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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

23 september 2014, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 18      17 september 2014

70 jaar Vrijheid

Wat gebeurt er in Vierlingsbeek?

Ter gelegenheid hiervan verschijnt op Zaterdag 
27 september het boek: Verboden Gebied.
Belevenissen in en rond de 2e Wereldoorlog, 
verteld door dorpsgenoten uit Vierlingsbeek, 
Groeningen, Vortum-Mullem, Overloon, Maashees, 
Holthees.

Talloze fragmenten uit interviews, dagboeken en 
verslagen nemen de lezer mee naar de tijd van 
gruwelijkheden en chaos. In september 1944 brak 
de hel in de Maasdorpen pas goed los. Toen wer-
den Vierlingsbeek, Groeningen,  Vortum-Mullem, 
Overloon, Maashees en Holthees tot Verboden 
Gebied verklaard. Alle inwoners moesten evacu-
eren, want plotseling woonden ze in het frontge-
bied. Te voet vertrokken ze.
De ontredderde en ronddolende 
bevolking stond maandenlang bloot 
aan bombardementen, razzia’s, 
arrestaties en beschietingen. Toen 
de mensen eindelijk naar huis 
mochten, was hun vertrouwde om-
geving totaal verwoest en leegge-
roofd. Onbekend was toen nog het 
lot van de vele gearresteerden en 
pas in augustus 1945 keerde  de 
laatste overlevende van de oorlog 
naar huis.

Dit is het verhaal van deze streek, 
zoals het nooit eerder beschre-
ven is. 

De presentatie en aansluitende 
boekverkoop is op 27 september 
van 15.00-17.00 uur in Bibliobeek. 
U bent van harte welkom !
Tevens wordt er een tentoonstel-
ling over de Tweede Wereldoor-
log geopend in Bibliobeek met 
vele foto’s van Stichting De Oude 
Schoenendoos en materiaal uit 

het oorlogsmuseum van Tonnie Ebben.
Deze tentoonstelling is dagelijks te bezoeken tij-
dens de openingsuren van Bibliobeek vanaf 
27 september 2014 tot  31 maart 2015. 

“Verboden Gebied” werd geschreven door 
Monique van der Zanden in opdracht van Stichting 
De Oude Schoenendoos. Het boek kost 9,- euro.
U kunt het boek nu al bestellen door 9,- euro over 
te maken aan Stichting De Oude Schoenendoos, 
Rek.nr NL35RABO015.432.43.88 onder vermel-
ding van Verboden Gebied en uw naam en adres.
Het boek wordt dan medio oktober 2014 thuis be-
zorgd.
Verder is het boek vanaf 27 september bij de Plus 
supermarkten Vierlingsbeek en Overloon te koop. 

Namens de werkgroep “Verboden Gebied”, 
Jan Hendriks, Lucy Kusters, Piet Marcellis en 
Jolande Verbeeten.

Verboden Gebied is een uitgave van Stichting De Oude Schoenendoos in samenwerking met Bibliobeek 
en is geschreven door Monique van der Zanden.

VERBODEN GEBIED

De belevenissen van gewone mensen uit de voormalige gemeente 
Vierlingsbeek. Over de periode 1939 tot 1945, met ooggetuigen- 
verslagen, verhalen en met vele authentieke foto’s.

Het boek: Verboden Gebied, is te koop voor de prijs van € 9,00. U kunt het boek nu al bestellen door € 9,00 

over te maken aan Stichting De Oude Schoenendoos, rek nr. NL35RABO 0154324388. Onder vermelding van: 

Verboden Gebied en uw naam en adres. Het boek wordt dan medio oktober 2014 thuis bezorgd.

Op zaterdag 27 september
vindt in Bibliobeek de presentatie plaats van het boek:
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Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR  Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG  Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen: 
IBAN: NL77RABO 015.43.92.502
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl

Van de redactie:
●	 De derby der derby's, voor het eerst op 

kunstgras..... 0-0 .... de spelers van beide 
clubs beloven beterschap!

●	 Wist U het al: in de Luciastraat (ja ja in ons 
Bék!!!) woont de NEDERLANDS KAMPIOEN  
Mennen!!! VAN HARTE GEFELICITEERD!

●	 TROON BIJ DE VIJVER in Maashees heeft 
de 10e Dr. Peelen Cultuurprijs gewonnen! 
Écht de moeite waard om te gaan kijken, in 
één woord: KEIMOI!

●	 Nieuwe straatnamen: Hoefiezer Project 
Vrijthof. Kunt U er al vast aan wennen, 
mocht er iemand aan U de weg vragen.....

OPROEP    OPROEP    OPROEP
Voor de bezorging van Dorpsblad Globaal in 
Groeningen (1 keer in de 2 weken op woensdag 
en/of donderdag), zijn we op zoek naar een 
enthousiaste bezorger. 
Voor meer informatie of aanmelding:                       
Nelly Adam, tel. 0478-636221 of 
per email: dorpsbladglobaal@home.nl              

AGENDA:
2014: 
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie  www.bibliobeek.nl
17 sept VOVG: Excursie naar Kliniek Via  Sana
18 sept KBO: Fietsmiddag                            
20 sept Gryphus: concert: Beukfeest: Portall +  
  Deadly Alliance + E.S.I.: zaal open:   
  20.30 uur
26 sept Bèkse PubQuiz 4 (Herberg Thijssen); 
  inschrijven vanaf 20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
27 sept Oude Schoenendoos en Bibliobeek:   
  Presentatie boek over ”70 jaar leven in  
  vrijheid”
27 sept Oude Schoenendoos en Bibliobeek:   
  Opening tentoonstelling over de 
  2e wereldoorlog in de oude RABObank
27 sept Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!

28 sept De eerste Bèkse Zeepkisten Race 
  (voor deelname en info kijk op 
  www.herbergthijssen.nl)
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in ’t Joffershof
2 okt Groenings koor: bloemenactie
7 okt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
10 okt Gryphus: cabaret: André Manuel >
  Het Geval Apart: zaal open: 20.30 uur
14 okt VOVG: Rondleiding breifabriek
17 okt KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
18 okt De Keieschieters: Lotenactie
21 okt VOVG: Thermaalbad Arcen
25 okt Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
25 okt Bèkse Biercantus 2014
29 okt VOVG: Knutselen met papier
30 okt KBO: Excursie
31 okt Gryphus: cabaret: Martijn Koning > 
  Sint & Nieuw: zaal open: 20.30 uur
4 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
4 nov VOVG: Rayonavond
15 nov De Keieschieters: Prinsenbal
16 nov Symphonica in Sporto: Pietensportdag  
  i.s.m. Korfbalver. DES en Sinterklaas-
  comité
16 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
  Sinterklaas in Vierlingsbeek en 
  Groeningen
18 nov VOVG: Proeverij
20 nov KBO: Herfstwandeling
21 nov De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
21 nov Gryphus: cabaret: Kees van Amstel >   
  Jong, Hip, Fris En Andere Gruwelijk-
  heden zaal open: 20.30 uur
28 nov Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman);  
  inschrijven vanaf 20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
29 nov Harmonie de Herleving: Popconcert   
  i.v.m. 140-jarig jubileum van de 
  harmonie
2 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec KBO: Kerstviering in Concordia
17 dec VOVG: Kerstviering
20 dec Vondel: Kerstconcert in het Koningskerkje
27 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

2015:
3 jan De Keieschieters: Groeningseavond
10 jan De Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
14 jan De Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
17 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
24 jan De Keieschieters: Prinsenreceptie
1 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
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6+7 feb De Keieschieters: Zittingsavond
15-17 feb CARNAVAL
21 mrt Hans Coolen live in concert 4 in 
  Concordia
29 mrt Harmonie de Herleving: Koffieconcert
  Voorjaar Symphonica in Sporto: Valbre- 
  ken  Jong&Oud i.s.m. Basisschool 
  Laurentiushof,  Judovereniging Randori  
  en KBO
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 
  Koningskerkje
14 mei Symphonica in Sporto: Voetbal &   
  Schiettoernooi i.s.m. RKVV Volharding  
  en Gilde Groeningen 
24 mei Symphonica in Sporto: Outdoor Soccer  
  & Volleybal tournament i.s.m. Volleybal- 
  vereniging MVC’64 en Zaalvoetbalver-  
  eniging Concordia
25-28 juni Zanggroep Evergreen: Revue
5 juli Symphonica in Sporto: Grande Finale
30 aug Bekse Bruggenloop
4-7 sept Kermis Groeningen
5-6 sept Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de  
  grens”

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

Vieringen
 en 

intenties

September - 
Oktober

Zondag 21 september: 

Kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur Oogstdankviering                            
Eucharisieviering 
Intenties: 
Overl. fam Elbers v.d. Cruijsen, Marie Roosen 
- Theunissen namens de Parochie, Mej. v Well, 
Wies Stoffelen - Smits, Mariek Litjens - Hilkens, 
Gerrit Heijnen vanwege verjaardag, Lei Fleuren, 
Diny Fleuren, Voor een Ernstig Zieke

Zaterdag 27 september: 
Kapel Groeningen: 19.00 uur                                                                                    
Eucharisieviering 

Zondag 5 oktober:
Kerk Vierlingsbeek: 9 uur                                                                                        
Eucharisieviering 
Intenties: 
Toos en Dries v.d. Bosch - Elbers

Zaterdag 11 oktober:
Kerk Maashees :19.00 uur                                                                                          
Eucharisieviering 

Zondag 19 oktober:
Kerk Vierlingsbeek:10.30 uur                                                                                     
Eucharisieviering                                                                                                                           
Intenties: 
Wim en To Gerrits, overl. fam Bardoel, Marie 
Roosen - Theunissen namens de Parochie, 
levende en overleden leden van de Harmonie, 
Wies Stoffelen - Smits namens de Parochie, Annie 
Verblakt - Dijks namens de K.B.O. 

Zaterdag 25 oktober:
Kapel Groeningen:19.00 uur                                                                                          
Eucharisieviering 
Intenties: 
Overl. Ouders Camps - Gerrits en Toon 

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 een intentie zijn € 10.00

Overleden:
Annie Verblakt -Dijks  82 jaar                                                                                                                           
ze was breed geïnteresseerd, ze hield van lezen en 
televisie kijken 

De pastoraatsgroep Vierlingsbeek-Maashees 
nodigt U uit voor de
Oogstdankviering op zondag  21 september om 
10.30 uur in de St. Laurentiuskerk te 
Vierlingsbeek.
Wij nodigen U van harte uit voor deze eucharistie-
viering, waarin onze nieuwe Pastoor van der Sluis 
zal voorgaan.
De Zonnebloem en de vormelingen verlenen hier 
ook hun medewerking aan.
De collecte voor het goede doel is bestemd voor 
het project in Chili van Pastoor Kerssemakers.        
Na afloop kunt U genieten van een kop koffie en 
krentenbood.

Van harte welkom!
Pastoraatsgroep Vierlingsbeek-Maashees.

BUITEN DE DORPSGRENZEN (67)
Na een  halve minuut -  wij begonnen ons net af te 
vragen of zij misschien meerdere broeken droeg – 
kreeg zij in de gaten wat er aan de hand was. Met 
een vies gezicht stond zij op en verliet de ruimte, 
ons toebijtend: “Verrêkte heund, dor heurde gullie 
meer van!”.
Thans bleek dat zij wel degelijk kon spreken en ook 
nog eens in onvervalst Boxmeers dialect. Wij had-
den eigenlijk verwacht dat zij zich uitsluitend uit-
drukte en communiceerde in Algemeen Beschaafd 
Nederlands.
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Nu was zij ongetwijfeld op weg naar de boekhoud-
chef om bij hem haar beklag te doen.
Maar wij hadden ons ingedekt. Vliegensvlug ver-
wisselden wij de natte onderlegger voor een dro-
ge.
Toen even later de boekhoudchef op hoge poten 
binnenkwam om voor eens en altijd een einde te 
maken aan deze smerige praktijken, kon hij helaas 
niets bewijzen. Er lag een kurkdroog kussen in de 
stoel.
“De frankeerjuffrouw heeft zich vergist,
Of misschien heeft zij wel in haar broek gepist”, 
rijmde de postman.

Bijzonder geslaagd vonden wij de grap met de te-
lefoon.
Het kwam wel eens voor dat bepaalde personen 
voor langere tijd op onze kamer vertoefden om iets 
uit te zoeken of om bepaalde adressenbestanden 
te controleren.
Wij smeerden dan de binnenkant van de telefoon-
hoorn in met een dikke laag stencilinkt en verwij-
derden ons om op een andere afdeling te gaan op-
bellen.
Na ons eigen nummer gedraaid te hebben, spurt-
ten wij terug tot voor de deur van onze kamer. 
Door de ruitjes konden wij zien dat onze bezoe-
ker aarzelde. Zou hij de telefoon wel opnemen? Hij 
hoorde hier per slot van rekening niet thuis. Maar 
het kon ook voor hemzelf zijn. Hij had zijn mede-
werkers namelijk verteld dat hij hier een poosje be-
zig was.
Hij nam op maar hoorde niks aan de andere kant. 
Dat was niet zo vreemd; de opbellers hurkten neer 
voor de deur.
De bezoeker legde weer op en keek vol afgrijzen 
naar zijn vieze vingers.
Extra leuk vonden wij het als de bezoeker met-
een na het neerleggen van de hoorn even door zijn 
haar harkte. Eén keer nam iemand van het labora-
torium de telefoon op. Legde neer en zocht zon-
der eerst naar zijn handen te kijken in het borstzak-
je van zijn hagelwitte jas naar een pen.. 
 
Na een werkweek van vijfenveertig uur die ’s 
maandagsmorgens om acht uur begon en pas ein-
digde op zaterdagmiddag om één uur had ik mijn 
buik vol van “De Körver” en van Boxmeer. Ik moest 
er niet aan denken, op zaterdagavond of op zon-
dag nog naar Boxmeer te gaan om daar een pot 
bier te drinken of me anderszins te vermaken.
Maar soms lopen de zaken anders.
Op een zaterdagavond zat ik met mijn vriend Fren 
in het café van zijn ouders, “De Wildeman” aan de 
Grotestraat. Fren zat bij de Marine. Beroeps. Een 
jaar of vijf geleden had hij in een vlaag van ver-
standsverbijstering getekend voor zes jaar. Hij had 
spijt als haren op zijn hoofd. Nog een jaar en hij 
was er vanaf. Kon hij als chauffeur beginnen in het 
transportbedrijf van zijn vader. Het kon hem niet 
gauw genoeg gaan. 
Ik had hem al weer een week of vier niet gezien, 

dus er viel heel wat bij te praten.
Behoudens een paar oudere dorpsgenoten die 
vol vuur rond het biljart renden waren wij de eni-
ge gasten. Op een gewone zaterdagavond liep het 
geen storm in de plaatselijke kroegen. ’s Zondags 
na de Hoogmis was het wel wat drukker, maar 
daarna kon voor de rest van de week het slot weer 
op de deur. Reden waarom de caféhouders in het 
dorp naast hun horeca-activiteiten allemaal nog 
iets anders omhanden hadden. 

Wordt vervolgd.
Nelson.

Kindervakantiewerk 2014
Donderdagmiddag 14 augustus verzamelden 
90 kinderen en 35 man leiding zich bij het Soeten-
daal. Nadat de kinderen afscheid hadden geno-
men van hun ouders/verzorgers begonnen zij hun 
wandeltocht naar het kamp in Maashees. 
De regendruppels zorgde niet voor minder pret. 
Een uur later kwamen ze aan op het kamp waar ze 
te horen kregen bij welk groepje ze zaten en kon-
den de bedden opgemaakt worden. Ze leerde el-
kaar kennen door middel van het kennismakings-
spel en daarna was het tijd voor een lekkere kop 
soep met een broodje knak. Na het eten zat ieder-
een weer vol energie en konden ze beginnen aan 
het renspel wie = wie. Na deze eerste spannende 
dag ging iedereen zich wassen en de jongste kin-
deren gingen heerlijk naar bed. De oudste hadden 
een quizavond ‘Ik hou van Holland’. Na deze ge-
zellige avond ging iedereen lekker slapen, behalve 
de meiden van groep 7 en 8. Zij hadden het nog te 
druk met kletsen en hielden de leiding bezig, om-
dat ze naar de jongens wilden gaan. Na een kort 
nachtje slapen werd er een heerlijk ontbijt geser-
veerd door onze kookstaf. Iedereen zat weer boor-
devol energie om te starten met team tegen team 
en de onderlinge strijd kon beginnen. Groepje 4 
bleek na deze ochtend het sterkste team te zijn. 
Na even schuilen voor een regenbui konden we 
aan tafel met als menu ‘Piepers, brojworst, bon-
ne en als afsluiter een toetje. Op naar de thema-
tocht………… 
Mega Mindy had de hulp nodig van de kinderen en 
vroeg hen het bos in te gaan om de Superhelden 
te helpen door opdrachten te doen. Tijdens deze 
tocht kwamen de kinderen de gevaarlijke Hulk en 
de Joker tegen. Alle kinderen waren sterk genoeg 
om hen te verslaan. De Superhelden waren na 
deze dag zo blij met de hulp, dat zij voor de kinde-
ren een lied hebben gezongen. Na deze tocht kre-
gen we weer lekkere boterhammen en konden we 
ons klaar maken voor het dierengeluidenspel. Na 
dit spannende maar vermoeiende spel gingen de 
jongste kinderen naar bed en maakte de oudste 
zich klaar voor de spannende spooktocht. Hierna 
was ook voor de oudste kinderen bedtijd. Na deze 
dag hielden de kinderen de leiding niet meer be-
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zig, want ze waren zo moe dat iedereen meteen in 
slaap viel. Zaterdagmorgen werden we om 8 uur 
gewekt door een vrolijk muziekje en stond het ont-
bijt al weer klaar. Hierna begon het dozenspel, ge-
wonnen door groepje 8. Na dit spel gingen de kin-
deren knutselen en zich voorbereiden op het op-
treden wat die avond plaats zou vinden. Toen we 
onze buikjes weer gevuld hadden, begonnen we 
met 9 kamp. Dit zijn 9 leuke en grappige spelle-
tjes, vooral het ‘vla voeren’ lag in de smaak. Toen 
we alle spellen gedaan hadden werd de nieuwe 
leiding ontgroend en was er nog tijd om te knut-
selen en oefenen voor het optreden. Ondertussen 
had Hans het vuur aangemaakt om na het knutse-
len lekker zelf broodjes te bakken boven het vuur. 
Na het brood bakken ging iedereen zich klaarma-
ken voor het optreden, de zenuwen gierden door 
hun lijf. Alle groepjes hadden hun uiterste best ge-
daan om er een mooi optreden van te maken. Het 
was een leuke en gezellige avond die werd afge-
sloten met een lekker ijsje. Na deze avond gingen 
de kinderen zich klaarmaken voor hun laatste 
nachtje op kamp. De volgende ochtend mochten 
we een uurtje langer in bed blijven liggen en was 
iedereen weer fit om te beginnen aan het span-
nende spel ‘levend kwartet’. Na dit ren en tik spel 
kon iedereen genieten van een lekker broodje 
hamburger om vervolgens de spullen in te gaan 
pakken. Hierna was het al weer tijd voor het be-
ruchtste spel van kamp ‘HET PIRATENSPEL’. De 
kinderen verzamelden al hun laatste energie om 
de strijd aan te gaan met de piraten in het bos. Ze 
moesten zoveel mogelijk kaartjes naar het schip 
brengen. Voor de jongste kinderen erg spannend, 
voor de oudste erg lastig. Om 4 uur verzamelden 
we in het bos om afscheid te nemen van elkaar en 
werd er bekend gemaakt dat groepje 9  
‘De Natnekkers’ dit kamp hadden gewonnen. 
Na een laatste knuffel renden de kinderen naar 
hun ouders/verzorgers en was het kamp ten einde.
Wij willen alle kinderen, leiding, kookstaf en 
sponsoren bedanken voor dit geslaagde kamp.

Hopelijk tot volgend jaar!!!!!

Voor foto’s en informatie ga naar 
www.kvw-vierlingsbeek.nl

P.s. Wij zijn genomineerd via Fonds 
Maatschappelijk Betrokkenheid van de Rabobank. 
Wij kunnen hier een geldprijs winnen voor de 
aanschaf van nieuwe tenten en spelmateriaal. 

Kom op 2 oktober naar de Pit in Overloon en stem 
(als je lid bent van de Rabobank) 
op Kindervakantiewerk Vierlingsbeek/Groeningen. 

Wij hebben jullie stem hard nodig! 
Alvast bedankt.

Team Kindervakantiewerk 
Vierlingsbeek/Groeningen



6

Verboden Gebied is een uitgave van Stichting De Oude Schoenendoos in samenwerking met Bibliobeek 
en is geschreven door Monique van der Zanden.
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Vierlingsbeek. Over de periode 1939 tot 1945, met ooggetuigen- 
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over te maken aan Stichting De Oude Schoenendoos, rek nr. NL35RABO 0154324388. Onder vermelding van: 

Verboden Gebied en uw naam en adres. Het boek wordt dan medio oktober 2014 thuis bezorgd.

Op zaterdag 27 september
vindt in Bibliobeek de presentatie plaats van het boek:
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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

Bedankt                Bedankt
Hierbij willen wij iedereen bedanken

voor de vele bloemen en kaarten
die wij mochten ontvangen bij ons

vijftigjarig huwelijk

Theo en Riek Achten
Kinderen en

Klein kinderen

COMPUTEREN IN JOFFERSHOF:
Gemeenschapshuis Joffershof wil in de komende 
tijd u in de gelegenheid stellen om onder begelei-
ding met de computer te werken o.a. met Internet, 
Power Point, Paintnet, Fotofilter en Word. Bedoe-
ling hiervan is om samen bezig te zijn met de com-
puter.
Het programma houdt in:
10 bijeenkomsten van 2 uur voor € 35,-- inclusief 
koffie/thee.
Deze bijeenkomsten starten in week 40: maandag 
29 september van 19.00 – 21.00 uur, 
dinsdag 30 september van 9.15 – 11.15 uur en 
woensdag 1 oktober van 19.00 – 21.00 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hanny Willems 
tel. 631246 of via de mail: joffershof@home.nl tot 
vrijdag 26 september.

Dorpsraad Vierlingsbeek

Stand van zaken Comité 
Gemeenschapshuis

In vervolg op het artikel in ons dorpsblad Globaal 
van 16 april j.l. hierbij de stand van zaken. Het bu-
reau Kaader Kerkadvies heeft afgelopen maanden 
een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een 
multifunctioneel gebruik van de Laurentiuskerk. 
Ook zijn andere gebouwen/partijen zoals Joffers-
hof, Concordia en Gryhus aan de orde gekomen.
Afgelopen week heeft het comité een eerste pre-
sentatie gehad, waarbij de capaciteits- en de 
bouwtechnische mogelijkheden van de kerk aan 
de orde zijn gekomen. Los van wat dadelijk mag 
en niet mag van het Bisdom, gaan de diverse al-
ternatieven, financieel onderbouwd worden. Ook 
worden andere gebouwen nog meer inzichtelijk 
gemaakt.
In de maand september is nog een vervolg sessie 
gepland. De insteek is dat er voor het eind van het 
jaar er een rapport moet liggen, wat aan 
Vierlingsbeek gepresenteerd zal worden.

Namens het comité gemeenschapshuis,
Sjaak Verstegen

Herberg Thijssen presenteert  
Dennie Christian Live.
Op zaterdag 1 november aanstaande presenteert 
Herberg Thijssen een exclusief live optreden van 
Dennie Christian. Naast het optreden van Dennie 
Christian zal ook het Vierlingsbeekse smartlappen-
koor ‘Van Heure Zinge’ aanwezig zijn. De avond 
begint om 20.30 uur waarna Malibu Sound en Light 
de eerste meezingers ten gehore zal brengen. Het 
wordt een avond met een hoog meezing- en dans-
gehalte. De bekendste Nederlandstalige en Duitse 
Schlager muziek zullen deze avond de revue pas-
seren.
Als de stemming er eenmaal goed in zit zal er een 
spetterend optreden plaats gaan vinden van het 
smartlappenkoor ‘Van Heure Zinge’ welke bestaat 
uit 80 personen. Zij zullen de populairste meezing-
ers aller tijde ten gehore brengen. Dus gezelligheid 
is gegarandeerd tijdens deze prachtige avond.
Direct aansluitend na het optreden van het smart-
lappenkoor zal onze bekende Duitse vriend Dennie 
Christian het podium in Herberg Thijssen betre-
den. Dennie Christian zit dit jaar alweer 40 jaar in 
het vak als tv presentator, festivaldirecteur van het 
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alom bekende Schlagerfestival te Kerkrade. Tot 
aan schlagerzanger toe genoot hij overal den lan-
de bekendheid. Dit jaar viert Dennie samen met 
zijn fans het 40 jarig bestaan als zanger en artiest. 
De nummers die deze avond de revue zullen pas-
seren zijn onder andere zijn eerste en grootste hit 
Rosamonde, Besame mucho, Wij zijn twee vrien-
den en Schlagerfestival (met Roy Black). 
Het zal een avond worden waarover we in Beek 
nog lang zullen napraten. Wilt u deze avond van 
dichtbij meemaken dan kunt u via onze website 
(www.herbergthijssen.nl) online uw kaarten bestel-
len. Deze zijn verkrijgbaar voor € 10,00 per stuk. 
Gezien de bijzonderheid van dit optreden en de 
ruimte van Herberg Thijssen gaan er maar een be-
perkt aantal kaarten de verkoop in. Dus wacht niet 
te lang met het bestellen van uw kaarten voor dit 
bijzondere optreden van Dennie Christian en het 
smartlappenkoor ‘Van Heure Zinge’ .
Groetjes vanuit de Herberg, Spoorstraat 5 te 
Vierlingsbeek.

Kinderboekenweek 2014 FEEST 
(1 tot en met 11 oktober)

Activiteiten
VOORLEZEN en een FEESTVLAG maken

woensdag 1 oktober en 8 oktober 
14.00 tot 14.45 uur 

in Bibliobeek 

Iedereen is van harte welkom. 

Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                                                                                 

info@bibliobeek.nl

Bloemenactie
Op donderdag 2 oktober komen de leden van 
het Groenings Koor weer bij u langs voor onze 
jaarlijkse bloemenactie. De opbrengst van 
deze actie wordt besteed aan o.a. aanschaf 
van nieuwe muziekstukken en de organisatie 
van onze concerten. Het Groenings Koor kan 
uw bijdrage goed gebruiken.

Judoclub Randori 
Vierlingsbeek e.o.
Beste dorpsgenoten,

Alle leerlingen van Basisschool Laurentiushof zijn 
ondertussen alweer een aantal weken terug op 
school, na de zomervakantie altijd weer een leuke 
periode.

Onze judoka’s hebben inmiddels ook alweer een 
aantal trainingen achter de rug. Samen met onze 
nieuwe trainer oefenen wij wekelijks aan nieuwe 
technieken en werken we daarmee aan de ontwik-
keling van lichaam en geest.

De judosport heeft een grote vormende waarde en 
levert tevens een belangrijke bijdrage aan de ont-
wikkeling van de sociale competentie bij kinderen. 
Ook levert judo een positieve bijdrage aan het zelf-
vertrouwen en de zelfbeheersing van een kind en 
de mate waarin het rekening houdt met anderen. 
De positieve bijdrage van judo wordt veroorzaakt 
door drie kenmerken van de judosport:

●		 het individuele karakter
●		 het noodgedwongen samenwerken
●		 het fysieke element

Daarnaast zijn er de specifieke judo-oefeningen, 
regels en etiquette die, anders dan bij andere indi-
viduele sporten bijdragen aan een verbetering van 
de sociale competentie. Zij leggen de nadruk op 
zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. 

Door het judo leren kinderen vallen, iets waar ze 
later veel voordeel van kunnen hebben. Goed le-
ren vallen geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn dan 
niet meer bang en durven bijvoorbeeld ook meer 
tijdens gymlessen. Ook de motoriek van kinderen 
wordt beter door het volgen van judolessen. 

Tot slot heeft judo als voordeel dat het al op jon-
ge leeftijd kan worden beoefend en ook juist voor 
deze doelgroep zeer waardevol is. Judo is uiter-
mate geschikt voor kleuters. Wanneer kinderen in 
deze leeftijdsfase goed leren vallen en rollen heb-
ben ze daar in hun verdere leven veel profijt van.

Wij nodigen jullie uit om kennis te komen ma-
ken met Judo. Elke dinsdagavond trainen wij van 
18.00 uur tot 21.00 in de gymzaal van basisschool 
Laurentiushof. Afhankelijk van je leeftijd word je in-
gedeeld in een van de 3 groepen.
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●	 groep 1 van 18.00 – 19.00 uur, leeftijd
 van 5 tot en met 9 jaar
●	 groep 2 van 19.00 – 20.00 uur, leeftijd 
 van 10 tot en met 13 jaar 
●		 groep 3 van 20.00 – 21.00 uur, leeftijd 
 van 14 jaar en ouder

In alle groepen hebben wij nog plek voor nieuwe 
leden. De eerste 4 lessen worden je kosteloos 
aangeboden, daarna beslis je zelf of je verder gaat 
of niet.

Heb je interesse, neem dan contact met ons op via 
info@judo-vierlingsbeek.nl of kom gewoon langs 
en kijk direct mee hoe onze trainingen worden ver-
zorgd. In overleg met de leraar mag je wellicht al 
direct meedoen !

Nieuwe trainer
Via deze weg willen wij jullie tevens informeren dat 
wij vanaf heden een nieuwe judo leraar hebben 
aangetrokken. Na 15 jaar prettig te hebben samen 
gewerkt met Edwin Verkuijlen zal vanaf dit seizoen 
Daniël Kuijpers de lessen gaan verzorgen. Hieron-
der stelt Daniël zichzelf aan jullie voor:

“Mijn naam is Daniël Kuijpers, 

Vanaf dinsdag 16 
september zal ik de 
judotrainingen gaan 
verzorgen voor Ran-
dori, dit vind ik een 
leuke uitdaging om-
dat het judo voor mij 
hier is begonnen.

In 1998 heb ik aan 
mijn eerste judo-
les deelgenomen bij 
Randori. In 2002 ben 
ik naast mijn trai-
ningen in Vierlings-
beek ook trainingen in Nijmegen gaan volgen, la-
ter ook in Arnhem en in Utrecht. Mijn interesse in 
judo bleef groeien waarop ik besloten heb de cur-
sus tot judoleraar A en vervolgens ook judoleraar B 
en trainer/coach B te gaan volgen. 

Met het succesvol afronden van deze opleidingen 
heb ik de bevoegdheid om judoka’s voor te dragen 
voor zwarte band en hoger, en mag ik nationaal en 
internationaal coachen.

In juli 2009 studeerde ik af als bewegingsagoog 
aan de CIOS in Arnhem. Aansluitend ben ik gestart 
met de opleiding fysiotherapie in Nijmegen. Deze 
heb ik afgerond in juli 2013. Sinds oktober 2013 
ben ik werkzaam bij Praktijk voor fysiotherapie 
Van der Vliet. Daarnaast werk ik ook voor Stich-
ting Koprol welke sport en spelactiviteiten verzorgt 
voor mensen met een beperking. Verder ben ik al 

meerdere jaren actief als judotrainer in recreatie 
judo en judo als topsport. Dit doe ik in Sint Antho-
nis en in Arnhem.

Ik heb er veel zin in en ik hoop jullie allemaal dins-
dag 16 september te mogen ontmoeten!!!

Met vriendelijke groet,
Daniël Kuijpers”

Nieuwe website
We willen jullie informeren over de nieuwe website 
van onze vereniging, 
http://www.judo-vierlingsbeek.nl. Het komende 
seizoen zullen hier alle nieuwtjes van onder andere 
de trainer en het bestuur op worden vermeld. 

Voor meer informatie over judo en onze vereniging 
verwijzen we je naar onze website 
http://www.judo-vierlingsbeek.nl

Wij zien er naar uit jullie te ontmoeten in onze Dojo 
(judozaal), de gymzaal van basisschool Laurenti-
ushof te Vierlingsbeek.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.

Vanaf dinsdag 
9 september 2014 
in Vierlingsbeek

Geen tijd of zin om te koken maar toch willen 
genieten van lekker eten?
Dagelijks vers bereide gerechten uit de wereld-
keuken. Van eenpansgerechten tot overheerlijke 
ovenschotels voor het hele gezin. Thuis alleen nog 
even opwarmen in de oven of de magnetron. 
Maaltijden zoveel mogelijk op basis van ingrediën-
ten uit de directe omgeving, met gebruik van vlees 
en kip van biologische of scharrelherkomst, duur-
zame vis met een keurmerk en fairtrade producten. 
Het plezier van een huisgemaakte maaltijd zonder 
e-nummers, smaakstoffen of additieven.                          
Lekker Bèks staat voor eerlijk voedsel.
Je kunt bestellen via de website of binnen komen 
lopen (op=op).
Ook de verpakkingen zijn duurzaam. 
100% biologisch afbreekbaar.
Dinsdag - zaterdag 
15:30-16:30 en 17:30-19:00 uur.

LekkerBèks
Judith Rouwens, Laurentiusstraat 57 
www.Lekkerbeks.nl - info@lekkerbeks.nl 
06-14050298
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Fietsmiddag
Voor donderdag 18 september is er een fietsroute 
uitgezet van ± 25 km. 
We vertrekken om 13.30 uur bij de kerk. 
Deze middag wordt u door de KBO getrakteerd op 
koffie/thee met vlaai. 
Opgeven is niet nodig. Wel tijdig aanwezig zijn.

Dag van de ouderen
Woensdag 1 oktober vieren we de Dag van de 
Ouderen in gemeenschapshuis Joffershof in 
Vierlingsbeek i.s.m. KBO Maashees. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
De middag begint om 13.30 uur tot  ± 16.00 uur.
Programma:
Welkom met koffie/thee en vlaai
Openingswoord door voorzitter Jan Spee
Muziek met “Klinkt goed”  (Theo Josemanders)
Wouter van Dongen over “mensen helpen fit te 
worden, fit te zijn en fit te blijven”
Muziek met “Klinkt goed”  
Toneelstukje m.m.v. alle aanwezigen
Muziek met “Klinkt goed”  
Sluiting door de voorzitter.
      
KBO soos-inloop-middag
Vanaf begin september is er donderdag ‘s middags 
een soos-inloop-middag in gemeenschapshuis 
Joffershof. Wilt u graag een kaartje leggen, sjoelen 
of rummikubben, dan bent u van harte welkom. 
Ook voor een kopje koffie/thee of een praatje kunt 
u binnenlopen. 
De middag is van 13.30 uur tot ± 16.00 uur in de 
ontvangstruimte. 

Koersballen
Op  woensdagmiddag wordt van 14.00 tot 16.00 
uur koersbal gespeeld in gemeenschapshuis Jof-
fershof. Interesse?  Kom eens een partijtje mee-
spelen!!

Kienen
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 26 september Aanvang: 14.00 uur

De vaste activiteiten van de KBO zijn
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur bij 
Concordia  Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof   Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
van 13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur 
 Info 632190
Donderdag: Soos inloopmiddag op van 
13.30-16.00 uur in het Joffershof

Vierlingsbeek/Groeningen
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het Jof-
fershof   
 
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
14.00 uur  Info 631986
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30-11.30 uur   in 
het Joffershof  Info 631232
1e Zondag van de maand: 
Bijeenkomst alleengaanden om 14.00 in 
Joffershof Info 632028

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

Groeningse Kermis
Afgelopen zondag was de eerste zondag van sep-
tember en dus was het dit weekend kermis in 
Groeningen! 
Vrijdagavond begon met een 90’s party. Zaterdag-
middag waren alle kinderen welkom om te kijken 
naar, en soms ook mee te doen aan, de goochel-
show van clown Belle. 
Aansluitend werd de kermis officieel geopend met 
een ballonnenwedstrijd. Vele gekleurde ballonnen 
vlogen een blauwe hemel tegemoet.
Zondagmiddag was het echt kermis: eendjes van-
gen in een boot, je uitleven op de stormbaan of in 
de ballonbak, voor een leuk prijsje schieten in de 
schiettent, zwaaien vanaf de draaimolen of de uit-
daging aangaan met de rodeostier. Voor wie het 
hogerop wilde zoeken was er de airbornadventure 
maar ook kon je 55 meter de lucht in om bij prach-
tig weer de wijde omgeving te overzien. Uiteraard 
was er een gezellig terras, om onder het genot van 
een natje en een droogje, bij te kletsen met vrien-
den, buren, familie of dorpsgenoten.
Het was fijn te zien dat er ook zoveel mensen uit 
Vierlingsbeek de weg naar de Groeningse ker-
mis wisten te vinden!!! In goed overleg konden 
kinderen die ’s morgens of ’s middags mee had-
den gedaan aan de activiteiten van Symphonica in 
Sporto, gratis een attractie doen op de kermis in 
Groeningen.
Het was een kei gezellige, goed bezochte zondag-
middag met vele blijde kindergezichtjes. Dat 
maakt het extra leuk om de kermis te organiseren! 
Sinds vorig jaar is er een kermiswerkgroep die dit 
doet; in overleg met de gemeente is er voor geko-
zen geen exploitant meer te laten komen maar om 
zelf de kermis te organiseren.
Op maandagmiddag werd er, zoals elk jaar, ge-
toept. Het was gezellig druk en er werd fanatiek 
gekaart om winnaar van een halve haan te wor-
den.

Op zondagmiddag was er de grootse kermisloterij! 
We hebben vele lootjes verkocht: alle kopers, be-
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dankt hiervoor! Dit is een hele belangrijke inkom-
stenbron voor onze kermis. En zonder prijzen, 
geen loterij. We willen de vele sponsoren dan ook 
nogmaals van harte danken voor het beschikbaar 
stellen van mooie prijzen!!! 
    
Kei bedankt:
Beautysalon Chantal, Kapsalon José, 
Pannenkoekenrestaurant ’t Genot, Cafetaria Plaza 
Overloon, St Anthonius en St Nicolaas Gilde, 
Bekse Kroegentocht, Outlands, Hans Ebben, 
Kasjemenou, Phonehouse Boxmeer/Venray, 
Fitness centrum van Dongen, De Schutkooi 
Vortum Mullem, Albi Jans, Jos en Truus Kusters, 
Tonnie Ebben, Kwekerij Dave Ebbers, 
Ebben Aardappelen, Tonny Thijssen, Kapsalon 
Toine Overloon, Hondenpension Ommehof
Pedicure Francis, Pakhuus Peters Vortum Mullem, 
Boomkwekerij Bardoel, Bestrating Edwin Bardoel, 
Zoo Parc Overloon, Oorlogsmuseum Overloon, 
Frans Thijs, Restaurant De Vier Linden, 
Harm Martens Vortum Mullem, Clevers Overloon, 
Boerderijwinkel Timmermans, Vivara, 
Berly Fleur Overloon, Saunaboot Fitland Mill, 
Café de Zandpoort en als Hoofdprijs werd er een 
overnachting in het vliegtuig voor 2 personen, in-
clusief Brabants ontbijt, aangeboden door Fitland 
Mill!

Schrijf vast in je agenda: 4 t/m 7 september 2015 Groeningse Kermis!!

Opfriscursus rijvaardigheid 
senioren!
Oudere automobilisten kunnen, ondanks jarenlan-
ge rijervaring, niet altijd zeker zijn van hun eigen 
rijgedrag. Ook verkeersregels veranderen. De 
SWOGB organiseert daarom weer een BROEM 
verkeersvaardigheidsproject. De Stichtingen 
Welzijn Ouderen van de gemeenten Boxmeer 
(SWOGB) en Sint Anthonis (SWOSA) organiseren 
op 18 en 25 november het BROEM project voor 
50- plussers, toegankelijk voor senioren uit beide 
gemeenten. Dit project is altijd een succes geble-
ken en voldeed duidelijk in een behoefte. Ook nu 
zal dit project door de gemeenten en de provincie 
Noord Brabant gesubsidieerd worden, zodat de 
kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk blij-
ven. Het project richt zich juist op die senioren van 
50 jaar en ouder, die nog met enige regelmaat als 
automobilist deelnemen aan het verkeer. Het pro-
ject stelt de oudere automobilist in de gelegen-
heid om te ervaren hoe het gesteld is met zijn of 
haar rijvaardigheid en kan deskundig advies in-
winnen. Bij deelname loopt het ooit behaalde rij-
bewijs geen gevaar. Kortom, een leuke kans voor 
senioren om hun rijvaardigheid op te frissen. Het 
BROEM programma omvat twee dagdelen in het 
zalencentrum Concordia te Vierlingsbeek. 
De theorieochtend is op 18 november. Dan komen 
verkeersregels en situaties aan de orde. 
Op 25 november volgt het theorie-examen. Plus 

een stukje praktijk; een autorit van drie kwartier, 
samen met een ritadviseur. Ook is er gelegenheid 
op die dag ogen en oren te laten controleren. 
De aanwezige  bewegingstherapeut verzorgt een 
reactietest.  Aan het BROEM project kunnen maxi-
maal 60 personen deelnemen. Na aanmelding ont-
vangt men een inschrijfformulier. De deelnemers 
betalen een eigen bijdrage van 15 euro. Inschrijven 
en informatie bij Jan Spee, jan.spee@ziggo.nl of 
via 06-18561360. Inschrijven mogelijk tot 3 oktober.

Unicefloop en 
verkoop kinderpostzegels
Op zondag 28 september zal de 31ste Unicefloop 
gehouden worden. Deze vindt plaats in Over-
loon. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 van bs 
Laurentiushof zullen in het weekend van 19 t/m 21 
september bij u langs komen met het verzoek of u 
ze hiervoor wilt sponsoren. 
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Sinds 2010, na een reis door Oost-Turkije, raakte 
Ben erg onder de indruk van de karakteristieke
houten huizen in deze streek. De impressies die 
hij bij deze reis opdeed hebben hem geïnspireerd 
tot het maken van de serie ‘Home’, waarin de hui-
zen in zijn eigen interpretatie en techniek worden 
weergegeven.

 

Het landschap als onderwerp is, na een lange tijd 
afwezig te zijn geweest, weer terug in het werk van 
Ben Haggeman, o.a. in de serie ‘Wood’. Bij deze 
serie heeft hij een geheel nieuwe richting in zijn 
werkwijze geïntroduceerd. Hij combineert twee te-
keningen van hetzelfde onderwerp, waarbij de ene 
tekening op een hoger niveau wordt gelegd dan 
de andere. Hierdoor weet hij een nieuw soort dy-
namiek in zijn geschilderde tekeningen te leggen.

In het Koningskerkje zijn recente werken te zien 
zijn uit de serie’s ‘Home’ en ‘Wood’.
 

De expositie wordt op zondag 28 september 2014 
om 15.00 uur geopend. Ben Haggeman zal daar-
bij aanwezig zijn. Iedereen is welkom en de entree 
is gratis.
De expositie start al op zaterdag 27 september  
2014 en is te zien tot en met zondag 26 oktober 
2014. Het Koningskerkje is open op zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 4 ok-
tober 2014 is de expositie gesloten. In verband 
daarmede is er een extra openstelling op vrijdag 
24 oktober van 13.00 tot 17.00 uur.

www.koningskerkje.nl
www.benhaggeman.nl

‘Verwondertekeningen‘ van 
Ben Haggeman in het 
Koningskerkje
Van zaterdag 27 september tot en met zondag 26 
oktober 2014 exposeert Ben Haggeman zijn geschil-
derde tekeningen in het Koningskerkje te Vierlings-
beek. Ben Haggeman is bekend geworden met ‘zijn’
gotische bouwwerken. De vormenrijkdom van de 
gotiek bleek zeer geschikt voor de complexiteit 
waarmee hij zijn werken opbouwt. Hij neemt welis-
waar bestaande bouwwerken als voorbeeld maar hij 
neemt ze nooit klakkeloos over. Hij (ver)bouwt en 
(ver)vormt zijn voorbeelden tot  geheel eigen voor-
stellingen. Met zijn bijzondere manier van werken, 
zelf spreekt hij van ‘schildertekenen’, maakt hij zijn 
onderwerpen tot stromende, organische scheppin-
gen.

Ben Haggeman speelt met licht. Zijn wastechniek 
doet onvermoed licht opgloeien en brengt kleur in 
de bouwwerken. Zijn techniek, die zich het beste 
laat omschrijven als geschilderde tekeningen, be-
staat meestal uit het laag op laag aanbrengen van 
tekeningen, in een mengsel van inkt, acryl en olie-
verf. Doordat dit mengsel met veel water wordt 
opgebracht, krijgen de werken een
aquarelachtig effect. Zijn werken zijn het resultaat 
van langdurig, geduldig werken.

Op 24 september start de landelijke verkoop van 
de kinderpostzegels. Als school willen wij echter 
voorkomen dat onze kinderen twee keer binnen 
eenzelfde periode langs de deur komen. Vandaar 
dat we besloten hebben om dit jaar de kinderen 
niet op pad te laten gaan voor de kinderpostze-
gels. Mocht u toch graag kinderpostzegels bestel-
len, kan dit via de website: 
www.kinderpostzegels.nl
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‘s Middag waren er in de prachtige podiumwagen bij 
Concordia vele optredens.  Men kon zich inschrijven om 
mee te doen en kans te maken om winnaar van het 
Maxi Music bal te worden, maar er werd niet moeilijk 
gedaan als er ter plekke nog gevraagd werd om een 
optreden te mogen doen. Onder  enthousiaste 
begeleiding van onze spreekstalmeesters Tim  en Jasper 
hebben de deelnemers hun uiterste best gedaan en het 
zag er allemaal fantastisch uit.  
Een deskundige jury bestaande uit Frank Willems, Ron 
van Daal en Angelique Weijers maakte de winnaars 
bekend. Er werd vooral gelet op; creativiteit, beweging, 
uitstraling en muzikaliteit. 
plaats 1: Wieke Joosten en Daphne Gooren 
(zang/playback/dans) 
plaats 2: Jessie Willems (viool) 
plaats 3: Noa Janssen, Janneke v Daal, Margot Heuven 
en Louise Lemmens (dans en playback) 

Alle deelnemers kregen een vrijkaartje voor een 
attractie op de Groeningse kermis. 

Onder leiding van onze hoogheid Prins Ron werd het 
Beks record van een superpolonaise neergezet. In totaal 
kwamen 225 mensen in beweging. Dit aantal telt mee 
voor de beweegmeter, samen met de kinderen van de 
speurtocht en degenen die op hebben getreden. 

Het was een bijzondere gewaarwording om in de 
stralende zon, in de zomer, achter prins carnaval met 
een polonaise mee te lopen. Zo zie je maar weer; in 
Vierlingsbeek kan alles! 
 

Graag willen we de drie verenigingen, Malibu sound en 
light, Merel Klaassen, Helen Nillesen,  dè stûtter nie, 
Peter Hellings (André Hazes) zijn dochter en alle 
anderen bedanken voor het mede mogelijk maken van 
deze mooie dag. 
Tot de volgende activiteit:  
PIETENSPORTDAG DES LEUK op 16 november 2014. 
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Lab Maasziekenhuis prima: 
geen enkele afwijking
Volgens het auditteam van CCKL heeft het La-
boratorium van Maasziekenhuis Pantein een 
‘unieke prestatie’ geleverd tijdens een recent, 
tussentijds controlebezoek. Er is daarbij geen 
enkele afwijking geconstateerd.  Dit leverde 
het Laboratorium wederom een verlenging van 
zijn accreditatie, ofwel goedkeuring op. Het 
CCKL-keurmerk houdt in dat het laboratorium 
uitstekende kwaliteit levert en patiëntveiligheid 
voorop stelt. 

Hiermee toont het laboratorium aan dat het kwali-
teit en zekerheid hoog in het vaandel heeft staan. 
In 2004 kreeg het laboratorium voor het eerst dit 
keurmerk van de onafhankelijke Coördinatie Com-
missie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing 
van het Laboratoriumonderzoek in de gezond-
heidszorg (CCKL).

‘Blijvende aandacht’
Marjolein Doesburg en Aldy Kuypers, beiden Afde-
lingshoofd en Klinisch Chemicus, van het Labora-
torium zijn uiteraard zeer blij met de heraccredita-
tie. Marjolein: “Maar kwaliteitszorg vraagt om blij-
vende aandacht.” “Ook nadat een laboratorium 
het keurmerk heeft ontvangen, moet het kwaliteits-
systeem in stand blijven en verder verbeteren, zo-
dat kwaliteit en patiëntveiligheid gewaarborgd blij-
ven. Dit alles om zekerheid te bieden aan patiën-
ten en artsen”, vult Aldy haar aan.
Een accreditatie is telkens vier jaar geldig, dan 
volgt een heraccreditatie. Tussentijds vinden twee-
jaarlijkse controlebezoeken plaats.

‘Teamprestatie’
Directeur Theo Mennen is trots op de prestaties 
die het Maasziekenhuis steeds weer levert. “Zo’n 
Laboratorium bijvoorbeeld levert een enorme 
teamprestatie met zijn ruim veertig medewerkers. 
Dagelijks onderzoeken zij onder meer zo’n 2500 
buisjes bloed voor in- en externe klanten. Zij heb-
ben er keihard voor gewerkt en ze doen dit vlekke-
loos, zoals het CCKL nu heeft geconstateerd.”

CCKL toetst al meer dan 25 jaar de kwaliteit en 
zorgvuldigheid van medische instellingen. Als zij 
voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, verstrekt 
zij een accreditatiebewijs. Een instelling met dit 
CCKL-keurmerk heeft een goed kwaliteitssys-
teem, gaat zorgvuldig om met de toevertrouwde 
(lichaams)materialen en wordt periodiek opnieuw 

gekeurd. Patiënt en zorgverzekeraar zijn daardoor 
blijvend verzekerd van kwaliteit. 
CCKL heeft de basis gelegd voor een wereldwij-
de kwaliteitsnorm voor medische laboratoria (ISO 
15189). De hoge waardering voor dit keurmerk 
leidt er toe dat steeds meer instellingen uit ver-
schillende disciplines door CCKL geaccrediteerd 
willen worden. 

Leerlingen op weg naar de vrij-
heid
Meer dan 1700 leerlingen van de groepen 7 en 
8 gaan op uitnodiging van BiblioPlus naar het 
Oorlogsmuseum toe. Daar horen ze van Neder-
landse veteranen wat een oorlog teweeg kan 
brengen in het leven van gewone mensen.

De bibliotheek en het museum hebben samen met 
de Boxmeerse kinderboekenschrijver Gerard Son-
nemans de handen ineen geslagen voor een bij-
zonder project. Paul van Royen, directeur van Bi-
blioPlus: “Meestal wordt gedacht dat de bevrijding 
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog overal 
tot een groot feest leidde. Maar zo was het helaas 
niet. Gezinsleden zagen elkaar soms weken niet 
en wisten bijvoorbeeld niet eens of iedereen nog 
wel in leven was. Die onzekerheid zorgde er, naast 
al het militair geweld, vaak voor dat de bevrijding 
veel zwarte randjes had. Zeker in Brabant en Lim-
burg ging het er op veel plaatsen heftig aan toe”.
Nu, zeventig jaar later, is van die strijd in dit ge-
bied gelukkig weinig meer te zien. Om kinderen 
toch besef bij te brengen van wat het betekent om 
in vrijheid te kunnen leven, is contact gezocht met 
Nederlandse veteranen die uit eigen ervaring kun-
nen vertellen hoe het er aan toe gaat in oorlogsge-
bied. Die vertellingen gaan in het museum plaats-
vinden. 
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Oogstdankviering   
samen met de Zonnebloem
Op 21 September  om 10.30 uur  vieren we de 
Oogstdankviering samen met Maashees en de 
Zonnebloem.
Daarom willen wij al de gasten van de Zonne-
bloem uitnodigen om deze oogstdankviering  bij te 
wonen in een prachtige versierde kerk.
Daarna drinken wij gezamenlijk een kopje koffie.  
Graag tot ziens op 21 September om 10.30 uur

Aan alle basisscholen in de regio is aangeboden 
om kosteloos aan dit project mee te doen en de 
meeste, meer dan 60 in totaal, hebben hieraan 
gehoor gegeven. Zij zullen allemaal het museum 
gaan bezoeken binnenkort. En om de leerlingen 
daarop voor te bereiden heeft Gerard Sonnemans 
een verhaal geschreven over wat een typische fa-
milie in onze regio meemaakte rondom de bevrij-
ding in 1944 en 1945. Dit verhaal wordt in de klas 
besproken, zodat de leerlingen een beeld krijgen 
van hoe het er destijds aan toe ging.
Na het museumbezoek gaan de kinderen zelf aan 
de slag. Het project sluit namelijk af met een wed-
strijd voor de jeugd. Onder de titel “Film de vrij-
heid” kunnen leerlingen filmpjes maken en stu-
ren naar BiblioPlus. Alle filmpjes worden vertoond 
in de vestigingen van de bibliotheek en ook in het 
museum. Een jury kiest daarna de beste filmpjes 
uit. Die krijgen op 5 mei 2015 een prijs uitgereikt 
op een groot slotfestival dat in het museum gaat 
plaatsvinden.
Speciaal voor dit project is ook de website filmde-
vrijheid.nl online gezet, met meer informatie voor 
de leerlingen. Maar het museum doet daar ook 
een oproep aan alle grootouders van nu, die de 
bevrijding zelf hebben meegemaakt. Want het mu-
seum wil deze mensen graag voor de camera in-
terviewen. Zo gaat de geschiedenis van de be-
vrijding nooit verloren en kan die telkens opnieuw 
verteld worden aan nieuwe generaties.

Maasziekenhuis: roze lintje voor 
borstkankerzorg
Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft 
opnieuw het roze lintje toegekend aan Maas-
ziekenhuis Pantein. “Het laat zien dat onze 
kwaliteit van zorg bij de behandeling van borst-
kanker zeer goed is. Maar nog belangrijker, het 
geeft vertrouwen aan patiënten dat zij de beste 
zorg krijgen.”

Dat laten de troste directie en zorgprofessionals 
van het Maasziekenhuis Pantein gezamenlijk we-
ten in een reactie op het positieve oordeel (van 
BVN).

Jaarlijks komen in het Maasziekenhuis meer dan 
honderd patiënten voor de behandeling van borst-
kanker. Zij worden opgevangen door een team 
van professionals van het Maasziekenhuis en het 
Radboudumc. Het gaat daarbij om radiologen, 
chirurgen, pathologen, medisch oncologen, ge-
specialiseerde verpleegkundigen en soms ook een 
klinisch geneticus, radiotherapeuten en plastisch 

chirurgen. Zij werken nauw samen om zo de bes-
te behandeling te bieden. Contact en afstemming 
met de patiënt is daarbij zeer belangrijk.

Borstkankerzorg is een van de specialismen waar-
bij sinds enkele jaren een zeer vergaande vorm 
van samenwerking bestaat tussen het Maaszie-
kenhuis en het Radboudumc Centrum voor On-
cologie. Deze aanpak is vrij uniek in Nederland en 
maakt het mogelijk om patiënten dichtbij huis de 
beste kwaliteit van zorg te bieden. Maaszieken-
huis Pantein en Radboudumc werken op veel an-
dere terreinen ook samen aan de behandeling van 
kanker.

Werkgroep: VROLIJK  VRIJTHOF 
VIERLINGSBEEK.
Het lijkt vreemd om zo eindje zomer al over de-
cember en kerstmis en de ‘donkere dagen’ te be-
ginnen. Toch doet de vrijwilligerswerkgroep Vrolijk 
Vrijthof Vierlingsbeek (kort gezegd VVV) dat. Im-
mers direct na de vakantie beginnen de voorberei-
dingen. En met de geweldige kerstboom van af-
gelopen jaar (met dank aan de familie van de Ven) 
en de vele lichtjes die er bij zijn gekomen, was het 
een genot om te zien en een warme verwelkoming 
als je langs of op het Vrijthof kwam. Tenslotte toch 
het centrale punt van Vierlingsbeek. Dit alles was 
afgelopen jaar (en jaren) vooral mogelijk door de 
vrijblijvende hulp van diverse personen en bedrij-
ven. Met name noemen wij: fam Ebbers, Gijs Wijn-
hoven en Bert van Bussel van Boomwereld.nl , 
Bart van den Heuvel - Blommestein Hoveniers en 
Hoveniersbedrijf Bindels uit Oeffelt.  Zonder deze 
hulp zou de boom er niet staan en zouden er geen 
inmiddels 1200 lampjes in de bomen branden. Im-
mers middels hun kennis en kunde worden de bo-
men aan het Vrijthof die zijn voorzien van blijvende 
verlichting gesnoeid. Uiteraard in goede samen-
spraak met de Gemeente. In de komende maand 
oktober-november is het de bedoeling om weer 
enkele bomen blijvend te voorzien van verlichting. 
Het betreft LED verlichting. Dit vanwege laag ener-
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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, dames 
met ballen, heren met hersens, rare vogels en an-
dere prettig gestoorde types trakteren wij U ook dit 
seizoen weer op een zevental gevarieerde avonden 
vol prettige buikpijn. Onbedaarlijk lachen om prach-
tige programma’s van Nederlands cabarettalent. 
Oude bekenden en nieuwe 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, Installatiebedrijf Evers & 
Zn., Autobedrijf Kusters, LekkerBèks – dagverse 
maaltijden, Syntax Personeelsdiensten, Van den 
Boogaard Veerdienst, Grand Café Restaurant 
De Vier Linden, Boukje Weel, Grafisch Ontwerp, 
Creemers Glas- Schilder- en Onderhoudswerken 
en Boomkwekerij Bardoel. Zij allen houden namelijk 
van een gulle lach!

Alle zeven op een rijtje
 vrijdag 10 oktober > André Manuel > Het Geval 

Apart (try-out)
 vrijdag 31 oktober > Martijn Koning > Koning 

Chaos (try-out)
 vrijdag 21 november > Kees van Amstel > Jong, 

Hip, Fris En Andere Gruwelijkheden
 vrijdag 12 december > Brokstukken > Heavy 

Balls
	vrijdag 16 januari > Ellen Dikker > Groene 
 Vingers (try-out)
 vrijdag 27 februari > Marco Roelofs > Ramkoers
 vrijdag 20 maart > Fuad Hassen > Pareidolia

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 voor-
stelling telefonisch te reserveren via 0478.631802 of 

gieverbruik en duurzaamheid. 
OPROEP:  De werkgroep is nog op zoek naar 
een kerstboom voor op het Vrijthof voor de ko-
mende kerst. Heeft u of weet u iemand die een 
schitterende grote-hoge-vrijstaande dennen-
boom (type spar) heeft staan, en er van af wil, 
spreek dan een van de werkgroepleden aan of 
een van de bestuursleden van de Dorpsraad 
Vierlingsbeek.
Namens de werkgroep VVV:  Bert Linders, Erik van 
de Hagen, Joop Verbeeten, Hans Hendriks, Henk 
de Wijse, Koen Klaassen, Rene Schaeffers.

Op foto:  december 2013: een vliegende kerst-
boom, aangeboden door fam van de Ven, gaat 
richting zijn eindbestemming op het Vrijthof.

Aankondiging Brainstormsessie 
‘Mantelzorgers Binnenboord’.
Een mantelzorger is iemand die langdurig en inten-
sief voor een naaste zorgt. Iedereen kan het plotse-
ling worden. Een op de vijf (!) mensen in Nederland 
is mantelzorger..
Zij doen dat met liefde maar het vraagt ook een 
prijs van hun sociale leven. Mantelzorgers hebben 
het vaak zo druk met de combinatie van zorg, werk 
en gezin dat hun deelname aan het verenigingsle-
ven er al gauw bij inschiet. Dat is ontzettend jam-
mer. Niet alleen voor de mantelzorger maar ook 
voor de vereniging.
De campagne Mantelzorgers Binnenboord wil ver-
enigingen en clubs helpen om ‘mantelzorgvriende-
lijk’ te worden. Met handige flyers, ansichtkaarten 
en tips voor hartverwarmende oplossingen. Dit kan 
helpen het gesprek aan te gaan en het makkelijker 
maken iemand de helpende hand toe te steken.
Misschien heeft u al veel aandacht voor mantelzor-

gers, misschien is dit nieuw voor u. 
Actieradius is in samenwerking met Steunpunt 
Mantelzorg op zoek naar maximaal 10 actieve (be-
stuurs-) leden die willen meedenken en brainstor-
men over dit thema aan de hand van  enkele pittige 
stellingen en kennis vergaren over mantelzorgers 
binnen een vereniging of club. Uw kennis en erva-
ringsdeskundigheid hebben wij nodig om een mo-
gelijk aanbod te kunnen doen. De brainstormsessie 
is op 14 oktober om 19.30 in Cuijk. Voor meer in-
formatie, kijk op  www.mantelzorgersbinnenboord.
nl. Interesse? Meld u aan en stuur  een e-mail naar 
info@actieradius.nl. 
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0478.630508. Reserveren via internet kan op www.
gryphus.nl. Kaarten kosten 11,00 euro. 

Jonger dan 20?
Valt U in die leeftijdscategorie dan kunt U profiteren 
van een geweldig aanbod. Bezoekers die jonger zijn 
dan 20 jaar kunnen een korting van 3,00 euro krij-
gen op de entreeprijs. Toon een geldig legitimatie-
bewijs aan de kassa en doe er Uw voordeel 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!

vrijdag 20 september > cabaret > 
JOCHEN OTTEN > JOCHEN OTTEN ON 
ICE
vrijdag 10 oktober > André Manuel > Het Geval 
Apart (try-out)
In zijn veertiende solovoorstelling breekt Manu-
el een lans voor de buitenbeentjes, de raddraaiers, 
de dwarsliggers en de dorpsgekken. Miskende ar-
tiesten. Mislukte dichters. Een balletdanser die vol-
komen geflipt terugkeert na een stage bij het Groot 
Islamitische Rolstoelballet in Syrië. Ze komen alle-
maal langs.  
 

Er is muziek. Er is drank. En er zal tot diep in de 
nacht gedanst worden. Want er valt wat te vieren. 
Manuel zit 25 jaar in het vak en nog steeds weet 95 
procent van de bevolking niet in welk vak en ja, dan 
beschik je over bijzondere eigenschappen. André 
Manuel. Het Geval Apart.

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

zaterdag 20 september > concert > 
BEUKFEEST: PORTALL + DEADLY AL-
LIANCE + E.S.I.
De hoogste tijd voor een verse overdosis metal in 
Vierlingsbeek, tijd voor de negentiende editie van 
het Beukfeest. Het bal wordt om 21.00 uur ge-
opend door E.S.I.. Deze afkorting staat voor Erra-
tic Selfdestructive Idiots. De band komt uit Eind-
hoven en bestaat uit onder andere drie studen-
ten van de Metal Factory. Het jonge kwartet com-
bineert de snelheid, agressie en humor van bands 
als Kreator, Exodus, Megadeth en Municipal Was-
te. Zelf noemen ze deze combi High On Speed Tor-
nado Thrash. Het motto van E.S.I. is duidelijk: play 
fast or die.

Deadly Alliance is een thrashmetalband uit Ensche-
de die met een mix van verschillende invloeden een 
unieke sound weet neer te zetten. De EP Thrashed, 
uitgebracht in 2013, bevat vier nummers en is zeer 
goed ontvangen in de metalwereld, thrash metal at 
it’s finest! Eén ding is zeker, het wordt absoluut een 
feest als Deadly Alliance op het podium staat.

Afsluiter van het Beukfeest is Portall. Het uit Elburg 
afkomstige Portall werd opgericht in 2003. Het vier-
tal mat zich een modern klinkende thrash/death 
stijl aan en werd bekend door de Metalbattle en het 
Aardschoks Metalbashtoernooi.  Portall stond op de 
planken met onder andere Legion Of The Damned, 
Sinister en Vomitory. In 2005 zag de eerste EP In 
The Absence Of Light het levenslicht en in 2009 ver-
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                                                   

 
 

 

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

          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 

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

scheen de eerste volwaardige langspeler welke de 
titel Code Black meekreeg. Maar daar bleef het niet 
bij want eind 2013 kwam er nog een langspeler uit 
genaamd King Of The Mad. Een plaat die zeer goe-
de recensies opleverde.  Een waardige sluiter van 
dit  Beukfeest!!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 7,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reserve-
ren: www.gryphus.nl

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

Verloren:
Peugeot autosleutel  in de buurt 

van Plus supermarkt.
Contact opnemen op 

telefoonnummer: 06-41209403
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Bandenhandel Groeningen 

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

Openingstijden:
Maandag                18.00 - 22.00 uur
Woensdag              18.00 - 22.00 uur
Zaterdag                 08.00 - 16.00 uur

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

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.

Grip op je  
financiële  

huishouding
Dag en nacht  
jouw bankzaken 
beheren

www.rabobank.nl/lvcm

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. 
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

✔  VERKOOP & INKOOP
Overloon: Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

Judith Rouwens 
Laurentiusstraat 57
5821 AV  Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl 
info@lekkerbeks.nl

Dinsdag - zaterdag 
15:30-16:30 uur
17:30-19:00 uur.
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

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

Gespecialiseerd in:
●	 Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●		 De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●		 De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●		 Hotstone en orang Malu massage
●		 Microdermabrasiebehandelingen
●		 Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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



Meer dan 33.000 kleuren in lak en 

muurverf. Voor binnen en buiten. 
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Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

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

Voor info:
Jan Nillesen        tel.: 0478-631302
Vrijthof 1            E-mail: jannillesen@ziggo.nl                                         
5821 BG  Vierlingsbeek    www.concordia-vierlingsbeek.nl












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
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Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282  www.Kapsalon-Jose.nl

Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

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

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

Kom snel langs en vraag naar de mogelijkheden!

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

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek

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

www.siebertcolorsathome.nl

HET IS WEER TIJD VOOR HORREN!

LAST VAN MUGGEN & INSECTEN?

Warme Bakker Degen

Reclame: 22 t/m 27 september
 ●	Pruimenvlaai € 7,15 
 ●	Spelt donker meergranen € 1,85 
 ●	Speculaas uit eigen bakkerij € 2,40 

Reclame: 29 september t/m 4 oktober
	 ●	Oma's appeltaart € 12,50 

 ●	Appelflap € 1,00   
●	Zonnebrood € 2,25

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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