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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

6 oktober 2015, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 19       30 september 2015

Bèkse Bokkentocht ook toegankelijk voor geiten 
 
Op zondag 11 oktober zal de tweede Bèkse Bokkentocht plaatsvinden. Dit herfstevenement is een 
Vierlingsbeekse samenwerking van De Vier Linden, ’t Genot, Herberg Thijssen, De Wildeman, Gryphus en 
PLUS Verbeeten. De Bokkentocht gaat om 14:00 uur van start bij De Vier Linden, daar krijgt de gast 
op vertoon van de toegangskaart een stempelkaart. Bij iedere horeca-gelegenheid krijgt de gast een stempel 
op de kaart, een heerlijk glas 
bokbier en een klein hapje, denk 
hierbij aan herfstachtige smaken. 
Gezamenlijk lopen de deel-
nemers naar de deelnemende 
horeca-gelegenheden. 
Dit onder begeleiding van de 
Bokken-druppelkot. 
Rond 18:00 uur kunnen de 
deelnemers genieten van een 
herfstachtig stamppottenbuffet. 
De tocht eindigt rond 20.00 uur 
bij Herberg Thijssen. 
Heeft de gast vijf verschillende 
stempels, dan krijgt hij/zij een 
leuk herfstachtig cadeautje. 
Dit cadeau is, bij inlevering van 
de stempelkaart, van maandag 
12 t/m zaterdag 17 oktober, 
af te halen bij PLUS Verbeeten in 
Vierlingsbeek. Kortom, 
de Bèkse Bokkentocht is een 
belevenis voor de echte 
Bourgondiërs en alle andere 
liefhebbers van bokbier uit 
Vierlingsbeek en omstreken.  
 
Kaarten zijn te koop bij de 
aangesloten bedrijven en kosten 
€17,50 per persoon, maar let op 
vol=vol.

Met vriendelijke groet,

Tim Reefs

Namens beheerders 
dorpswebsite
www.vierlingsbeek-groeningen.nl
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Van de redactie:
●	 De dagen korten al behoorlijk, toch hopen 

we nog op een beetje nazomer... kan nog 
toch?

●	 Bermen zijn weer gemaaid, zeker fijn 
nu het 's morgens langer donker is én 
's avonds éérder donker is! Het fietspad 
vanaf Sambeek wás al tot Vortum-Mullem 
vernieuwd en nu onlangs ook weer een 
stukje verder tot voorbij Vortum. 

 Dit overigens in beide richtingen. Ga door, 
ga door..... dat is echt een verbetering die 
het school-, werk- en recreatief fietsplezier 
vergroot.

●	 De pompoenen zijn er weer, menigeen kan 
zich uitleven en zó de tuin of het stoepje bij 
de voordeur opfleuren!  

AGENDA:
2015:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
1 okt Groenings koor: bloemenactie
3 okt KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof;  
  aanvang: 14.00 uur
6 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
8 okt VOVG: Italiaanse keuken met Margriet  
  Leenders 18.30 uur bij Concordia
10 okt Gryphus: concert; Beukfeest: 
  Phlebotomized + Apophys + Panoptikon;  
  zaal open: 20.30 uur
11 okt Gryphus: Bèkse Bokkentocht
12 okt Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
  aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te   
  Groeningen
13 okt VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek 
  vanaf het Vrijthof om 19.00 uur
16 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof; 
  aanvang: 14.00 uur
17 okt Concordia: 100 % FEEST MET 100 % NL 
  Aanvang 20.00 uur, kaartverkoop bij
  Plus Verbeeten in Vierlingsbeek en   
  Overloon en bestelen via email: 
  concordiatickets@ziggo.nl voorverkoop  
  € 17,50 aan de kassa € 22,50

18 okt Herdenking van de evacuatie bij de kapel 
  op de Weerd, aanvang 15.00 uur
20 okt VOVG: Bloemschikken met Irma van   
  Oeffelt van bloemsierkunst ‘September’
  om 19.00 uur bij de Ezelgasterij in 
  Groeningen
21 okt Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en 
  Groeningen: Speeddate Plaats en tijd:  
  Het Koningskerkje aanvang 20.00 uur
24 okt Bèkse Biercantus 2015
29 okt KBO: Excursie
31 okt Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
31 okt Gryphus: Duitse avond; Biergarten Fest;  
  aanvang: 21.00 uur
3 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
4 nov VOVG: Rayonavond
6 nov Gryphus: Cabaret: Jochen Otten; 
  Overwegend Droog (try-out); zaal open:  
  20.30 uur
9 nov Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
  aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te   
  Groeningen
14 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal
15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: 
  Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en  
  Groeningen
16 nov Lezing door de Hartstichting in de 
  Vier linden om 19.30 uur
19 nov KBO: Herfstwandeling
20 nov CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
27 nov KBO: Sinterklaas in Joffershof; 
  aanvang: 13.30 uur
28 nov Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
11 dec Gryphus: Cabaret: Max van den Burg;  
  Amok; zaal open: 20.30 uur
13 dec VOVG: Kerstmarkt van 11.00 uur tot   
  16.00 uur bij Concordia
14 dec Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
  aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te   
  Groeningen
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia
16 dec VOVG: Kerstviering
19 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus   
  weer bellen.
26 dec Gryphus: Wandelclub: 
  KERSTWANDELING
27 dec Gryphus: Talkshow: UUT UT KÕPKE   
  VAN JEU; zaal open: 19.30 uur
2016:
2 jan Ophalen oud papier 
  (i.p.v. december 2015): Gilde, 
  tel. 06-43246914 
8 jan Gryphus: quiz: Witte Gei’t?
9 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
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13 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
16 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
16 jan Gryphus: Darts: The Gryphus Open
16 jan CV de Keieschieters: Liedjesavond
23 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
24 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29+30 jan CV de Keieschieters: Zittingsavond
30 jan Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag
7 febr Gryphus: carnaval: Kèèsteenebal
7 t/m 9 febr CARNAVAL
12 febr Gryphus: Cabaret: Thomas Smith; 
  Aanwezig (try-out); zaal open: 20.30 uur
27 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
12 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
18 mrt Gryphus: Cabaret: Omar Ahaddaf >   
  Grenzeloos; zaal open: 20.30 uur
26 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196

5-6 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
8 apr Gryphus: Cabaret: Thijs van de Meeberg; 
  Er Mag Gedanst Worden (try-out)
  zaal open: 20.30 uur
16 apr Gryphus: bandwedstrijd; Op Ut Tuffelke
30 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
28 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890
2-4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
25 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
30 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
27 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
11 sept Beek Beweegt: 4e editie Bekse 
  Bruggeloop

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

Vieringen 
en 
intenties

oktober - november:
4 oktober:
9.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Fam. Rutten-Tielen, Wim en To Gerrits, 
Cas Bartels, Toos en Dries v.d. Bosch-Elbers, 
Overl. fam. Elbers-v.d. Cruysen, Piet Evers.

6 oktober:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

10 oktober:
19.00 uur: Kerk Maashees: eucharistieviering.

13 oktober:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

18 oktober:
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Overl. ouders Camps-Gerrits en Toon, 
Levende en overleden leden harmonie, overl. 
ouders Grad en Net Deenen-Ars, 
speciale herdenking Pastoor Jansen.
Deze viering wordt muzikaal verzorgd door 
harmonie De Herleving.
Na deze viering zal in Maashees, Op den Berg, 
een monument worden onthuld op de plaats 
waar pastoor Jansen in 1944 is omgebracht.
20 oktober:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

24 oktober:
19.00 uur: Kerk Maashees: eucharistieviering.

27 oktober:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

31 oktober:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Allerheiligenviering mmv. Groenings Koor en Gilde.
Intenties: overl. ouders Elbers-v.d. Cruysen,Toos 
en Dries v.d.Bosch-Elbers, Thij de Hoog en zoon 
Martien, Wim en Anthonet 
Jacobs-Haanen, Chris en Maria Evers-Poels, René 
Evers, Antoon en Frida Verdijk-v.d.Berg en Ineke, 
Mien Verhofstad en overl. fam. Verhofstad.

1 november:
14.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: Allerzielenviering 
met aansluitend tocht naar kerkhof en zegening 
van de graven.

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

Oogstdankviering 2015

Op zondag 20 september werd er in onze 
parochiekerk een “oogstdankviering” gehouden, 
voorbereid door vrijwilligers uit Vierlingsbeek / 
Groeningen en Maashees. Onze kerk was sfeervol 
versierd door de dames van de versiergroep met 
bloemen, koren, groenten en fruit dat we afgelopen 
zomer hebben mogen oogsten. 
Het koor verzorgde mooie passende gezangen.
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Pastoor van der Sluis ging voor in deze plechtige 
eucharistieviering. Een groepje kinderen mocht 
assisteren tijdens de viering.

De opbrengst van de collecte is voor de opvang 
van vluchtelingen in ons land.
De afdeling Zonnebloem heeft ook geholpen met 
de voorbereiding en na afloop van de dienst was er 
een appel/peer voor alle kerkgangers. Na de druk-
bezochte viering was er voor iedereen gelegenheid 
om de mooie versiering van dichtbij te bekijken en 
kon men genieten van koffie met krentenbrood.

Het was een mooie viering en hierbij willen we allen 
die hieraan meegewerkt hebben nogmaals hartelijk 
bedanken.
Natuurlijk willen we ook iedereen bedanken die zijn 
oogst geschonken heeft om onze kerk zo mooi te 
versieren.

Informatieavond eerste heilige 
communie 2015-2016

In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn drie 
dezelfde informatieavonden voor de eerste heilige 
communie 2015-2016 gepland op diverse locaties:

Op dinsdag 13 oktober van 20.00 - 21.15 uur op 
het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, 
Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis;

Op woensdag 14 oktober van 20.00 - 21.15 uur in 
de sacristie van de H. Maria ten Hemelopneming 
kerk, Kerkplein 5, 5835 AT Beugen;

Op donderdag 15 oktober van 20.00 - 21.15 uur in 
de sacristie van de H. Theobaldus kerk, 
14 Oktoberplein 2, 5825 CC Overloon. 

Op deze avond krijgt u uitleg over de eerste heilige 
communie zelf, de communievoorbereiding, het 
project waarmee gewerkt wordt en is er gelegen-
heid om vragen te stellen. Bovendien ontvangt u 
op deze avond het aanmeldingsformulier. U kunt 
dit inleveren bij Mariëlle Timmermans, 
Overloonseweg 11 of opsturen naar/ af geven bij 
het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, 
Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis.  
Graag voor 25 oktober.

Vierlingsbeek/Groeningen

Dag van de ouderen 
De dag van de ouderen wordt gehouden op 
zaterdag 3 oktober in gemeenschapshuis Joffers-
hof. De middag begint om 14.00 uur en zal duren 
tot ± 16.30 uur.
U wordt ontvangen met koffie en vlaai.

We hebben een verrassend optreden van de 
winnaars van Symphonica in Sporto “Vrowwe 
Hèze”.  Velen hebben hun optreden op zondag 
5 juli gemist maar wij hebben de dames voor deze 
middag kunnen contracteren om nog één keer op 
te treden. 
Deze muzikale middag mogen we ook genieten 
van een optreden van het smartlappenkoor “Van 
Heure Zinge”. Dit prachtig grote koor viert dit jaar 
haar eerste lustrum. Vandaar dat zij hebben 
aangeboden om een optreden te verzorgen voor 
onze KBO. En waar past dat beter dan op deze 
dag  waar we proberen onze senioren een 
gezellige en ontspannende middag te bieden. 

Spellen middag
Vrijdag 16 oktober wordt de jaarlijkse 
spellenmiddag gehouden in gemeenschapshuis 
Joffershof. Diverse spelen zullen worden opgesteld 
en u kunt genieten van een sportieve en gezellig 
middag. We beginnen om 14.00 uur.

KBO Soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten, rummikub 
spelen of sjoelen in gemeenschapshuis Joffershof. 
Ook voor een kopje koffie bent u van harte welkom 
van 14.00  tot 16.00 uur.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 9 en 23 oktober Aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten 
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur in 
het Joffershof 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
Donderdag: van 13.00-14.00 uur Info 632190
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor 
Ouderen aangepast niveau van 11.00 - 11.45 uur 
in het Joffershof Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van 
14.00 - 16.00 uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30 - 11.30 uur in 
het Joffershof Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
13.45 uur Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof   Info 632028
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Harmonie en 
slagwerkgroep 
"De Herleving"

Aanmelden Kindcentrum/Peuter-
speelzaal Vuurtoren/Pompelientje 
schooljaar 2015-2016

Voor het schooljaar 2015-2016 is uw peuter vanaf 
twee jaar welkom op peuterspeelzaal 
De Vuurtoren/Pompelientje. 
Op de peuterspeelzaal leren kinderen een aantal 
belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken met 
andere kinderen, op je beurt wachten en eerlijk 
delen. Vaardigheden die de overgang naar de 
basisschool straks soepeler laten verlopen. 

Op het kindcentrum/de peuterspeelzaal krijgen alle 
kinderen een uitgebreid activiteitenprogramma 
aangeboden met aandacht voor de verschillende 

18 oktober 2015: 
Opluistering Eucharistieviering 

Op zondag 18 oktober a.s. zal De Herleving de 
Heilige Mis in de kerk van Vierlingsbeek opluisteren. 
In deze viering zullen de overleden leden van 
Harmonie en Slagwerkgroep worden herdacht. 
De Harmonie heeft een aantal werken ingestudeerd 
die uitstekend passen bij het karakter van een derge-
lijke viering. En, eerlijk is eerlijk, die klinken die het 
mooiste in een volle kerk! Daarnaast wordt in deze 
viering ook oud-pastoor Janssen herdacht, die in 
1944 door de Duitsers werd gedood. Na de viering 
zal in Maashees een monument worden onthuld op 
de plek waar het lichaam in 1972 is gevonden.

Wij rekenen er daarom op dat niet alleen familie 
van de muzikanten en van de overledenen de 
viering zullen bezoeken, maar dat ook veel andere 
belangstellenden 'ter kerke' zullen gaan. 
De familieleden van de overleden leden zullen 
geen aparte uitnodiging ontvangen voor deze 
Heilige Mis; wij willen hen op deze wijze van harte 
uitnodigen.

Wij heten u allen van harte welkom in de 
Laurentiuskerk op zondag 18 oktober 2015 om 
10.30 uur.

ontwikkelingsgebieden. Iedere dag wordt er een 
bewegingsspel aangeboden en zorgen we dat er 
voldoende tijd en ruimte over blijft  voor vrij spel. 
Heel belangrijk vinden wij het ook om iedere dag 
buiten te spelen, want: een dag niet buiten is een 
dag niet geleefd!

Kinderen vanaf 3,5 jaar zullen daarnaast regelma-
tig met een pedagogisch medewerker de basis-
school bezoeken. We gaan er gymmen in de 
speelzaal of mee spelen in één van de groepen 
1-2. We maken zo op een ongedwongen manier 
alvast kennis met de school, de toekomstige juffen 
en klasgenootjes. Niet alleen wij, maar ook de 
basisschool ervaart dit als een grote meerwaarde 
voor de kinderen.

Uitgebreide informatie over wat wij bieden en wat u 
van ons kunt verwachten leest u op onze website  
www.spring-kinderopvang.nl 
Voor aanmelding kunt u zich wenden tot de klanten-
service (zie website) of belt u met de locatie zelf: 
tel. 088-2088376. Eventueel bestaat de mogelijk-
heid tot een rondleiding of kennismaking. 

Team Kindcentrum 
De Vuurtoren/ PSZ Pompelientje  

Fitness 2.0 bij Fitnesscentrum 
van Dongen

Onze missie:  
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven!”

Fitnesscentrum van Dongen heeft een ingrijpen-
de verandering doorgemaakt om nog beter aan te 
sluiten bij uw wensen en onze missie. Laagdrem-
peligheid, plezier en een persoonlijke benadering 
zijn hierbij de belangrijkste pijlers.

Wat is er veranderd?

LAAGDREMPELIGHEID:
Per 1 juli 2015 zijn we gebruik gaan maken van 
een geautomatiseerde toegangscontrole. Hierdoor 
kunt u van maandag t/m donderdag gebruik ma-
ken van onze fitnessfaciliteiten van 7.30 uur tot 
21.30 uur, op vrijdag van 7.30 uur tot 20.30 uur 
en op zaterdag van 8.30 uur tot 13 uur. Dit bete-
kent dat onze openingstijden verdubbelen en dat u 
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kunt sporten wanneer het u uitkomt. Op wisselende
tijden zal er goede begeleiding aanwezig zijn in ons
fitnesscentrum en de overige tijden kunt u zelfstan-
dig gebruik maken van ons fitnesscentrum. 
U krijgt dan toegang tot het centrum door middel 
van een ledenpasje.
Ideaal om samen met iemand of met een groepje 
samen te komen sporten op momenten dat het 
over het algemeen wat rustiger is. 
Voor de momenten dat er geen begeleiding in het 
fitnesscentrum aanwezig is, is er extra geïnvesteerd 
om uw veiligheid te kunnen garanderen; zo is er 
een AED, cameratoezicht en een paniekknop voor 
eventuele calamiteiten. Bij het indrukken van deze 
knop zal er direct een gediplomeerd EHBO’er naar 
het fitnesscentrum toekomen. Zelfs in het uitzonder-
lijke geval dat u alleen in het fitnesscentrum aan-
wezig bent kunt u met een gerust hart sporten.

PLEZIER:
Plezier tijdens het sporten is het allerbelangrijkste 
omdat je iets wat je leuk vindt makkelijker vol kunt 
houden. Doelstelling van sporten is vaak om een 
langdurige positieve bijdrage aan de gezondheid te 
leveren. De keuze en de gebruiksvriendelijkheid van 
de fitnessapparatuur zorgt er voor dat iedere doel-
groep op een plezierige en verantwoorde wijze aan 
zijn persoonlijke doelstelling kan werken. Ook de 
fysieke afstand tot ons fitnesscentrum maakt dat 
het voor u makkelijker is om het sporten vol te kun-
nen blijven houden. Wij nodigen mensen uit om 
samen te sporten om elkaar op deze manier ook te 
kunnen motiveren. Om het sporten nog plezieriger 
te maken kunt u na het sporten voor slechts €1,50  
gebruik maken van een lekker kopje koffie of thee 
(2e kopje GRATIS!).

PERSOONLIJKE BENADERING:
Wij streven er naar om op piektijden goed gekwali-
ficeerd personeel in te zetten in ons fitness-
centrum. Verder willen we de samenwerking met 
Fysiotherapie van Dongen benadrukken. Fysiothe-
rapie van Dongen is uiterst toegankelijk voor vragen 
over bewegend functioneren; tevens heeft 
fysiotherapie van Dongen een ruim netwerk van 
artsen, specialisten en collega's waar u ook 
gebruik van kunt maken als dat nodig is. 
Om de voortgang van uw training in kaart te bren-
gen kunt u bij Fysiotherapie van Dongen een 
fitheidstest aanvragen (á €20). 
Bereikbaarheid vinden we erg belangrijk en juist 
daarom is er 1 contactpersoon welke altijd bereik-
baar is voor vragen omtrent de fitness en/of 
fysiotherapie. Ook voor vrijblijvende informatie of 
verzekering gerelateerde vragen. Schroom niet om 
contact op te nemen; wij vinden het een uitdaging 
om aan uw hulpvraag te voldoen! 

Contactpersoon: 
Wouter van Dongen, sportfysiotherapeut
tel fysio: 0478-631830
tel: 06-43201502

mail: fitness@vandongenvierlingsbeek.nl
WhatsApp: 0634668887

NIEUWE OPENINGSTIJDEN:
Ma t/m Do  07.30 uur - 21.30 uur
Vr  07.30uur  - 20.30 uur 
Za   08.30 uur - 13.00 uur

*Op woensdagmiddag van 13.00 uur t/m 15.00 uur 
en donderdagmiddag van 13.00 uur t/m 14.00 uur 
is het fitnesscentrum exclusief geopend voor leden 
van seniorfitness in samenwerking met de KBO.

TARIEVEN 

 Maand ½ jaar Jaar

  1x per week € 30 € 26 € 22

  2x per week € 40 € 35 € 29

  Onbeperkt € 45 € 40 € 35

Prijzen zijn per maand

Inschrijfgeld € 10,00
Borg ledenpasje € 10,00

Inschrijven kan bij het fitnesscentrum 
(Grotestraat 18, Vierlingsbeek), bij de fysiotherapie 
(Merletgaarde 32-c, Vierlingsbeek) of door contact 
op te nemen met bovenstaande contactpersoon.
Wij zijn er van overtuigd dat we op deze manier 
een toegankelijke, laagdrempelige sportfaciliteit 
voor Vierlingsbeek en omstreken kunnen bieden 
waar iedere doelgroep op zijn/haar eigen niveau 
plezierig kan sporten.
Na ontvangst van uw ledenpasje kunt u zelfstandig 
starten met sporten in ons fitnesscentrum. 
Mocht u de eerste keer begeleiding willen hebben 
om u wegwijs te maken dan kunt u hiervoor een 
afspraak maken.

Voordelen van sporten bij Fitnesscentrum van 
Dongen
●	 Sporten wanneer het u uitkomt!
●	 Sporten in uw eigen omgeving!
●	 Sporten voor iedere doelgroep!
●	 Sporten voor een concurrerende prijs; 
 vanaf € 0,72 per dag!
●	 Gebruik maken van de kennis en het netwerk 

van Fysiotherapie van Dongen!
●	 Sporten in een plezierige omgeving; 
 géén machocultuur!

In de maand OKTOBER willen we u graag uitnodi-
gen om vrijblijvend een proefles te komen volgen. 
U kunt hier gebruik van maken op de zaterdagoch-
tenden tussen 09.00 uur en 11.00 uur. Een goede 
manier om kennis te maken met ons fitnesscen-
trum en te kijken of u het leuk zou vinden om bij 
ons te sporten. Wilt u een gratis proefles maar kunt 
u niet op zaterdag? Dan kunt u contact met ons 
opnemen om een afspraak te maken. 
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Bij directe inschrijving hoeft u in deze maand geen 
inschrijfkosten te betalen!

Wilt u een blijvende investering doen in een gezon-
dere, actievere leefstijl? U bent bij ons altijd van 
harte welkom!

Met sportieve groet,
 
Fitnesscentrum van Dongen
Wouter van Dongen en Susan Nabuurs

Han Klinkhamer 
exposeert in het 
Koningskerkje

In het Koningskerkje te Vierlingsbeek start op 
zaterdag 3 oktober 2015 een expositie met werken 
van de schilder Han Klinkhamer. Voor menig 
Boxmeerse kunstliefhebber is Han Klinkhamer een 
‘oude’ bekende. Hij heeft verschillende keren, voor 
het laatst in 2006, in galerie Bastiaans geëxpo-
seerd. Zoals bekend is galerie Bastiaans opgehe-
ven in verband met het overlijden in 2007 van gale-
riehouder Thijs Bastiaans. Het Boxmeerse podium 
voor vele gerenommeerde kunstenaars, waaronder 
Han Klinkhamer, is toen helaas ook verdwenen. 
Het Koningskerkje is daarom trots en blij dat er na 
negen jaar binnen het grondgebied van de ge-
meente Boxmeer wederom werken van 
Han Klinkhamer zijn te zien.

Han Klinkhamer is een landschapsschilder. 
Het open rivierlandschap in zijn directe omgeving 
is voor hem een belangrijke inspiratiebron. Zijn 
werken bewegen zich op de grens van figuratief 
en abstract. Het zoeken naar, zoals hij zelf zegt, 
de zuivere vorm is een van de grote drijfveren ach-
ter zijn werken. Het ruwe verfoppervlak is een ken-
merkend element in zijn schilderijen. Het zijn de 
tastbare sporen van de strijd van de schilder om 
het schilderij te veroveren. Daarvoor wordt veel 

verf gebruikt, die weer wordt weg geschraapt, 
waarin wordt gekrast, geschuurd en opnieuw verf 
wordt aangebracht, totdat het schilderij klaar is en 
voor de kunstenaar zelf een vanzelfsprekend beeld 
is ontstaan. Kleur wordt sober gebruikt, als een 
voorzichtige belofte van wat komen gaat. 
Zijn landschappen vormen zich tot een krachtige 
verbeelding van de invloed van de natuurelemen-
ten op de ruwe aarde. 

In 2014 heeft hij de digitale technieken toegelaten 
in zijn werkwijze en maakt hij tekeningen op de 
tablet. De ontstaanswijze mag dan anders zijn 
maar het zoeken naar de zuivere vorm blijft ook 
hier een wezenlijk uitgangspunt. De op speciaal 
papier in zwart/wit geprinte tablet tekeningen heb-
ben een geheel eigen verschijningsvorm maar 
tonen duidelijk de ‘hand’ van de schilder 
Han Klinkhamer. 

In het Koningskerkje zijn grote en kleinere schilde-
rijen van Han Klinkhamer te zien. 
Daarnaast worden tablet tekeningen tentoongesteld. 

De expositie wordt gehouden van 3 oktober tot 
en met 1 november 2015 en is geopend op 
zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

Op zondagmiddag 1 november 2015 is de 
feestelijke finissage van de expositie waarbij de 
kunstenaar aanwezig is.

De toegang is gratis en iedereen is welkom.
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Het Bisdom heeft besloten dat onze Laurentius kerk 
vóór deze Kerst op slot gaat en leeggehaald wordt.  
 

Laten wij dit  gebeuren  ???? 
 
Een groep bewoners heeft het plan opgevat om sluiting en leeghalen van het kerkgebouw te 
voorkomen omdat; 
 deze centrale plek in ons dorp, met kerkgebouw en toren, van bijzondere cultuur-

historische waarde is, 
 de inventaris, beelden en diverse relikwieën, mede geschonken door dorpsbewoners, in 

en bij het gebouw behoren, 
 het kerkgebouw samen met de toren beeldbepalend is voor ons dorp,   
 door sluiting het kerkgebouw voor ons niet meer bruikbaar is, in verval zal geraken en 

ons centrum verloedert. 
 
Daarom willen we ons kerkgebouw met inhoud, open en beschikbaar houden !!!! 
 
Hiervoor bestaat het voornemen tot het oprichten van een Stichting Laurentius Vierlingsbeek. 
Je kunt zeggen, wat heb ik daar als dorpeling mee te maken. Wellicht meer dan je denkt !  
 
Wij willen een andere invulling van het kerkgebouw ten behoeve van alle inwoners van Vierlingsbeek en 
Groeningen. Om de volgende redenen willen wij het gebouw voor onze toekomst behouden. 
 
Te denken valt aan: 
 ontmoeting  en bezinning, 
 bijeenkomsten zoals afscheid nemen van dierbaren, 
 voorstellingen in de sfeer van het gebouw o.a. exposities, 
 gebruik maken van de uitstekende  akoestiek  van dit gebouw voor muzikale uitvoeringen en concerten, 
 andere thematische activiteiten. 

   
daarbij hebben wij hulp nodig van alle mensen van Vierlingsbeek en Groeningen. 
 
Hiervoor vragen wij jullie steun door middel van handtekeningen te plaatsen op de strookjes van de volgende 
pagina en deze in te leveren bij een van de verzamelbussen: Brievenbus Sacristie – PLUS Vierlingsbeek – 
Laurentiusschool – Bibliobeek Vierlingsbeek – Zandpoort Groeningen. Eenieder in een huishouden of gezin 
wordt gevraagd een strookje in te vullen. Daarbij krijgen alle bewoners van Vierlingsbeek en Groeningen een 
dezer dagen ook nog een schrijven in de brievenbus waarin meer informatie is vermeld.  Met de 
handtekeningen willen wij richting het kerkbestuur in Sint Anthonis en het Bisdom aantonen dat het initiatief 
een breed gedragen wens is van de dorpsbewoners Vierlingsbeek-Groeningen. 
 
Met dank,  Stichting Laurentius Vierlingsbeek. 
 

 
 
  

Samen houden we 
ons kerkgebouw open 

De klokken moeten blijven luiden  
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JA, ik onderschrijf van harte het initiatief van de Stichting Laurentius Vierlingsbeek;  
 
Naam:  ________________________________________________________________________ 
 
 
Handtekening: ____________________________  
 

 Gelieve vóór 8 oktober in een van de verzamelbussen te doen.  

JA, ik onderschrijf van harte het initiatief van de Stichting Laurentius Vierlingsbeek;  
 
Naam:  ________________________________________________________________________ 
 
 
Handtekening: ____________________________  
 

 Gelieve vóór 8 oktober in een van de verzamelbussen te doen.  

JA, ik onderschrijf van harte het initiatief van de Stichting Laurentius Vierlingsbeek;  
 
Naam:  ________________________________________________________________________ 
 
 
Handtekening: ____________________________  
 

 Gelieve vóór 8 oktober in een van de verzamelbussen te doen.  

JA, ik onderschrijf van harte het initiatief van de Stichting Laurentius Vierlingsbeek;  
 
Naam:  ________________________________________________________________________ 
 
 
Handtekening: ____________________________  
 

 Gelieve vóór 8 oktober in een van de verzamelbussen te doen.  

JA, ik onderschrijf van harte het initiatief van de Stichting Laurentius Vierlingsbeek;  
 
Naam:  ________________________________________________________________________ 
 
 
Handtekening: ____________________________  
 

 Gelieve vóór 8 oktober in een van de verzamelbussen te doen.  
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Ondernemersvereniging OVRV 
naar het Europees Parlement in 
Brussel.

Eind van dit jaar is het 25 jaar geleden dat in de 
oude gemeente Vierlingsbeek een ondernemers-
vereniging werd opgericht.
Daar waar voorheen alleen winkeliers zich ver-
enigd hadden die samen Sinterklaasacties orga-
niseerden en een zegelsysteem beheerden, kon-
den zich van 1990 alle soorten ondernemers aan-
sluiten.
Het idee werd indertijd geopperd tijdens een pro-
testbijeenkomst van de ondernemers uit de ge-
meente Vierlingsbeek, die gehouden werd in zaal 
Duivenbosch in Overloon.
Afspraak was, dat als er minimaal 35 onderne-
mers zich aan zouden sluiten, men tot oprichting 
zou overgaan. Dat aantal werd binnen 4 weken be-
haald en bij notaris Hendriks passeerde de akte tot 
oprichting eind 1990. Doel was contacten onder-
houden met lokale en regionale overheden, onder-
linge contacten, tegenwoordig netwerken genoemd 
(weten wat de buurman doet) en een optimaal on-
dernemersklimaat creëren. Ondernemers die in het 
werkgebied een bedrijf exploiteerden en zij die el-
ders een bedrijf exploiteerden en in het werkge-
bied woonachtig waren, was en is de doelgroep. 
Een jaar of 10 geleden is een flinke groep onder-
nemers uit Sambeek tot de OVRV toegetreden, zo-
dat inmiddels heel Boxmeer Zuid voorziet in deze 
behoefte.
Inmiddels heeft de OVRV ruim 130 leden die af-

hankelijk van hun bedrijf zijn ingedeeld in een of 
meerdere van de elf secties die de OVRV rijk is.
Het aantal formele bijeenkomsten is laag gehou-
den. Slechts 3 X per jaar wordt men geacht aan 
te treden, voor de jaarvergadering, een bedrijfsbe-
zoek en voor de jaarlijkse feestavond. Bovendien 
worden door de secties indien daar behoeft aan is 
bijeenkomsten georganiseerd. Informeel komt men 
bijeen tijdens een van ondernemerscafe’s of ont-
bijtbijeenkomsten.
Jaarlijks zorgt de OVRV voor ondersteuning bij de 
opening van de kermissen en worden de Sinter-
klaas comités van alle dorpen in het werkgebied fi-
nancieel ondersteund. 
Al met al is de OVRV een zeer levendige en actie-
ve club.
In het kader van het zilveren jubileum werd maan-
dag 21-9 j.l. een reisje georganiseerd naar het Eu-
ropees parlement in Brussel. Daar werd met een 
viertal Europarlementariërs het debat aangegaan 
hetgeen zeer leuk en open was. Ook vanuit de pro-
vincie Brabant waren de vertegenwoordigers pre-
sent, ze presenteerden de mogelijkheden die er 
voor ondernemers waren in de provincie en op Eu-
ropees niveau en ze boden de aanwezigen een 
heerlijke lunch aan. De vertegenwoordiger van de 
BeNeLux presenteerde zijn verhaal en haalde de 
geschiedenis op van het ontstaan van de Europe-
se Unie.  Na een korte rondwandeling door de stad 
werd genoten van enkele heerlijke biertjes op de 
terrassen, waarna een gezamenlijk diner werd ge-
bruikt.  Na een gezellige terugreis arriveerde de 
bussen met zo’n 100 personen weer veilig rond 
middernacht op de thuisbasis.
       



11



12

Plastic dopjes sparen 
voor actie hulphond!!

Groene dopjes, blauwe dopjes, gele dopjes....
Gooi ze niet weg!
Immers met het geld van de ingezamelde 
dopjes kan een puppie worden aangekocht en 
opgevoed! Kijk voor meer informatie op de 
site van: Actie hulphond 
(doppenactie voor hulphond 19-10-2014).
Doppen van frisdrank, mineraalwater, melk, 
fruitsappen etc. 
Niet geschikt zijn o.m. dubbele en niet schone 
doppen! 
Ikzelf geef de ingezamelde doppen weer 
verder/door.
Waar inleveren: Vlasakker 25, deponeren 
in de afvalbak bij de poort.
Doet /helpt U ook mee?

Dank u wel namens actie hulphond!

Ivonne van Sambeek.

Lezing Psoriasis, Sport en 
Beweging

Psoriasis is een chronische huidaandoening, ge-
kenmerkt door overmatige schilfering, jeuk en rode 
verkleuring. In Nederland lijden ruim 300.000 men-
sen aan deze aandoening. Psoriasis is nog niet te 
genezen maar wel goed te behandelen. Derma-
tologen hanteren drie  behandelmethoden: lokaal 
(zalven en gels), lichtbehandeling (UVA en UVB) 
en de zogenaamde systemische middelen. Deze 
laatste worden ingezet als de eerste 2 niet meer 
voldoende werken en meestal is er dan sprake van 
ernstige psoriasis. De jongste ontwikkeling op het 
gebied van systemische middelen zijn de biologi-
cals. De Psoriasis Vereniging Nederland zet zich in 
voor de belangen van psoriasispatiënten.

Een van de middelen daartoe is shirtsponsoring 
van voetbalvereniging R.K.V.V. Volharding uit Vier-
lingsbeek. Omdat sport en beweging een positie-
ve uitwerking kunnen hebben in het leren omgaan 
met een chronische aandoening. M.n. bij een huid-
ziekte speelt schaamte en het daarmee omgaan 
een belangrijke rol. Daarom organiseert de PVN in 
samenwerking met R.K.K.V. Volharding een voor-
lichtingsavond over Psoriasis, sport en beweging.

op: woensdag 14 oktober 2015 van: 
19.30 - 21.30 uur in: sportpark van R.K.V.V. 
Volharding                                                                                                                                      
Sportpark Soetendaal, Soetendaal 5 A, 5821 BL 
Vierlingsbeek
 
Het programma ziet er als volgt uit:                                 
19.30  Welkom 
19.35  Sport, Beweging en psoriasis 
 (Bert van Essen, Medisch directeur Sport 

Medisch Centrum Zuidoost Brabant en 
clubarts FC Eindhoven)

20.05  Pauze
20.20  Psoriasis, sport en beweging 
 (Juul van den Reek, arts-onderzoeker 
 afdeling Dermatologie Radboudumc)
20.50  Vragenronde
21.30  Afsluiting

Deelname aan deze lezing is gratis. 
Aanmelden hoeft niet. 

Met vriendelijke groeten,

Psoriasis Vereniging Nederland                         
afdeling Zuidoost Nederland       
Henk Hulshuizen 
Voorzitter
  
R.K.V.V. Volharding 
Frans Kersten 
Voorzitter     

WIJ  ZIJN  OP  ZOEK  NAAR  …….

… een persoon, man of vrouw, inwoner van 
Vierlingsbeek, die betrokken is bij het wel en wee 
en de leefbaarheid van ons dorp.  Wij hebben voor 
hem/haar een mooie job, nl. voorzitter van onze 
dorpsraad.
Hij/zij mag mij, Vincent Gerrits, opvolgen. 
Voorzitter van de dorpsraad zijn heb ik altijd een 
hele eer gevonden en ik heb het ook met heel veel 
plezier gedaan. Vooral ook omdat  je samenwerkt 
met een dorpsraad die bestaat uit een aantal 
geweldig betrokken mensen die elk hun interesse 
voor,  en kennis van, specifieke zaken inbrengen. 
Deze dorpsraad levert dan ook stiekem veel werk 
in het kader van leefbaarheid en welzijn voor ons 
allemaal!
Op de website van ons dorp kun je onder het 
kopje “dorpsraad” heel veel informatie vinden. 
Lees bijv. ‘ns wat over de missie/visie, neem wat 
notulen door en lees ‘wat is bereikt’. 
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Open dag 
Hobbycentrum Boxmeer

Graag willen wij de inwoners van de gemeente 
Boxmeer en omstreken uitnodigen voor de "open 
dag" van het Hobbycentrum Boxmeer op zaterdag 
10 oktober 2015.
We willen u laten zien hoe mooi dit centrum is ge-
worden. Na uitbreiding en verbouwing door veel 
vrijwilligers, is het hobbycentrum nu vrijwel volle-
dig ingericht en is er een prachtige sfeervolle ruim-
te ontstaan. 

Met hulp van o.a. Oranjefonds, Skanfonds, 
SWOGB, Stichting Steunfonds Ouderen Boxmeer 
en de Rabobank is er een prachtig hobbycentrum 
ontstaan. Ouderen, jongeren en mensen met een 
beperking zijn hier van harte welkom en kunnen 
met diverse hobby’s kennis maken. 

Het Hobbycentrum heeft als doel mensen de 
gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en hun 
hobby uit te oefenen. 
Denk hierbij aan hout- en metaalbewerking, lassen, 
tiffany, modelbouw, schilderen, boetseren, kaarten 
maken, boekbinden, zilversmeden, (edel)stenen 
bewerken/slijpen, sieraden maken of koperslaan.  
Hiervoor is een breed scala aan machines en 
gereedschappen en een voorraad basismaterialen 
aanwezig.

U bent van harte welkom op zaterdag 10 oktober 
2015 tussen 10.00 en 17.00 uur op Valendries 28 
Boxmeer (naast de gemeentewerf). 

De koffie staat klaar!

Bekijk ook eens onze website www.hobbycentrum-
boxmeer.nl voor meer informatie.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van stichting Hobbycentrum Boxmeer

Misschien zet dat dan jou te denken over voorzitter 
worden van die geweldige club!

Neem gerust eens contact met me op.

Met vriendelijke groet,
Vincent Gerrits
tel. 632426               

GESCHIEDENIS VAN 
EIGEN BODEM

Huis ter Maas

Dit monumentale pand aan de Spoorstraat werd 
vorige eeuw (1850) gebouwd als jachtverblijf voor 
koning Willem-III. Willem III vermaakte het pand 
aan de Nederlandse Hervormde Kerk van Vier-
lingsbeek. De tweede verdieping is aangebracht 
door Dominee Bronckhorst. Dominee Boeser was 
de laatste predikant die het pand bewoonde, waar-
na het werd bewoond door de familie van Heijst 
en was er de afd. Sociale Zaken en het kantoor 
van de H.A.R.K. (Rode Kruis) gevestigd. Van 1950 
tot 1970 werd het verhuurd aan de Jeugdherberg 
Centrale te Amsterdam.
Na grondig zijn verbouwing in de jaren ’80 van de 
vorige eeuw, is het tegenwoordig weer in gebruik 
als privé woning.

Bron: Thuis in Brabant

Laatste informatieavond voor 
vrijwilligers.
Ga voor glasvezel in het dorp

In 2016 start de informatiecampagne om een 
glasvezelnetwerk in onze gemeente aan te leg-
gen. Op 1 oktober organiseert LVCNET de laat-
ste informatieavond voor de mensen die mee 
willen helpen om ook hier glasvezel te krijgen. 
De vrijwilligers krijgen hiervoor een training die 
in oktober van start gaat.

De rode draad van de taken is dorpsgenoten voor-
zien van de juiste informatie. Zo denken veel men-
sen dat er al glasvezel ligt, wat niet juist is. Als vrij-
williger wordt je de glasvezeldeskundige van de 
buurt en kun je uitleggen waarom glasvezel zo be-
langrijk is. Er zijn taken samengesteld op basis 
van tijd. Het varieert van het rondbrengen van in-
formatiefolders in de buurt tot het organiseren van 
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zaterdag 10 oktober > concert > 
BEUKFEEST: PHLEBOTONIZED + 
APOPHYS + PANOPTIKON
Panoptikon zal editie 22 van het Beukfeest openen. 
Dit Nijmeegse kwartet speelt een pot overheerlijke 
death metal, met zware riffs en diepe grunts bege-
leid door beukende drums. Precies volgens het 
boekje zoals de liefhebber het wil horen. Dit moet 
natuurlijk beloont worden met een groot aantal 
hoofden dat op en neer zwiept tijdens het death 
metalgeweld.

Apophys laat van zich horen biinnen de death 
metalscene sinds 2012. De band bestaat niet be-
paald uit nieuwkomers, de bandleden verdienden 
hun sporen bij bands als God Dethroned, Toxoca-
ra en Prostitute Disfigurement. De fans waren laai-
end enthousiast over het demomateriaal wat Apop-
hys in 2013 heeft uitgebracht. In april van dit jaar 
brachten ze het album Prime Incursion uit. 
Een wreed en extreem maar tegelijkertijd ook 
divers album dat gezien wordt als een van de 
beste technische death metaldebuten van 2015. 
Nieuwsgierig geworden en zin om keihard uit je 
plaat te gaan? Komen!

Hoofdgast van het Beukfeest is de band Phleboto-
mized. Dit zevental begeeft zich sinds eind jaren 
tachtig aan het Nederlandse metalfront. In 1997 is 
de band uit elkaar gegaan waarna ze in 2013 weer 
bij elkaar zijn gekomen. De moordmachine speelt 
progressieve death metal deluxe. De grunt is ex-
treem diep en muzikaal gaat het van trage tem-
po’s naar blast stukken. De toetsen en viool dienen 

inschrijf- of informatieavonden. Voor iedereen die 
wil dat er glasvezel in het dorp komt, is er wel een 
taak. De meeste taken vragen éénmalig drie tot 
vier uur van uw tijd.

Training in oktober
In de bijeenkomsten komen alle aspecten van 
glasvezel aan de orde. Daarmee kunt u alle vragen 
van buurtbewoners beantwoorden. Als vrijwilliger 
speelt u een zeer belangrijke rol. U geeft de buren 
de juiste informatie over glasvezel. 
Inwoners hebben veel vragen over glasvezel: 
Waarom is glasvezel nodig? Moet ik een nieuwe 
tv of pc kopen? Moet ik nieuwe kabels in mijn huis 
aanleggen? Waarom is glasvezel goedkoper? 
Allemaal vragen die veel indianenverhalen 
opleveren. Daarom is het zo belangrijk dat 
vrijwilligers goed opgeleid op pad gaan om de 
buurt te informeren.

De informatieavond voor alle inwoners van het 
Land van Cuijk wordt gehouden in De Witte 
Brug, Sint Anthonisweg 63 in Boxmeer. 
Aanvang 19.30 uur.
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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                                                   

 
 

 

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

daarbij als welkome afwisseling. Met hun laatst 
compilatie CD Immense Intense Suspense/Sky-
contact is de band klaar om de boel weer flink op 
te schudden. En of je nou voor of na 1989 bent ge-
boren, iedereen die de Nederlandse metal scene 
een warm hart toedraagt moet dit eens checken! 
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 
uur > entree: 7,00 euro | <20 jaar: 5,00 
euro > reserveren: www.gryphus.nl

GRYPHUS ZOEKT DIVERS 
TALENT
Gryphus wil zichzelf komend seizoen een aantal 
keren beschikbaar stellen voor nieuw (jong) talent, 
talent op het gebied van (pop)muziek, dans, come-
dy, film, kleinkunst, literatuur, theater of welke ar-
sistieke vorm dan ook: iedereen wordt in de gele-
genheid gesteld zich te presenteren tijdens open 
podium avonden.

Latente talenten die deel willen nemen aan dit open
podium kunnen zich melden via info@gryphus.nl 
voor vragen, opmerkingen of aanmelding.

In petto
➣		zaterdag 31 oktober > duitse avond > BIER-

GARTEN FEST
➣		vrijdag 6 november > cabaret > JOCHEN OT-

TEN

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Actie geldt 5 t/m 17 oktober 2015

OP GORDIJNEN & PVC
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl
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Warme Bakker Degen
Reclame: 5 t/m 10 oktober
	 ●  Herfstvlaai €10,35
	 ●  Grof volkorenbrood €1,95
	 ●  Rogge-/v.k. rogge/zoetrogge 
  400 gram €1,10
Reclame: 12 t/m 17 oktober
	 ●  Peer Karamelvlaai €10,35
	 ●  Lôns Mikske €2,25
	 ●  4 Herfstbolletjes + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

Hallo  ouders,

Mijn naam is Wendy Kersten, ik ben 40 jaar en moeder van 3 kinderen. 
Ze zijn 14,13 en 11 jaar. Ik ben al een aantal jaren gastouder met de benodigde papieren en 
aangesloten bij een gastouderbureau. Gastouder zijn is één van mijn grote hobby’s. Ik vind het 
erg gezellig om met kinderen van 0-4 jaar van alles te doen. Lekker buiten ravotten, of binnen 
een tent bouwen, puzzelen, kleuren, taartjes bakken, wandelen..noem het maar op!!                                                                                                                     
Lijkt het je (jullie) wat om je kind bij een gastouder onder te brengen die landelijk woont en 
veel verschillende dingen doet met de kids? 
Dan kun je altijd bellen. Ten alle tijden kun je vrijblijvend kennis maken, en de sfeer proeven 
waar ze eventueel terecht komen. Wij hebben genoeg ruimte zowel binnen als buiten. 
Ook hebben we dieren, een hele lieve hond, kippen, eenden en schapen (met lammetjes).
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag voor kinderen van 0-4 jaar. 

Enkele  voordelen van gastouders:
* Je betaald alleen voor de uren waar je oppas voor nodig hebt. 
* Uurprijs goedkoper dan een kinderdagverblijf!
* In overleg zijn er vele mogelijkheden

Wendy Kersten - Maashees - Telefoonnummer 06-20846247 - Emailadres: maashees.nl@gmail.com

Fons Peltenburg
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Voor alles op fietsgebied, 
sportief of creatief,  
bij ons bent u aan  
het juiste adres. 

 
 

Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 
Grotestraat 79a 

 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85 

 
e-mail: info@fransthijs.nl  

            website: www.fransthijs.nl 

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

Open dagelijks: 
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl
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Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor 
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.nl

Afslanken? Blijvend op gewicht? 
Neem nu contact met ons op om vrijblijvend een 
Herbalife 3 Day Try-Out pakket te proberen (inclusief 
complete lichaams- en voedingsanalyse). 

Johan en Rachel Jansen 
www.samenengezond.nl 
mobiel: 06-24287219 

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA












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

Opzoek naar nieuwe meubels?

Neem eens contact op met ons.

Wij maken meubels speciaal 
voor u op maat.

Schootsveld 5     Vierlingsbeek    0478-632232

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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NIEUW: GRATIS PECH 
ONDERWEG HULP

-  100% service
-  klantvriendeli jk
-  kwaliteit
-  betrouwbaar
-  persoonli jk
-  luisteren naar  uw wens
-  goede pri js/kwaliteit  verhouding-  goede pri js/kwaliteit  verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL

Voor elke bijzondere  
activiteit of feestje! 
www.ezelgasterij.nl 

Tel: 06-11150846 

  
  

Stevensbeekseweg 3a  |  Sint Anthonis  |  T:   0485 384719  |  E:   info@ikgavoorvers.nl

De lekkerste groente en 

heerlijk fruit voor de beste prijs!

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw groente en fruit!

Bestel ook online via onze website!

Wij staan iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur 

met onze marktkraam op het Vrijthof in Vierlingsbeek!  


