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Pop – en Bluesconcert in Vierlingsbeek

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek (ZEV)
organiseert ZEV-INTERACTIEF: de vijfde uitvoering in de reeks jaarlijks terugkerende concerten
in Vierlingsbeek.

bestaat uit musicalsongs, popsongs, en jazznummers.
De jongerengroep van ZEV, ZEV-Light bestaat uit
ruim 20 jongeren tussen 12 en 21 jaar.
Zij brengen eigentijds repertoire nu eens
a capella, dan weer begeleid door piano.

Op zaterdag 23 november om 20.00 uur zal deze
muzikale avond plaatsvinden in zaal Concordia
aan het Vrijthof in Vierlingsbeek. Zanggroep
Evergreen Vierlingsbeek heeft voor deze editie
opnieuw twee koren uitgenodigd, Vocal Group
Mixed uit Roermond en Noisy Voices uit Cuijk.
Het thema is dit jaar: BLUE(S) en zoals altijd is
ons motto “Samen zingen en swingen”.

Vocal Group Mixed

Mixed is een Vocal Groep die bestaat uit een dirigent Ralf Schreurs en 8 andere zangers. Er wordt
een mix gezongen van lichte muziek, klassiekers,
klein kunst en close harmony: dit resulteert in de
naam Mixed. De stemklanken zijn verdeeld in Sopraan, mezzo-sopraan, Alt, Tenor en Bariton/Bas.
De groep is sinds september 2011 actief en gevestigd in omgeving Roermond.

Bluez Train

Bluez Train is een bluesgroep die ongeveer 4 jaar
geleden is opgericht en bestaat uit 5 muzikanten
uit Vierlingsbeek en omgeving. Allen zijn al jaren
actief in de muziek en speelden eerder met elkaar
in diverse andere samenstellingen. Met Bluez
Train startten ze een muzikale reis met niet voor
de hand liggende nummers. Inspiratie wordt gevonden in nummers van Jimmy Vaughan, Vargas
bluesband en Tab Benoit.

Noisy Voices

Noisy Voices uit Cuijk is opgericht in 2002. Van
twaalf enthousiastelingen in het prille begin
groeide de groep naar ongeveer 50 leden nu. Een
inspirerende dirigent werd gevonden in
Peter Broekmans. Noisy Voices wordt begeleid
door een 6-koppig combo. Het repertoire bestaat
uit popnummers van de zestiger jaren tot nu.

Vanaf ongeveer half elf tot een uur of een speelt
Bluez Train in het café, zodat we met z’n allen
gezellig kunnen swingen.

ZEV en ZEV-Light

Zanggroep Evergreen is in 1970 opgericht en bestaat uit ongeveer 50 leden, wordt begeleid door
een 4-koppig combo en staat onder de bezielende leiding van Marco Mariën. Het repertoire

ZEV heet u van harte welkom. De zaal is geopend
vanaf 19.30 uur en de entree is gratis.
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29 mei/
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Van de redactie:
●

●

●

Dinsdagmiddag 29 okt. was een super 		
spannende middag voor groep 7/8c op onze
basisschool Laurentiushof. Hoog bezoek:
Prinses Laurentien kwam met hen praten 		
over duurzame energie en het nieuwe
onderwijspakket Krachtmeting.
Een bezoek achter gesloten deuren.... Wij 		
zijn stiekem een beetje jaloers op de
leerlingen!
Alweer november, een belangrijke maand 		
voor onze carnavalsvereniging en een
spannende maand want Sinterklaas komt 		
weer in ons land.
Een nieuwe kalender of agenda, voor
menigeen een nuttig cadeau..!!

AGENDA:
2013:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
12-17 nov Koningskerkje: Week van Beek
14 nov Gêf ’t dûr: Beek Social Media: Twitter
Van 20.00 tot 21:30 uur; Aanmelden en
info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
15 nov Gryphus: cabaret: Begijn Le Bleu:
zaal open: 20.30 uur
16 nov Gêf ’t dûr: Beek Beweegt; Hardloop en
Wandeltraining Bekse Bruggenloop
Van 9.00 tot 10:30 uur; Aanmelden en
info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
16 nov De Keieschieters: Prinsenbal
17 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
Intocht Sinterklaas
20 nov Gêf ’t dûr: Beek Creatief: Beek houwt in
hout Van 19.30 tot 21:30 uur;
Aanmelden en info op
www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
21 nov VOVG: spellenavond
21 nov VOVG: spellenavond
22 nov De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
23 nov “Vierlingsbike” Mountainbike Toertocht,
Organisatie Fietsgroep Frans Thijs
Vierlingsbeek; start 12.30 uur
23 nov Zanggroep Evergreen: ZEV Interactief:
aanvang 20:00 uur in zaal Concordia
24 nov Groenings koor: 3 korenconcert in de
Baptistenkerk te Arnhem;
aanvang 15:00 uur
24 nov KBO: naar musical “Soldaat van Oranje”
27 nov Gêf ’t dûr: Beek Creatief: Djembe
Van 20.00 tot 21:30 uur; Aanmelden en
info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
29 nov KBO: Sinterklaasmiddag in Joffershof
30 nov Ophalen oud papier: Evergreen,
tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
30 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
Sinterklaas bezoekt Bibliobeek
30 nov Concordia: Jan Nillesen 35 jaar
kastelein; aanvang 20:00 uur in
Concordia. Met muziek van: COLD
TURKEY, feestband UNIEK en Live
concert van U2NL
3 dec Gêf ’t dûr: Bekse Bootcamp.
Van 19.30 tot 20:30 uur; Aanmelden en
info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
3 dec Gêf ’t dûr: Beek Social Media: Facebook
Van 20.00 tot 21:30 uur; Aanmelden en
info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
3 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof

EVENEMENTEN:
2013:

15 dec

15
15
17
18
21
22

dec
dec
dec
dec
dec
dec

Vondel: Bloemenactie
Feestweekend Volharding t.g.v.
100-jarig bestaan voetbalclub
Groeningse Kermis

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

2014:
4 jan
20 jan

De Keieschieters: Groeningseavond
Gêf ’t dûr: Beek Overig: Wie ben ik
Van 19.30 tot 21:30 uur; Aanmelden en
info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
25 jan
Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
31 jan
KBO: feest 60 jaar KBO
8 feb
De Keieschieters: Prinsenreceptie
12 feb
De Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
16 feb
De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
21+22 feb De Keieschieters: Zittingsavond
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10 dec

Nieuwtjes vanuit de
“Beheercommissie deelparochie
Vierlingsbeek/Groeningen”.

Gêf ’t dûr: Wijnproeverij Van 20.00 tot 		
22:00 uur; Aanmelden en info op
www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr

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

●

●

Diensten en Intenties
november
Zondag 17 november:
10.30 uur: kapel: Eucharistieviering
Intenties: overl. fam. Elbers-v.d. Cruijsen, Wim en
To Gerrits, Overl. fam. Bardoel.
Dinsdag 19 november:
9.30 uur: Steunpunt Merlet: Eucharistieviering
Zondag 24 november:
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering
Intenties: Theo Jansen vanwege verjaardag,
Karel en Dora van Treek-Spee, Cas Bartels en
Toon Voesten en overl. fam.
Zaterdag 30 november:
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 1 december:
kerk: 9.00uur: Eucharistieviering met
kinderwoorddienst
Intenties: Overl. ouders Willems-van Dommelen.
Dinsdag 3 december:
9.30 uur: Steunpunt Merlet: Eucharistieviering
Zaterdag 14 december:
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 15 december:
kapel: 10.30 uur: Eucharistieviering
Intenties: Cor Claassen vanwege sterfdag.

●

●

Vrijwilligersavond. Het is alweer een tijdje geleden dat deze avond heeft plaats gevonden.
Door de onzekerheid over het open blijven van
de kerk en daarmee het voortbestaan van de
diverse werkgroepen hebben we de avond niet
eerder gepland. Op vrijdag 17 januari 2014 is
de contactavond voor de vrijwilligers van onze deelparochie. Noteer alvast de datum in uw
agenda, de persoonlijke uitnodiging volgt nog.
Kerkbalans 2013. De opbrengst van de in september 2013 gehouden kerkbalans 2013, waarbij elk huis in Vierlingsbeek een deelnamebrief
in de bus kreeg, heeft ruim 10.000 euro opgebracht. De vrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht heel hartelijk bedankt. Ook
in januari 2014 tijdens de landelijke actie Kerkbalans zullen we op deze manier de actie onder
de aandacht brengen van de inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen.
Publicatiebord kerk. Als er inwoners van Vierlingsbeek of Groeningen zijn die het geboortekaartje, trouwkaart of rouwkaart kenbaar willen
maken op het publicatiebord van de kerk, dan
kunt u deze in de brievenbus van de sacristie
(Spoorstraat Vierlingsbeek) deponeren. De brievenbus wordt dagelijks geleegd.
Volgende vergadering. Deze is op donderdag
12 december 2013 om 19.30 uur in de sacristie.

Wilbert Wijnhoven

Parochie Maria Moeder van de Kerk
DAAR ZIT MUZIEK IN!!!!
EEN NIEUW OP TE RICHTEN
ZANGKOOR VOOR ONZE PAROCHIE!!
Wat is de bedoeling??
Het opzetten van een Interparochieel gemengd
kerkkoor, dat de liturgische diensten kan gaan opluisteren;
Het repertoire zal bestaan uit de betere nederlandstalige, latijnse en internationale koormuziek,
die passend is voor de liturgie.
Uitstapjes naar andere plaatsen dan St. Anthonis
(hoofdkerk) gaat tot de mogelijkheden behoren.

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

Intenties

Voor wie??
Iedereen die zangtalent heeft of denkt te hebben,
leden van bestaande koren uit de verschillende
geloofsgemeenschappen die méér willen zingen
dan gepland in de eigen deelparochie en mensen
met gevoel voor schoonheid en een groot hart, die
willen bijdragen aan gemeenschapszin.

Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in
Vierlingsbeek. Zij is hiervoor bereikbaar op elke
maandag van 10.00 tot 11.30 uur en op
donderdag tussen 18.30 en 19.00 uur. Telefoon:
631222. De kosten van e en intentie zijn € 10.
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praktisch:
Er wordt wekelijks gerepeteerd in de kerk van Ledeacker op woensdagavond van 19.30-21.00 uur.
Driemaal in de maand gemiddeld wordt een Eucharistieviering opgeluisterd.
Het geheel staat onder leiding van de bekende
musicus GEERT VERHALLEN.

ker, waarvoor hij kwam solliciteren, naar behoren
te kunnen vervullen, maar hij zag ondanks zijn bril
met driedubbele glazen geen hand voor ogen. De
man was nagenoeg blind. Hij moest bij het kantoor
zijn afgezet, want zonder begeleiding was hij er
nooit in geslaagd zo ver te komen.
De portier moest hem de stoep ophelpen, de
wachtkamer in.
Eerst sprak Sjeng Vissers, die nog steeds de sollicitanten ontving, met hem.
Totaal niet geschikt voor de functie, dat had de
procuratiehouder al meteen door.
Maar hij kon de sollicitant niet weg krijgen. De man
was er ten stelligste van overtuigd dat de functie
geknipt was voor hem.
Ten einde raad riep Sjeng de hulp in van de baas.
Die dacht er precies hetzelfde over. Deze man
hoorde in een instituut thuis, niet in een fabriek.
Maar dat was hem niet aan het verstand te brengen. Hoe hij ook soebatte, ook de baas kreeg hem
er niet uit. Even overwoog hij om hem er maar uit
te laten gooien door een paar potige jongens van
de fabriek, maar hij bedacht zich nog net op tijd.
Hij hield niet van geweld en slechte publiciteit kon
hij al helemaal niet gebruiken.
Nu wilde het verhaal verder dat de baas Versteegen en Wientjens in zijn kantoor liet opdraven en
tegen de reflectant zei: “Ik heb al een kreupele en
een doofstomme in dienst. Moet ik nu ook nog een
blinde aannemen?!”
Versteegen en Wientjens tot op het bot beledigd
door deze weinig subtiele bejegening van hun
baas?
Welnee. Met een brede grijns verlieten zij het kantoor van hun werkgever. Allebei een briefje van vijfentwintig rijker. Vanwege eventueel psychisch geleden schade.
En die sollicitant kreeg naar verluidde zelfs het
dubbele mee, onder voorwaarde dat hij zich nooit,
maar dan ook nooit meer hier liet zien.
Tot zover het verhaal. Een paar bankbiljetjes hadden voor de oplossing gezorgd.

inlichtingen en aanmelden:
Geert Verhallen (zie ook: www.musicasacra geert
verhallen), Jo Peeters (Ledeacker) Toon de Jong
(Maashees) , pastoor Roland Kerssemakers;
Email: kerkmuziek@parochiemariamoedervandekerk.nl
Telefonisch aanmelden bij de secretaresse Barbara: 0485-471246.

Dankbetuiging.
Gaarne willen wij iedereen bedanken
voor de vele blijken van medeleven
bij het overlijden
van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder

Truus Peeters-Pijpers.
Jan Peeters en Kinderen.

BUITEN DE DORPSGRENZEN (49)
De zaken bij Hendrix gingen voortreffelijk. Er werd
steeds meer voer gemaakt en tegen niet misselijke prijzen verkocht, de kippenfokkerij kon de vraag
van de boeren nauwelijks nog aan en laboratorium
Nobilis en specerijenmalerij De Körver groeiden uit
hun voegen.
Dat moest allemaal administratief ondersteund en
begeleid worden.
Het personeelsbestand van dat moment was daarvoor niet toereikend. Er moest uitbreiding komen.
Daarom werden er in de streekpers wervingsadvertenties geplaatst.
Van alles kwam erop af. Velen zagen wel wat in
een makkelijk kantoorbaantje. ’s Morgens op je
stoel neerploffen en er alleen maar afkomen voor
een tas koffie in de pauze of om een potje te poepen. Net zoveel beuren als aan de lopende band of
op de steiger.

Het was algemeen bekend dat de baas nogal
gauw zijn portefeuille trok als hij geen andere uitweg meer zag. Hij smeet niet met geld, maar het
gaf hem wel een geruststellend gevoel dat hij altijd een voorraadje bij zich had. Je wist maar nooit
in welke ongemakkelijke situaties je verzeild raakte.
Met geld had hij al vele rotsvaste principes doen
verdwijnen als sneeuw voor de zon, had hij al heel
wat onvrede weggenomen en complete kantooroorlogen beslecht.
Sommigen beweerden dat de gebeurtenis met die
visueel gehandicapte sollicitant de baas het besluit deed nemen een personeelsfunctionaris aan
te stellen.
Die moest in het vervolg dergelijke klusjes maar
opknappen.

Er ging een verhaal rond. Ik geloofde er niets van
maar het werd door zo velen verteld en met zo’n
stelligheid dat er misschien toch iets van waar was.
Welnu, het luidde als volgt.
Op zekere dag diende zich een persoon aan die
wellicht over voldoende verstandelijke vermogens
beschikte om de functie van magazijnmedewer-

Wordt vervolgd.
Nelson.
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Een van de hoogtepunten zou de optocht op carnavalsmaandag moeten zijn. Helaas moeten wij
constateren dat, mede door initiatieven van buitenaf, de deelname aan onze optocht elk jaar minder wordt. Met als dieptepunt de optocht van
2013. We zien steeds minder praalwagens. Natuurlijk, een mooie praalwagen is geweldig, maar
vergt heel veel energie en middelen. Niet iets wat
makkelijk is op te pakken. Vaak is er geen ruimte om deze praalwagen(s) te maken of ontbreken
financiële middelen. Maar ook de deelname van
loopgroepen neemt af. En dáár zien wij wél mogelijkheden. Een mooie loopgroep begint met een
leuk idee en is met relatief eenvoudige middelen
te realiseren. Om het tij ten goede te keren, doen
wij nu een beroep op alle verenigingen, buurten en
vriendengroepen in de Vierlingsbeekse en Groeningse gemeenschap om de uitdaging aan te nemen. Gooi de alom in onze dorpen aanwezige creativiteit in de strijd, maak er een mooie onderlinge competitie van en laat je zien in de optocht van
2014! Het dorp in zijn algemeenheid, en de carnavalsvereniging in het bijzonder, zou het fantastisch
vinden een bijdrage vanuit jullie groep of vereniging te mogen begroeten. Ook deelname van kindergroepen juichen wij toe.
Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten zodat we op de maandag weer een grote en
vooral mooie optocht hebben. Een optocht die de
mensen van Béék en Gruninge massaal naar buiten trekt om er een schitterende happening van te
maken!

VOORLEESUURTJE

in Bibliobeek

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere
voorlezer.
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen
die willen komen luisteren.
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)

Iedereen is van harte welkom.
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen
kinderen.
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek
info@bibliobeek.nl

Huisartsenpraktijk
Mosch- van den Born

Op donderdag 14 november is de praktijk
gesloten.
Op deze dag zal de praktijk over gaan op
een geheel nieuw computersysteem.
Door alle veranderingen zullen onze
werkzaamheden in de komende weken meer
tijd kosten en mogelijk dat dit tot een langere
wachttijd zal leiden.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Als optochtcommissie zullen wij rond de jaarwisseling nog persoonlijk met u in contact treden.
Mochten er op voorhand al vragen zijn, kan er
contact worden opgenomen met:
Ger Joosten 06 3741 6549 /
katjaenger@hetnel.nl
Piet Bouten 06 2248 5562 /
p.j.m.bouten@home.nl
Met carnavaleske groet,
Namens Carnavalsvereniging De Keieschieters,
De optochtcommissie

Dorpsgenoten,

Programma Uit op Zondag

De dagen worden een heel stuk korter, de herfstvakantie zit er alweer op. Het startschot voor een
nieuw carnavalsseizoen heeft inmiddels geklonken. Het startschot van een carnavalstraditie die
we in ons Keieschietersrijk, Vierlingsbeek en Groeningen al vele jaren met elkaar beleven. Ook het
startschot voor de passie van onze carnavalsvereniging, voorgaan in een bruisend carnavalsfeest
dat door een brede participatie van onze gemeenschap elk jaar weer uitmondt in een waar dorpsfeest.

Datum:
17 november 2013
Aanvang 14.30 uur en de toegang is gratis.
Waar:
woonzorgcentrum Sint Anna,
Veerstraat 49 te Boxmeer
Lezing:
mevrouw Hilda de Boer
vertelt over vogels
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12‐17 November 2013
Sport Toen en Nu
Programma:
De opening van de tentoonstelling is op dinsdag 12 November van 19.00u –
20.30u, met muzikale begeleiding van Marius Cuijpers.
Verder is de tentoonstelling op zaterdag 16 en zondag 17 November geopend van
13.00u – 17.00u.
Tijdens de tentoonstelling zijn er nog een aantal speciale activiteiten:
‐ Woensdag 13 November; voorstelling Pimpernel
Aanvang: 15.00u, entree: € 3.50
‐ Zaterdag 16 November; sportieve wandeling
Aanvang: tussen 15.00u en 16.00u
‐ Zondag 17 November; prominenten aanwezig
bij de tentoonstelling
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,
Gêf t Dûr

wie pakt dur
um 11.11 uur de
scepter en wurt
de nejje

Prins

De Keieschieters
Prinsenbal
aanvang 21.00 uur
16 november 2013

Zalencentrum
Concordia Vierlingsbeek
7

Beek creatief;
Djembe

Voel het ritme van de Afrikaanse trommels door je
handen in heel je lijf en maak onder begeleiding van
Dorothy Prinssen kennis met dit unieke slaginstrument.
Datum: 27-11-2013 van 20.00u tot 21.30u

Carnavalsvereniging
“De Keieschieters”
Vierlingsbeek - Groeningen

Aanmelden is mogelijk via www.bibliobeek.nl
Je kunt je ook al opgeven voor onze workshops
van December: Vol is vol!

Vanaf 12 december vinden weer de trekkingen
plaats van de jaarlijkse Carnavalstoto.
Elf weken lang zijn er iedere week mooie prijzen te
winnen.
De wekelijkse prijzen bestaan dit jaar uit:
* € 55,00
* € 33,00
* € 22,00
* Vrijkaartje Zittingsavond t.w.v. € 12,50
* Waardebon De Vier Linden t.w.v. € 40,00
Bij de elfde en laatste trekking zijn er
4 extra prijzen van € 11,00.
Elk lot speelt 11 keer mee.

Tot ziens namens werkgroep Gêf ’t Dûr
Petra Denen, Luc de Bruijn, Lisette Verploegen,
Marion Reefs, Ellen Smits.

Beste Dorpsgenoten
Dit jaar komt Sinterklaas zondag 17 november in
Vierlingsbeek en Groeningen op bezoek. Om 10.45
verzamelen wij, met enkele Pieten die al in Vierlingsbeek zijn, op het Vrijthof. Om 11.00 lopen wij samen naar de Maas om vervolgens bij de aanlegplaats naast de pont de Sint te verwelkomen. Daarna zullen wij hem een warm muzikaal welkom geven
in zaal Concordia. Uit veiligheidsoverwegingen gaat
in de stoet de koets voorop, dan de geluidsauto en
dan de kinderen met ouders en opa’s en oma’s. Na
afloop van het feest in Concordia is er de gelegenheid om Sinterklaas een handje te geven. In de middag zal Sinterklaas naar Groeningen gaan. Om alles
goed te laten verlopen is het fijn als iedereen zich
houdt aan de aanwijzingen van het organiserend comité.

Wanneer u nog geen lot heeft ga dan snel naar:
www.dekeieschieters.nl of neem contact op met
Richard Tönnissen (06-41190757).

Gêf ’t Dûr!

Het talentendoorgeefprogramma voor Vierlingsbeek,
Groeningen, Holthees, Maashees en Vortum Mullem
loopt op volle toeren. Zie hieronder een weergave
van onze workshops in de 2e helft van November:

Het programma van Sinterklaas is als volgt:
10.45 uur verzamelen Vrijthof
11.00 uur vertrek naar de Maas
13.30 uur einde bijeenkomst Concordia
15.00 uur aankomst in Groeningen bij de Zantpoort

Beek social Media;
Twitter

Altijd al willen weten waar iedereen het nu over
heeft als ze praten over een tweet, een hashtag of
een trending topic? Wil je weten wat dat twitter nu
eigenlijk is en waarom het honderden miljoenen gebruikers heeft en je het terug ziet in ieder programma op tv of in tijdschriften en kranten? Kom dan
naar deze workshop zodat je helemaal op de hoogte bent van Twitter en de mogelijkheden.
Datum: 14-11-2013 van 20.00u tot 21.30u

Bij slecht weer gaan wij direct naar Concordia.
Kijk voor mededelingen op onze website:
www.sinterklaasinvierlingsbeeek.nl
Op zaterdag 30 november zal Sinterklaas de bieb
bezoeken.
Kijk ook eens op onze site voor nieuws, leuke kleurplaten en recepten. Daar is ook een kleurplaat voor
een pietenkroon te vinden. Sinterklaas zou het heel
erg leuk vinden als alle kinderen deze kroon, mooi
gekleurd of versierd, mee nemen naar de intocht of
de bieb.

Beek Beweegt:
Groepstraining Bekse Bruggenloop

Samen wandelen of hardlopen terwijl je verantwoorde bewegingstips krijgt van onze sportieve sportcoaches; Rik Geurts en Niek Aarts die elke keer een
mooie route uitzoeken. Je dag kan niet meer stuk
als je ’s morgens al kunt genieten van de frisse buitenlucht. Daarbij trainen we natuurlijk onze conditie
voor de Bekse Bruggenloop van 2014.
Datum: 16-11-2013 van 9.00u tot 10.30u

Om deze viering mede mogelijk te maken zullen
wij in week 46 collecteren in Vierlingsbeek.
Wij wensen iedereen een fijne Sinterklaastijd.
Sinterklaascomité Vierlingsbeek
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Prinses Laurentien van Oranje was dinsdagmiddag te gast in groep 7-8c van basisschool Laurentiushof in
Vierlingsbeek. In een kringgesprek rondom (duurzame) energie kwam de prinses informatie ophalen over
hoe en wat de kinderen graag zouden willen leren over dit onderwerp. Deze input wordt door Enexis verwerkt in een vernieuwde vorm van het onderwijspakket Krachtmeting.

Wie kent wie?

Van deze foto weten we bijna niets.
Waarschijnlijk is dit een klas van Mevr. Mulder.
Wie kan ons helpen, graag horen we dit van u op vrijdagmiddag tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de Bekse
bieb of mail de namen en jaar naar: info@stichtengdeoudeschoenendoos.nl
Namens deze Jan Hendriks.
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Vierlingsbeek, een dorp om trots
op te zijn, bedankt!

VIERLINGSBIKE - MOUNTAINBIKE TOERTOCHT
- ZATERDAG 23 NOVEMBER

In 1979 hebben wij de keuze gemaakt om in
Vierlingsbeek te gaan wonen en daar heb ik nooit
spijt van gehad. Een fijn dorp om in te wonen, fijne
mensen en een leuke plek om je kinderen op te laten
groeien zoals gebleken is. Een uitgebreide keuze aan
bloeiend verenigingsleven wat elkaar niet in de weg
zit, een aantal goede horecagelegenheden, een
gezondheidscentrum, mogelijkheden voor ouderen
om te kunnen blijven wonen, een op dit moment te
krappe beschikking over starterswoningen, een gemeenschapshuis, weliswaar met beperkte mogelijkheden en op dit moment ook nog een redelijk aanbod van winkels met een prima geoutilleerde supermarkt. Het is duidelijk dat de gemeente door de krappere financiële middelen zich steeds meer terug gaat
trekken en dat ook het zorgcircuit steeds minder zal
kunnen gaan bieden. Hierop kun je reageren door te
gaan zitten “knoaien” maar je kunt het ook gebruiken
om de kansen aan te grijpen die je als dorp, met elkaar, (op) kunt pakken. Voorbeelden hiervan zijn de
activiteiten die de afgelopen jaren geïnitieerd vanuit
Bibliobeek door een groep dorpsgenoten zijn opgepakt en uitgebouwd. Dat kan nog veel uitgebreider.
Denk daarbij onder andere aan het oppakken van
groenonderhoud zoals er een handreiking vanuit de
gemeente is geweest, aan het doen van vrijwilligerswerk ter ondersteuning van het verenigingsleven en
aan de zorg voor de bejaarden en de gehandicapten
in het dorp (sneeuwschuiven, boodschappen doen,
krant voorlezen etc.).

Zaterdagmiddag 23 november a.s. organiseert
“Fietsgroep Frans Thijs Vierlingsbeek”
de jaarlijkse “VIERLINGSBIKE” mountainbike toertocht.
Er zijn twee zeer afwisselende routes van 32 en 47
kilometer uitgezet.
Men kan starten tussen 12.00 en uiterlijk 13.30 uur
bij Zalencentrum Concordia.
In tegenstelling tot de laatste drie jaar gaat de route eerst naar de Overloonse bossen, alwaar stukken van de vaste mountainbike route worden afgewisseld met de bij onze toertocht passende afwisselende verbindingsstukken.
Na de goedverzorgde pauzeplaats bij het voetbalveld van Holthees-Smakt gaat de route via het
Boschhuizen bos bij Oostrum en de bossen van
Geysteren langs Maashees retour naar Vierlingsbeek.
De volledige route is tot in de puntjes uitgezet met
duidelijk herkenbare linten en bij terugkomst wordt
de fiets vakkundig schoongemaakt.
* Datum: Zaterdagmiddag 23 november 2013.
* Startplaats: Zalencentrum Concordia,
Vrijthofplein.
* Starten tussen: 12.00 en 13.30 uur (uiterlijk)
* Inschrijfgeld: € 4,-- (€ 3,-- voor NTFU-leden)
* Afstanden: Route van 32 en 47 kilometer.
* Rustplaats: Voetbalterrein Holthees,
met GRATIS versnaperingen
* Info: Hans Thijs, telefoon 0478-634010.

Ook wil ik in dit korte stukje een lans breken voor het
doen van de dagelijkse boodschappen bij onze lokale grootgrutter in plaats van voor die boodschappen
15 of meer kilometer te gaan rijden en parkeergeld te
gaan betalen. Als je goed oplet hoef je zeker niet
duurder uit te zijn en als je op een andere manier oplet kun je zien wat deze grootgrutter betekent. Niet
alleen ruim 100 mensen aan werk helpen maar kijk
ook eens waar ze sponsoren en hoe er wordt gesponsord en hoe ze steeds ook met hun mensen activiteiten fysiek ondersteunen. Als er onvoldoende
omzet is kunnen ze niet anders dan sluiten en dan
kun je de gevolgen zelf beredeneren. Ik zeg dit niet
alleen omdat ik met de familie Verbeeten goed bevriend ben geraakt maar ook uit mijn bezorgdheid
voor leefbaarheid.
Laten we blij en trots zijn op ons dorp maar bedenk
ook dat we er met zijn allen iets aan moeten doen
om dat te kunnen blijven zeggen, ik kan het zelf niet
meer maar hoop dat jullie met zijn allen de handschoen op zullen pakken. De dorpsraad, Bibliobeek,
de verenigingen en de woningstichting kunnen mensen die er iets voor voelen om samen van Vierlingsbeek een “participatiedorp” te maken zeker helpen
op die weg.
Het ga jullie goed,

Graag totziens en veel fietsplezier!
Fietsgroep Frans Thijs Vierlingsbeek

BHIC organiseert voor de tweede
keer cursus
‘Familiegeschiedenis’
Veel mensen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie. Zij vragen zich onder
meer af waar zij vandaan kwamen, welk beroepen zij hadden en wat hen zoal bewoog in het
leven. In februari 2014 start het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in samenwerking met Regionaal Archief Tilburg daarom voor
de tweede keer de cursus ‘Familiegeschiedenis’.

Geertjan van Groenland
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In deze nieuwe cursus is één van uw familieleden het
startpunt voor uw onderzoek. Als eindwerkstuk
schrijft u een verhaal daarover. In deze cursus leert u
zoeken in diverse historische bronnen. De opdrachten, instructie en terugkoppeling zal via internet
plaatsvinden. Ook het lesmateriaal wordt grotendeels
via een digitale leeromgeving aangeboden. Voor
deelname aan deze cursus is het dan ook nodig dat
u over digitale vaardigheden beschikt. Medecursisten
en docenten ontmoet u tijdens twee bijeenkomsten:

Demonstratie Kerststukken
maken.
November 2013

Ook dit jaar organiseert Groei & Bloei Land
van Cuijk en Limburg Noord een demonstratie
“Bloemschikken in Kerstsfeer” en wel op dinsdag 26 november in de theaterzaal van De Weijer in Boxmeer.

eerste bijeenkomst: op zaterdag 1 februari 2014 in
het BHIC, ‘s-Hertogenbosch
tweede (en laatste) bijeenkomst: op zaterdag 14 juni
2014 in Regionaal Archief Tilburg, Tilburg.

De Kerst bloemschikdemonstratie wordt verzorgd
door Liny Nellissen van Hoveniersbedrijf en Bloemenboetiek Berly-Fleur uit Overloon.
Liny zal samen met haar medewerkster Lily de demonstratie verzorgen om ons op deze manier in
een warme en mooie Kerstsfeer te brengen.
Berly-Fleur maakt decoraties niet alleen met bloemen, maar vooral ook met houdbare materialen.
Want arrangementen maak je niet alleen kort voor
Kerstmis, maar het begint al eind november.
De avond begint om 19.30 uur! De zaal is open
vanaf 19.00 uur. Op het eind van de avond worden
alle gemaakte bloemstukken verloot.
De toegangsprijs voor leden is gratis, voor
niet-leden € 5.00.
Nieuwsgierig …… laat je verrassen ….. kom naar
de bloemschikdemonstratie.
Graag tot ziens op 26 november a.s. in Boxmeer

Informatie:

Meer informatie bij Roos Gielen, tel. 0485-383296
of Annie Claassen tel. 0485-452050

Cursusduur: februari t/m juni 2014 (twee bijeenkomsten en digitale studiebegeleiding)
Kosten:€ 84,Deelname: minimaal 10 , maximaal 20 deelnemers.
Inschrijven: via Regionaal Archief Tilburg. Kijk op de
website van Regionaal Archief Tilburg (bij Educatie,
Cursussen en workshops) ook eens naar de andere
interessante cursussen die zij organiseren.

Een Speciaal Kerstpakket uit de
Wereldwinkel Boxmeer.
De kersttijd breekt weer aan. De tijd dat mensen
elkaar willen bedanken voor de gezelligheid, de
hulp die ze onlangs gekregen hebben of voor bewezen diensten die zij in het voorbije jaar mochten
genieten. Vaak gebeurt dat in de vorm van een
Kerstpakket. En dan liefst een pakket dat door de
schenker speciaal is samengesteld. Speciaal
samengesteld voor de ontvanger. Een speciaal
pakket met een boodschap. Voor zo’n pakket kunt
u terecht in de Wereldwinkel in Boxmeer. Met een
ruime keuze uit diverse speciale lekkernijen en
zeer mooie, vaak handgemaakte, cadeau artikelen kunt u zelf in de winkel, eventueel met de hulp
van een medewerker, een mooi pakket in elke gewenste prijsklasse samenstellen. U kunt ook een

Regionaal Archief Tilburg: bewaart de historische
informatie van de gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg,
Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Oisterwijk, Oosterhout, Tilburg, Waterschap De Dongestroom en diverse particuliere archieven.
Adres: Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg
BHIC: bewaart de historische informatie van de provincie Noord-Brabant, en met name van 17 gemeenten en 2 waterschappen (Aa en Maas, De Dommel).
Adres: Zuid-Willemsvaart 2, 5211 NW, ’s-Hertogenbosch
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keuze maken uit de uitgebreide catalogus, die ze
graag bij u bezorgen. Ook de verpakking in cellofaan, mooie mand of versierde doos kunt u zelf
kiezen. U kunt zelf nog iets aan ’t pakket toevoegen als u dat zou willen. Het wordt een pakket
naar uw zin. 			
			

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U betaalt hiervoor slechts € 30,- Het cursus boek kost
ca. € 20,-.
U kunt nu al een inschrijfformulier aanvragen bij
het secretariaat, tel.nr. 0485-574440 of per e-mail
info@radius-lvc.nl.
Voor nadere informatie kunt u ook mailen naar de
heer P. Ermers (coördinator) via: permers@ziggo.nl
of bellen: tel.nr. 0485-362311.

Bovendien zal de ontvanger ’t waarderen dat niet
alleen hij van ’t kerstgeschenk kan genieten maar
dat ook de producenten van de mooie artikelen
een eerlijke prijs voor hun arbeid hebben gekregen. Dat geeft een speciale kerstsfeer voor zowel
–de ontvanger als voor de producent.
				
Een speciaal pakket!		
		
Met zorg wordt het gewenste aantal ingepakt en
bezorgd op het door u gewenste tijdstip en plaats.

Dubbelslag voor Vivara

Grote winnaar tijdens uitreiking Rabobank
Ondernemersprijs
Donderdagavond heeft Jan Thomassen van Vivara in het Millse evenementencentrum Fitland de
dubbel gepakt. Nadat de publieksprijs aan hem
overhandigd was, kon hij als directeur ook de felbegeerde Rabobank Ondernemersprijs Land van
Cuijk & Noord-Limburg in ontvangst nemen.

RADIUS

organisatie voor welzijn Land van

Cuijk

Start computercursussen
SeniorWeb.nl start in week 3 van 2014 met nieuwe
speciaal op ouderen gerichte cursussen van maximaal 1-2 cursisten per docent.
Door de groeiende vraag naar computercursussen
voor ouderen heeft SeniorWeb.nl in samenwerking
met de SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer) een nieuw programma samengesteld.
De cursussen worden op verschillende plaatsen in
de gemeente Boxmeer gegeven. Afhankelijk van
het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid
van docenten zal een cursus starten in: Overloon,
Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort,
Beugen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk
op de hoogte worden gebracht.
Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor
Windows (XP, Vista,7,8), Word, Excel en speciaal
op Internet gerichte cursussen. Ook de cursus Foto-bewerken (met Picasa) geniet veel belangstelling.
U kunt ook deelnemen aan een cursus "gebruik
van iPad of Tablet".
Programma’s als Skype, Facebook, Twitter, Linkedin enz. komen dan aan bod.

Het was een spannende avond. Vanuit een helikopter die boven de zaal hing, daalde Kai Peters
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van Innoting B.V. als winnaar van de Startersprijs
naar beneden. Daarna werden alle ogen gericht op
de genomineerden. Nadat de bedrijven zich met
een bedrijfsfilm gepresenteerd hadden aan het publiek, werd de spanning verder opgevoerd.

Om uitverkoren te worden als winnaar van de ondernemersprijs heeft Jan Thomassen zich weten te
onderscheiden door goed ondernemerschap te tonen. “Jan werkt vanuit passie en visie”, aldus het
oordeel van de jury. En om met zijn eigen woorden
te besluiten: “Het kon weer eens niet beter.”

Hoewel Vivara Natuurbeschermingsproducten in
de peilingen vooraf continue voorop liep als publiekslieveling was het toch een ongelofelijke verrassing dat Jan Thomassen ook de stemming in
de zaal naar zich toe had weten te trekken. Want
uit de envelop van de notaris werd daadwerkelijk
Vivara als publiekswinnaar tevoorschijn gehaald.
Iedereen hartelijk dank voor het stemmen op Vivara.

Graag nodigen wij u uit om de een kijkje te komen
nemen in de keuken van Vivara. In de prachtige
tuin en bezoekerscentrum kijkt u uw ogen uit!

Nadat de Publieksprijs in Vivara’s bezit was, werd
gedacht dat Vivara klaar was met het in ontvangst
nemen van prijzen. Het was immers in de geschiedenis van de Ondernemersprijs slechts éénmaal
eerder voorgekomen dat de winnaar van de publieksprijs ook met de Gouden Rabobank Ondernemersprijs naar huis ging. Een extra ontlading
was het dan ook toen Jan Thomassen wederom in
de spotlight stond om voor zijn bedrijf de hoofdprijs mee naar huis te mogen nemen.

Vierlingsbeek, praat mee en
doe mee met de Dorpsraad.
Samen met de woningstichting “Wonen Vierlingsbeek” is een dorpsvisie ontwikkeld. Deze visie moet omgezet worden in een dorpsontwikkelingsplan (DOP). De dorpsraad wil / moet hier de
kartrekker van worden. O.a. hiervoor is de dorpsraad opzoek naar nieuwe leden die een mening
hebben, die ideeën hebben, die actief meedenken,
meepraten, coördineren, en het voortouw pakken,
alles voor de toekomst van Vierlingsbeek.
De huidige dorpsraad (circa 10 leden) heeft onvoldoende capaciteit om deze rollen in te vullen. Grijp
je kans om jouw mening te ventileren in de dorpsraad en zo ons dorp een betere toekomst te garanderen. Als we met een breed draagvlak veranderingen voorstellen en kunnen realiseren, dan is
de hele dorpsgemeenschap daarmee gebaad!
Samen komen we met de beste oplossing.

Het juryrapport loog er niet om. Volgens de jury
ziet Jan Thomassen steeds nieuwe mogelijkheden
en is hij ervan overtuigd dat zijn producten waarde
moeten toevoegen. Zijn strategie is gericht op exclusiviteit en niches. Door bewust gebruik te maken van merkrecht, modelbescherming en octrooien kan hij een hoge toegevoegde waarde leveren
en de concurrentie in dat segment ruim voor blijven.
Vivara Natuurbeschermingsproducten is een bedrijf met inmiddels ruim 200 medewerkers en
2.500 verschillende producten. Opererend in
veertien verschillende Europese landen, waaraan ze zowel via een eigen postorderkanaalrechtstreeks aan de consument leveren als via business toconsumer de markt bewerken. Waarbij ze
een deel van de markt bewerken onder de naam
CJ Wildbird Foods. Daarnaast is er in Vierlingsbeek een eigen Natuurtuin en bezoekerscentrum
die elke donderdag en vrijdag geopend zijn voor
publiek.

De eerst volgende DR vergadering is dinsdag 3
december om 20:00 in de Joffershof. Kom en laat
je stem horen. Mocht je eerst nog wat uitleg nodig hebben, neem dan contact op met een van de
leden van de Dorpsraad. Je kunt ons bereiken via
de secretaris Frans Spiekman (tel. 0478-631826
en/of e-mail: frans.spiekman@ziggo.nl) of een van
de andere leden van de dorpsraad (zie http://vierlingsbeek.dorpenboxmeer.nl of het aankondigingsbord op het Vrijthof.

De belangrijkste kernwaarde bij Vivara is samenwerking. Vivara werkt intensief samen met allerlei
natuurbeschermingsorganisaties uit heel Europa.
Voor Nederland zijn dit onder andere de Vogelbescherming, Natuurmonumenten, het IVN en nog
vele anderen. De directeur van Vivara zegt erover:
‘’Er wordt niet alleen gekeken naar grote partners,
ook kleinere verenigingen en werkgroepen zijn interessant, iedereen telt mee. Het delen van kennis,
het gezamenlijk doen van onderzoek en daar gezamenlijk de meerwaarde uit halen, is het sleutelwoord bij dit alles.’’

Dorpsraad Vierlingsbeek
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Leer gratis bridgen op TV
voor jong en oud.
Deze bridgecursus wordt verzorgd door Omroep
Max en wordt gepresenteerd door de oud wereldkampioen en ‘bridgegoeroe’ Berry Westra. Eind
augustus is de cursus opgenomen en degenen
die de opnames gezien hebben zijn lovend over
de heldere uitleg van Berry Westra. Naast het volgen van de uitzendingen kan tijdens de cursus geoefend worden op een speciale oefenwebsite. De
link naar deze website zal in de eerste uitzending
bekend gemaakt worden.
In 12 afleveringen van 12 minuten leren de deelnemers op een simpele manier de basisonderdelen
van het bridge spel. De afleveringen kunnen na de
uitzending op de website van Omroep Max op elk
gewenst tijdstip nogmaals bekeken worden.

vrijdag 15 november > cabaret
>BEGIJN LE BLEU > SPECIAAL
VOOR U! (try-out)

“Alles wat ik doe, doe ik voor mezelf omdat ik rijk
en beroemd wil worden. Maar vanavond niet. Echt
niet. Vanavond speel ik de sterren van de hemel
voor u. Speciaal voor u. Mijn waanzinnige fratsen en grollen, mijn meesterlijke typetjes en subtiel vertelde verhaaltjes breng ik omdat ik mij voor
één keer echt wil geven. Op mijn eigen, bescheiden manier.”

Zover nu bekend start de uitzending op woensdag
20 November 2013 om 14.40 uur op Nederland 2.
Mocht U interesse hebben in bridge, grijp deze
mogelijkheid aan. Het kan een opstapje zijn naar
nog vele jaren veel bridgeplezier in Uw eigen familie- of vriendenkring of bij een bridgeclub naar Uw
keuze.
Secretaris Bridge Club Overloon
Bart Jans

Sint Anna
Uit op Zondag

Wat:
Waar:
Wanneer:
Tijd:
Kosten:

Verwacht vooral niet te veel van deze Belg. Begijn
Le Bleu doet namelijk al jaren waar hij zin in heeft.
“Een buitenbeentje in de comedy”, blokletterde
een recensent en dat klopt helemaal. Zijn typetjes
zijn voorzien van een scherp randje en zijn verhalen kan je in de traditie van Dario Fo’s vertellingen
plaatsen. Hij speelt cabaret met één been in het
stand-upcircuit en het andere in het theater.
Begijn Le Bleu won in 2005 zowel de jury- als de
publieksprijs tijdens het cabaretfestival Cameretten in Rotterdam. Op televisie is hij te zien in het
zeer succesvolle programma Foute Vrienden.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > entree: 11,00 | <20 jaar: 8,00 euro > reserveren:
0478.631802/630508 of info@gryphus.nl > win
gratis kaarten via Facebook Welcome Bij Janssen
en Facebook PLUS Verbeeten

Zanggroep Brabants Bont
Woonzorgcentrum Sint Anna
Zondag 17 november
14.30 uur tot 16.00 uur
Vrijwillige bijdrage
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Te huur
Kostuum Sinterklaas en pakken voor Zwarte Piet
Kosten: sinterklaas kostuum € 25,00
zwarte piet pak
€ 15,00

Gryphus Formule 1 Café

Het Bernie Ecclestone Circurs is toe aan de laatste rondjes en de strijd om het kampioenschap is
gestreden: Sebastian Vettel heerste en verdeelde
weinig. Eens kijken of hij Hamilton, Alonso, Raikkonen, Webber, Rosberg of Massa nog een overwinning gunt tijdens de laatste GP’s. Wie na de
laatste race in elk geval wél met de champagne
mag gaan spuiten is de winaar van de Gryphus
Formule 1 Pool die na het vallen van de laatste finishvlag van dit seizoen bekend is. Wij zijn reuze benieuwd en gaan er nog eens goed voor voor
zitten. En U?
zondag 17 november: GP VERENIGDE STATEN
zondag 24 november: GP BRAZILIE
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

Informatie bij: Sinterklaascomite
John Hendriks
Cath. Berthoutstr. 14
Vierlingsbeek
Tel.: 0478-631962
Na 18.00 uur bellen
Email:jehendriks@home.nl

Warme Bakker Degen

Reclame: 18 t/m 23 november
● Appelspeculaasvlaai € 7,25
● Extra-/dubbel donker € 2,25
Koffie/Thee met speculaasappelflap € 2,45

Reclame: 25 t/m 30 november
● Kleine Speculaas kruimelvlaai € 4,95
● Waldkornbrood € 2,25
Koffie/Thee met speltmueslikoek € 1,60
in onze gezellige lunchroom

Gryphus?

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

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

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

Druk- en zetfouten onder voorbehoud



adverteren
doet verkopen

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

Wellness & Beauty

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nl

joffershof@hotmail.com of bel 631896.

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

Open Huis Mylène Cosmetica
op vrijdag 22 november van 18-21 uur en
zaterdag 23 november van 10-14 uur.
Leuke aanbiedingen en kadotips! Kom de
make-up en huidverzorgingsprodukten lekker
uitproberen en neem een kleine attentie mee
naar huis.
Chantal Buijs-van Boekel, Grotestraat 101 in
Vierlingsbeek, tel. 631631.

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408
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sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

v.o.f.

ZONWERING

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl | www.siebertcolorsathome.nl
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Een bron van
inspiratie met
gratis kleur- en
interieuradvies!

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

Café - Zaal

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

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

25
jaar
2Q]HSURGXFWHQ
,HGHUHHQLVXQLHN'DDURP
LVSHUVRRQOLMNHQGHVNXQGLJ
DGYLHVEHODQJULMNDOVKHW
JDDWRPKDDUYHU]RUJLQJ

kijk op de website www.salontoine.nl
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Autoschade Kusters beschikt over een nieuwe schadewerkplaats met vakkundig personeel dat gebruik maakt
van richtbank, plaatwerkerij, schuurbruggen, verfmengkamer en spuitcabine. Om onze klanten, waaronder
ook autobedrijven en leasemaatschappijen, completer van dienst te zijn, ontwikkelden we naast het
traditionele schadeherstel voor grote schades Autokusters Spot Repair. De eco manier om uw auto mooi te
houden.
Vroeg of laat loopt uw auto kleine beschadigingen op.
Autoschade Kusters heeft geavanceerde technieken in huis om uw auto te herstellen..
Autokusters Spot Repair omvat herstel van beschadigingen aan:
De voorruit -Kunststof buitendelen –Interieurdelen -De carrosserie
Wenst u uw auto weer zo goed als nieuw te hebben voor een redelijke prijs? Praat dan eens met een van onze
medewerkers over Autokusters Spot Repair.

Bel voor meer info 0478-631901
autokusters.nl

Door onze klanten beoordeeld met een 9.1

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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.

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA
●
●
●
●
●
●

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

Voor info:
Jan Nillesen
tel.: 0478-631302
Vrijthof 1
fax: 0478-631107
5821 BG Vierlingsbeek
E-mail: jannillesen@hetnet.nl
www.concordia-vierlingsbeek.nl
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BROEREN






Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl





Restaurant - Feestzaal - Catering
Kijk voor onze menukaart en
mogenlijkheden op
www.devierlinden.nl
Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

Gespecialiseerd in:
• E le k tris c h ontha re n ( z ie k te k os te nve rgoe ding
mogelijk)
• D e dia be tis c he voe t ( z ie k te k os te n ve rgoe ding
mogelijk)
• D e re uma tis c he voe t ( z ie k te k os te n ve rgoe ding
mogelijk)
• H ots tone e n O ra ng Ma lu ma s s a ge
• Mic rode rma bra s ie be ha nde linge n
• N u I P L ontha ring

especialiseerd in:
E le k tris c h ontha re n ( z ie k te k os te nve rgoe ding
mogelijk)
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek
D e dia be tisBeltc h
e
v
o
e
t
(
z
i
e
k
t
e
k
o
s
t
e
n
v
e
r
g
o
e
d
ing
U gerust voor informatie en/ of een afspraak
mogelijk) Ria Kurver- Arts
D e re uma tBergkampweg
is c he vo8 e t ( z ie k te k os te n ve rgoe ding
5825AD Overloon
mogelijk) Tel: 0478642368
H ots tone e n O ra ng Ma lu ma s s a ge
Mic rode rma bra s ie be ha nde linge n
N u I P L ontha ring
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Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Inloopuren op woensdag
vanwoensdag
16.30 totvan
19.30
uur
Inloopuren op
16.30
tot 19.30 uur

Voor al uw bedrijfsuitingen!

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

Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop

rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect

tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk
van ons werk.

Boukje Weel
Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T 0478 - 561156
I www.boukjeweel.nl
●
●
●
●

kusterscatering.nl

●
●

Bed & Breakfast
Mini Camping
(kinder)feestjes
Dagarrangementen
Koffie terras
Softijs op locatie

Passtraat 5a, 5826 AK Groeningen, Tel.: 06 111 508 46
www.ezelgasterij.nl info@ezelgasterij.nl

Soetendaal 8
Vierlingsbeek
0478-632213
U kunt bij ons terecht voor
ontbijt
broodjes
lunch
koud buffet warm buffet thema buffet
hapjes
tapas
barbecue
Maar ook voor de complete verzorging
van uw tuinfeest

Tapijtreiniging
Vanaf heden zijn we weer in het bezit van
twee tapijtreinigers voor de verhuur.
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.

De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2.
Uiteraard kunnen wij de tapijtreiniger brengen
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)

Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989
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