende podium vrouw 
die jullie aangenaam zal verrassen met zang en 
theater.

Dit is een gezamenlijke avond met met de vrou-
wenorganisatie van Maashees en Vortum-Mullem.
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 Workshop ‘Van Leden naar Vrij-
willigers’

Kampt uw vereniging ook met een tekort aan vrij-
willigers? Heeft u al wel eens uw leden om hulp 
gevraagd?

In samenwerking met BuroTrans, organiseert Ac-
tieradius een workshop voor verenigingen over het 
werven van vrijwilligers onder de eigen leden. Ac-
tieradius is een onderdeel van Radius organisatie 
voor welzijn Land van Cuijk.

Een workshop waarbij we twee methoden bespre-
ken om binnen de vereniging meer leden te en-
thousiasmeren voor vrijwilligerswerk. Besproken 
wordt onder andere: wat is er nodig om passieve 
leden te activeren tot vrijwilligerswerk? Wat gaat 
er goed als het gaat over interne werving van vrij-
willigers en wat kan er beter? 
De workshop duurt 2,5 uur en is interactief, waar-
bij oefenen en uitwisseling centraal staat. Let op: 
voor deze workshop kunnen maximaal 16 perso-
nen per avond zich aanmelden met maximaal van 
2 personen per vereniging; dus wees er op tijd bij.

Waar & wanneer:
Boxmeer, locatie De Driewiek: Maandag 28 okto-
ber aanvang 19.30 u.
Mill, locatie Myllesweerd: Woensdag 30 oktober 
aanvang 19.30 u.

Meld u vóór 21 oktober aan door een e-mail te 
sturen naar info@radius-lvc.nl en vermeld hierbij 
op welke datum u komt, de naam van uw organi-
satie en hoeveel personen deelnemen. U ontvangt 
van ons daarna een bevestiging. Per workshop 
kunnen 16 personen deelnemen. Dus ben er snel 
bij want vol is vol!

Locatie : Concordia
Ontvangst  : Tussen 19.30 en 20.00 uur

Wil iedereen die zich voor deze avond 
aangemeld heeft voor 20.00 uur aanwezig 
zijn? Dan kan Marie Christien op tijd met de 
show beginnen.

Stem vanaf 1 oktober op ons archiefstuk 
op HYPERLINK 
"http://www.onsdna.nl/stukvanhetjaar" 
www.onsdna.nl/stukvanhetjaar

Wordt ‘Het schriftje van de pas-
toor’ het archiefstuk van het jaar? 

Welk stuk is het mooiste, meest bijzondere of 
ludieke archiefstuk uit de Nederlandse collec-
ties? Is dat de ansichtkaart met de Belgische 
vluchtelingen en militairen uit 1914, de Akte van 
Abdicatie waarmee Koningin Beatrix in april 
afscheid nam van haar troon of één van de 39 
andere genomineerde stukken? Het Brabants 
Historisch Informatie Centrum (BHIC) hoopt in 
elk geval dat  ‘Het schriftje van de pastoor’ als 
winnaar uit de bus komt. Dit stuk uit zijn col-
lectie is door de achterban van het BHIC als 
mooiste genomineerd. Vanaf  1 oktober, tijdens 
de Maand van de Geschiedenis, kan iedereen 
stemmen op zijn of haar favoriete stuk tijdens de 
landelijke verkiezing ‘Stuk van het Jaar’. Dat kan 
op de website HYPERLINK 
"http://www.onsdna.nl/stukvanhetjaar"
www.onsdna.nl/stukvanhetjaar. 

De winnaar, met het ‘Stuk van het Jaar’, wordt met-
een na afloop van de Maand van de Geschiedenis
bekendgemaakt op vrijdag 1 november. Hans 
Goedkoop, bekend van de tv-programma’s ‘Andere 
Tijden’ en ‘De Gouden Eeuw’, zal op 1 november in 
Amsterdam de prijs uitreiken.  

Het schriftje
Het schriftje van de pastoor uit Oploo (1786) moet 
het in de landelijke verkiezing ‘Stuk van het Jaar’ 
opnemen tegen zo’n veertig andere archiefstukken 
uit geheel Nederland. Verkies het schriftje van de 
pastoor van het BHIC tot hét mooiste archiefstuk 
van Nederland en stem vanaf 1 oktober via 
HYPERLINK 
"http://www.onsdna.nl/stukvanhetjaar" \t "_
blank"http://www.onsdna.nl/stukvanhetjaar. 
Het schriftje van de pastoor is eigenlijk geen 
indrukwekkend charter, of prachtig zegel, maar een 
eenvoudig brievenboek geschreven door pastoor
Van den Heuvel uit Oploo. Het winnende fragment 
gaat over een huwelijk dat niet doorgaat. Waarom 
dit schriftje de meeste stemmen heeft gekregen? 
Deze petite histoire brengt de achttiende eeuw op 
een sprekende manier tot leven en is tegelijkertijd 
zo herkenbaar in onze tijd. Fragment uit het schrift-
je: De pastoor schrijft in 1786 uitgebreid aan zijn 
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broer over een jong stel dat wil trouwen. Matthijs de 
Klijne (omschreven als ‘een goede sukkelaar’) heeft 
begin 1786 een huis gekocht. “Het kooitje is klaar, 
het wordt tijd voor een vogeltje.”  Dat vogeltje is 
Anna Graat uit Ledeacker, ‘een brave Christelijke en 
Godsvrezende dochter’. De ondertrouw wordt af-
gekondigd, maar dan maakt  Peter Pauli van Wan-
roij bezwaar. Anna zou met hém trouwen; ze had 
zelf gezegd dat ‘zij het doen zoude’. De strijd breekt 
los; er worden afkoopsommen aangeboden, er vol-

gen processen en ruzies. Maar uiteindelijk loopt het 
allemaal goed af. Een fijne “feel good movie”, ge-
vangen in een eeuwenoud schriftje. 

De  landelijke publieksactiviteit ‘Stuk van het Jaar’ 
is een initiatief van BRAIN (Branchevereniging 
Archiefinstellingen Nederland), Bedrijfshistorie 
Rabobank, Gemeentearchief Gemert-Bakel, 
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), 
Regionaal Archief Tilburg en partners.
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Schouwburg Cuijk opent UITbalie 
Land van Cuijk

Schouwburg Cuijk wordt rigoureus verbouwd. Het 
begint nu echt zichtbaar te worden dat het pand 
aan de Grotestraat wordt leeggeruimd. Meubilair, 
technische installaties en horeca- en kantoorin-
ventaris worden zoveel als mogelijk hergebruikt in 
de vernieuwde schouwburg; deze goederen wor-
den tijdelijk elders opgeslagen. 
De kantoororganisatie heeft inmiddels haar intrek 
genomen in het pand náást de schouwburg, aan 
de Grotestraat 68-70. 

In dit tijdelijke kantoorpand is een UIT
balie ingericht, een plek waar bezoe-
kers terecht kunnen om met medewer-
kers van de schouwburg bij te praten 
en informatie te verkrijgen over:
*  de voortgang van de verbouwing,
*  lokale en regionale culturele activiteiten en initi-

atieven,
*  theatervoorstellingen en concerten 
 die  te zien zijn op de diverse podia in het Land 

van Cuijk,
*  theatervoorstellingen en concerten die te zien 

zijn op de podia van de grotere collegatheaters 
in de regio, 

Uiteraard kan de bezoeker bij de UITbalie ook te-
recht voor de aankoop van de PODIUM Cadeau-
kaart en helpen/adviseren wij graag bij het kopen 
& bestellen van toegangskaarten.

UITbalie Land van Cuijk
Grotestraat 68-70 | Cuijk
Geopend: woensdag & donderdag | 
13.00 - 16.00 uur

Telefoon: (0485) 314344 | ma t/m do 
van 10.00 – 16.00 uur
E-mail: theater@schouwburgcuijk.nl
www.schouwburgcuijk.nl 
www.uitbalielandvancuijk.nl

Nieuw! Bezoekadres: 
Grotestraat 68-70, 
5431 DL Cuijk

Ongewijzigd! Postadres: 
Postbus 77, 5430 AB Cuijk 
 
Ongewijzigd! 
Telefoon algemeen: 0485 - 31 43 44 

Schouwburg Cuijk start beschei-
den VEILING

Schouwburg Cuijk wordt rigoureus verbouwd. Het 
begint nu echt zichtbaar te worden dat het pand 
aan de Grotestraat wordt leeggeruimd. Meubi-
lair, technische installaties en horeca- en kantoor-
inventaris wordt zoveel als mogelijk hergebruikt in 
de vernieuwde schouwburg; deze goederen wor-
den tijdelijk elders opgeslagen. 
 
VEILING 
De voor Schouwburg Cuijk niet meer bruikbare
(maar nog in goede staat verkerende) inventaris 

wordt - op de website www.schouwburgcuijk.nl - 
te koop aangeboden, deels via een veiling. 
Iedereen die geïnteresseerd is in oude schijnwer-
pers (theaterspots), theaterstoelen, archiefkasten, 
stoffering, wandlampen, garderoberekken of an-
dere spullen, kan een kijkje nemen op deze veiling 
en meebieden. 
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Voor de een zullen er misschien spullen met een 
emotionele waarde bij zitten, 'n ander zal een sou-
venir van de oude schouwburg willen bewaren, en 
weer anderen zullen wellicht spullen zien die van 
nut zijn. 
 

Met uitzondering van de theaterstoelen, de stoffe-
ring en enkele setjes theaterspots (daarvoor wordt 
geïnteresseerden gevraagd een afspraak te ma-
ken), worden de beschreven spullen per opbod 
verkocht en vallen ten deel aan de hoogste bieder.  

Kijk regelmatig op de VEILING en biedt 
mee
Voorlopig worden nog steeds nieuwe spullen op 
de veiling geplaatst; regelmatig even kijken dus 
op: www.schouwburgcuijk.nl  
 
UITBALIE
De kantoororganisatie heeft inmiddels haar intrek
genomen in het pand náást de schouwburg, aan
de Grotestraat 68-70. In dit tijdelijke kantoorpand
is een UITbalie ingericht, een plek waar bezoekers

terecht kunnen om met medewerkers van de
schouwburg bij te praten en informatie te verkri
gen over:
*  de voortgang van de verbouwing,
*  lokale en regionale culturele activiteiten en initi-

atieven,
*  theatervoorstellingen en concerten die te zien 

zijn op de diverse podia in het Land van Cuijk,
*  theatervoorstellingen en concerten die te zien
 zijn op de podia van de grotere collegatheaters 
 in de regio, 

Uiteraard kan de bezoeker bij de UITbalie ook te-
recht voor de aankoop van de PODIUM Cadeau-
kaart en helpen/adviseren wij graag bij het kopen 
& bestellen van toegangskaarten.

UITbalie Land van Cuijk
Grotestraat 68-70 | Cuijk
Geopend: woensdag & donderdag | 
13.00 - 16.00 uur

Telefoon: (0485) 314344 | ma t/m do 
van 10.00 – 16.00 uur
E-mail: theater@schouwburgcuijk.nl
www.schouwburgcuijk.nl 
www.uitbalielandvancuijk.nl

Nieuw! Bezoekadres: 
Grotestraat 68-70, 5431 DL Cuijk

Ongewijzigd! Postadres: 
Postbus 77, 5430 AB Cuijk 
 
Ongewijzigd! 
Telefoon algemeen: 0485 - 31 43 44 

Kom naar de film in Boxmeer!
Relaties tussen mensen zijn onontkoombaar en 
broodnodig. Ze bepalen in grote mate ons ‘wel-
zijn’, ons wél of niet gelukkig zijn. Wat er ooit tus-
sen mensen is gebeurd of juist niet is gebeurd 
maar wel had moeten gebeuren, dat alles kan ons 
geluk maken en breken.

vrijdag 25 oktober 2013 After the wedding
vrijdag 15 november 2013 Poetry
vrijdag 10 januari 2014  Les petits mouchoirs
vrijdag 31 januari 2014 Footnote
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Na de film vindt er een gezamenlijke lunch plaats 
en kunnen we samen over de film na praten.

Plaats: Bibliotheek Boxmeer, De Raetsingel 1. 
Aanvang: 10.00 uur, vanaf 9.30 uur  bent u wel-
kom. 

Deze filmcyclus is ontstaan uit een samenwer-
king van SWOGB, BiblioPlus, Radius Welzijn 
en OLC (Ouderen en Levensvragen Land van 
Cuijk). Een vervolg op de vraag van een ge-
slaagd aanbod in ’t voorjaar.
             
Toegangsprijs per film: € 10,00 inclusief lunch, met 
kop koffie of thee   
Passe-partout voor 4 films € 35,00
Toegangskaarten zijn te bestellen via www.bi-
blioplus.nl en verkrijgbaar in alle bibliotheekvesti-
gingen van BiblioPlus. U kunt ook een kaartje ko-
pen voor aanvang van de voorstelling. In verband 
met de organisatie van de lunch stellen we het op 
prijs als u zich tijdig aanmeldt.

Lezing op dinsdag 22 oktober 
over landkaarten en ander kaart-
materiaal uit het land van Cuijk
Plaats: Cultureel Centrum Het Kruispunt,
Kerkplein, Beugen (tegenover kerk), 20.00 uur.
De lezing wordt gehouden door Jan Veekens

Landkaarten geven ons inzicht in hoe onze om-
geving er in vroeger tijden heeft uitgezien en zi-
jn een belangrijke bron bij historisch onderzoek. 
Waar stond de molen, waar stroomde de beek, 
welke wegen waren er of in welke huizen woonden 
onze voorouders. 
Voor onze streek heb ik onderzocht welke kaarten 
en deelkaartjes er zoal zijn. Niet om ze te ver-
zamelen, maar om te zien wat er op staat. Deze 
kaarten heb ik samengevoegd tot een lezing met 
als onderwerp landkaarten en ander kaartmateriaal 
uit het Land van Cuijk.
Na de Peutingerkaart van de Romeinen zijn er al 
vanaf de 16e eeuw kaarten van onze streek ge-
maakt. De oudsten meestal alleen met een aan-
duiding van de plaatsen in de vorm van een kerkje. 
Pas tegen het einde van de 18e eeuw zijn er van 
onze omgeving kaarten met meer details. Een 
vroeg voorbeeld zijn de kaarten van het Kleefse 
Kadaster van 1732 en 1771, waarop Oeffelt, Gen-
nep, Ottersum en Heijen zeer gedetailleerd, per 
perceel, is weergegeven. 
Rond 1800 komen de meer gedetailleerde kaarten 
zoals die van Hendrik Verhees, van Von Wiebeking 
en de Tranchot-kaarten. Informatie tot in detail van 

alle plaatsen komt beschikbaar bij de start van het 
Kadaster in 1832. Vanaf die tijd zijn er ook uitstek-
ende topografische kaarten.
Naast genoemde kaarten zijn er in het Land 
van Cuijk in de loop van de tijd honderden de-
tailkaartjes gemaakt om regelingen of verzoeken 
te ondersteunen. Een selectie van deze kaartjes 
komt na de pauze aan de orde. Een belangrijke 
bron voor deze detailkaartjes zijn de archieven van 
Gemeenten, Provincie, Domeinen en Watersta-
at. Deze kaartjes krijgen extra aandacht, omdat ze 
vaak interessante informatie bevatten over zeer lo-
kale situaties. De kaartjes werden ter verduideli-
jking bijgevoegd bij andere documenten en zijn 
daarom moeilijker te vinden. Bij het BHIC in Den 
Bosch zijn een paar mensen actief daarnaar op 
zoek gegaan en in deze lezing kunt u aan de hand 
van een hoeveelheid voorbeelden een indruk krij-
gen wat deze bronnen zoal te bieden hebben. 
Met deze lezing wil ik geen uitputtende opsom-
ming van alle beschikbare kaarten geven, maar u 
informeren over de mogelijkheden die deze bron 
heeft en waar, wat te vinden is.

De lezing is voor iedereen vrij toegankelijk.

Ik wil U zien op de 
FIETSEXPERIENCE! 

U komt toch ook?
Komt u ook woensdagmiddag 23 oktober naar 
het Raadhuisplein in Boxmeer voor de FIETS-
EXPERIENCE? De FIETSEXPERIENCE is een 
onderdeel van de campagne ‘Nul verkeersdo-
den Brabant’. 
Deze campagne zet mensen aan bewust te zijn 
van hun eigen gedrag in het verkeer. Ook de 
gemeente Boxmeer komt in actie om aandacht 
te vragen voor een verkeersveiliger Brabant en 
doet dat met de FIETSEXPERIENCE op woens-
dag 23 oktober!

Van 13:00 tot 16:30 uur worden op het plein voor 
het gemeentehuis diverse activiteiten georgani-
seerd voor jong en oud.
 
Wij nodigen u uit voor een opfriscursus van 
verkeersregels die door Veilig Verkeer Nederland 
wordt gegeven. Deze bijeenkomst start om 
13.00 uur en duurt tot ca. 14.30 uur en vindt 
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aansluitend heeft de gemeente Boxmeer een 
mooie fietsroute van ca. 15 km uitgestippeld voor 
u zodat u meteen uw verkeerskennis kunt testen.
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Lezing: Alpineplanten in de lage 
tuinen. 
Oktober

Op dinsdag 29 oktober 2013 organiseert Groei & 
Bloei Land van Cuijk en Limburg Noord een diale-
zing over “Alpineplanten in de lage tuinen”. 
Spreker is de Hr. J. Blokland.
Deze wordt gehouden in “ ’t Lagerhuis”  Beerseweg 
9, Mill. Telefoon 0485-470737.
Aanvang 20.00 uur. Entreeprijs: leden gratis, niet-le-
den € 2,50. 

Jan Blokland is een enthousiast amateurkweker 
van alpineplanten. Hij zal een selectie van zijn eigen 
kweek meenemen die door belangstellende tegen 
kostprijs aangeschaft kunnen worden. 

Ook kunt u gratis uw batterijen laten vervangen 
van uw fietsverlichting door Gérard Kocken Twee-
wielers en Fietsplus Rob. Mocht er toch iets meer 
aan de hand zijn met uw fietsverlichting en kunnen 
zij dit die middag niet maken dan krijgt u tot 31 ok-
tober a.s. 10% korting. 

Diezelfde middag staat er ook een vrachtwagen 
op het plein. U kunt zelf in de vrachtwagen klim-
men om de dode hoek te ervaren. 
Veilig Verkeer Nederland geeft hierbij uitleg.

Het Brabant Veilig Voorlichtingsteam staat er met 
twee balies waar je op interactieve fiets- en auto-
sturen verkeerstesten kunt afleggen. Automobilis-
ten en fietsers krijgen hierbij een interactief kijkje 
vanuit elkaars standpunt. 

Voor de kinderen is er een springkussen en een 
verkeerstuin waarbij verschillende verkeerssitua-
ties worden nagebootst met fietsen en skelters.

Om 16:00 uur is de prijsuitreiking van de kleur-, te-
ken- en cartoonwedstrijd Veilig op Weg voor ba-
sisscholen door wethouder Ronnes.

Clinic met biketrialatleet Rick Koekoek!
Als hoogtepunt van de middag is er tussen 14:00 
en 16:00 uur een demonstratie en clinic van Biket-
rail atleet Rick Koekoek (3e op de wereldranglijst!). 
Het belooft een leuke en educatieve middag te 
worden voor jong en oud, een middag om op een 
leuke manier bezig te zijn met verkeersveiligheid!

Herken, voorkom en behandel
Informatieavond over luchtwegproble-
men bij kinderen

BEUGEN - Als een kind vaak benauwd is, een 
piepende ademhaling heeft of veel hoest, dan is 
de kans groot dat het astma heeft. Ongeveer één 
op de tien kinderen heeft last van deze klachten. 
Medewerkers van het Maasziekenhuis Pantein 
en Thuiszorg Pantein houden op donderdag 24 
oktober een informatieavond over astma en ove-
rige luchtwegproblemen bij kinderen.

Het Maasziekenhuis heeft een gespecialiseerd me-
disch team in huis dat dergelijke klachten vanuit 

verschillende invalshoeken bekijkt en vervolgens 
met de best mogelijke zorg behandelt. Tijdens de 
voorlichtingsavond op 24 oktober vertelt elk teamlid 
vanuit zijn of haar vakgebied meer over terugkeren-
de luchtwegproblemen. Onderwerpen als het her-
kennen van klachten, het voorkomen en behande-
len staan centraal deze avond.

Medische achtergronden
Kinderartsen Marie-José Koenen en Roel Dekkers, 
maar ook KNO-arts Hans Kruit gaan dieper in op 
de medische achtergronden. Wat gebeurt er in de 
longen bij een astma-aanval? Waardoor wordt een 
aanval uitgelokt? Welke signalen kun je herkennen 
en welke mogelijkheden zijn er om problemen te 
verhelpen? 

Ervaringen patiënt
De kinderlongverpleegkundigen geven tips, hoe ou-
ders hun kind kunnen ondersteunen. Verder geven 
zij een inhalatie-instructie. Een patiënt met chroni-
sche luchtwegproblemen vertelt over haar ervarin-
gen als kind en als volwassene.  De longverpleeg-
kundige van de Thuiszorg Pantein geeft praktische 
tips over wat te doen bij een aangetoonde huisstof-
mijtallergie.  Aansluitend bestaat de mogelijkheid 
om vragen te stellen aan de sprekers. 

Aanmelden
Tijd: van 19.45 uur tot 22.15 uur. Locatie: verga-
derruimte achter het restaurant in het Maaszieken-
huis. De toegang is gratis, maar bezoekers dienen 
zich wel vóór 22 oktober aan te melden via de web-
site: www.maasziekenhuispantein.nl/voorlichtings-
avonden
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Mariaconcert 
Weijerkoor Boxmeer 

Op zondag 27 oktober aanstaande om 15.00 uur 
voert het Weijerkoor uit Boxmeer een concert uit 
dat gewijd is aan Maria. Het concert vindt plaats 
in de kapel van de Zusters van Julie Postel aan de 
Veerstraat 49 (5831 JM) te Boxmeer. De kapel is 
open voor publiek vanaf 14.30 uur. Kaarten kun-
nen via de website worden besteld, via de leden 
worden gekocht of direct aan de kassa in de ka-
pel, uiteraard  zolang de voorraad strekt.

Het Weijerkoor
Het Weijerkoor is een dynamisch, gemengd koor 
met momenteel 48 leden uit de hele regio. Ken-
merkend voor het koor is het enthousiasme waar-
mee gewerkt wordt en het streven om op een 
hoog niveau te zingen. 

Oktober: Mariamaand
Vandaar natuurlijk ook een Mariaconcert! De hier-
voor geselecteerde werken zijn afkomstig uit de 

Informatiemiddag over
Parkinson en medicatie
 
BOXMEER - Op donderdagmiddag 24 oktober is 
er een informatiemiddag voor mensen met Parkin-
son en hun naasten met als thema ‘Parkinson en 
medicatie’. Het doel van deze bijeenkomst is een 
informele ontmoeting van mensen met Parkinson 
en andere betrokkenen, zoals partners, familiele-
den en mantelzorgers. Tevens is er een informatief 
programma.
 
De middag vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in 
De Weijer aan de De Raetsingel 1 in Boxmeer en 
wordt georganiseerd door de Parkinsonvereniging 
regio Boxmeer Cuijk Gennep, Maasziekenhuis 
Pantein, Steunpunt Mantelzorg, Zorgcentrum Ma-
deleine en Praktijk voor Fysiotherapie Els Poels en 
ABCMaassen.

Ondanks het specialistische onderwerp is de pre-
sentatie gericht op een breed publiek. Jan laat u 
o.a. een aantal prachtige opnamen zien van minder 
bekende maar mooie rotstuinen. Omdat veel rots-
planten uit het hooggebergte komen spreekt men 
ook wel over alpineplanten en alpinetuinen. Aan de 
hand van dia’s wordt getoond hoe een alpinetuin 
kan worden opgebouwd. Hij gebruikt daarbij o.a. 
dia’s die hij heeft gemaakt bij de inrichting van zijn 
eigen alpinetuin, waarin naast een paar flinke heu-
vels ook een vijver met beekstroompje (pomp ge-
voed door zonne-energie) en een egelhuis zijn ver-
werkt. Hij behandelt een aantal mooie bloeiende 
planten en dwergbomen die geschikt zijn voor de 
alpinetuin, waaronder een aantal bolgewassen en 
orchideeën. Van een aantal planten toont hij met 
behulp van plaatjes of levend materiaal hoe zij een-
voudig soms zelfs in de tuin kunnen worden ver-
meerderd. Tijdens de presentatie worden veel tips 
gegeven o.a. over de functie van water, stenen en 
grondsamenstellingen in de alpinetuin. Planten uit 
het hooggebergte zijn meestal klein van afmeting, 
daarom zijn kleine tuinen uitstekend geschikt om 
als alpinetuin ingericht te worden, ook op het terras 
of zelfs op een balkon kan gemakkelijk een hoekje 
voor alpineplanten worden ingericht.Veel bloemen 
zijn met macrofotografie vastgelegd. De presentatie 
wordt met overvloeiprojectie gepresenteerd.

Geïnteresseerden kunnen voor vragen contact 
opnemen met de secretaris van de 
KMTP/Groei & Bloei afd. Land v. Cuijk en 
Limburg Noord. 
Maria van Elst 0485-315937.

klassieke periode, het operagenre, de late Barok, 
de late Romantiek en uit het hedendaagse sacrale 
muziekgenre. De sfeer van het concert is heel af-
wisselend door de aard van de composities, zoals 
zal blijken uit een Maria-antifoon, een Offertorium, 
enkele Vespers en daartegenover het uitbundig lo-
vende La Carita van Rossini. 
Gezongen worden o.a. het Salve Regina van Hay-
dn, het Ave Maria van Bruckner, Drie Marianische 
Gesänge van Elgar, een drietal vespers uit Opus 
37 van Rachmaninov en hedendaagse composi-
ties van Gorécki, Pärt en Lauridsen.

Uitvoering
De instrumentale begeleiding van het concert 
wordt verzorgd door pianist Geert Verhallen die 
reeds eerder concerten van het Weijerkoor bege-
leidde. Het concert staat onder leiding van dirigent 
José Doodkorte.

Informatie en verkoop
Toegangskaarten kosten € 15,00 voor volwasse-
nen en € 8,00 voor jeugd tot 18 jaar (incl. program-
maboekje en consumptie). De voorverkoop via de 
site van het Weijerkoor (www.weijerkoor.nl) is al 
gestart. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via leden van 
het Weijerkoor en direct aan de kassa in de kapel, 
uiteraard zolang de voorraad strekt. 
Voor meer informatie over koor of concert kunt u 
onze website bezoeken.

Wilt u meer informatie over bovenstaand artikel, 
dan kunt u hiervoor contact opnemen met de sec-
retaris van het Weijerkoor: Harry Cox, bereikbaar 
via telefoonnummer 0485-571532 of een e-mail 
sturen naar secretariaat@weijerkoor.nl. Koorfo-
to’s en een profiel van het koor en de dirigent zijn 
te downloaden via de website van het Weijerkoor, 
onder de kop “voor de pers”.
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zaterdag 19 oktober > concert > 
BEUKFEEST: DISINTEGRATE + 
MONISM + KLONT!
Het is weer tijd om te BEUKEN bij Gryphus en wel 
met de bands Disintegrate, Monism en KLONT!!.  

Opener van de avond is KLONT!!. Nadat gitarist 
Walter en bassist Mark de krachten in 2011 bun-
delen, wordt zanger Eric uit een lokale Beek en 
Donkse kroeg getrokken en met z’n drieën wordt 
de muzikale weg van de death metal ingeslagen. 
Een aantal weken geleden is de nieuwe cd Torso-

Toneelvereniging Kom Op zet dit jaar een eenakter 
voor u op de planken.
‘’vrijetijdsbesteding’’ speelt op 3 en 10 november 
om 15:30 in de Kapel in Holthees.
U mag dit jaar zelf bepalen hoeveel deze avond u 
waard is, maar reserveren is wel noodzakelijk. 

Vrijetijdsbesteding
Hoe zinvol is het om een leuke hobby te hebben. 
Marius probeert zich met zijn hobby’s staande te 
houden tussen de 5 vrouwen in zijn leven. Zelf post-
zegelverzamelaar en kweker van karpers. Zijn oude 
moeder maakt met ijver en doorzettingsvermogen 
pannenlappen, breiend, hakend 
en in haar doofheid mopperend. 
Zijn vrouw heeft een soort zuinig-
heidsyndroom, maakt zelf voor ie-
dereen kleren, zonder enige fan-
tasie en kunde en warmt dagelijks 
kliekjes op, want dat spaart geld. 
Haar zus gaat gebukt onder het verdriet van een ver-
loren liefde en zoekt troost in het bakken van koekjes 
en taarten voor Jan en alleman. De nichtjes, José en 
René, zijn verzot op dieren en witte muizen en ze ge-
bruiken hun tijd dan ook om te helpen in het asiel.
Eigenlijk gewone mensen maar de opeenvolgende 
gebeurtenissen zijn zo ongewoon dat de voorstelling 

lachen, gieren en brullen wordt. Een 
dolkomische klucht om lekker te ont-
spannen.

Deze voorstelling is tevens ook op lo-
catie te boeken!!! 

Voor meer informatie over het spelen op locatie en 
reserveringen:
06-51231298/ toneelkomop@live.nl

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

Vraag: Vraag: Ik heb een contract voor een jaar. 
Hierin staat dat beide partijen het recht hebben tus-
sentijds op te zeggen. Kan mijn baas nu elk mo-
ment zomaar het contract beëindigen?

Antwoord: 
Nee, als je een arbeidsovereenkomst voor bepaal-
de tijd hebt, dan kun je niet zo maar ontslag krijgen. 
Bij een proeftijd, ontslag op staande voet en beëin-
diging met wederzijds goedvinden gelden andere 
regels. 
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan 
de bepaling zijn opgenomen dat beide partijen het 
recht hebben tussentijds op te zeggen. Voor de 
werknemer betekent dit dat er elk moment ontslag 
kan worden genomen, als daarbij de opzegtermijn 
in acht wordt genomen.
Voor de werkgever ligt dit anders. Zelfs al staat 
deze opzeggingsmogelijkheid in de arbeidsover-
eenkomst, dan nog mag de werkgever het tijdelijke 
dienstverband niet zo maar opzeggen.
Als een werkgever een dergelijke arbeidsovereen-
komst wil opzeggen, dan heeft hij van het UWV 
Werkbedrijf een ontslagvergunning nodig of dient 
hij bij de kantonrechter succesvol om ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst te verzoeken.

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

Om 14.00 uur interviewt psychologe Marjan van 
de Laar van zorgcentrum Madeleine neuroloog Li-
sa van Winsen van Maasziekenhuis Pantein over 
‘Medicatie en andere behandelvormen bij de ziek-
te van Parkinson’. Na de pauze is er een vragen-
marathon met Lisa van Winsen. Mensen in de zaal 
mogen dan vragen stellen over alles wat met Par-
kinson te maken heeft.
Geïnteresseerden kunnen zich via e-mail aanmel-
den bij Lily Rutten: Lily.rutten@hotmail.com  
Voor meer informatie: Lily Rutten, contactpersoon 
Parkinsonvereniging regio Boxmeer, Cuijk, Gen-
nep, T: 06-29011253; of: Caroline van Lokven, 
Parkinsonverpleegkundige Maasziekenhuis Box-
meer, T: (0485) 845390. 
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killer uitgekomen en het is zeker dat KLONT! op 
Beukfeest een aantal nieuwe nummers ten geho-
re gaat brengen. Gegarandeerd voor een zondag-
ochtend met pijn in de nek!

Monism zag het levenslicht in 2010 en werd opge-
richt door leden van Sidius,  Deathrage  en Dead 
Head. Dikke vette thrash met af en toe wat death 
metal invloeden is wat dit kwartet het publiek 
voorschotelt.  Een denderend tempo, voortreffelijk 
gitaarwerk en een op hol geslagen schreeuw, dat 
zijn de elementen van de demo-cd Pestis. Monism 
speelt skull-fucking thrash alsof de duivel je op de 
hielen zit!

De roots van Disintegrate liggen net als die van 
Monism in de thrash metal. Deze heren uit het 
noorden van het land gaan vol overtuiging recht 
op hun doel af: hard, melodisch, energiek en puur. 
Mooi geserveerd met een death metal saus. Na 
het uitkomen van hun demo-cd Destructive Ca-
pacity kreeg Disintegrate veel aandacht en heb-
ben de noorderlingen in 2009 naast bands als 
Carcass, Killswitch Engage en Heaven&Hell zelfs 
op het grote Waldrock Festival gestaan. Hierna 
heeft Disintegrate hard gewerkt aan nieuwe num-
mers waarna in in 2012 een deal werd gesloten 
met het Duitse label Massacre Records. Resultaat: 
het overdonderende debuutalbum Parasites Of A 
Shifting Future. Disintegrate zal Gryphus op zijn 
grondvesten laten schudden!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 7,00 | <20 jaar: 5,00 euro > reserveren: 
www.gryphus.nl

zaterdag 9november > poker > 
POKERFACEd
Een tevreden poker is geen onruststoker. Onder 
dat motto kan er vanavond een avond heerlijk ge-
pokerd worden. Full House, Two Of A Kind, Royal 
Flush of bluf? Wie het weet is spekkoper. Alhoe-
wel, de inleg is bescheiden: het gaat tenslotte om 
het spel, niet om de knikkers.
inschrijven: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

Gryphus Formule 1 Café
Het Bernie Ecclestone Circurs is toe aan de na-
jaarsklassiekers en de grote vraag is natuurlijk of 
iemand Sebastian Vettel nog kan weerhouden van 
het kampioenschap. Hamilton, Alonso, Raikko-
nen, Webber, Rosberg, Massa… ze blijven er voor 
gaan. Of het ze lukt? We zullen zien want ook dit 
seizoen zullen (onder voorbehoud) weer alle Grand 
Prix races op een grootbeeldscherm worden ver-
toond. Wij gaan er weer eens goed voor zitten. 
En U?

➜ zondag 27 oktober: GP INDIA
➜ zondag 3 november: GP ABU DHABI

aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

in petto
vrijdag 15 november > cabaret > BEGIJN LE BLEU

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

 adverteren
doet verkopen

Warme Bakker Degen

Reclame: 21 t/m 26 oktober
	 ●	 Cappuccinovlaai € 10,25
	 ●	 Vezelbrood € 2,25
	 ●	 8 Worstenbroodjes + 2 gratis
Reclame: 28 oktober t/m 2 november
	 ●	 Halloweenvlaai € 10,25
	 ●	 Peperkoek € 2,15
 ●	 Witbrood € 1,80 
 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl

Vraag naar de voorwaarden en de 
deelnemende merken.

Actie geldt van 14 t/m 26 oktober 2013.

op behAng en gordijnen
Het is weer de tijd om het binnen gezellig te maken. Gordijnen en behang 

zijn de sfeermakers van het interieur.  Dankzij ons uitgebreide assortiment 
hebben wij voor iedere stijl en elk budget mooie oplossingen. Wacht niet 
te lang want tot en met 26 oktober 2013 profiteert u van hoge korting op 
behang en gordijnen van topmerken.

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek

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

www.siebertcolorsathome.nl

oktober

ACTIEMAAND

Voor iedereen één GRATIS proefles bij

FITNESSCENTRUM VAN DONGEN

“Investeren in uzelf is een investering 

met het allerhoogste rendement!”

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

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

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

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.

          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 
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821












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

10 personen.

Onze pakketten vindt u op de website.

Tel. 0478-631637
www.devierlinden.nl

 

Gespecialiseerd in:
 gnideogrevnetsoketkeiz( nerahtno hcsirtkelE  •

mogelijk) 
 gnideogrev netsoketkeiz( teov ehcsitebaid eD  •

mogelijk)
 gnideogrev netsoketkeiz( teov ehcsitamuer eD  •

mogelijk)
egassam ulaM gnarO ne enotstoH  •

negnilednahebeisarbamredorciM  •
 gnirahtno LPI uN  •

Belt U gerust voor informatie en/ of een afspraak

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

 

Gespecialiseerd in:
 gnideogrevnetsoketkeiz( nerahtno hcsirtkelE  •

mogelijk) 
 gnideogrev netsoketkeiz( teov ehcsitebaid eD  •

mogelijk)
 gnideogrev netsoketkeiz( teov ehcsitamuer eD  •

mogelijk)
egassam ulaM gnarO ne enotstoH  •

negnilednahebeisarbamredorciM  •
 gnirahtno LPI uN  •

Belt U gerust voor informatie en/ of een afspraak

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

 
 

 

  

  

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853
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kijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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


