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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

4 november 2014, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 21         29 oktober 2014

Bèkse dag in het Koningskerkje! 
Zondag 9 november 2014 - 15.00 uur

In de vorige Globaal stond al een aankondiging, 
maar nu is ook het programma grotendeels rond. 
Er kunnen natuurlijk nog wel dingen wijzigen, maar 
deze talenten komen op de eerste Bèkse Dag op-
treden: 
●	 Gitaarleerlingen van Willy van den Bogaard
●	 Saxofonisten
●	 Het bandje The Black Panthers
●	 Merel Klaassen (zang) 
●	 Slagwerkgroep Vierlingsbeek  
Een super gevarieerd programma, dus echt voor 
elk wat wils, wij hopen jullie allemaal te zien op 
zondag 9 november om 15 uur in het 
Koningskerkje!
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Van de redactie:

●	 We beginnen weer aan zo’n 5 maanden in  
 “de Wintertijd”. De noten, kastanjes en 
 eikels zijn al gevallen, nu zijn de bladeren  
 aan de beurt.... 
 Het geldt in alle seizoenen: ziet U een 
 gevaarlijke situatie voor het verkeer, meldt  
 dit dan via de app Mijn gemeente of het  
 meldpunt openbare ruimte op 
 www.boxmeer.nl.
●	 Binnenkort start Waterschap Aa en Maas  
 met de uitvoering projekt Beekherstel 
 Vierlingsbeekse Molenbeek. 
 De werkzaamheden gaan tot uiterlijk 
 31 dec. 2015 duren!
●	 JVC gaf Volharding voetballes tijdens de 
 1e helft van het Bekerduel 17 okt.  j.l. 
 Na de rust begon Volharding echter aan  
 een prima 2e helft met de verdiende 
 eretreffer. Zal Volharding dit prima spel  
 door kunnen zetten in dit lopende voetbal  
 seizoen??? Kei goei vurnemen!!
●	 Opnieuw staan wij mede- redactieleden  
 machteloos langs de zijlijn... Jos en Nelly:  
 beterschap, alle goeds en veel sterkte 
 toegewenst!

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
29 okt VOVG: Knutselen met papier
30 okt KBO: Excursie Bakkerijmuseum in 
  Ottersum. Vertrek 13.00 uur
31 okt Gêf ’t dûr: Schikken en Bikken bij broer en
  zus; aanvang: 18.00 uur tot + 22.00 uur
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
6 nov KBO: De Nederlandse film: 
  “Alles is familie” in Plein 27 Maashees:  
  Aanvang 14.00 uur
9 nov Stichting Koningskerkje: Bèkse Dag 
  (ipv Week van Beek)

9 nov Herberg Thijssen: Dansavond met live  
  muziek; aanvang 19:00 uur
15 nov De Keieschieters: Prinsenbal
15 nov     LekkerBeks: Open Dag 
  van 15.00 tot 18.00 uur.
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 
  Gruwelijkheden zaal open: 20.30 uur
22 nov Vierlingsbike Mountainbike Toertocht,
  Organisatie Fietsgroep Frans Thijs 
  Vierlingsbeek; start vanaf 12.00 tot 
  13:30 uur
22 nov Herberg Thijssen: Band Third Half;   
  aanvang 21:00 uur
28 nov Zonnebloem: Sinterklaasmiddag
28 nov KBO: Bezoek kerstmarkt Haarzuilen:   
  vertrek 11.45 uur.
28 nov Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman);
   inschrijven vanaf  20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
29 nov Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
29 nov Harmonie de Herleving: Popconcert   
  i.v.m. 140-jarig  jubileum van de 
  harmonie
2 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergade-  
  ring aanvang 20:00 uur in 
  Joffershof
12 dec Gryphus: cabaret: Brokstukken > Heavy  
  Balls: zaal open: 20.30 uur
13 dec Groenings koor: Winterconcert   
  in de Zandpoort te Groeningen;  
  aanvang 20:00 uur
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: Groeningse avond
10 jan De Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant “wat de gek ervoor geeft”
14 jan De Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
16 jan Gryphus: cabaret: Ellen Dikker > 
  Groene Vingers (try-out): 
  zaal open: 20.30 uur
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
27 feb Gryphus: cabaret: Marco Roelofs >   
  Ramkoers: zaal open: 20.30 uur
20 mrt Gryphus: cabaret: Fuad Hassen > 
  Pareidolia: zaal open: 20.30 uur
21 mrt Hans Coolen live in concert 4 in Concordia
29 mrt Harmonie de Herleving: Koffieconcert
  Voorjaar Symphonica in Sporto: 
  Valbreken Jong & Oud i.s.m. Basis-
  school 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 Zaalvoetbal-
  vereniging Concordia
21 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2015
25-28 juni Zanggroep Evergreen: Revue
5 juli Symphonica in Sporto: Grande Finale
30 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt:  Bekse Brug-
  geloop
4-7 sept Groeningse Kermis
5-6 sept Kunst en Cultuur festival 
  “Schijt aan de grens”
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken

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

Nieuwtjes vanuit de 
“Beheercommissie deelparochie 
Vierlingsbeek/Groeningen”.

●	 Kerkklokken luiden voor overledene. Als er 
parochianen zijn die om 11.00 uur willen laten lui-
den voor een overleden familielid, dan kan men 
contact opnemen met een van de twee kosters, 
te weten Jan Stoffelen en Gerard Willems. 

Vieringen 
en 
intenties   

november - 
december

1 november:
kerk Vierlingsbeek: 19.00 uur: Allerheiligenvie-
ring m.m.v. St. Anthonius- en St.-Nicolaasgilde en 
Groenings Koor.
Intenties: Overl. fam. Elbers-v.d.Cruijsen, Thij de 
Hoog en zoon Martien, Jan Jans en overl. fam,  
overl. ouders Sommers - Hermens en zoon Piet,  
Sjang Jansen en overl. fam,Wies Stoffelen -Smits 
namens parochie, Sjef Hendriks en zoon Jos, 
Annie en Jeannette Fransen, overl. ouders 
Bouten - Rühl en Jan, Harrrie Cremers, Jo Roe-
lofs, Bert en Bets Jansen - Heyl, overl. ouders Van 
Kempen - Jacobs, Gerrit en Riek Elbers -Stiphout, 
overl. ouders Willems - van Dommelen, Jan 
Verblakt, overl. ouders Van Sambeek - Elbers, 
Martien Hendriks en overl. fam, overl. ouders 
Martien en Annie Vervlakt - Dijks, overl. ouders
Van Bon - Hendriks, Piet Evers en overl. fam, 
Harrie Kessels, overl. ouders Chris en Maria Evers 
- Poels en René, Wim Ermers en overl. fam.

2 november:
kerk Vierlingsbeek: 13.30 uur: Allerzielenviering 
met aansluitend tocht naar kerkhof

8 november:
kerk Maashees: 19.00 uur: eucharistieviering.

11 november:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering

16 november:
kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: eucharistieviering 
met kinderwoorddienst
Intenties: Overl. fam. Bardoel, Thea Pijls -Jacobs 
en overl.fam. 

22 november:
kapel Groeningen: 19.00 uur: eucharistieviering

25 november:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering

29 november:
kerk Maashees: 19.00 uur: eucharistieviering

7 december:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: eucharistieviering
Intenties: Overl. Fam. Rutten - Tielen, Johannes 
Deenen en Gerardina en Mina Jans, overl. ouders 
Willems - van Dommelen, Mien Verbeeten - v.d. 
Bergh namens KBO.

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.-

Overleden:
Mien Verbeeten - van den Bergh, 83 jaar.
Genietend in en rond de tuin, bezig met bloemen 
en planten was een van haar grote hobby’s.

(zie voor info ook de websites: 
www.parochievierlingsbeek.nl 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)
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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 kin-
deren. 
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                         
info@bibliobeek.nl

 Voor het afspreken van een begrafenisdienst of 
crematie met assistentie van het pastorale team, 
wordt u dan doorverwezen door de kosters of 
kunt u zelf contact opnemen met Marietje Hubers.

●	 HERHAALDE OPROEP: Vrijwilligers kerkba-
lans 2015. Eind januari 2015 vindt de Actie Kerk-
balans 2015 plaats. De beheercommissie 

 Vierlingsbeek - Groeningen is nog op zoek naar 
vrijwilligers die in een bepaalde straat de envelop-

 pen huis aan huis willen bezorgen. Het betreft al-
leen het bezorgen van de enveloppen, de inwo-

 ners van Vierlingsbeek - Groeningen dienen 
daarna zelf bij een aantal adressen de retour en-
veloppe terug te brengen. Mocht u interesse heb-
ben dan kunt u dit doorgeven via 

 wilbertbernadette@ziggo.nl of contact opnemen 
met ondergetekende.

●	 Volgende vergadering. Deze is op maandag 15 
december 2014 om 20.00 uur in de sacristie.

Wilbert Wijnhoven

DANKBETUIGING

Wij danken u voor alle warmte 
die wij hebben mogen ontvangen 

bij het afscheid van ons Moe

Mien Verbeeten-van den Bergh

Uw belangstelling, op welke wijze dan ook, 
was voor ons een grote steun.

familie Verbeeten

Adventsactie 2014.

Na het mooie succes van vorig jaar gaan we ook dit 
jaar een Adventsactie opzetten, samen met de vor-
melingen in onze grote parochie. Het doel wordt dit 
jaar de inventaris van een gaarkeuken in de hoofd-
stad van Chili. Vorig jaar hebben we ingezameld 
voor het eten voor de straatkinderen en dit jaar wil-
len we ervoor gaan zorgen dat er ook goed, veilig 
en snel gekookt kan worden voor die straatkinderen. 
Een mooi doel, denken wij. Maar wij, vormelingen 
en diaconiegroep, kunnen dat niet alleen. Daarom 
een verzoek aan parochianen, hebt u spullen die 
we tijdens de verkoop in de adventsperiode kunnen 
verkopen in een kraampje in de kerk, dan houden 
we ons aanbevolen. De vormelingen maken ook 
spullen en gaan die ook in de advent verkopen. La-
ten we er samen voor zorgen dat de straatkinderen 
in Santiago ook elke dag een warme maaltijd krij-
gen, net als wij. Hebt u spulletjes, gebreid, gehaakt 
of geknutseld, welke wij mogen verkopen voor dit 
goede doel, neem dan contact op met mevr. Marie-
tje Hubers, Kreupelstraat 9, lid pastoraatsgroep, tel. 
631222. De kinderen zullen u dankbaar zijn.

BUITEN DE DORPSGRENZEN (70)
Nu kwam Panken wel naar buiten. Hij nam de ver-
woestingen in ogenschouw en natuurlijk beschul-
digde hij ons van het aanrichten daarvan. Eigenlijk 
was dat niet zo gek. Wij waren op dat moment de 
enige aanwezigen. De man die verantwoordelijk 
was voor dit akkefietje, de humorist Hen Arts, was 
meteen na het afsteken van het vuurwerk met zijn 
Kever weggespoten richting Haps. We lieten Pan-
ken maar tieren en liepen terug richting kerk.
Een ons achterop komende jonge Boxmeerse in-
gezetene -ik kende hem slechts van gezicht- was 
eveneens de overtuiging toegedaan dat wij de 
vernielingen bij Panken op ons geweten hadden 
en meende ons daarvoor luidkeels te moeten be-
kritiseren. Hoe kon hij zoiets beweren? Hij was er 
toch niet bij geweest? Weer iemand die ons vals 
beschuldigde. Hij kreeg van mij een schop in zijn 
achterste. Met het dreigement dat ik hiermee nog 
niet jarig was, maakte hij zich uit de voeten.
Misschien had De Wildt vlak bij de kerk nog wel 
wat kroketten of nasiballen in voorraad; we zou-
den eens gaan kijken. Op dit adres hadden we 
iets meer geluk. De vakjes lagen vol met snacks.
Nu hadden we echter kwartjes te weinig. Fren 
vroeg de buffetbediende die zich achter een soort 
loket bevond, of hij twee gulden wilde wisselen.
Dat gebeurde maar hij kreeg slechts zeven kwart-
jes terug. Deze oplichterspraktijken werden door 
Fren echter niet geaccepteerd en hij eiste dan 
ook het hem rechtmatig toekomende kwartje op. 
De buffetbediende, een broodmager persoon van 
middelbare leeftijd, lachte hem echter in zijn ge-
zicht uit. Hij peinsde er niet over, grijnsde hij. Hij 
voelde zich volkomen veilig in zijn solide afgeslo-
ten hapjesburcht. Toen hij echter te dicht in de 
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buurt van het loket kwam, greep Fren hem bij zijn 
bakkersjasje, trok hem naar zich toe en schudde 
hem heftig door elkaar. “Hier met dat kwartje!”, 
beet Fren hem toe. Vervolgens zag ik dat hij de 
snackverkoper losliet en razendsnel zijn handen 
terugtrok. Een fractie van een seconde later en 
Fren was een paar vingers kwijt geweest. Want de 
in het nauw gedreven buffetknecht had - ondanks 
het feit dat hij ernstig in zijn bewegingen belem-
merd werd - toch kans gezien een groot vleesmes 
te pakken. Daarmee hakte hij op Fren in, gelukkig 
zonder hem te raken. Dit ging mij te ver. In de hoek 
van de automatiek stond een vuilnisbak van ge-
vlochten staal. Hij was tot de rand gevuld met 
smerige papieren zakjes en plastic bakjes en 
vorkjes. Met veel geluk zou het misschien wel luk-
ken, dacht ik. “Terug jullie!”, schreeuwde ik tegen 
Fren en Kid Botden. Ik hàd veel geluk met mijn 
worp. De afvalbak die onderweg veel van zijn in-
houd verloor, beschreef een fraaie boog door de 
lucht en vloog pardoes door het loket naar binnen. 
Hij kwam precies terecht in een bak gloeiend vet. 
Wij hoorden een door merg en been gaand gillen. 
Het was niet uitgesloten dat de buffetbediende 
geraakt was door opspattende vetdruppels.
“Wegwezen hier!”, hoorden wij Kid Botden roe-
pen en meteen was hij om de hoek in het duister 
verdwenen. Kid had geluk. Meer dan Fren en ik. 
Want wij kwamen niet zo gauw weg.
Ze waren met een man of tien, twaalf. Ik kende er 
bijna niemand van. Enkelen slechts van gezicht. 
In hun midden stond de knaap die ik zo-even een 
schop verkocht had. “Die lange dweil daar”, zei 
hij, terwijl hij naar mij wees.
Dat zou vanavond wel op knokken uitdraaien, ver-
moedden wij. Dat gebeurde wel meer, maar in te-
genstelling tot andere keren konden wij onze te-
genstanders thans niet uitzoeken. Met vuistvech-
ten hadden wij zo onze principes: niet tegen klei-
neren, maar zeker niet tegen groteren  en natuur-
lijk al helemaal niet tegen een overmacht. Maar 
we hadden weinig keus. De gezichtsuitdrukking 
van de groep Boxmerenaren voorspelde weinig 
goeds. We konden ze vóór ons houden. Als er een 
paar in onze rug opgedoken waren was er hele-
maal geen beginnen aan geweest.

Wordt vervolgd.
Nelson

St. Maarten 2014                               

Daarboven stralen de sterren, bene-
den stralen wij. Mijn licht is aan, ik 
loop vooraan, la bimmelebammele-
bom. Mijn licht is uit, ik ga naar huis, 
la bimmelebammelebom.  
 

Op 9 november vieren we het feest van Sint Maar-
ten. Het feest, waarbij de kinderen met hun lichtje 
de straat op gaan om voor de mensen te zingen. 
Spannend om met een hele groep ’s avonds als het 

donker is met al die lichtjes over straat te gaan en 
de liedjes van Sint Maarten te zingen. Om 17.30 uur 
zal de lampionnenoptocht vanaf het plein voor ba-
sisschool Laurentiushof vertrekken om het St. Maar-
tensfeest te vieren.

St. Maartensfeest, 1ste feest van het licht, het samen 
delen, het samen zijn op een koude novemberavond, 
licht scheppen in de duisternis, het gedenken van 
de sterfdag van St. Martinus ofwel St. Maarten.

Wie was Sint Maarten?
Martinus was officier in het leger van de Romeinen 
en hij leefde ongeveer drie en een halve eeuw na 
Christus. Op een koude, gure dag reed hij met zijn 
soldaten een stadje in Frankrijk binnen. Bij de stads-
post zat een arme man te bedelen om een aalmoes. 
De arme man had het zo koud dat hij helemaal rilde. 
Martinus wilde hem zo graag helpen maar hij had 
geen geld bij zich. Hij nam zijn zwaard en sneed zijn 
kostbare mantel in 2 stukken en gaf de helft aan de 
rillende bedelaar. Die nacht ligt Maarten in bed en 
heeft een droom. In die droom komt Jezus naar hem 
toe, alleen maar gekleed in een halve soldatenman-
tel. Maar die had hij toch aan de arme bedelaar ge-
geven? Dan hoort hij Jezus tot de engelen zeggen: 
“Hier heb je nou die Maarten. Die ongedoopte 
Romeinse soldaat. Hij heeft mij zien staan en mij 
gekleed!” De droom maakt zo’n indruk op Maarten 
dat hij zich de volgende dag laat dopen en christen 
wordt. Hij wil ook niet langer meer in het leger 
blijven. Hij gaat helemaal alleen wonen, in de buurt 
van de stad Tours, als monnik. Hij doet veel goede 
dingen voor de mensen daar. Zo veel dat zijn naam 
in heel de streek bekend wordt. Wanneer op zekere 
dag de bisschop van Tours sterft, willen de mensen 
Maarten tot bisschop maken. Hij wordt door deze 
mensen meegenomen naar Tours en wordt daar 
bisschop. Maar Maarten blijft eenvoudig. Hij blijft 
goed doen, juist voor de armen. Op 11 november 
van het jaar 397 stierf bisschop Martinus en na zijn 
dood werd hij een heilige. We herdenken St. Marti-
nus dus, net als alle heiligen, op zijn sterfdatum.

Dus kinderen, ouders, opa’s en oma’s, bij deze 
nodigen wij jullie allemaal uit om op 9 november 
samen met ons dit mooie lichtfeest te vieren. 

Ook de mensen die niet mee willen of kunnen lopen 
nodigen wij uit om naar de optocht te komen kijken. 
Vanaf het plein lopen wij richting het Hulder en ver-
volgens gaan wij via de Luciastraat, Beekstraat, Jan 
de Beyerstraat, de Merletgaarde, Prins van Oranje-
straat, Udo de Boyestraat naar het veldje.

Tot 9 november
Werkgroep St. Maarten
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Pop Swing Night 2014: 
alleen maar hits en klassiekers! 

In de vorige Globaals werd de Pop Swing Night 
2014 al aangekondigd. Op 29 november 2014 zul-
len harmonie en slagwerkgroep zich van hun beste
kant laten zien, in samenwerking met een heuse 
band, een bonte verzameling zangers en zange-
ressen, én smartlappenkoor Van Heure Zinge! 

U zult deze avond alleen maar de grootste hits en 
muziekklassiekers uit 50 jaar muziekgeschiedenis 
horen. Gelooft u het niet? Even wat statistieken:
●	Bij elkaar opgeteld stonden alle nummers samen 

meer dan 7 jaar in de top-40.
●	Er zullen deze avond maar liefst 10 nummer-

1-hits gespeeld worden. 
●	Samen stonden deze nummer-1-hits 34 weken 

op nummer-1.
●	Er zullen deze avond 30 top-2000-nummers 

voorbij komen.
●	Maar liefst 8 van deze nummers stonden in de 

top-20 van de top-2000.
●	En twee nummers stonden ooit zelfs op 1 in de 

top-2000. Welke? Dat houden we nog even ge-
heim.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws 
over deze avond? Word dan lid van de “Pop 
Swing Night 2014”-Facebookpagina. En koop uw 
kaartje voor 29 november alvast bij PLUS Verbee-
ten, want het belooft een geweldige avond te wor-
den! 

Wat? POP SWING NIGHT

Wanneer? 29 november 2014, vanaf 20.00 uur

Waar? Concordia, Vierlingsbeek

Wie? 
●	 Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving 
●	 Smartlappenkoor Van Heure Zinge
●	 Een enthousiaste band
●	 Een groep zangers en zangeressen van Bèkse 

bodem

Kaarten? 
●	 € 12,50 (inclusief 2 consumpties) in de 
 voorverkoop (PLUS Verbeeten)
●	 € 15,- (inclusief 2 consumpties) aan de deur

Open dag bij LekkerBèks
Datum: zaterdag 15 november 
Tijdstip: 15:00 tot 18:00 uur 
Locatie: Laurentiusstraat 57

Heb je geen tijd of zin om te koken? Geen pro-
bleem. Bij LekkerBèks staan dagelijks vers bereide 
maaltijden klaar om mee te nemen. Thuis alleen 
nog even opwarmen in de oven of in de magne-
tron.

Daarnaast verzorgt LekkerBèks catering voor alle 
soorten gelegenheden. Schotel je gasten wat lek-
kers en origineels voor, geheel toegespitst op jouw 
wensen. 
 
Kom naar de open dag en laat je informeren over 
de mogelijkheden die LekkerBèks jou kan bieden. 
Laat je overtuigen en verrassen door de (h)eerlijke 
smaken. Ook kun je proeven wat LekkerBèks in 
petto heeft voor de feestdagen.

Graag tot ziens op zaterdag 15 november.
Judith Rouwens 
Tel. 06-14050298 
www.lekkerbeks.nl 
info@lekkerbeks.nl
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Vierlingsbeek/Groeningen

KBO soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag is er een soos-inloop-
middag in gemeenschapshuis Joffershof. 
Wilt u graag een kaartje leggen, sjoelen of rummi-
kubben, dan bent u van harte welkom. Ook voor 
een kopje koffie/thee of een praatje kunt u binnen-
lopen. 
De middag is van 14.00 uur tot ± 16.00 uur in de 
ontvangstruimte. 

Excursie bakkerijmuseum Ottersum
Donderdag 30 oktober gaan we op excursie naar 
Bakkerijmuseum “Arts Bakkers van Toen” in 
Ottersum. In dit museum staat een grote verzame-
ling van bakkerijmachines en gereedschappen. 
Ook is er een compleet ingerichte oude winkel en 
bakkerij. Harrie nodigt ons uit om naar zijn verha-
len te luisteren over meer dan alleen de bakkerij 
van Toen. We vertrekken om 13.00 uur vanaf het 
Vrijthof. 

Intergemeentelijk volksdansdag  
Zaterdag 1 november wordt in MFC Oelbroeck,  
Breestraat 1/D in Sint Anthonis de jaarlijkse volks-
dansmiddag gehouden. U wordt van harte uitgeno-
digd om een kijkje te komen nemen. 
De toegang is gratis. Het programma is ‘s morgens  
van 10.00 - 13. 30 uur met de deelnemende 
groepen uit Stevensbeek, Mill, Boxmeer, Beugen 
en Sambeek.
‘s Middags van 14.00 - 16.30 uur met Westerbeek, 
Wilbertoord, Cuijk, Wanroij, Overloon en Oploo.

Alleengaanden
Zondag 2 november is er geen bijeenkomst voor 
alleengaanden.

Filmmiddag in Maashees
Donderdag 6 november wordt in Plein 27 in Maas-
hees de jaarlijkse filmmiddag gehouden. 
De Nederlandse film: 
“Alles is familie” zal worden getoond. 

Het verhaal: 
In Alles is Familie is iedereen binnen de familie De 
Roover op een punt in zijn leven beland waarin het 
maken van cruciale keuzes onvermijdelijk is. Zo wil 
Winnie (Clarice van Houten) een baby, haar man 
Rutmer wil dichter bij zijn gevoel komen, zijn broer 
Charlie wil vooral geen verantwoordelijkheid en hun
zwager Dick wil zijn overleden vrouw terug. Pater 
familias Arend wil gelukkig zijn en zijn vrouw 
Jeanette wil dat iemand haar wil. 

Entree € 5,-- inclusief één consumptie. 
De film begint om 14.00 uur. 

Kienen
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 7 en 21 november Aanvang: 14.00 uur

De vaste activiteiten van de KBO zijn
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
 Info 632190
Donderdag: Soos inloopmiddag op 
van 14.00 -16.00 uur in het Joffershof
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 alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof  Info 632028

Dinsdag 
4 november
Rayonavond

De rayonavond is georganiseerd voor alle leden 
van de Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek Groe-
ningen en voor de vrouwenorganisaties van Maas-
hees en Vortum Mullem. Deze avond wordt gehou-
den in zaal Concordia en zal starten om 20.00 uur. 
Dit jaar zal zang- en theatergroep Oker uit Over-
loon ons een fantastische avond bezorgen met een 
verrassend en spectaculair optreden. Een deel van 
hun optreden is een preview van de show “Show-
bizz” die zij volgend jaar in de schouwburg van 
Venray zullen gaan opvoeren. Deze groep bestaat 
uit een 45-tal leden, waarbij het optreden een com-
binatie zal zijn van zang en theater. 

Let op: In de kalender staat vermeld dat deze 
avond plaatsvindt op woensdag 5 november. Deze 
avond is verzet naar dinsdag 4 november!

Locatie : Concordia
Aanvang : 20.00 uur
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9 November 2014 
Bèks Muziektalent 

 
Een gevarieerd muziekprogramma vanaf 15.00u:  
 Gitaarleerlingen van Willy van den Bogaard 
 Saxofonisten 
 Slagwerkgroep Vierlingsbeek 
 The Black Panthers 
 Merel Klaassen 
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CV De Keieschieters
     presenteert:

CV De Keieschieters
     presenteert:

www.dekeieschieters.nlwww.dekeieschieters.nl

JEUGD-
PRINSENBAL

vr. 21-11-14

vanaf 19.00 uur

bij De Wildeman

PRINSENBAL
za. 15-11-14

vanaf 20.30 uur

bij Concordia

LOTENVERKOOP

CARNAVALSTOTO
oktober25

Toneelvereniging Kom Op 
presenteert

Culinaire catastrofe
Geregisseerd door Jet Lenkens

Uitvoeringsdata:
●		 Zondag 2 november 20:00 uur 
 Plein 27 Maashees
●		 5 - 6 - 7 november 20:00 uur
 ‘t Pelgrimshuis Smakt

●		 Speciaal voor de basisschoolkinderen is er op 
zaterdag 1 november om 9:30 de mogelijkheid 

om gratis de uitvoering te zien tijdens de 
 generale repetitie.

Kaartjes kosten €8.-
Reserveren kan via 06-28429578

Het gebouw waarin nu restaurant de Gevulde 
Snoeshaan is gevestigd was vroeger een snack-
bar. Dat brengt voor mevrouw de Kroon, de nieu-
we eigenaresse, veel problemen met zich mee. Zij 
doet er alles aan om van de Gevulde Snoeshaan 
een stijlvol en chique restaurant te maken. Maar 
met lui en brutaal personeel, problemen in de orga-
nisatie, de meest bizarre gasten en een chronisch 
gebrek aan toiletpapier is dat geen gemakkelijke 
opgave…

Wij hopen U te mogen begroeten tijdens een van 
onze uitvoeringen en kijken ernaar uit U te voor-
zien van een avondje amusement en gezelligheid.
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Dag van de Mantelzorg 2014

Nederland telt 3,5 miljoen mantelzorgers. Een 
mantelzorger zorgt langdurig en vaak intensief 
vanuit een persoonlijke relatie zijn of haar hulpbe-
hoevende, chronisch zieke of gehandicapte part-
ner, ouder, kind, vriend(in) of buur. Mantelzorgers 
kiezen er niet voor, maar ze rollen erin. Het over-
komt je en de zorg wordt als vanzelfsprekend ge-
zien. Deze hulp uit liefde of persoonlijke betrokken-
heid wordt mantelzorg genoemd. Mantelzorgers 
zetten zich belangeloos in voor hun naaste. Zij zijn 
het fundament van de zorg.  Op 10 november is 
de Landelijke “Dag van de Mantelzorg”en organi-
seert het Steunpunt Mantelzorg verschillende acti-
viteiten om mantelzorgers een hart onder de riem 
te steken: 

Langs het tuinpad
. . .  en verder weg

t/m 9 november 2014

mixed media en fotowerk
goudzaadjes
tijdvleugeltjes
tuinscherven
en lijnenwerk

Kristianne Tummers

Museum Het Petershuis te Gennep

Langs het tuinpad …  e n  v e r d e r  w e g    
raakt aan twee in uiterlijk verschillende werelden:
de schijnbare strengheid van een geometrische lijn 
tegenover de organische vorm van bloemen en za-
den. 
Het werk van Kristianne Tummers bevat altijd een 
diepere laag die het denken van de kijker beweegt. 
De schilderijen, foto’s en objecten vormen een po-
etische verbeelding van stille, ingetogen belevin-
gen.
Oude bestelgidsen van zaden en planten zijn ver-
werkt tot ‘tuinscherven’.

tuinscherven
getuigen van herinneringen
bloemen
in hun stille expressiviteit
houden onvergetelijkheid vast
tussen vergankelijk
en onvergankelijk zijn

de tijd
staat stil 
langs het tuinpad
van het verleden
of gaat ze er juist aan voorbij?

FINISSAGE

9 november 15.00 uur

Op de laatste dag vindt er een muzikale finissage 
plaats.
Aike Jeucken, Stef Brans en Volkert Visser schre-
ven muziek bij het werk van Kristianne Tummers 
en brengen die tijdens de finissage ten gehore: 
soundscapes, mooie melodieën, drones en field re-
cordings op contrabas, basgitaar, gitaar & viool. 

Op zondag 2 en zondag 9 november is 
Kristianne Tummers in het museum 
aanwezig.

Museum Het Petershuis is geopend op 
woensdag t/m zondag van 14-17 uur.

www.kristiannetummers.nl
www.museumhetpershuis.nl
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Verwenmiddag voor mantelzorgers in 
Land van Cuijk
Op 7 november 2014 is er een verwenmiddag voor 
alle mantelzorgers in het Land van Cuijk. Mantel-
zorgers kunnen deze middag lekker winkelen en 
snuffelen op de verwenmarkt, deelnemen aan de 
stadswandeling, een workshop of spel en genieten 
van de gezelligheid onder het genot van een hapje 
en drankje. Mantelzorgers worden ontvangen in de 
Weijer, Raetsingel 1 te Boxmeer, van 13.00-17.00 
uur. Aanmelden kan tot 29 oktober 2014.
Nieuwscafé  
Tijdens de verwenmiddag is er een nieuwscafé van 
16.00-17.00 uur. Het nieuwscafé is een regionale 
praatprogramma waar steeds andere gasten aan 
de tand worden gevoeld door journalisten van de 
Gelderlander. Nieuwscafé is een samenwerking 
met de Gelderlander, Biblioplus, Boxmeers Week-
blad, de Weekendkrant en TV Land van Cuijk. Het 
onderwerp is mantelzorg en de mantelzorgwaarde-
ring. Per 1 januari 2015 komt het mantelzorgcom-
pliment te vervallen en zijn de gemeenten verant-
woordelijk voor de waardering van mantelzorgers. 
De waardering van mantelzorgers moet gebaseerd 
zijn op twee uitgangspunten: het geven van een 
blijk van waardering en een tegemoetkoming in de 
kosten. Hebt u als mantelzorger een idee of sug-
gestie, kom dan meepraten.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht
bij Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk, 
telefoon: 0485-846739 of via website: 
www.mantelzorglvc.nl.

Sensoor blijft luisteren
Gemeenten vertrouwen anonieme hulp 
toe aan Sensoor

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
heeft namens nagenoeg alle gemeenten de 
opdracht ‘Anonieme hulp op afstand’ toever-
trouwd aan Sensoor. Dit is het resultaat na een 
aanbestedingsprocedure met meerdere aanbie-
ders. Het betekent dat de vrijwilligers van Sen-
soor ook na 1 januari onverminderd een luiste-
rend oor bieden per telefoon, chat en e-mail.

Gemeenten zijn, in het kader van de nieuwe WMO, 
vanaf januari 2015 verplicht om anonieme hulp op 
afstand aan te bieden aan haar inwoners. Daarom 
is er een aanbestedingsprocedure in gang gezet 
waarop aanbieders een offerte konden indienen. 
De VNG heeft bij de beoordeling onder andere ge-
toetst op werkwijze, effectiviteit en het vrijwilligers- 
en personeelsbeleid. 
“Sensoor heeft bewezen deze opdracht te kunnen 
vervullen, met dank aan meer dan 55 jaar ervaring 
en de ruim 900 voor dit werk goed opgeleide vrij-
willigers. Voor personeel, vrijwilligers en vooral ge-

bruikers van de dienst is deze toekenning ontzet-
tend goed nieuws” aldus Willemieke Ottevanger, 
directeur van de Vereniging Sensoor Nederland. 

Aandacht op afstand 
Gehoord worden is een basisbehoefte van ieder 
mens. Het is nodig om inzicht te krijgen in gevoe-
lens, problemen en het geeft steun bij verdriet. De 
vrijwillige medewerkers van Sensoor bieden een 
luisterend oor en een goed gesprek waarbij het 
verhaal van de ander centraal staat. Ze helpen ge-
dachten onder woorden te brengen en denken 
mee hoe met een probleem of vraag om te gaan. 
De anonimiteit en het feit dat de dienst ook bui-
ten kantoortijden bereikbaar is, maakt de hulp zeer 
laagdrempelig.   

Sensoor
Sensoor is de grootste organisatie in Nederland 
die emotionele ondersteuning op afstand biedt 
vanuit vestigingen in het hele land. Sensoor is 
sinds 1958 dag en nacht anoniem bereikbaar per 
telefoon. Jaarlijks voeren de vrijwilligers rond de 
250.000 gesprekken via telefoon, chat en e-mail. 
Bellen kan dag en nacht via 0900-0767 of een lo-
kaal nummer. Chatten en E-mailen kan via het be-
veiligde website van Sensoor. Voor de lokale tele-
foonnummers van Sensoor en chat- en e-mailhulp, 
zie www.sensoor.nl 

Artikel Landelijke 
site helpt 
burenproblemen 
oplossen

Zo’n 80 lokale organisaties voor Buurtbemid-
deling, waaronder Buurtbemiddeling Land van 
Cuijk, hebben gezamenlijk één website ontwik-
keld, www.problemenmetjeburen.nl. Op deze 
site is algemene informatie over de 10 meest 
voorkomende burenproblemen te vinden en 
worden tips gegeven voor mogelijke oplossin-
gen. Bezoekers worden direct doorverwezen 
naar de voor hen dichtstbijzijnde organisatie 
voor Buurtbemiddeling.

Bemiddeling versus rechtspraak
Het grote verschil tussen Buurtbemiddeling en een 
door de rechter opgelegde oplossing is de bewust-
wording die ontstaat in de gesprekken tussen bu-
ren. Onder begeleiding van de buurtbemiddelaar 
gaan beide partijen met elkaar in gesprek. In de 
gesprekken krijgen buren begrip voor elkaars si-
tuatie en daardoor is een oplossing sneller gevon-
den. Legt de rechter een oplossing op, dan is daar-
mee nog niets aan het onderliggende probleem en 
de burenrelatie zelf gedaan.
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vrijdag 31 oktober > Martijn Koning > 
Sint & Nieuw (try-out)
Op verzoek van VARA-BNN speelt Martijn Koning 
dit jaar de Sinterklaasconferènce Sint & Nieuw. 
Een soort Oudejaarsconferènce maar dan net 
even anders. Martijn blikt op geheel eigen wijze te-
rug op het jaar 2014 maar zal ook de nodige aan-
dacht hebben voor de Goedheiligman en zijn veel-
besproken kornuiten. Op 5 december wordt Sint & 
Nieuw uitgezonden op televisie.

Radius is op zoek naar Vrijwillige 
Buurtbemiddelaars!

Buurtbemiddeling is een succesvolle methode 
om conflicten tussen buren op te lossen. Getrainde 
vrijwilligers brengen buren weer met elkaar in ge-
sprek. Ze helpen partijen om het onderlinge con-
tact te herstellen en zelf oplossingen voor het con-
flict te bedenken. Buurtbemiddeling, een onderdeel 
van Radius welzijnsorganisatie Land van Cuijk, is 
op korte termijn op zoek naar enthousiaste buurt-
bemiddelaars die graag ondersteuning bieden bij 
oplossen van burenruzies in het Land van Cuijk. 
Buurtbemiddeling is heel afwisselend en door-
gaans ook dankbaar werk. Het kost gemiddeld 6 
uur per maand. U hoeft geen bepaalde opleiding te 
hebben. Het belangrijkste is dat u goed kunt luiste-
ren en niet te snel oordeelt. 

Volksdansdag

Dit jaar vindt de intergemeentelijke volksdansdag 
plaats in het Multi Functioneel Centrum Oelbroeck 
aan de Breestraat 1D in Sint Anthonis, georgani-
seerd door de stichtingen welzijn ouderen van de 
gemeenten Boxmeer en Cuijk. De zaal gaat open 
om 9.30 uur. 
Van 10.00 -13.30 uur zullen een aantal groepen 
optreden uit Beugen, Boxmeer, Mill & St. Hubert, 
Sambeek en Stevensbeek. Na de middagpauze 
zullen van 14.00-16.30 uur ook een aantal groepen 
voor u optreden afkomstig uit Cuijk, Haps, Oploo, 
Overloon, Wanroij, Westerbeek en Wilbertoord. In 
het ochtend- en middagprogramma is een korte 
pauze ingelast.
Belangstellenden zijn van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de voorzitter van de 
werkgroep Dansdagen, Wim Willems, via e-mail 
w.willems3@home.nl of via tel. 0478-636321.

Alle bemiddelaars krijgen een training en hebben 
met regelmaat een teamvergadering. De buurtbe-
middelaar maakt deel uit van een enthousiast en 
deskundig team. De coördinator maakt graag een 
afspraak met u voor een oriënterend gesprek.
Kortom:
- kunt u goed luisteren; 
-  heeft u een neutrale en onpartijdige houding; 
-  benadert u mensen op een open en 
 positieve manier; 
-  dringt u uw eigen waarden en normen niet op; 
-  staat u open voor en respecteert u mensen uit 

andere culturen en vindt u het interessant om 
de gecertificeerde training te volgen? 

Neem dan contact op via info@buurtbemiddeling.nl 
of bel naar 0485-574440 en vraag naar Froukje 
Drent, coördinator Buurtbemiddeling.

RADIUS
 organisatie voor welzijn Land van Cuijk

Radius, organisatie voor welzijn Land van Cuijk en 
de andere organisaties die bijdroegen aan 
www.problemenmetjeburen.nl hopen dat met de 
komst van de nieuwe site ook meer mensen het 
bestaan van Buurtbemiddeling ontdekken. “Nog 
lang niet iedereen kent dit fenomeen waarbij vrijwil-
lige bemiddelaars burenrelaties helpen verbeteren. 
Zouden meer mensen dit kennen, dan konden veel 
conflicten in een vroeg stadium voorkomen wor-
den”, aldus Froukje Drent, coördinator Buurtbemid-
deling Land van Cuijk 
(www.buurtbemiddelinglvc.nl). 
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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                                                   

 
 

 

Mannen in beweging!
Je laat graag zien wie je bent en je bent actief!

Die eigenheid en beweging zien we dit najaar terug in de 
kapsels. Meer beweging en een voller effect; 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

Warme Bakker Degen
Reclame: 3 t/m 8 november
 ●	Christoffelvlaai € 10,30 
 ●	Lôns Mikske € 2,25 
 ●	4 Mueslibollen + 1 gratis
 
Reclame: 10 t/m 15 november
	 ●	Appelvlaai € 7,25 
 ●	Appelbol € 1,45   
 ●	Dubbel donker brood € 2,05

Irenestraat 2 
5825 CB Overloon
Tel: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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

De cabaretcarrière van Martijn Koning gaat als een 
speer. Voor zijn vorige show De Maand Van 
Martijn ontving hij louter lovende kritieken en het 
leverde hem een nominatie op voor de Neerlands 
Hoop, de prijs voor het meest veelbelovende 
cabarettalent van het jaar. Martijn Koning is ook 
bekend als vaste columnist van het radioprogram-
ma Spijkers Met Koppen en is met regelmaat te 
zien in televisieprogramma’s als De Wereld Draait 
Door en Pauw.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > 
reserveren: 0478.631802/630508 of 
www.gryphus.nl > win gratis kaarten via 
Facebook Welcome Bij Janssen en Facebook 
PLUS Verbeeten

vrijdag 21 november > Kees van Amstel 
> Jong, Hip, Fris En Andere 
Gruwelijkheden
In Jong, Hip, Fris En Andere Gruwelijkheden gaat 
Kees van Amstel vooral op zoek naar de lelijke 
kanten van het leven en onderscheidt hij nep van 
echt. Want zeg nou zelf, achter alle hip en trendy 
van tegenwoordig schuilt toch een hoop treurig-
heid. Kun je nog opscheppen over je nieuwe iPad 
als je oma er ook één heeft?

Kees van Amstel heeft weer een hoop vragen, 
maar zoals gewoonlijk vooral een hele hoop goede 
grappen en verhalen. Een grappige voorstelling 
met pit! Weer met veel visuele aspecten, net als in 
zijn vorige succesvolle duo-voorstelling Hoe Word 
Ik Gelukkiger Dan Mijn Buurman Zonder Dat Het 
Veel Kost, die hij speelde met cabaretier Rob 
Urgert.

Kees van Amstel is al jaren onderdeel van 
Comedytrain, hij is één van de breinen achter het 
tv-programma Dit Was Het Nieuws en was te zien 
op televisie met optredens bij de VARA, Comedy 
Central en BNN.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > 
reserveren: 0478.631802/630508 of 
www.gryphus.nl > win gratis kaarten via 
Facebook Welcome Bij Janssen en Facebook 
PLUS Verbeeten

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH  Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

 

 
 

NOVEMBER 
Showmaand 

 

20, 21 en 22 november 2014 
Is het weer tijd voor onze tweejaarlijkse 

“VIERLINGSBIKE” 
 

Een show waar de nieuwste snufjes op het gebied 
van de Mountainbike en Racefiets  

worden getoond. 
 

Dit alles vind plaats in zalencentrum  
Concordia te Vierlingsbeek 

 
Voor meer info kijk op onze site 

 
Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 

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

e-mail: info@fransthijs.nl website: www.fransthijs.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fons Peltenburg

Te huur
Kostuum Sinterklaas en pakken 
voor Zwarte Piet

Kosten: sinterklaas kostuum € 25,00
 zwarte piet pak € 15,00

Informatie bij: Sinterklaascomite
 John Hendriks
 Cath. Berthoutstr. 14
 Vierlingsbeek
 Tel.: 0478-631962 
 Na 18.00 uur bellen
 E-mail: jehendriks@home.nl   
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VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

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.

Voor al jouw accessoires!

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

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



Meer dan 33.000 kleuren in lak en 

muurverf. Voor binnen en buiten. 
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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

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

Colors@Home is hèt adres voor uw interieur. Voor iedere 
stijl en elk budget hebben wij een mooie oplossing op 
het gebied van behang, gordijnen, harde- en zachte 
vloeren, raamdecoratie en kleur- en interieuradvies.

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek

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

www.siebertcolorsathome.nl

UW WOONSPECIALIST

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl
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Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

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


