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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

17 november 2015, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 22        11 november 2015

Werkgroep: 
VROLIJK  VRIJTHOF VIERLINGSBEEK (VVV).

De klok is verzet, de loofbomen verliezen inmiddels overtuigend hun bladeren, velen onder ons zijn druk in 
de weer hun tuin ‘winterklaar’te maken. Kortom: de donkere dagen zijn begonnen. Maarrrrr…. niet 
getreurd….., hedde nog niet van de VVV geheurd ?
Inmiddels is de vrijwilligerswerkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek (kort gezegd VVV) weer volop bezig met 
de voorbereidingen om weer licht en gezelligheid te brengen rondom het Vrijthof met kerst en gedurende 
deze donkere dagen. 
Met de geweldige kerstboom van afgelopen jaar (met dank aan Jeanne Jacobs) en de vele lichtjes die er 
bij zijn gekomen, was het een genot om te zien en een warme verwelkoming als je langs of op het Vrijthof 
kwam. Tenslotte toch het centrale punt van Vierlingsbeek. Dit alles was afgelopen jaar (en jaren) vooral 
mogelijk door de vrijblijvende hulp van diverse 
personen en bedrijven. Met name noemen wij: 
fam Ebbers, Gijs Wijnhoven en Bert van Bussel 
van Boomwereld.nl , Bart van den Heuvel - 
Blommestein Hoveniers. Zonder deze hulp zou 
de boom er niet staan en zouden er geen inmid-
dels 1200 lampjes in de bomen branden. Immers 
middels hun kennis en kunde worden de bomen 
aan het Vrijthof die zijn voorzien van blijvende 
verlichting gesnoeid. Uiteraard in goede samen-
spraak met de Gemeente. In de komende maand 
november-december is het de bedoeling om de 
bomen waar verlichting in zit zo nodig reparaties 
aan de lêmkes uit te voeren. Ondanks dat het 
LED verlichting is wat uiteraard een laag energie-
verbruik en hoge duurzaamheid heeft, is onder-
houd nodig. 
OPROEP:  De werkgroep is nog op zoek naar 
een kerstboom voor op het Vrijthof voor de 
komende kerst. Heeft u of weet u iemand die een 
schitterende grote-hoge-vrijstaande dennen-
boom (type spar) heeft staan, en er van af wil, 
spreek dan een van de werkgroepleden aan of 
een van de bestuursleden van de Dorpsraad 
Vierlingsbeek.

Namens de werkgroep VVV:  Bert Linders, Erik 
van de Hagen, Joop Verbeeten, Hans Hendriks, 
Henk de Wijse, Koen Klaassen, Rene Schaeffers.

Op foto:  december 2014: een vliegende kerst-
boom, aangeboden door Jeanne Jacobs, gaat 
richting zijn eindbestemming op het Vrijthof.
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Van de redactie:
●	 De periodetitel 2e klasse H Is binnen voor 

Volharding! Rob Branje kopte Volharding 
in blessuretijd in Venhorst naar de 
Overwinning!

●	 We blijven nog even bij voetbal:  (onze) 
Scheidsrechter Pol van Boekel gaat in 
gesprek met voetballiefhebbers. Hij heeft 
inmiddels 300 wedstrijden in het Nederlands 
betaalde voetbal en 50 internationale 
duels  op zijn naam staan en droomt van 
Champions League!. Zijn motto: blijf altijd 
jezelf!

●	 Dát zal wel niet het geval zijn tijdens het a.s. 
Prinsenbal!! We zullen maar zeggen: 

 as ge mar leut het!
●	 Ze bestaan (nog): Échte  (jonge) helden! 

Voor de familie Veldhuizen zijn dat Luc en 
Tamara (uit de Smakt)!. Een voorbeeld van 
dapperheid en wat over hebben voor je 
medemens....

●	 Het was een bijzonder mooie Allerheiligen 
viering, zaterdag 31 okt. jl. Het Groenings 
Koor en Het Gilde van Groeningen 
verzorgden deze laatste Allerheiligenviering 
in onze Kerk. Welgemeende complimenten!

AGENDA:
2015:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
11 nov VOVG: Rayonavond
13 nov Gryphus: TALENTENTUIN: LARS REEN  
  + CONDOR + END OF AUTUMN + DJ  
  BART; zaal open: 20.30 uur
14 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal
15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
  Sinterklaas in Vierlingsbeek en 
  Groeningen
16 nov VOVG: Lezing door de Hartstichting in  
  de Vier Linden om 19.30 uur
19 nov KBO: Herfstwandeling
20 nov CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
21 nov “Vierlingsbike” Mountainbike Toertocht,  
  Organisatie Fietsgroep Frans Thijs 
  Vierlingsbeek; start vanaf 12.00 uur tot  
  13.30 uur

21 nov Herberg Thijsen: Kick-off Vremde 
  Vogelfestival; aanvang 21.00 uur
22 nov Herberg Thijssen: sinterklaasfeest
27 nov KBO: Sinterklaas in Joffershof; 
  aanvang: 13.30 uur
28 nov Ophalen oud papier: ZEV,  
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?        
                 Valentinus 632426 draaien!
1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
11 dec Gryphus: Cabaret: Max van den Burg;  
  Amok; zaal open: 20.30 uur
13 dec VOVG: Kerstmarkt van 11.00 uur tot   
  16.00  uur bij Concordia
14 dec Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
  aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te  
  Groeningen
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia
16 dec VOVG: Kerstviering
19 dec Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
19 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.
19 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
26 dec Gryphus: Wandelclub: 
  KERSTWANDELING
27 dec Gryphus: Talkshow: UUT UT KÕPKE   
  VAN JEU; zaal open: 19.30 uur
2016:
2 jan RKVV-Volharding: nieuwjaarsreceptie  
  van 16.00 uur tot ca 21.00 uur met 
  medewerking van het orkest “Met Mate”.
5 jan Dorpsraad Vierlingsbeek:
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
8 jan Gryphus: quiz: Witte Gei’t?
9 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
16 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
16 jan Gryphus: Darts: The Gryphus Open
16 jan CV de Keieschieters: Liedjesavond
23 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
24 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29+30 jan CV de Keieschieters: Zittingsavond
30 jan Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?   
  Valentinus 632426 draaien!
2 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag
5 febr Concordia: Hitteavond 2016; thema:  
  MIDDELEEUWS HITTEFEEST; Zaal  
  open 21.00 uur; Vrij entree; Voor info:   
  helgo@ziggo.nl
7 febr Gryphus: carnaval: Kèèsteenebal
7 febr Herberg Thijsen: Vrêmde Vogelfestival
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7t/m9 febr CARNAVAL
12 febr Gryphus: Cabaret: Thomas Smith; 
  Aanwezig (try-out); zaal open: 20.30 uur
27 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer teladen?   
  Valentinus 632426 draaien!
27 febr Gêf ’t dûr: Beek an Toffel; aanvang   
  19.00 uur; Eten bij de kok thuis.
1 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang   
  20.00 uur in Joffershof
12 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
13 mrt NK Maasheggenvlechten te 
  Vierlingsbeek
18 mrt Gryphus: Cabaret:  Omar Ahaddaf  >   
  Grenzeloos; zaal open: 20.30 uur
26 mrt Ophalen oud papier: ZEV,  
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?
  Valentinus 632426 draaien!
5 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
5 - 6 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
  bloemenactie
8 apr Gryphus: Cabaret: Thijs van de 
  Meeberg; Er Mag Gedanst Worden 
  (try-out) zaal open: 20.30 uur
16 apr Gryphus: bandwedstrijd; Op Ut Tuffelke
30 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
12 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
28 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 - 4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
7 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
25 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
30 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Deze maand geen 
  ophaalronde oud ijzer! In augustus   
  kunt u Valentinus weer bellen.
27 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
11 sept Beek Beweegt: 4e editie Bekse 
  Bruggeloop
24 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof

29 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
26 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
31 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

Vieringen 
en 
intenties 

november:

15 november:
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

17 november:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

21 november:
19.00 uur: Kerk Maashees: eucharistieviering

22 november:
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Mien Verhofstad en overleden familie 
Jan en Mariet Verbeeten-Verhofstad en overleden 
familie.

Zondag 22 november is het Feest van Christus 
Koning en tevens het einde van het kerkelijk jaar. 
Dat betekent voor onze deelparochie, dat de vie-
ring op deze dag eveneens het einde betekent van 
het kerkelijk gebruik van onze St.-Laurentiuskerk.
 
(zie voor info ook de websites:
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 

Nieuwtjes vanuit de 
“Beheercommissie deelparochie 
Vierlingsbeek/Groeningen”.
              
●	 Kerksluiting. Op zondag 22 november is de 
 allerlaatste eucharistieviering in onze parochie-

kerk van H. Laurentius te Vierlingsbeek en wordt 
de kerk onttrokken aan de eredienst. De plechti-
ge eucharistieviering begint om 10.30 uur.



4

●	 Werkgroepen. Omdat het kerkhof open blijft 
voor begravingen van overledenen, heeft de hui-
dige werkgroep aangegeven om het onderhoud 
van het kerkhof te blijven voortzetten. 

 Het hoofdbestuur geeft aan dat dit op dezelfde 
 huidige voorwaarden gedaan kan worden. 
 De werkgroep Kapel onder de Bèkse Toren wil 

graag doorgaan met het huidige beleid. Aan het 
hoofdbestuur wordt toestemming gevraagd om 
deze kapel als sacrale ruimte voor de gemeen-
schap open te houden. De werkgroepen Eerste 

 Communie en Vormsel hebben besloten om 
de voorbereiding van beide vieringen (die niet 
plaatsvinden in Vierlingsbeek) te blijven onder-
steunen. De werkgroep kapel Groeningen gaat 
gewoon verder, de kapel blijft namelijk als ka-
pel gewoon open. Deze werkgroep dient voort-
aan verantwoording af te leggen aan het hoofd-
bestuur. De overige werkgroepen zien geen re-
denen om als vrijwilliger verder te gaan.

●	 Afsluitende avond vrijwilligers. Om de vrijwilli-
gers te bedanken voor hun inzet als vrijwilliger 

 voor de deelparochie Vierlingsbeek - Groeningen, 
is er op vrijdag 27 november een afsluitende 
avond in zaal Concordia. De aanvang van deze 
avond is 20.00 uur. Mochten er vrijwilligers zijn 
die geen persoonlijke uitnodiging hebben ont-
vangen, dan kunnen zij dit aangeven bij onder-
getekende. Namens de beheercommissie Vier-
lingsbeek – Groeningen wil ik alvast vanaf deze 
plaats de vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

●	 Laatste ‘Nieuwtjes’. Omdat ook de beheercom-
missie stopt als werkgroep, zullen er ook geen 
vergaderingen meer zijn. Derhalve zal dit vanuit 
de beheercommissie Vierlingsbeek – Groeningen 
het laatste bericht zijn. Eventuele berichten over 
de parochie Maria, Moeder van de Kerk zullen 
komen vanuit het hoofdbestuur.

Wilbert Wijnhoven

Vormsel 2015 - 2016
Op donderdag 19 oktober is in Sint Anthonis een 
informatieavond geweest voor de vormselwerk-
groepen.  
Het was een interessante avond. Naast Marjan en 
Miriam uit Vierlingsbeek waren er vertegenwoordi-
gers uit verschillende kerkdorpen, zoals 
Maashees, Overloon, Beugen, Oeffelt en 
St. Anthonis. 
Gesproken is over het nieuwe eigentijdse progra-
mma Vormfun, de lagere kosten, de planning (het 
vormsel is gepland op 11 en 12 juni) en de inzet 
van de werkgroepen.  
Eind November worden er drie informatieavonden 
gegeven. (zie onderstaande uitnodiging).  Pastoor 
Norbert van der Sluis en pastoraal werkster Jantje 
Bax willen die avond graag meer vertellen over het 
programma.  
Gezien de sluiting van de kerk in Vierlingsbeek zal 
het voor sommigen een moeilijke keuze zijn. Maar 

we streven er naar,  bij voldoende deelname,  dat 
de voorbereidingen in eigen dorp kunnen plaats-
vinden.

Namens de vormselwerkgroep

Marjan Geurts en Miriam Ebbers

Beste ouders, 

In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn drie 
dezelfde informatieavonden voor het H. Vormsel 
2015-2016 gepland op diverse locaties:
-  Op dinsdag 24 november van 20.00 - 21.15 uur 

op het parochiecentrum Maria Moeder van de 
Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis;

-  Op woensdag 25 november van 
 20.00 - 21.15 uur in Basisschool Het Telraam, 

Kerkstraat Zuid 24, 5441 Oeffelt;
-  Op donderdag 26 november van 
 20.00 - 21.15 uur in de sacristie van de 
 H. Theobaldus kerk, 14 Oktoberplein 2, 
 5825 CC Overloon. 

Op deze avond informeren wij u graag over ons 
nieuwe goedkopere en verkorte vormselproject 
met website Vormfun2 en is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Bovendien ontvangt u op deze 
avond het inschrijfformulier. U wordt verzocht 
het formulier vóór 7 december in te leveren bij de 
vormselwerkgroep ter plaatse of op te sturen naar/ 
af te geven bij het parochiecentrum Maria Moeder 
van de Kerk, Lepelstraat 13a, 
5845 BK Sint Anthonis. 

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om 
op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan 
kunt u een e-mail sturen naar 
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl of 
bellen naar 0485-471246 (op werkdagen van 
9.00 uur - 12.30 uur behalve donderdags) en zen-
den wij u een inschrijfformulier toe. 

Met vriendelijke groet, 
namens pastoor Van der Sluis

Mevrouw Jantje Bax 
pastoraal werkster

Contactpersonen Vierlingsbeek;
Marjan Geurts; tel nr. 0478-632258 e-mail: 
geurts27@ziggo.nl 

Miriam Ebbers; tel nr 0478-632662 e-mail:
miriamebbers@hotmail.com
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Koren vragen om een nieuwe 
elektrische piano om 
‘buitenshuis’ te kunnen optreden.

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek met 73 leden 
(ZEV+ZEVlight) EN Smartlappenkoor Van Heure 
Zinge uit Vierlingsbeek-Groeningen ( 81 leden) 
gebruiken gezamenlijk een elektrische piano. Deze 
elektrische piano is 
inmiddels al weer 
12 jaar oud. 
Enerzijds slijtage, 
anderzijds behoefte 
aan meer mogelijk-
heden die de 
nieuwe technieken 
mogelijk maken, 
brengt de beide 
koren er toe dat 
zij zich aangemeld 
hebben voor de Rabobank Clubkas Campagne. 

Bent u lid van de Rabobank, STEM DAN voor de 
nieuwe elektrische piano voor Zanggroep Ever-
green Vierlingsbeek & Smartlappenkoor VHZ. Doe 
dit vóór 16 november.
Ieder Rabobank-lid krijgt 5 stemmen. U mag maxi-
maal 2 stemmen op één onderwerp/vereniging 
kiezen. 

Wij vragen u daarom: GEEF ONS IN IEDER GEVAL 
2 STEMMEN !!!
Via de website www.mijnbankenik.nl/lvcm kunt u 
uw stemmen uitbrengen.
Dank namens 154 enthousiaste zangers en zange-
ressen.

Zanggroep Evergreen 

Vierlingsbeek

Smartlappenkoor VHZ

ZEV-light

Jitske van Groenland 
Kunstrestauraties

Jitske van Groenland Kunstrestauraties is een jon-
ge onderneming die gespecialiseerd is in het on-
derhoud, de conservatie en restauratie van schil-
derijen en lijsten. In het atelier of waar mogelijk ter 
plaatse, kunnen wij er voor zorgen dat uw schilde-
rij of lijst behouden blijft voor de toekomst.
Onze visie op restauratie is dat schilderijen en de 
restauratie ervan voor iedereen toegankelijk zou 
moeten zijn. De waarde van een schilderij wordt 
niet enkel bepaald door de financiële waarde, 
maar in belangrijke mate ook door de emotionele 
waarde. De geschiedenis van een schilderij, de 
herkomst,het afgebeelde en de herinnering die u 
eraan heeft. Deze zaken maken het waard uw 
schilderij in optimale staat te behouden. Dit houdt 
niet altijd een complexe behandeling in waar grote 
kosten mee gepaard gaan. Afhankelijk van de 
staat van een schilderij zijn meerdere behandeling-
en mogelijk. Deze kunnen variëren tussen het een-
voudig schoonmaken van een schilderij tot een 
volledig geïntegreerde restauratiebehandeling. 

Jitske van Groenland heeft een Master of Arts in 
de conservatie-restauratie aan de Universiteit van 
Antwerpen. Sinds 2014 is ze freelance restaurator 
in zowel Nederland en België met Vierlingsbeek 
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Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof  Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
van 13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur  Info 632190
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor 
Ouderen aangepast niveau van 11.00-11.45 uur in 
het Joffershof Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van 
14.00-16.00 uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30-11.30 uur in het 
Joffershof                                       Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
13.45 uur                                             Info 631986
1e Zondag van de maand: 
Bijeenkomst alleengaanden om 14.00 in Joffershof          
 Info 632028

als thuisbasis. Ze heeft al verscheidene restaura-
ties verricht voor o.a. particulieren, het Museum 
Korps Rijdende Artillerie en IPARC (International 
Platform for Art Research & Conservation). 

Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan een kijkje 
op www.vangroenland.nl waar u in het portfolio 
een beeld kunt krijgen van wat een restauratie 
voor uw schilderij of lijst kan doen en u vrijblijvend 
advies of een offerte kan aanvragen. 

Vierlingsbeek/Groeningen

Herfstwandeling
Donderdag 19 november maken we een herfst-
wandeling. We starten bij het Joffershof om 
14.00 uur en drinken na het wandelen daar ook 
een kopje koffie/thee. 
De wandeling is 7,5 km. 
Opgeven is niet nodig. Graag op tijd aanwezig zijn.  

Sinderklaasmiddag
Vrijdag 27 november vieren we het feest van 
Sinterklaas in gemeenschapshuis Joffershof. 
We beginnen om 13.30 uur en duurt tot 
± 16.00 uur. Hoe deze middag ingevuld zal word-
en blijft alsnog een verrassing. We vragen 
iedereen om een surprise of kadootje mee te bren-
gen. Het mag niet duurder dan € 3,-- zijn maar het 
kan natuurlijk ook iets zijn wat zelf gemaakt. 
DUS heeft u zin in een paar gezellige uurtjes 
tussen speculaas en pepernoten kom dan! 
U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. 

Samen eten  
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 2 december om 17.00 uur bij “De Vier 
Linden” in Vierlingsbeek.

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

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 20 november 4 december
Aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het
Joffershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur in 
het Joffershof Info 631233

Maandag 16 november organiseren we een lezing 
van de Nederlandse Hartstichting. 
Dhr. Ad van Gool gaat tijdens deze avond 
voorlichting geven over het onderwerp: “Vrouwen 
en hart- en vaatziekten”. De volgende vragen 
zullen o.a. aan bod komen: Op welke signalen van 
het hart moet een vrouw letten? Wanneer is het 
verstandig om n.a.v. bepaalde signalen naar de 
huisarts te gaan? Hoe verlaag ik het risico op 
hart- en vaatziekten? Natuurlijk kunnen er ook 
vragen gesteld worden. De lezing wordt gehouden 
bij ´De Vier Linden´. Vanaf 19:00 uur is de zaal 
open en we beginnen om 19:30 uur.

Wist je dat er op carnavalszondag (na de boeren-
bruiloft) het enige echte Vrêmde Vogelfestival in 
Vierlingsbeek wordt georganiseerd? 
Het wordt een groots kleurrijk festival waar ieder-
een uitgedaagd wordt om zich lekker vrêmd uit te 
dossen. Het festival is een vervolg op het succes-
volle hoedjesbal van afgelopen carnaval.
De voorbereidingen voor dit festival zijn in volle 
gang.

Op 21 november a.s. om 21.00u is de kick-off van 
dit festival bij Herberg Thijssen. Er komt een Vrêm-
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12 ambassadeurs gezocht voor 
glasvezelcampagne in 
Vierlingsbeek

In 2016 start de informatiecampagne om een 
glasvezelnetwerk in de gemeente Boxmeer aan 
te leggen. Er zijn 12 ambassadeurs nodig, die 
voor circa 1200 gezinnen in Vierlingsbeek glas-
vezel mogelijk gaan maken. 

De rode draad van de vrijwilligerstaken is buurt-
genoten voorzien van de juiste informatie. Als vrij-
williger wordt je de glasvezeldeskundige van de 
buurt. Er zijn taken samengesteld op basis van 
tijd. Het varieert van het rondbrengen van informa-
tiefolders in de buurt tot het coördineren en orga-
niseren van inschrijf- en informatieavonden. Voor 
iedereen die wil dat er glasvezel in Vierlingsbeek 
komt, is er wel een taak. De meeste taken vragen 
éénmalig 3 tot 4 uur van uw tijd.

Training in november
In de bijeenkomsten komen alle aspecten van 
glasvezel aan de orde. Daarmee kunt u alle vragen 
van buurtbewoners beantwoorden. Als vrijwilliger 
speelt u een belangrijke rol. U geeft de buren de 
juiste informatie over glasvezel. 

Inwoners hebben veel vragen over glasvezel: 
Waarom is glasvezel nodig? Moet ik een nieuwe 
tv of pc kopen? Moet ik nieuwe kabels in mijn huis 
aanleggen? Waarom is glasvezel goedkoper? Alle-
maal vragen die veel indianenverhalen opleveren. 
Daarom is het zo belangrijk dat vrijwilligers goed 
opgeleid op pad gaan om de buurt te informeren.

Waarom glasvezel?
In Nederland zijn circa 2 miljoen woningen al door 
KPN aangesloten op glasvezel. KPN en Ziggo wil-
len hun breedbandnetwerk in Vierlingsbeek niet 
verder uitbreiden. En dat terwijl de noodzaak van 
glasvezel steeds groter wordt door het toenemen-
de internetgebruik.

Jaarlijks stijgt het internetgebruik met ongeveer 
40%. Uit onafhankelijk onderzoek door TU 
Eindhoven blijkt dat we over 10 jaar een down-
loadsnelheid willen van 550 Mb per seconde. 
Terwijl we nu al tevreden zijn met 50 Mb. 
De netwerken van KPN en Ziggo komen nu niet 
verder dan 200 Mb download. Glasvezel haalt met 
gemak 900 Mb, zowel bij down- als uploaden.

U kunt zich aanmelden als ambassadeur op www.
lvcnet.nl of neem contact op met Ton Swinkels 
06-12185568 of Bram Verstegen 06-16786466. 
Of kom op 12 november naar de startbijeenkomst 
in Stevensbeek.

Zonnebloem   

Vierlingsbeek  Groeningen
Stopt met Zon in de Schoorsteen

Wij willen iedereen die  in al die jaren
een pakje heeft gemaakt
Heel hartelijk bedanken

Bestuur en vrijwilligers  Zonnebloem
Vierlingsbeek  Groeningen

Actieradius Boxmeer ook op 
woensdag open

Steunpunt vrijwilligerswerk Actieradius in Boxmeer 
verruimt haar openingstijden. Vanaf 1 november is 
de balie van Actieradius in de Bibliotheek 
Boxmeer ook op de woensdag geopend van 
13.00 uur - 15.00 uur. Het team Actieradius 
Boxmeer bestaat uit inmiddels zes medewerkers. 
De openingstijden zijn als volgt; op maandag, 
woensdag en donderdag van 13.00 uur - 15.00 uur. 
Op dinsdag van 10.00 uur - 12.00 uur en van 
13.00 uur -15.00 uur. U kunt ook buiten de vermel-
de openingstijden een afspraak maken met een 
van de medewerkers. U bent van harte welkom als 
u op zoek bent naar leuk en interessant vrijwilli-
gerswerk of daar vragen over hebt. 
Voor meer informatie mail info@actieradius.nu of 
bel naar tel. 0485-575575. 
De website www.actieradius.nu laat zien op welke 
locaties Actieradius nog meer actief is en volg 
Actieradius op Facebook 
www.facebook.com/Actieradius

de gastzanger en ongeveer 14 Vrêmde Vogels uit 
Vierlingsbeek en Groeningen presenteren het the-
ma van 2016 op de catwalk. We verwachten ook 
heel veel ander Vremd volk. Het wordt gewoon 
een vrêmde en gezellige avond om alvast in de 
stemming te komen, dus zorg dat je erbij bent.

Groeten van
Christa Moeskops 06-14482358
Marion Reefs 06-25164251
Lisette Verploegen 06-22220874
Maarten en Tineke Hermans 06-23469071
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App QDNA maakt patiëntervaringen 
snel inzichtelijk 

Maasziekenhuis Pantein en 
ZorgDNA innoveren met online 
dashboard

Maasziekenhuis Pantein brengt sinds enkele 
maanden patiëntervaringen in beeld via de app 
QDNA. De resultaten worden realtime 
geanalyseerd en zijn dagelijks via een online 
dashboard inzichtelijk. Zo kan het ziekenhuis 
de zorg doorlopend afstemmen op de 
behoeften van patiënten.

Gebruiksvriendelijke app
Maasziekenhuis Pantein werkte de afgelopen tijd 
samen met het bureau ZorgDNA aan de ontwikke-
ling van de app. ‘Nu de app klaar is, zijn we enorm 
trots op het resultaat omdat het veel meerwaarde 
biedt. We wilden een gebruiksvriendelijke toepas-
sing die doorlopend belangrijke informatie geeft 
over de  kwaliteitsbeleving. Die mogelijkheid is er 
nu. De app kan gebruikt worden op een tablet, 
smartphone of smart-tv’, aldus Theo Mennen, 
directeur Maasziekenhuis Pantein.

Voor poliklinieken en 
verpleegafdelingen 
Op alle 35 poliklinieken van het ziekenhuis wordt 
sinds april van de nieuwe toepassing gebruik ge-
maakt. Vrijwilligers in het ziekenhuis vragen aan 
patiënten om via een Ipad enkele vragen te beant-
woorden. Via een digitaal dashboard hebben de 
poliklinieken direct inzicht in hun eigen resultaten. 
Directe sturing op kwaliteit is hierdoor mogelijk. 
Patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis 
kunnen ook hun ervaringen delen via de app. 
'Voordat patiënten het ziekenhuis verlaten krijgen 
zij van ons de vraag om via de smart-tv op hun 
kamer enkele vragen te beantwoorden', aldus 
Janneke van den Berg, beleidsmedewerker van 
het Maasziekenhuis.

Cliëntenraad en vrijwilligers 
enthousiast
De vragen in de app zijn bepaald aan de hand van 
belangrijke kwaliteitsthema´s. Deze zijn vervolgens 
getoetst bij de centrale cliëntenraad en vrijwilligers. 
Beiden reageerden enthousiast op de nieuwe me-
thode. Doordat afdelingen en poliklinieken nu zelf 
direct hun resultaten kunnen zien, kunnen zij nog 
sneller en gerichter inspelen op klantbehoeften. 
‘Iedere klantenscore zien wij als een gratis advies 

om onze dienstverlening te verbeteren of op de-
zelfde manier door te gaan. Onze klantenscores 
zijn op dit moment al behoorlijk hoog, maar als het 
gaat om zorg en gezondheid moet je voor het bes-
te gaan. Je kunt altijd blijven verbeteren. De app 
QDNA van ZorgDNA biedt daarvoor uitstekende 
mogelijkheden’, aldus Theo Mennen, 
directeur Maasziekenhuis.

Eerste GreenLight 
laserbehandeling in 
Maasziekenhuis Pantein

De urologen van Maasziekenhuis Pantein hebben 
onlangs voor het eerst een patiënt met een goed-
aardige vergroting van de prostaat behandeld 
door middel van een GreenLight laserbehandeling. 
Onder begeleiding van dokter Frank d’Ancona van 
het Radboudumc werden groene laserstralen 
gebruikt om het overtollige prostaatweefsel te 
verwijderen.

Precieze behandeling
De GreenLight-laser maakt het mogelijk om zeer 
precies weefsel te verhitten en zo te doen verdam-
pen, zonder de onderliggende cellen te bescha-
digen. De plasbuis wordt niet langer geblokkeerd 
door een teveel aan prostaatweefsel, waardoor de 
klachten snel afnemen. 
De patiënten kunnen doorgaans daags na de in-
greep weer naar huis.
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Nieuw weekblad DeBoK onder-
deel van nieuw media-collectief in 
Land van Cuijk

In navolging van de gemeenten Mill en 
Sint Hubert en Sint Anthonis krijgt ook 
de gemeente Boxmeer een eigen 
weekblad. De eerste editie van Dé 
Boxmeerse Krant, kortweg DeBoK, 
wordt eind november in de elf Box-
meerse kernen huis aan huis verspreid. 
Het verschijnen van DeBoK betekent 
tevens de geboorte van het nieuwe 
mediacollectief NieuwsGroep Land van 
Cuijk. 

Het collectief wordt gevormd door De Neije Krant 
die sinds eind 2012 in de Millse brievenbussen 
valt, door Omstreeks dat vanaf september 2013 
wekelijks in de gemeente Sint Anthonis verschijnt 
en DeBoK.
DeBoK is een initiatief van journalist en Boxmere-
naar Henk Baltussen. Hij werkte bijna 25 jaar in het 
Land van Cuijk voor regionaal dagblad De Gelder-
lander.  Baltussen is ervan overtuigd dat DeBoK 
snel een eigen plek gaat veroveren in de Box-
meerse nieuwsvoorziening. “DeBoK brengt uitslui-
tend nieuws uit de eigen gemeente. Nieuws uit alle 
elf dorpskernen, nieuws dat dicht bij de inwoners 
staat. Ook voor herkenbare columns en rubrieken 
van bekende en ter zake deskundige inwoners, 
cultuur, sport, bedrijven en de gemeentepolitiek is 
ruimschoots plek in DeBoK. Het wordt een krant 
voor en door inwoners. Met veel verhalen en inter-
views die alleen in DeBoK staan. Natuurlijk staan 
er om Boxmeer geen muren. Op verschillende ter-
reinen is sprake van samenwerking tussen de vijf 
Land van Cuijkse gemeenten. Uiteraard bericht 
DeBoK daar ook over. Dat geldt tevens voor 
nieuws uit Sint Anthonis, de partnergemeente van 
Boxmeer. 
Dat kan ook omdat wij een samenwerkingsver-
band hebben met Omstreeks, de evenknie van 
DeBoK in Sint Anthonis.” Dezelfde afspraken zijn 
ook gemaakt met De Nije Krant in Mill. DeBoK, 
Omstreeks en De Neije Krant zijn geen reclame-
kranten. Hoogstens de helft van het aantal pagi-
na’s wordt ingeruimd voor advertenties. 
Ondernemers hoeven daardoor niet bang te zijn 
dat hun boodschap teloor gaat in de grote massa. 
Tevens hebben ondernemers de mogelijkheid 
advertenties door te plaatsen naar een van de 
andere weekkranten. Onder meer daarom beslo-
ten DeBoK, De Neije Krant en Omstreeks samen 
te aan werken onder de naam NieuwsGroep Land 
van Cuijk. “Mensen raken steeds meer geïnteres-
seerd in het nieuws uit hun eigen omgeving”, weet 
Millenaar Corné Kremers, initiatiefnemer van De 
Neije Krant. “Lokale weekbladen zijn het perfecte 

medium om dit lokale nieuws te brengen. 
Daarom is het heel belangrijk dat ieder weekblad 
de eigen identiteit behoudt en redactioneel zelf-
standig blijft. Ondernemers zijn juist geïnteres-
seerd in het plaatsen van advertenties in goed 
gelezen weekbladen met een zo groot mogelijk 
bereik. Door samen te gaan werken kunnen we ze 
scherpe tarieven bieden.”
Werner van Sambeek van Omstreeks stelt even-
eens dat in zijn weekkrant dát nieuws staat waar 
de inwoners van de gemeente Sint Anthonis naar 
op zoek zijn. “Met een goede balans tussen redac-
tie en commercie. Daarom wordt Omstreeks erg 
goed gelezen. Daardoor krijgen ook de adverten-
ties alle aandacht.”
Kremers: “We zetten de krant niet vol advertenties 
wat natuurlijk wel minder inkomsten betekent. 
Maar omdat we geen grote kantoren hebben, geen 
vast personeel en geen dure managers is het met 
een kleiner budget mogelijk een kwalitatief prima 
en aansprekende weekkrant te maken.” Nieuws-
Groep Land van Cuijk bestaat momenteel uit drie 
weekkranten. Dat in de toekomst meer media aan-
sluiten is denkbaar. “Maar ze moeten wel passen 
bij de werk- en denkwijze van de nu al aangeslo-
ten kranten”, zegt Van Sambeek. “Dus lokaal ge-
richt en geen reclamekrant zijn”, vult Kremers aan. 
“De redactionele inhoud van de krant is voor ons 
erg belangrijk en we richten ons op dit moment op 
het Land van Cuijk. Dat sluit aan bij de samenwer-
king tussen de vijf gemeenten in dit gebied en op 
bijvoorbeeld de diverse samenwerkende toeristi-
sche platformen in het Land van Cuijk.” 

Ook verdere samenwerking op de terreinen van 
internet en beeld en geluid sluiten de drie samen-
werkende weekbladen niet uit. 

Meer info: 
Corné Kremers (De Neije Krant Mill)              
06.1083.8612

Werner van Sambeek (Omstreeks, Sint Anthonis)   
06.1504.8414

Henk Baltussen (DeBoK, Boxmeer)               
06.1285.8795

theater # thuis

Samen met 50 anderen lid worden van theater # 
thuis voor €50 per persoon/jaar? 
2x per jaar cabaret, muziek of toneel bij één van 
de leden in de huiskamer, schuur of andere gro-
te ruimte.
Ben je klein behuisd? Maakt niet uit, er zijn genoeg 
leden die hun ruimte beschikbaar willen stellen.
Je wordt ontvangen met koffie of thee, je zit er met 
je neus bovenop en geniet van een intiem optre-
den. 
Na afloop drink je samen nog wat en is het gezellig 
napraten met de artiest en kennissen.
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Op zondag 15 november draait in Woonzorgcen-
trum Sint Anna aan de Veerstraat 49 te Boxmeer 
de prachtige natuurdocumentaire ‘De nieuwe Wil-
dernis’. De documentairemakers volgden twee jaar 
lang in de Oostvaardersplassen, tussen Lelystad 
en Almere, vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de 
grootste kudde wilde paarden ter wereld. 
Grote natuur in een klein land. 
Aanvang om 14.30 uur en de toegang is gratis. 
Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Training voor mantelzorgers 
“Versterk uw netwerk”

Schiet uw eigen sociale leven er wel eens bij in 
door het zorgen voor uw naaste? 
Mantelzorgers en degene voor wie ze zorgen 
hebben soms het gevoel dat ze alleen nog 
familie en hulpverleners zien. Gelukkig blijkt dit 
zorgelijke beeld van uw eigen sociale netwerk 
vaak niet helemaal te kloppen. 
U kent waarschijnlijk meer mensen dan u denkt! 
Het kan u ook ontlasten om uw netwerk te 
betrekken rondom de zorg. Heeft u zin om aan de 
slag te gaan met dit thema? Meldt u dan aan voor 
de training ‘Versterk uw netwerk’. 

Inhoud
De training bestaat uit twee bijeenkomsten, 
waarin u uw huidige netwerk in kaart brengt, zodat 
u kunt bepalen hoe u uw netwerk wilt uitbreiden of 
op een effectievere manier wilt inzetten. Onder 
begeleiding van een coach en met behulp van 
elkaars ervaringen en ideeën gaat u vervolgens 
aan de slag. Inhoud van de training:
1 Bekijken van uw huidige netwerk
2 Onderzoeken van uw behoefte en interesse
3 Maken van een actieplan om te bereiken wat uw 

wilt

vrijdag 13 november > open 
podium > TALENTENTUIN: LARS 
REEN + CONDOR + END OF 
AUTUMN + DJ BART
Dat het in de regio barst van het kunstzinnig talent. 
Alle reden voor Gryphus om dit talent een kans te 
geven tijdens een nieuw open podium: de Talen-
tentuin. Tijdens de eerste editie van Talententuin 
presenteren zich een drietal muzikale acts: Lars 
Reen, Condor en End Of Autumn. Lars Reen is een 
zanger/pianist uit Groeningen met een voorliefde 
voor theater en Broadway. De band Condor uit 
Grubbenvorst speelt stonerrock en grunge en laat 
zich onder andere inspireren door Kyuss en Sma-
shing Pumpkins, terwijl de dame en heren van het 
Sambeekse End Of Autumn uit Sambeek garant 
staan voor een energieke set metalcore. 

Altijd je eigen klapstoel; als je bent verhinderd gaat 
je dochter, neef of buurman in jouw plaats.
De mogelijkheid om zelf artiesten aan te dragen en 
samen bedenken wie er volgend jaar gaan optre-
den. 
Op vrijdag 10 juni 2016 kun je als lid van theater # 
thuis aanwezig zijn bij een besloten concert van 
Gerard van Maasakkers.

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar 
han.morsink55@gmail.com 

Waar en wanneer 
De bijeenkomsten zijn op 20 november 2015 en 
4 december 2015 van 10.00 tot 12.00 uur. 
Na twee maanden zal er een terugkombijeenkomst 
gehouden worden.
Locatie: De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49 te 
Boxmeer.

Contact en aanmelden
De training is voor alle mantelzorgers in het 
Land van Cuijk en deelname is gratis.
 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen 
met info@mantelzorglvc.nl of bellen met 
0485-846739.
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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                                                   

 
 

 

 adverteren
doet verkopen

Ook dan kunt u op ons rekenen!

Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent 
bankieren zoals u dat wilt.

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze 

kantoren in Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen 

mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke 

beperking.

In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien 

Lemmens of Anja van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van  

uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak 
met (0485) 450 450

Een aandeel in elkaar

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

          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 

De Talententuin wordt afgesloten door DJ Bart die 
zorgt voor de afterparty. Zonder twijfel wordt dit 
een prachtavond vol bijzondere talenten.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 
uur > entree: gratis

in petto
➣		 zaterdag 28 november > concert > BEUK-

FEEST: FACELIFTER + DIVINE SINS + 
 EXTREMITIE
➣	 vrijdag 11 december > cabaret > 
 MAX VAN DEN BURG

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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
 Email:jehendriks@telfort.nl     

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.

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

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853



13

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

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Warme Bakker Degen
Reclame: 16 t/m 21 november
	 ●  Appelvlaai €7,25
	 ●  Spelt donkermeergranen €1,85
	 ●  Speculaas appelflap €1,05

Reclame: 23 t/m 28 november
	 ●  3/4 Appelspeculaasvlaai €5,70
	 ●  Oerbrood meergranen €2,00
	 ●  4 Suikerbollen + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nlMobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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
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HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

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

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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












Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Opzoek naar nieuwe meubels?

Neem eens contact op met ons.

Wij maken meubels speciaal 
voor u op maat.

Schootsveld 5   Vierlingsbeek  0478-632232

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

Actie geldt van 9 t/m 21 november 2015

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

NIEUW: GRATIS PECH 
ONDERWEG HULP

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

WWW.AUTOKUSTERS.NL

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

De lekkerste groente en 

heerlijk fruit voor de beste prijs!

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

Bestel ook online via onze website!

Wij staan iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur 

met onze marktkraam op het Vrijthof in Vierlingsbeek!  


