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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

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

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 22       12 november 2014

Pop Swing Night 2014: 
presentatie nieuwe uniform!

In de vorige Globaals werd de Pop Swing Night 
2014 al aangekondigd. Ter ere van het 140-jarig 
bestaan van Harmonie De Herleving zullen 
harmonie en slagwerkgroep zich van hun beste 
kant laten zien. En dit alles in samenwerking met 
een heuse band, een bonte verzameling zangers 
en zangeressen, én smartlappenkoor Van Heure 
Zinge! 

Bij een jubileum horen natuurlijk 
cadeaus. Het belangrijkste cadeau, mede 
mogelijk gemaakt dankzij de Vrienden 
van de Herleving, is het spikspliternieuwe 
concertuniform van de harmonie! 

Ja, u leest het goed. De harmonie wordt 
in een geheel nieuw jasje gestoken. 
Het huidige uniform dateert nog van 
het 125-jarig jubileum en was aan 
vernieuwing toe. Maandenlang heeft de 
kledingcommissie pakkenwinkels afge-
struind, maar over dit uniform waren zij 
het uiteindelijk snel eens. En ook vanuit 
de vereniging zijn de reacties lovend. 
Het nieuwe uniform is netjes, maar niet 
oudbollig. Losjes, maar niet te casual. 
Niet extreem uitbundig, maar wél met 
enkele bijzondere twists. Kortom, een 
uniform dat echt past bij onze vereniging! 
Wij popelen dus om dit uniform aan u te 
tonen op 29 november 2014! 

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 Verbeeten, want het belooft een 
geweldige avond te worden! 

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
Facebook: Pop	Swing	Night	2014
Kaarten? 
	 •	€	12,50	(inclusief	2	consumpties)	in	de	voor	
	 	 verkoop	(PLUS	Verbeeten)
	 •	€	15,-	(inclusief	2	consumpties)	aan	de	deur
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Van de redactie:

●  November begon met een super zachte re-
cord-dag! Daarmee zijn de laatste 2   
maanden van 2014 ingegaan. Aan het be-
gin van dit jaar onzekerheid over wat dit  
jaar voor een ieder van ons zou brengen.... 
en nu is dit jaar alweer haast voorbij.

● Een volle agenda, Sinterklaas-cadeautjes- 
stress, Kerstmenu-stress, een flinke wan-
deling door bos of langs de Maas...doet je 
goed! Je kunt weer ver weg kijken want de 
meeste mais is eraf, de vele kleuren herfst-
bladeren, paddenstoelen. Kijk om je heen 
en geniet, zo kent elk seizoen zijn charme!

● Onze volgende uitgave wordt het Sinter-
klaasnummer, alles daaromtrent is van harte 
welkom! 

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
15 nov LekkerBeks: Open dag van 15:00 tot   
 18:00 uur
15 nov De Keieschieters: Prinsenbal
16 nov Symphonica in Sporto: Pietensportdag
 i.s.m. Korfbalver. DES en    
 Sinterklaascomité
16 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht 
 Sinterklaas in Vierlingsbeek en   
 Groeningen
18 nov VOVG: Proeverij
20 nov KBO: Herfstwandeling
20-22 nov Vierlingsbike show Frans Thijs in   
 Concordia
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: Dorpsraadsvergadering   
 aanvang 20:00 uur in Joffershof 
6 dec Dansgarde De Bekse Klinkertjes:   
 Kerststerren actie vanaf 9:30 uur
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: Groeningseavond
6 jan Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering   
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
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
18 jan Joffershof: Joffershofconcert van 11:00  
 uur tot 13:00 uur
24 jan De Keieschieters: Prinsenreceptie
1 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
3 feb Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering   
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
6+7 feb De Keieschieters: Zittingsavond
13 feb Concordia: Hitteavond; thema: HIT MIX  
 GLITTER & GLAMOUR
 Dresscode Glitter & Glamour; zaal open:  
 20:30 uur; Entree vrij
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. Basisschool Laurentiushof,   
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 Judovereniging Randori en KBO
4 apr Concordia: Live optreden van 
 THE ODDS; MUZIEK VAN DE JAREN   
 60 tot nu. Aanvang 21.00 uur; Entree vrij
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. 
 Volleybalvereniging MVC’64 en   

 Zaalvoetbalvereniging 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   
 Bruggeloop
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

Vieringen 
en 
intenties   

november - 
december

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

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.

13 december: 
kerk Maashees: 19.00 uur: eucharistieviering

21 december: 
kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering met 
kinderwoorddienst

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

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.- 

Stand van zaken Comité 
Gemeenschapshuis

Zoals u wellicht bekend zal zijn, is een comité 
bezig om de gemeenschappelijke voorzieningen in 
Vierlingsbeek/Groeningen in kaart te brengen.
Wij hebben u in een eerder stadium ook al 
eens bericht dat er een onderzoek gedaan zal 
worden. Dit onderzoek dat gedaan wordt door 
KaaderKerkadvies, is momenteel in volle gang. 
Eigenlijk hadden wij als comité een planning 
waarbij we de resultaten uit het onderzoek en 
dus de voorstellen die we aan de inwoners willen 
presenteren en met hen willen bespreken, in 
december te gaan doen. Maar dat gaat helaas niet 
lukken. Zoals het er nu uitziet zullen we dit gaan 
doen eind januari of begin februari. Binnenkort zult 
u in Globaal de uitnodiging daartoe vernemen.

Comité Gemeenschapshuis / Dorpsraad 
Vierlingsbeek

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
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VIERLINGSBIKE  MOUNTAINBIKE  
TOERTOCHT

Zaterdagmiddag 22 november a.s. organiseert 
“Fietsgroep Frans Thijs Vierlingsbeek” de jaar-
lijkse “VIERLINGSBIKE “ mountainbiketoertocht. 
Alle mountainbike-bezitters kunnen deelnemen 
aan deze afwisselende tocht met een route van 
ongeveer 32 of 47 km. Halverwege is er een 
pauze (Sportpark De Halt van V.V. Holthees-
Smakt) alwaar gratis versnaperingen klaar staan 
voor iedere deelnemer. Men kan starten tussen 
12.30 en uiterlijk 13.30 uur, individueel of met een 
groepje. De routes zijn in en rond de bossen van 
Overloon, Oostrum en Geysteren en zijn tot in de 
puntjes uitgezet met duidelijk herkenbare linten.  
Hieronder alle gegevens: 

Datum :  Zaterdagmiddag 22 november   
  2014. 
Startplaats :  Zalencentrum Concordia, 
  Vrijthofplein. 
Starten tussen : 12.30 en 13.30 uur. 
Inschrijfgeld : € 4.= (€ 3.=  voor NTFU - leden) 
Afstanden : Route 32 en 47 km. 
Rustplaats : Sportpark De Halt  V.V. Holthees  
  - Smakt
 : met GRATIS versnaperingen. .
Info : Hans Thijs, Tel. 0478 - 634010.
 
Graag tot ziens en leef je even lekker een 
middagje uit in onze prachtige omgeving! 
Fietsgroep Frans Thijs Vierlingsbeek

Het Sinterklaas Postkantoor en 
Grote Sinterklaas feest bij:
Herberg Thijssen

Vanaf zaterdag 15 november t/m 4 december, 
staat bij Herberg Thijssen een heus Sinterklaas 
Postkantoor . Hier kunnen de kinderen hun verlang-
lijstjes, tekeningen, verhalen en gedichten afgeven 
aan de Postpiet en mocht deze slapen dan kunnen 
ze in de grote brievenbus worden geworpen. De 
postpiet zal er dan persoonlijk voor zorgen dat alles 
wat er in de brievenbus komt afgegeven wordt bij 
Sinterklaas. Op gezette tijden zal de Postpiet de 
brieven persoonlijk aannemen. De openingstijden 
van het Sinterklaas Poskantoor vindt u terug op 
onze internet site www.herbergthijssen.nl Als het 
Sinterklaas Postkantoor open is krijgen de kinderen 
een leuke attentie. Pakjesboot 13 is weer aange-
meerd. Sinterklaas en zijn hele horde Zwarten Pieten 
pakken weer cadeautjes in en bakken weer veel 
lekkers. De Goed Heilig Man heeft het heel druk 
maar de Sint heeft Herberg Thijssen ook opgenomen 
in zijn schema. Sint heeft last van een Boot-leg en 
zijn Pieten zijn wel een beetje haastig. Ze hebben 
weinig tijd om te rusten. Op zondag 23 november 
wordt hij verwacht tijdens de voorstelling “Geluk bij 

een Ongeluk” van Kinder Muziek Tejater Speelgoetd. 
Vanaf 14.30 uur is ieder welkom en gaan we teke-
ningen en slingers maken om zo de Sint een warm 
welkom te geven. Om 14.30 uur beginnen we met 
muziek en gaan we veel liedjes zingen.

Het Groots Sinterklaas feest.
“Geluk bij een ongeluk”
Een voorstelling met veel muziek, interactie, 
humor en een spannend verhaal. Samen met 
Tejater Speelgoetd gaan we er één groot feest van 
maken. Wij nodigen de kinderen uit om verkleed 
als Sinterklaas en/of Zwarte Piet te komen. Een 
tekening of verlanglijstje mag meegebracht worden 
of je maakt er een in onze super knutselhoek. Die 
hangen we dan op of na afloop van de voorstelling 
kan het overhandigd worden aan de Sint. Verder 
willen we niet alleen de verjaardag van de Sint 
vieren, we vinden het leuk om ook de kinderen die 
zondag 23 november jarig zijn of hun kinderfeestje 
tijdens deze voorstelling vieren, in het zonnetje 
te zetten. Indien dat zo is, willen wij dat weten 
en mag de naam van de jarige jop doorgegeven 
worden op cafe@herberthijssen.nl. Voor onze 
jongste gasten is er gratis ranja, en een heuse 
ballonnenpiet. En op de foto met Sinterklaas.
Toegang kost € 2,50 per persoon, dit kunt u 
betalen aan de deur van de zaal van Herberg 
Thijssen alwaar onze Geldpiet jullie alle zal verwel-
komen. Vergeet niet om je kleurplaat in te leveren 
voor 22 november en maak kans op een mooie 
prijs. Wij zien u heel graag zondag 23 november 
om samen met Tejater Speelgoetd, Sinterklaas en 
zijn Pieten te verwelkomen.
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Intocht Sinterklaas 
op 16 november 2014.
 
Dit jaar komt Sinterklaas op zondag 16 november 
bij ons op bezoek, we halen hem vanaf 11.00u op 
aan de Maas, waarna we het sinterklaasfeest gaan 
vieren bij zaal Concordia. 
MAAR: voordat we dat gaan doen, willen we, in het 
kader van Symphonica in Sporto, samen met korf-
balvereniging DES, om 10.00 uur een activiteit op 
het plein organiseren: 
 
Pietensport, DES leuk! 

Op het Vrijthof om 10.00 uur kun je meedoen aan 
een echte pietensportbaan. Oefen als een echte 
Piet met pakjes via allerlei hindernissen. Voor 
iedere deelnemer ligt er een leuke traktatie klaar. 
Ook oefenen we met z’n allen voor de Pietendans 
voor Symphonica in Sporto. Om hiervoor vast te 
oefenen hierbij de link: https//www.youtube.com/
watch?v=1K_pzWHHrBc ( danspiet-de Pietendans, 
uit de pietenschool 2013) zie voor verdere infor-
matie over Symphonica in Sporto elders in deze 
Globaal. 
 
Om 11.00 uur vertrekken we met de huifkar naar 
de Maas waar we de Sint ophalen. Daarna gaan 
we tot ongeveer 13.00 uur bij Concordia het sinter-
klaasfeest vieren. 
Kinderen jonger dan 6 jaar mogen bij de Sint en 
Pieten op het podium komen zitten, we proberen 
te zorgen dat er van school, KDV en Pompelientje 
een juf op het podium komt te zitten. 
In de middag gaat Sinterklaas naar de kinderen in 
Groeningen, waar hij om ongeveer 15.00 uur bij de 
Zandpoort aankomt, en hij nog een keer zijn feest 
gaat vieren. 
 
Het thema voor het sinterklaasfeest is dit jaar: 
iedereen is een ster! De kinderen van de basis-
school, KDV en peuterspeelzaal Pompelientje 
maken met hun meesters of juffen een kroon die 
ze allemaal op 16 november mee kunnen brengen. 
Voor een voorbeeld van de ster op de kroon en 
leuke versieringen, kijk op onze website: www.
sinterklaasinvierlingsbeek.nl 
Deze kroon dient , zo snel mogelijk na 16 
november, ook weer terug mee te nemen naar 
school, dit ivm het Sinterklaasjournaal. 
 
VANAF 1 november zal er bij de PLUS een 
schoorsteen-brievenbus komen staan waarin de 
kinderen een kleurplaat kunnen stoppen. Deze 
kleurplaten willen we gebruiken om de zaal te 
versieren op 16 november. De kinderen krijgen via 
school, KDV en Pompelientje een tekening mee. 
Natuurlijk zijn ook zelfgemaakte tekeningen of 
knutselstukken van harte welkom. 
Voor een voorbeeld van tekeningen kunt u ook op 
de website kijken. 

Bij slecht weer op 16 november dient u onze 
website te checken waar alle activiteiten gaan 
plaatsvinden. We wijken eventueel uit voor de acti-
viteit van Symphonica in Sporto naar een andere 
locatie. 
 
Namens het sinterklaascomite vierlingsbeek-groe-
ningen, 
Ellen de haas

BUITEN DE DORPSGRENZEN (71)

We	werden	teruggedrongen	tot	tegen	de	
massieve	eikenhouten	deur	van	de	kerk.	
De	kerk!
Al	eeuwenlang	het	toevluchtsoord	van	vredelie-
vende	christenen,	opgejaagd	en	belaagd	door	
wrede	tirannen,	plunderende	soldaten	en	bloed-
dorstige	heidenen.
Achter	mijn	rug	voelde	ik	aan	de	klink.	Dicht.
Een	regen	van	vuistslagen	en	schoppen	daalde	
op	ons	neer.	Toch	slaagden	wij	erin,	twee	tegen-
standers	uit	te	schakelen.	De	een	ging	languit	
neer	toen	een	welgerichte	vuiststoot	van	Fren	hem	
midden	in	het	gezicht	trof	en	de	ander	verwijderde	
zich	trekkebenend	uit	de	groep	vechtenden	na	
een	trap	van	mij	tegen	zijn	knieschijf.
Vervolgens	kreeg	ik	echter	aan	elke	arm	een	
mannetje	te	hangen	en	werd	het	verzet	snel	
minder.
Plotseling	zag	ik	Nölleke	Gerrits	voor	mij	staan.	
Hij	was	mij	straks	niet	opgevallen	of	hij	had	zich	
buiten	mijn	gezichtsveld	opgehouden.	Nölleke	
was	een	jaar	of	vijfentwintig	en	had	een	plat	
gezicht,	een	brede	mond	en	dikke	lippen.	Hij	
praatte	niet,	maar	kwaakte.	Als	Daffy	Duck	van	de	
tekenfilms.	Nölleke	was	voetbalscheidsrechter.	
Enkele	weken	geleden	had	hij	ons	nog	gefloten.	
Wij	speelden	toen	met	Volharding	2	tegen	de	
reserves	van	Stormvogels	in	Siebengewald.	
Nölleke	liet	alle	overtredingen	van	Stormvogels	
toe,	zelfs	de	meest	smerige,	terwijl	hij	voor	elk	
wissewasje	van	ons	zijn	fluit	naar	de	mond	bracht.	
Daar	had	ik	hem	toen	in	niet	mis	te	verstane	
bewoordingen	op	gewezen.
Dat	had	hem	al	die	tijd	natuurlijk	niet	lekker	
gezeten	en	thans	was	het	uur	der	vergelding	
aangebroken.
Ik	zag	dat	hij	een	puntige	steen	in	zijn	hand	hield.
“Ik	sla	je	kapot,	lange	rotzak!”,	kwaakte	hij,	terwijl	
de	steen	voor	de	eerste	keer	op	mijn	schedel	
neerdaalde. Toen nog een keer en nog een keer. 
Terwijl	hij	voor	de	vierde	keer	uithaalde	klonk	een	
politiefluitje	en	liet	hij	zijn	arm	zakken.
Het	fluitje	van	Kuys,	opperwachtmeester	der	
Rijkspolitie,	redde	Fren	en	mij	van	blijvende	invali-
diteit	of	erger.
Onze	belagers	stoven	weg	als	opgeschrikte	
kippen	en	verdwenen	in	donkere	zijstraten	en	
steegjes.
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Een	gevoel	van	grote	opluchting	doorstroomde	
ons.	Nog	nooit	waren	we	zo	blij	geweest	een	poli-
tieman	te	zien	als	op	dat	moment.
De	uitbrander	die	we	kregen	namen	we	op	de	
koop	toe.	Wat	ons	in	godsnaam	bezielde	om	hier	
in	Boxmeer	de	boel	op	stelten	te	komen	zetten.	
Konden	we	dat	niet	doen	waar	we	vandaan	
kwamen?	Wat?	Uit	Vierlingsbeek?	Lekkere	
jongens	daar.	Was	hij	net	in	een	makkelijke	stoel	
gaan	zitten	om	te	genieten	van	een	rustige	zater-
dagavond,	belden	Panken	en	De	Wildt	dat	
een	stel	onverlaten	hun	zaak	in	een	puinhoop	
veranderd	hadden.
Toen	hij	een	beetje	uitgeraasd	was	vroeg	hij	onze	
antecedenten.	Terwijl	we	die	aan	het	verstrekken	
waren,	verscheen	Kit	Botden,	die	we	tijdens	het	
gevecht	hadden	gemist,	weer	ten	tonele.	Hij	ging	
tegen	een	lantaarnpaal	aanzitten,	zijn	vingers	
gevouwen	om	zijn	knieën.	De	zinken	stuivers	
glansden	mat	in	het	neonschijnsel.
Toen	Kuys	hem	vroeg	of	hij	bij	ons	hoorde	en	
daar	een	bevestigend	antwoord	op	kreeg,	moest	
Kid	ook	voor	de	dag	komen	met	zijn	persoonlijke	
gegevens.
Kid,	die	waarschijnlijk	wilde	laten	zien	dat	hij	ook	
niet	bang	was,	antwoordde	stoer:	“Daar	heb	jij	
geen	moer	mee	te	maken,	verrekte	hoerenjager!”.
Dat	pikte	Kuys,	die	bekendstond	als	een	eerzaam	
huisvader	niet	en	Kid	moest	mee	naar	het	bureau.
Ons	gaf	hij	het	advies,	zo	snel	mogelijk	Boxmeer	
te	verlaten	en	voorlopig	niet	meer	terug	te	keren.
We	zouden	er	nog	wel	van	horen,	zei	hij.
                                                                                                          
Wordt	vervolgd.
Nelson

Verboden gebied

Nu de feestdagen naderen hoeft u niet lang na te 
denken over een mooi kadootje. Het  is te koop 
vlak in de buurt en de prijs is geen probleem, 9 
euro slechts.
Bij Plus Vierlingsbeek en Overloon en in de bieb is 
de tweede druk van het boek “Verboden Gebied” 
weer volop verkrijgbaar vanaf 15 november. Wij, 
de werkgroep, waren volledig verrast door de 
snelle verkoop van het boek. In de tijd van 3 weken 
was de eerste druk al uitverkocht!
Het doet goed te weten dat de belangstelling zo 
groot is voor wat er  gebeurde  in onze streek 
tijdens de tweede wereldoorlog. We kregen veel 
positieve reacties over de inhoud en de samen-
stelling.  Makkelijk leesbaar, mooie foto’s, veel 
informatie enz. Wij zijn blij dat het boek zo goed 
is ontvangen. Er werd zelfs gevraagd wanneer 
deel twee uit zo komen. Nou daar wachten we 
maar even mee. Het was erg leuk werk en een 
hele klus, maar om nu meteen te beginnen aan 
een tweede deel is iets te veel gevraagd. Het blijft 
wel in ons achterhoofd dus wie weet.  Voorlopig 
zijn we weer druk met het nummeren en teksten 
bijvoegen van foto’s om ze op de site van de Oude 
Schoenendoos te zetten!

Herberg Thijssen - 
Zaterdag 22 november.
Third Half , Aanvang 21.00 uur

De in Gemert geformeerde Rockband Third Half 
is een rete strakke live band, met een dijk van 
een show gevuld met cover van Rock’n Roll tot 
Hardrock. Third Half bouwt altijd en overal een 
feestje.
Third Half is een band met twee geheel verschil-
lende gezichten. Door de opbouw van de sets lijkt 

het net of er meerdere, verschillende bands op 
het podium staan. Van een Rockshow, tot Rock ’n 
Roll show geheel in stijl met contrabas en hollow-
body naar 4-stemmige ballads. De show blijft 
boeien,verrassen maar vooral knallen en ballen 
Houden. Tot zaterdag 22 november aanvang 21.00 
uur in de zaal van Herberg Thijssen. Entree € 5,00.
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VOORLEESUURTJE in de 
peuterspeelzaal 

Marijke van Bergen verraste de peuters van Pom-
pelientje met een mooi verhaal van Rupsje Nooit 
Genoeg. De peuters zagen hoe Rupsje Nooit Ge-
noeg veranderde in een mooie vlinder. Iedereen 
genoot van het verhaal en de liedjes. Daarna ver-
telde Marijke nog dat iedereen  van harte welkom 
is in de bibliotheek. Je kunt daar gratis boeken en 
puzzels lenen.

Tot slot een luid applaus voor Marijke.

Tot 22.30 hebben we de mogelijkheid om te 
spelen, maar iedereen bepaalt zelf, wanneer het 
genoeg is geweest. Je bepaalt dus zelf je eindtijd. 
Vanaf 22.30 is er nog de mogelijkheid om in het 
sportcafé iets te drinken.

U wordt uitgenodigd: kom 3x proberen, en beslis 
daarna of badminton iets voor je is.

Misschien tot ziens.
Bestuur Raaijmeppers

BADMINTON IETS VOOR JOU???

U wordt van harte uitgenodigd om vrijblijvend te 
proberen of badminton iets voor jou is. Locatie: 
Raayhal Overloon
Wanneer het U uitkomt!!! 

Jeugd van 7 tot 16 jaar is welkom op woensdagen 
van 18.30 - 20.00 uur
De jeugd krijgt op leeftijd gebaseerde trainingen 
aangeboden. 
Men kan deelnemen aan competitie als men daar 
voor kiest
Elk jaar word het badmintonseizoen afgesloten met 
een kamp in juli 

Vanaf 16 jaar, ben je Welkom op woensdagen 
vanaf 20.00 uur

Wat maakt het badminton bij de Raaijmeppers zo 
leuk en laagdrempelig:
Van 20.00 -20.30 uur kan je training krijgen. 
Vanaf 20.00 uur lekker inslaan, (als je niet aan de 
training deelneemt)
Vanaf 20.30 uur wordt er 3x maal een wedstrijdje 
gespeeld vanuit een hussel systeem.
Zo speel je met alle niveau’s door elkaar.
Vanaf 21.15 uur kan er op niveau gespeeld worden 
als je daarvoor kiest.

Lezing: Vertikaal tuinieren. 

Op Donderdag 27 november 2014 organiseert 
Groei & Bloei Land van Cuijk en Limburg Noord 
een dialezing over “Vertikaal tuinieren.” 
Spreker is de Hr. Paul Hakkenberg
Deze wordt gehouden in: Café/Zaal “’t Lagerhuis”, 
Beerseweg 9 in Mill. Tel. 0485-385166
Aanvang 20.00 uur. Entreeprijs: leden gratis, niet-
leden € 3,50

In de lezing ga ik in op de voordelen van vertikaal 
groen zoals bijv. terugdringen van fijnstof (gezond-
heid) zodat er een betere luchtkwaliteit ontstaat,
maar ook de meerwaarde door terugdringen van 
opwarming van de stad (Urban heat effect). Een 
ander aspect is het terugbrengen van biodiversiteit 
in de steden. de bij, insecten, vogels ed. 
En las but not least het is natuurlijk ook zeer fraai. 

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

Muzieksalon Boxmeer 

De salon is alweer zijn vierde seizoen ingegaan. 
De belangstelling voor dit initiatief van de SWOGB 
is verheugend groot. Ruim dertig muzieklief-
hebbers bezoeken al geruime tijd de cycli van 
vijf bijeenkomsten rond een bepaald thema. 
De presentatie is in handen van koordirigent 
en muziekkenner Hans Terra. Op dit moment  
staat muziek  voor getokkelde instrumenten 
als  gitaar, harp, luit en klavecimbel centraal. 
Belangstellenden die de muzieksalon nog niet 
kennen en eens kennis willen maken, zijn van 
harte welkom op een van de volgende data:  de 
dinsdagen  11, 18, 25 november en  2 december.  
Zij kunnen vrijblijvend binnen lopen in de 
Weijerzaal van De Weijer.  Aanvang 10.00 – einde 
12.00. Voor nadere inlichtingen: bel 314546.
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OMGAAN MET VERLIES

Het is zeer ingrijpend om een partner, familielid 
of een andere dierbare te verliezen. Na het over-
lijden is men in het begin vaak verdoofd. Na enige 
tijd wordt men geconfronteerd met zaken als: hoe 
moet ik verder? Hoe ga ik om met mijn alleen zijn? 
Hoe verwerk ik mijn verdriet/gemis.

Om mensen te steunen in het verwerken van hun 
verlies biedt het RMC de mogelijkheid om deel 
te nemen aan de gespreksgroep: ‘omgaan met 
verlies’.
  
Het doel van deze groep is mensen met elkaar 
in contact brengen die, tijdens hun rouwproces, 
onvoldoende steun ervaren in hun naaste 
omgeving. Vanuit het delen van ervaringen met 
lotgenoten kan dan een eerste aanzet worden 
gegeven tot verwerking van het rouwproces.

Start van de groep: 9 december 2014
Aantal bijeenkomsten: 6 bijeenkomsten
Waar: Dienstencentrum,                         
 Zwaanstraat 7 in Cuijk
Kosten: deelname is gratis!
Telefoonnumer: 0485-316204
Website: www.rmclvc.nl
Email: info@rmclvc.nl

Start computercursussen:
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) start in januari 2015 weer met,
nieuwe speciaal op ouderen gerichte, cursussen 
van maximaal 1 cursist per docent.

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 (Vista,7,8. 8.1), 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.

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U 
betaalt hiervoor slechts € 30,- Het cursus boek 
kost ca. € 20,-.

U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijf-
formulier aanvragen bij de heer P. Ermers 
(coördinator) via: permers@ziggo.nl of bellen: tel.
nr. 0485-362311.

Werkende mantelzorgers en 
evenwicht 

‘Het voelt alsof ik mijn moeder in de steek laat’

De moeder van Yvonne lijdt sinds enkele jaren 
aan Alzheimer. Yvonne besloot drie jaar geleden 
bij haar in te trekken en voor haar te zorgen. 
Daarnaast werkt ze parttime als verpleegkundig 
begeleider. 
Yvonne herinnert zich nog goed hoe haar moeder 
steeds meer in de war raakte. “Het ene moment 
belde ze dat ze haar huis niet in of uit kon, het 
andere was ze haar portemonnee kwijt. En keer 
op keer fietste ik van mijn woonplaats naar haar 
woonplaats”. Tijdens een reis naar Ghana merkte 
Yvonne pas echt hoe slecht het ging. 
“’s Ochtends had mijn moeder geen idee wat we 
die dag gingen doen en ’s avonds wist ze niet 
meer wat we gedaan hadden. Ze was continu alles 
kwijt en op een gegeven moment was ik háár zelfs 
kwijt.”

Werk en mantelzorg
Niet veel later trok Yvonne bij haar moeder in. 
“Ik wilde haar helpen. Ze heeft altijd gezegd dat 
ze nooit naar een verzorgingshuis wilde en wilde 
liever een spuitje dan dat.” 
Haar moeder krijgt inmiddels thuishulp en 
dagopvang. De mantelzorg combineert Yvonne 
met haar werk en dat ging haar lange tijd goed af. 
“Op mijn werk was ik niet met mijn moeder bezig. 
Je moet leren loslaten. Er kan van alles gebeuren, 
maar dat kan ook als ik thuis ben.” Het afgelopen 
jaar is haar moeder erg achteruit gegaan en dat 
is zwaar. “Mijn moeder doet een steeds groter 
beroep op me, waardoor ik geen tijd meer voor 
mezelf heb en ’s avonds ben ik doodmoe.” 
Yvonne heeft uiteindelijk de moeilijke beslissing 
genomen haar moeder op te laten nemen.
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 “Loyaal aan je baas of aan je familie”
Een	training	voor	werkende	mantelzorgers.
Eén op de acht werknemers combineert zijn werk 
met zorgtaken. Uitdaging daarbij is in balans 
blijven. Dat evenwicht heb je als werkende mantel-
zorger deels zelf in de hand. 
Mantelzorgers kunnen voor moeilijke dilemma’s 
komen te staan.
Voor velen begint het met het bespreken van de 
mantelzorg op het werk, want ook de werkgever 
heeft instrumenten tot zijn beschikking ter onder-
steuning van de mantelzorger.

Hoe gaat u als mantelzorger om met het combi-
neren van werk en zorg?
Hebt u inzicht in hoeveel tijd u besteedt aan gezin, 
werk, zorg en uzelf en waar knelpunten ontstaan? 
Waar zet u uw activiteiten op een dag (zakelijk en 
privé) wel en niet naar uw hand?  Hoe bespreekt u 
dat  met uw leidinggevende? Hebt u altijd veel te 
doen en wilt u niet tekortschieten?  In deze training 
krijgt u inzicht in waar de knelpunten in de balans 
van werk, zorg en tijd voor uzelf liggen. U leert hoe 
u keuzes kunt maken op basis van belangrijkheid 
en urgentie en hoe u respectvol en onderbouwd 
‘nee’ kunt zeggen.
Deze interventies kunnen een houvast bieden in 
het contact met uw leidinggevende.
De training word door Het Steunpunt Mantelzorg 
Land van Cuijk georganiseerd in samenwerking 
het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van 
Cuijk. 

Data:   21 en 28 november 2014.
Tijd:   van 9.00 uur tot 12.30 uur
Locatie: De Driewiek, J.Boschstraat 49, 
Boxmeer.
De training is gratis. 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen 
met 0485-846739 of mailen met 
info@mantelzorglvc.nl 

Zaterdag 22 november bij Herberg Thijssen:

Third Half

De in Gemert geformeerde Rockband Third Half is 
een rete strakke live band, met een dijk van een show 
gevuld met cover van Rock’n Roll tot Hardrock. Third 
Half bouwt altijd en overal een feestje.

Third Half is een band met twee geheel verschillende 
gezichten. Door de opbouw van de sets lijkt het net 
of er meerdere, verschillende bands op het podium 
staan. Van een Rockshow, tot Rock ’n Roll show 
geheel in stijl met contrabas en hollowbody naar 
4-stemmige ballads. De show blijft boeien,verrassen 
maar vooral knallen en ballen houden. Tot zaterdag 
22 november aanvang 21.00 uur in de zaal van 
Herberg Thijssen. Entree € 5,00.
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Het Sinterklaas Postkantoor en 
Grote Sinterklaas feest bij 
Herberg Thijssen

Vanaf zaterdag 15 november t/m 4 
december, staat bij Herberg Thijssen 
een heus Sinterklaas Postkantoor. Hier 
kunnen de kinderen hun verlanglijstjes, 
tekeningen, verhalen en gedichten afgeven 
aan de Postpiet en mocht deze slapen 
dan kunnen ze in de grote brievenbus 
worden geworpen. De Postpiet zal er 
dan persoonlijk voor zorgen dat alles 
wat er in de brievenbus komt afgegeven 
wordt bij Sinterklaas. Op gezette tijden 
zal de Postpiet de brieven persoonlijk 
aannemen. De openingstijden van het 
Sinterklaas Poskantoor vindt u terug op 
onze internet site www.herbergthijssen.
nl. Als het Sinterklaas Postkantoor 
open is krijgen de kinderen een leuke 
attentie.

Pakjesboot 13 is weer aangemeerd. 
Sinterklaas en zijn hele horde Zwarten Pieten pakken weer 
cadeautjes in en bakken weer veel lekkers. De Goed Heilig Man heeft 
het heel druk maar de Sint heeft Herberg Thijssen ook opgenomen in 
zijn schema. Sint heeft last van een Boot-leg en zijn Pieten zijn wel 
een beetje haastig. Ze hebben weinig tijd om te rusten. 

Op zondag 23 november wordt hij verwacht tijdens de voorstelling 
“Geluk bij een Ongeluk” van Kinder Muziek Tejater Speelgoetd. Vanaf 
14.30 uur is ieder welkom en gaan we tekeningen en slingers maken 
om zo de Sint een warm welkom te geven. Om 14.30 uur beginnen 
we met muziek en gaan we veel liedjes zingen.

Het Groots Sinterklaas feest 
“Geluk bij een ongeluk”

Een voorstelling met veel muziek, 
interactie, humor en een spannend 
verhaal. Samen met Tejater 
Speelgoetd gaan we er één groot feest 
van maken. Wij nodigen de kinderen 
uit om verkleed als Sinterklaas en/of 
Zwarte Piet te komen. Een tekening 
of verlanglijstje mag meegebracht 
worden of je maakt er een in onze super 
knutselhoek. Die hangen we dan op of 
na afl oop van de voorstelling kan het 
overhandigd worden aan de Sint.

Verder willen we niet alleen de verjaardag 
van de Sint vieren, we vinden het leuk om 
ook de kinderen die zondag 23 november 
jarig zijn of hun kinderfeestje tijdens deze 
voorstelling vieren, in het zonnetje te zetten. 
Indien dat zo is, willen wij dat weten en mag 
de naam van de jarige jop doorgegeven 
worden op cafe@herberthijssen.nl . Voor 
onze jongste gasten is er gratis ranja, en een 

heuse Ballonnenpiet. En op de foto met Sinterklaas.Toegang kost 
€ 2,50 per persoon, dit kunt u betalen aan de deur van de zaal van 
Herberg Thijssen alwaar onze Geldpiet jullie alle zal verwelkomen. 
Vergeet niet om je kleurplaat in te leveren voor 22 november en maak 
kans op een mooie prijs.

Wij zien u heel graag zondag 23 november om samen met 
Tejater Speelgoetd, Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen!

tekeningen, verhalen en gedichten afgeven 

Sinterklaas en zijn hele horde Zwarten Pieten pakken weer 

van maken. Wij nodigen de kinderen 
uit om verkleed als Sinterklaas en/of 
Zwarte Piet te komen. Een tekening 
of verlanglijstje mag meegebracht 
worden of je maakt er een in onze super 
knutselhoek. Die hangen we dan op of 
na afl oop van de voorstelling kan het 
overhandigd worden aan de Sint.

Verder willen we niet alleen de verjaardag 
van de Sint vieren, we vinden het leuk om 
ook de kinderen die zondag 23 november 
jarig zijn of hun kinderfeestje tijdens deze 
voorstelling vieren, in het zonnetje te zetten. 
Indien dat zo is, willen wij dat weten en mag 
de naam van de jarige jop doorgegeven 
worden op 
onze jongste gasten is er gratis ranja, en een 

Deze kleurplaat voor 22 november inleveren bij het 
Sinterklaas Postkantoor aan de Spoorstraat 5, en 
maak kans op een van de mooie prijzen. 

Prijsuitreiking is zondag 23 november.

Naam ……………………………………………………  leeftijd …… jaar

Adres ……………………………………………………

Tel. ………………………………………………………

✁
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Treffer
Kosten	Treffer:	€	2,50

Druk-	en	zetfouten	onder	voorbehoud

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                                                   

 
 

 

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 

treurigheid. 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 > reser-
veren: 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

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

Onze specialisatie: avond- en bruidskapsels en visagie. 
Bijna alles is mogelijk, van klassiek tot trendy. Wij inspireren 
en adviseren je graag over de nieuwste ontwikkelingen. 
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
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 adverteren
doet verkopen

Warme Bakker Degen
Reclame: 17 t/m 22 november
 ● Speculaas kruimelvlaai € 4,90
   (5 persoons)  
 ● Tarwebrood € 1,80 
 ● Speculaasappelflap € 1,05

Reclame: 24 t/m 29 november
 ● Appelspeculaasvlaai (8p) € 5,65 
 ● Waldkornbrood € 2,25   
 ● 4 suikerbollen + 1 gratis

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

Bandenhandel Groeningen 

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

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

Boukje Weel

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

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Vanaf heden zijn we weer in het bezit van 
twee tapijtreinigers voor de verhuur. 
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts 
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.
De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2. 
Uiteraard kunnen wij de  tapijtreiniger brengen 
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)
Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

Tapijtreiniging

Team Overloon-Vierlingsbeek
Zoekt enthousiaste (wijk)verpleegkundige.
Niveau 4 & 5
Om ons team te versterken
 
Buurtzorg levert verpleging en verzorging 
thuis met kleine autonome teams 
bestaande uit (wijk) verpleegkundige en 
ziekenverzorgenden.

Voor informatie kun je bellen naar:
06-20019536
Of reageer via de mail:
overloon@buurtzorgnederland.com

          kusterscatering.nl
     
            Soetendaal 8
          Vierlingsbeek 
            0478-632213

U kunt bij ons terecht voor 
ontbijt                     broodjes                      lunch 
     koud buffet   warm buffet     thema buffet      
hapjes                    tapas                     barbecue 

Maar ook voor de complete verzorging  
van uw tuinfeest 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

Gespecialiseerd in:
● Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●  De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●  De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding 

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

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

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

Donderdag - Maandag 
16.00-19.00 uur.
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

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



Meer dan 33.000 kleuren in lak en 

muurverf. Voor binnen en buiten. 

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Grip op je  
financiële  

huishouding
Dag en nacht  
jouw bankzaken 
beheren

www.rabobank.nl/lvcm

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. 
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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
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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


