
1

31e jaargang no. 22 9 november 2016

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

15 november 2016, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Christel Nabuurs 40 jaar lid kv DES
Tijdens de jaarvergadering van korfbalvereniging 
DES, welke werd gehouden op 20 oktober jl., 
werd Christel Nabuurs in het zonnetje gezet. 
En terecht. Van voorzitter Matty Lemmens ontving 
zij een jubileumspeld en een bos bloemen 
vanwege haar 40-jarig lidmaatschap van de 
vereniging.

Christel werd in 1976 aangemeld als lid van kv 
DES en de korfbalbond KNKV. Haar lidmaatschap 
bestrijkt inmiddels meer dan de helft van de 
leeftijd van kv DES, welke in 2017 de 80 jaar zal 
behalen.
Christel heeft in die 40 jaar veel voor DES mogen 
betekenen. In 2007 legde ze na 10 jaar de 
voorzittershamer neer. Maar in de jaren daarvoor 
en daarna heeft zij binnen de club ook het nodige 
verzet op ander gebied. Niet alleen als speelster 
maar tevens o.m. als trainster en coach 
(van jeugd t/m de recreanten), lid technische 
commissie en scheidsrechter.
Kenmerkend voor Christel is de wil om te winnen 
in combinatie met het plezier en de gezelligheid. 
Haar fanatisme binnen de korfballijnen kan zij er 
buiten makkelijk omzetten naar het organiseren 
van niet-korfbal-activiteiten. Haar bijdrage aan de 
diverse (team)feestjes waren zeer zeker niet 
onbelangrijk. Christel is zeer DES-minded en een 
voorbeeld voor de korfbalvereniging.
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Van de redactie:

●  De klok is verzet, nog 2 maanden en dan 
is 2016 voorbij! In deze 2 maanden "lopen" 
Sinterklaas, Carnaval én Kerst naast en 
door elkaar.

●  Onze volgende uitgave is het Sinterklaas-
nummer. De discussie omtrent het uiterlijk 
van Zwarte Piet leeft weer volop.... Wij 

 (redactieleden) weten/wisten niet anders: 
Elke Zwarte Piet is/was zwart met volle 

 rode lippen! Nooit bij nagedacht.. tja we 
waren ook kinderen en het is toch een feest 
vóór en ván de kinderen!. Juist voor díe 

 kinderen een (te) moeilijk woord: 
 Sint en Piet = cultureel erfgoed???

AGENDA:
2016:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag 
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
11 nov Allesbijeen: open dag en opening Jeu de  
  boulesbaan KBO; van 14.00 tot 17.00 uur
12 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal
13 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: 
  Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en 
  Groeningen
15 nov VOVG: Lezing door de Nederlandse 
  Hersenstichting
17 nov KBO: Herfstwandeling
18 nov CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
19 nov Zanggroep Evergreen: ZEV- Interactief  
  in zaal Concordia, aanvang 20.00 uur
19 nov Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar 
  Op De Tôffel: De Reünie in Gryphus
20 nov Groenings koor: ’s middags concert   
  i.v.m. 70 jarig bestaan Groenings Koor
26 nov Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
26 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 nov “Vierlingsbike” Mountainbike Toertocht.
  Start vanaf 12.00 uur tot 13.30 uur bij   
  zalencentrum Concordia.

26 nov Zonnebloem: Sinterklaasmiddag 
27 nov Harmonie en slagwerkgroep 
  De Herleving: “A touch of America”
  Amerikaans concert met zangoptredens  
  uit eigen dorp Zalencentrum Concordia,  
  aanvang 15.00 uur, entree gratis
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
9 dec Gryphus: cabaret: Kees van Amstel; 
  zaal open: 20.30 uur
11 dec VOVG: Kerstmarkt
11 dec Zorgboerderij ‘t Molenveld in 
  Groeningen: winterfair van 
  14.00 uur tot 19.00 uur
14 dec VOVG: Kerstviering
18 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
20 dec KBO: Kerstviering in Concordia
31 dec Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
31 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.
2017:
7 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
14 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
18 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
21 jan CV de Keieschieters: Reünie Jeugd   
  (55-jarig jubileum)
28 jan Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890
28 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
4 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
9 febr Gryphus: cabaret: Begijn Le Bleu; 
  zaal open: 20.30 uur
12 febr CV de Keieschieters: Talentenjacht
17 en 
18 febr CV de Keieschieters: Zittingsavond
24 t/m
28 febr CARNAVAL
25 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
25 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
25 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
25 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
31 mrt Gryphus: cabaret > Lucky Fonz III > zaal  
  open: 20.30 uur
11 en
12 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
  bloemenactie
29 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
29 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
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4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
13 mei Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar 
  Op De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum  
  Concordia
27 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890
27 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
18 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel   
  2017
24 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
24 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
29 juli Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
26 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!

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

Het Groenings Koor bestaat 70 jaar! 
Dit gaan we vieren met onze “buurkoren” en 
met verre vrienden uit Groningen op 
zondagmiddag 20 november. 
Locatie: De Zandpoort in 
 Groeningen
Zaal open:              14.00 uur
Aanvang concert:   14.30 uur.
Entree:                   gratis

Deelnemende koren zijn: Vondel uit 
Vierlingsbeek, Vomuzi uit Vortum Mullem, 
Festijnse Maegden uit Bourtange 
(Groningen) en vanzelfsprekend het 
Groenings Koor. 
4 koren met verschillende stijlen en 
verschillend repertoire. Het programma zal 
dus variëren van klassiek tot pop en alles 
wat daar tussen ligt. 

U wordt van harte uitgenodigd om deze 
feestelijke concertmiddag bij te wonen. 

DANKJEWEL

voor alle mooie kaarten en brieven,
voor de troostende, opbeurende, 

meevoelende woorden,
voor uw aanwezigheid bij de afscheidsviering,

voor de meelevende gesprekjes, 
zomaar ergens op straat.

Het heeft ons erg goed gedaan en 
troost gegeven te merken dat er 

zoveel mensen met ons meeleefden 
tijdens de ziekte en na het overlijden 

van

Geert van Os

Annette van Os-Verbeeten, 
kinderen en kleinkinderen

Rozenkransgebed in de oktober-
maand

Op de vier dinsdagavonden in oktober was er 
Rozenkransgebed in de Mariakapel.
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Met de bus naar kerstshow te Duiven
Donderdag 24 november brengen we een bezoek 
aan de kerstshow bij Intratuin te Duiven. 
We vertrekken om 13.00 uur vanaf het Vrijthof.
Deze kerstshow is één van de mooiste en grootste 
van Nederland. Een kerstshow in Dickens stijl: met 
een prachtig versierde kerstbibliotheek met daarin 
bewegende beestjes en figuren met klederdracht 
uit de 19e eeuw. Prachtig geklede mensen vind 
je overal terug in kleine hoekjes in de kerstshow. 
Maar je ziet ook uilen met één oog, scheve boeken-
planken en kozijnen, heksen en tovenaars die 
vreemde drankjes maken: een beetje de Har-
ry Potter sfeer uur dus! Verder is er een Outlet hal 
met een diversiteit aan spullen. Laat u verrassen 
en ga mee!!! In Duiven vertrekken we weer rond 
19.00 uur. Kosten € 20,-- per persoon.
Aanmelden kan tot 10 november bij Maria Rouwens, 
Laurentiusstraat 23. 

Samen eten
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 30 november om 17.00 uur bij De Bolle 
Buik in Maashees. 
Aanmelden kan tot 23 november bij Jan Spee, 
Cath. de Berthoutstraat 10.

KBO soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten (rikken of 
jokeren) 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 11 en 25  november Aanvang: 13.

Vaste activiteiten
Biljarten in het Joffershof:         
 maandag- en donderdagmorgen 
             dinsdag- en vrijdagmiddag         
Yoga in Basisschool Laurentiushof:      
 maandag van 17.45 - 18.45 uur                                        
             Info 631839
Yoga in het Joffershof:      
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur 
             Info 631839
Jeu de Boules bij of in het Joffershof:    
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur 
             Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen:  
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur                     
             en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur 
             Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:   
 donderdag van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof:
              donderdag van 10.45 - 11.45 uur            
 Info 631839

Elke week een ander gebed met 5 geheimen van 
Maria. Begonnen werd steeds met het aansteken 
van de twee herinneringskaarsen van de kerken in 
Vierlingsbeek en Maashees die gesloten zijn. Bij 
het beeld van Maria een versiering met bloemen 
van het zangkoor uit Groeningen en kleurrijke kale-
bassen uit Maashees.

Tijdens het Rozenkransgebed waren telkens tussen 
de 12 en 15 deelnemers uit zowel Vierlingsbeek 
als Maashees. Afwisselend werd er gebeden en 
gezongen. Ook Pastoor van der Sluis bad een van 
de avonden mee.

We kijken terug op vier mooie bijeenkomsten 
waarbij we door te bidden voor Maria even tot rust 
komen en stil kunnen staan bij het leven van ons 
zelf en de ander.    

Vierlingsbeek/Groeningen

Herfstwandeling
Donderdag 17 november maken we een herfst-
wandeling. We starten bij het Joffershof om 
13.30 uur en drinken na het wandelen daar ook 
een kopje koffie/thee. 
De wandeling is 7,5 km. De route is afhankelijk van 
de weersomstandigheden van die dag en de dagen
daarvoor!! Opgeven is niet nodig. Graag op tijd 
aanwezig zijn.  
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 met name als er een harde tot stormachtige wes-
tenwind gewaaid heeft. Hij is een klein beetje (maar
niet opvallend) groter dan de Kokmeeuw en heeft 
een geheel witte kop, witte buik en grijze rug en 
vleugels met zwarte punten. Ze broeden vooral 
langs onze kusten en komen hier daarom minder
voor dan de Kokmeeuw. Een Stormmeeuw kan ge-
makkelijk aangezien worden voor een Kokmeeuw
 in winterkleed. Heel af en toe zie ik een Zilver-
meeuw tussen de Kokmeeuwen, maar die valt dan 
ook meteen op.

De Zilvermeeuw heeft nagenoeg hetzelfde veren-
kleed als de Stormmeeuw. Een belangrijk verschil 
is dat hij veel groter is dan de Stormmeeuw en dat 
hij een gemene blik in de ogen heeft. Dat komt door 
zijn felgele ogen met een contrasterende rode rand. 
Verder heeft de Zilvermeeuw een forse gele snavel
en roze poten. Het zijn echte rovers en aaseters. 
Voorheen waren het uitsluitend broedvogels van de 
kust, maar tegenwoordig broeden ze ook landin-
waarts op platte kiezeldaken in steden. Als er maar
afval te vinden is in de buurt. Er is een anekdote 
over vissende zilvermeeuwen. Ze halen broodafval 
op en gooien dit in vijvers. Vervolgens wachten ze 
tot vissen het brood komen pakken en grijpen dan 
snel de vis met hun klauwen. Voor zover ik weet 
broeden hier in de buurt geen zilvermeeuwen. Af en
toe zoeken ze voedsel op pas bemeste en ge-
ploegde akkers samen met andere meeuwen.

Een schitterend gezicht op een mooie herfstdag, 
een ploegende boer met daarachter een wolk van 
meeuwen die als grote sneeuwvlokken telkens 
neerdwarrelen achter de ploeg.

Ton van den Berg

Berichten uit het veld

Mijn herfst-winter telseizoen is weer begonnen en 
tijdens de eerste wandelingen in de omgeving van 
Vierlingsbeek zijn me een paar dingen opgevallen.
Ik tel veel minder merels deze herfst. Wellicht is dat
te verklaren doordat het Usutu virus ook hier heeft 
toegeslagen. Het Usutu virus is een vogelvirus dat 
met name veel slachtoffers maakt onder merels en 
mogelijk ook ijsvogels. Gelukkig zie ik veel meer 
ijsvogels dan andere jaren, dus onze ijsvogels heb-
ben waarschijnlijk geen last van het virus dat ove-
rigens ongevaarlijk is voor mensen en zoogdieren. 
Wanneer je een dode Merel vind kun je dit melden 
bij het Dutch Wildlife Healthcare Center op internet 
via https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/.
Op mijn wandelingen zie ik soms ook groepen 
meeuwen. Ik heb de indruk dat het er steeds minder
worden de laatste tijd. Een mogelijke verklaring is 
dat we toch wat zorgvuldiger met ons afval omgaan.
De meeuw is onze nationale vuilnisbelt vogel ge-
worden in de loop der jaren. Meestal bestaat zo’n 
groep meeuwen vooral uit Kokmeeuwen maar 
soms zitten er ook, heel onopvallend, een paar 
Stormmeeuwen tussen en heel af en toe een Zil-
vermeeuw.
De Kokmeeuw is een vogel die het hele jaar aan-
wezig is, maar er s’winters anders uitziet dan 
‘s zomers. In de zomer heeft hij een chocolade-
bruine kop en keel, vandaar ook de streeknaam: 
Kapmeeuw. In de winter heeft hij alleen nog een 
donkerbruin vlekje achter het oog. In de Maasdui-
nen broeden al meerdere jaren Kokmeeuwen in 
een kolonie, want het zijn koloniebroeders.

De Stormmeeuw is niet het hele jaar in onze omge-
ving te zien maar vooral in het winterseizoen en dan

SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof: 
 vrijdag: van   9.15 - 10.15 uur    
 en van 10.30 - 11.30 uur    
              Info 631232
Kienen om de 14 dagen in het Joffershof:   
 vrijdag: 13.45 uur   
             Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof:
             1e zondag van de maand om 14.00 uur 
 Info 632028
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Meet & greet met Bèkse Brei Grannies in de 
Bijenkorf te Maastricht 
Op 15 oktober was er een Meet & greet met onze Bèkse Brei 
Grannies in De Bijenkorf in Maastricht. 's Ochtends vroeg 
werden de dames opgehaald. In Maastricht werden zij bij De 
Bijenkorf gastvrij ontvangen met een hapje & drankje en een 
overheerlijke lunch. Er was de hele dag veel belangstelling 
voor de breikunsten van onze Grannies. 

De Bijenkorf Maastricht 

Je hoeft geen oma te zijn om te kunnen breien 
16 Grannies, allemaal tussen 52 en 84 jaar oud, breien 
wekelijks voor Granny's finest in Bibliobeek. 
En ze zijn niet de enige. In heel Nederland zijn sinds 2011 zo'n 
35 clubs gestart. En allemaal komen ze met hetzelfde doel bij 
elkaar; Het is gezellig, ze breien met veel plezier en sluiten 
vriendschappen. 
Helemaal hip 
De ontwerpen voor de shawls, mutsen, collen en 
omslagdoeken worden gemaakt door jonge designers. 
Ze breien met dikke pennen en zuivere wol. 
Col Greet, Hoofdband Roos, Sjaal Marie ... 
Het zou zomaar kunnen dat er een product waar je als granny 
aan hebt meegeholpen- qua productie en ontwerp- naar je 
wordt vernoemd. Wanneer een product klaar is, schrijft de 
maakster een persoonlijke boodschap op een kaartje voor de 
ontvanger. 
Ook samen breien in Vierlingsbeek? 
Granny's Finest is een sociale onderneming. Ze richten zich op 
winst voor iedereen, en niet winst voor alleen de 
aandeelhouder of het management. En daar wordt de wereld 
eerlijker, schoner en prettiger van. Voor iedereen. En daar 
werken de dames van de BibliobeekBreiclub met alle plezier 
aan mee. Loop gewoon eens binnen op vrijdagmiddag tussen 
14.30u en 16.00u om de sfeer te proeven of info te krijgen. 

Lustrum Bèkse Biercantus: gigantisch succes! 
Afgelopen zaterdag vierden we het lustrum van de Bèkse 
Biercantus bij Concordia. Ruim 300 mensen (jong en oud) 
zongen tot 0.30u uit volle borst mee met de geweldige zang 
en muziek van de Biercantus band. 

De Biercantus begon ook dit jaar traditiegetrouw met het 
zingen van het Bèkse volkslied, gevolgd door het zingen van 
het lied 'Trink, Trink, Brüderlein Trink'. Deze liederen werden 
niet alleen door de cantus-zangers op het podium gezongen, 
maar door alle aanwezigen. Vervolgens werden er nog vele 
bekende meezing nummers gezongen, zoals 'Het Kleine Café 
aan de Haven', 'The Pianoman', 'Zij Gelooft in Mij' en 
natuurlijk 'Brabant'. Na ieder nummer werd 'Trink, Trink, 
Brüderlein Trink' gezongen. 

Biercantus 2017 3.0 
Er wordt alweer nagedacht hoe het Biercantus concept in 
2017 voortgezet kan worden. Mocht je hiervoor nog ideeën 
en/of belangstelling hebben, mail naar: 
stggroevie@gmail.com. 

BEDANKT: Cantus werkgroep, Cantus band, sponsoren en 
alle vrijwilligers en bezoekers voor dit geweldige feest. De 
opbrengst komt ten goede aan de Leefbaarheid van 
Vierlingsbeek en Groeningen. 
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“VIERLINGSBIKE“ mountainbike 
toertocht zaterdag 26 november 

Zaterdagmiddag 26 november a.s. organiseert 
“Fietsgroep Frans Thijs ” de jaarlijkse 
“VIERLINGSBIKE” mountainbike toertocht.

Er zijn weer twee zeer afwisselende routes van on-
geveer 30 en 45 kilometer uitgezet.
Men kan starten tussen 12.00 en uiterlijk 13.30 uur 
bij Zalencentrum Concordia.

De volledige route is tot in de puntjes uitgezet met 
duidelijk herkenbare linten en halverwege
is er zoals gebruikelijk een goed verzorgde pauze-
plaats bij het voetbalveld van Holthees-Smakt.
Bij terugkomst kan de fiets schoongespoten wor-
den..

Datum: Zaterdagmiddag                                                                             
 26 november  2016.
Startplaats: Zalencentrum Concordia,                                       
 Vrijthofplein.
Starten tussen: 12.00 en 13.30 uur (uiterlijk)
Inschrijfgeld: € 5,-- (€ 4,-- voor NTFU - leden)
Afstanden: Route van 30 en 45 kilometer.
Pauzeplaats: Voetbalterrein Holthees, met 
 GRATIS versnaperingen
Info: Hans Thijs, telefoon 0478-634010.

Graag tot ziens !

Fietsgroep Frans Thijs 

Oplevering nieuwbouw Wonen 
Vierlingsbeek en afscheid Gerard 
Willems
Op dinsdag 29 november 2016 worden de tien 
levensloopbestendige woningen aan de Merlet-
gaarde in Vierlingsbeek opgeleverd. Verouderde 
seniorenwoningen hebben plaatsgemaakt voor 
deze moderne, levensloopbestendige en zeer 
energiezuinige woningen. Zeven van de tien 
woningen zijn inmiddels verhuurd en de laatste 
drie hoekwoningen worden naar verwachting 
begin november toegewezen.

De sleuteloverdracht van een woning is voor de 
nieuwe bewoners altijd een bijzonder moment. 
De oplevering van de Merletgaarde krijgt nog een 
extra feestelijk tintje; het is namelijk de laatste 
werkdag van technisch opzichter Gerard Willems. 
Na 24 jaar volle inzet voor Wonen Vierlingsbeek 
gaat hij genieten van zijn vroegpensioen. Voor veel 

inwoners van Groeningen, Holthees, Maashees, 
Overloon, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem is 
Gerard een bekend gezicht.

Wonen Vierlingsbeek stelt huurders graag in de 
gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van 
Gerard. Hiervoor zal bij de oplevering van de 
woningen en de officiële sleuteluitreiking aan de 
nieuwe huurders gelegenheid zijn. U bent welkom 
op dinsdag 29 november 2016 vanaf 15.30 uur, bij 
de nieuwbouwwoningen aan de Merletgaarde in 
Vierlingsbeek. Uw aanwezigheid als huurder wordt 
door Gerard gewaardeerd. Wilt u zich, vanwege de
organisatie van dit moment, wel even aanmelden 
vóór dinsdag 22 november? Dit kan bij Neeltje 
Timmermans, Wonen Vierlingsbeek, bij voorkeur 
via e-mail: 
neeltjetimmermans@wonenvierlingsbeek.nl

ZEV Interactief in Vierlingsbeek

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek (ZEV) 
organiseert ZEV-INTERACTIEF: de zesde uitvoe-
ring in de reeks jaarlijks terugkerende concerten in 
Vierlingsbeek.

Op zaterdag 19 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: Love4music uit Veghel en Joyim 
uit Oploo.
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Het thema is dit jaar: Let’s dance en zoals altijd is 
het motto “Samen zingen en swingen”.  

Love4music het gezelligste koor van Veghel!!
Een kleine, enthousiaste groep met leeftijden tussen
de 18 en 66 jaar, onder leiding van Dan Loredan. 
Dan arrangeert vele bekende songs voor het koor 
in sopraan, alt, tenor en baspartij zodat het geheel 
een lust voor het oor is. Tevens begeleidt hij Love-
4music op de piano of het keyboard. Een kleine 
greep uit het  poprepertoire is; Queen, Abba, Adele, 
Sam Smith, David Guetta en nog vele andere ver-
rassende bekende songs. Ons gospelrepertoire be-
staat o.a. uit; Stay with me till the morning, I will 
follow him, Hail holy queen, O Happy day, uitgebreid 
breid met nog meer mooie nummers.

Joyim uit Oploo
Op 14 december 1984 opgericht als jongerenkoor, 
groeide Zanggroep Joyim al snel uit tot het ge-
mengde koor, dat het nu nog steeds is. Met ca. 32 
enthousiaste zangers en zangeressen, een zeskop-
pig combo en onder leiding van onze dirigent 
Angelique Pijnenburg, proberen wij Joy in music 
over te brengen op het publiek. Regelmatig wordt 
ons repertoire vernieuwd, zodat wij steeds zingen 
wat we mooi en leuk vinden. Dit kunnen prachtige 
ballades zijn, (moderne) popsongs, gospels en 
muzikale hoogtepunten uit musicals en fi lms. 

ZEV en ZEV-Light
Zanggroep Evergreen is in 1970 opgericht en be-
staat uit ongeveer 50 leden, wordt begeleid door een
4-koppig combo en staat onder de bezielende lei-
ding van Nancy Meijer. Het repertoire bestaat uit 
musicalsongs, popsongs, en jazznummers. De jong-
erengroep van ZEV, ZEV-Light bestaat uit ruim 20 
jongeren tussen 12 en 21 jaar. Zij brengen eigen-
tijds repertoire nu eens a capella, dan weer bege-
leid door piano. 

Vanaf ongeveer half elf tot een uur  is er een “after-
party” met medewerking van huisdeejay Helgo in 
het café, zodat we met z’n allen gezellig kunnen 
swingen.

ZEV heet u van harte welkom. De zaal is geopend 
vanaf 19.30 uur en de entree is gratis.

Voor meer informatie kunt u onze website bekijken, 
www.zev.zingt.nl  
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek

Zonnebloem                            
Vierlingsbeek Groeningen

Ieder jaar organiseert de regio afdeling een vakantie
voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie 
kunnen maar toch graag nog een paar dagen weg
willen. Hier kunnen ook mensen uit Vierlingsbeek 
en Groeningen aan deelnemen. Dit jaar gaan ee 
naar De Postelhoef - in Luyksgestel. Het is van 
maandag 10 april t/m 15 april. Het is geheel ver-
zorgd en de verzorging is door de vele vrijwilligers 
en verpleegkundigen in goede handen, zij maken 
er altijd een prachtige vakantie van.
Wilt u er meer van weten neem dan contact op 
met Bets Jansen 634052 of 
Tinie Teunesen 631998

Graag tot ziens
 
Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen 

Fietsverlichtingsactie middelbare 
scholen gemeente Boxmeer en 
St. Anthonis

De donkere dagen breken weer aan, dus tijd voor 
de fi etsverlichtingsactie op de middelbare scholen. 
Onlangs  is op Metameer in Boxmeer de fi etsver-
lichting van de derdejaars leerlingen gecontro-
leerd. Iedereen die de verlichting in orde had kreeg 
een rolletje pepermunt. Deed het achter- en/of 
voorlicht het niet dan werd de verlichting ter plekke 
gemaakt door de fi etsenmaker. Ook is de werking 
van de remmen en de fi etsbel gecontroleerd. 
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Ook werden de fietsen van de leerlingen van PRO 
college Boxmeer en Metameer Stevensbeek en 
derdejaars leerlingen van het Elzendaalcollege ge-
controleerd. 
Doordat de leerlingen een week voor de actie de 
aankondiging van de actie hadden ontvangen wa-
ren er dit jaar veel leerlingen die hun fiets prima in 
orde hadden. 
De ANWB heeft voor alle scholen een fietsverlich-
tingskist beschikbaar gesteld zodat leerlingen ook 
na de actie hun verlichting op school kunnen ma-
ken.

De fietsverlichtingsactie werd georganiseerd door 
de gemeente Boxmeer en St. Anthonis, politie 
Brabant-Noord, wijkraad Boxmeer-West.

Bijeenkomst rond het onze vader

Op 26 en 27 november (Eerste Adventszondag) zal 
in onze parochie voor het eerst in de heilige Missen
het Onze Vader in de nieuwe vertaling worden 
gebeden. Wij begrijpen dat velen hier wellicht wat 
moeite mee hebben, of zich de vraag stellen waar-
om de bisschoppen deze verandering hebben 
doorgevoerd. Vandaar dat we graag daarover 
samen willen spreken. Dat doen we in een bijeen-
komst in De Schakel, het zaaltje bij de ingang van 
de kerk van Sint Anthonis. De bijeenkomst zal zijn 
op dinsdag 22 november en start om 20.00 uur. 
We beogen af te sluiten uiterlijk om 22.00 uur. 
U bent van harte welkom!

PALET brengt Ver…bindt

Zanggroep Palet uit Overloon is volop bezig met 
de repetities voor Ver…bindt, het nieuwe project 
van Palet en Cees van Leeuwen. 
Ver...bindt, de naam zegt het al, we gaan op zoek 
naar verbinding met onszelf, met de ander, met de 
wereld. Wat betekent verbinding eigenlijk in deze 
tijd? 
Samen met vier muzikanten geven we vorm aan 
verbinding in muziek, zang, beweging en tekst. 
Dit alles onder de bezielende leiding van Oksana 
Baljva en met medewerking van Ludmila Seroo-
Ferroni op piano, Jackelien Vink op cello, Stefan 
Ansinger op viool en blokfluit en Myrthe van der 
Burgt op hoorn.

De - vooralsnog - eenmalige uitvoering vindt 
plaats op zaterdag 26 november in de St. Jozef-
kerk in Smakt. Kaarten à €12,00 zijn te koop via 
de leden van PALET, Plus Verbeeten in Overloon 
en via onze site. Daar vindt u ook meer informatie 
over Ver...bindt. 
http://www.zanggroeppalet.nl/projecten/ver-bindt

Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus vol=vol!

Voettocht naar Smakt
Voor de liefhebbers is er voorafgaand aan het con-
cert gelegenheid om deel te nemen aan een voet-
tocht van Overloon door het bos naar de Sint Jozef
Kerk in Smakt. Tijdens deze tocht besteden we 
aandacht aan het thema van ’t concert: Ver…..
bindt. 
Marjo Toonen en Berrine de Bruijn nodigen u van 
harte uit om met hen mee te lopen. Tevens nodi-
gen wij u uit, uw persoonlijk verhaal, een passend 
gedicht of een lied gebaseerd op wat u denkt of 
voelt bij het thema, met ons te delen die avond. Bij 
aankomst in Smakt is er voor alle deelnemers aan 
de wandeling een mooie plaats gereserveerd in de 
kerk.  

Het idee voor deze wandeling ontstond in onze 
zoektocht naar verbinding met mensen die bezig
zijn met hun eigen voettocht in welke vorm dan ook. 
We denken daarbij aan oorlogsvluchtelingen op 
zoek naar veiligheid, politieke vluchtelingen en 
eenieder, die om welke reden dan ook, weg van 
veilig huis en haard, op zoek is.

Loopt u mee en/of wilt u iets voordragen, meld u 
dan aan via flets@home.nl of marjo-karl@ziggo.nl 
Na aanmelding ontvangt u nadere informatie via 
de mail.

Op 26 november a.s. wordt u om 17.45 uur ver-
wacht bij de ingang van Sportpark de Raaij, 
Raaijweg 11. Om 18.00 vertrekken we. 
De afstand die we lopen is ongeveer 5 km. 
Denkt u er aan zelf voor vervoer voor de terugreis 
te zorgen?
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Het bestuur van LVCNET is volop aan de gang om 
het glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk te rea-
liseren. Iedereen weet ondertussen dat de vraag-
bundeling een geweldige score heeft opgeleverd 
in 30 van de 33 dorpen en de aanmeldingen drup-
pelen nog steeds binnen.

Onderdeel van de verplichte activiteiten is de vraag 
aan de markt of zij in de komende 3 jaar een con-
creet plan hebben om een NGA netwerk aan te 
leggen in het Land van Cuijk. (NGA staat voor een 
netwerk dat minimaal 30 Mbit internetsnelheid 
biedt.) Deze zogenaamde marktconsultatie is ver-
plicht indien we een lening of garantstelling tegen 
lage rente willen afsluiten voor de ‘witte adressen’. 
(Witte adressen hebben alleen internet via een ko-
peren telefoonkabel.) De uitslag van de marktcon-
sultatie is in november bekend.

Het netwerkontwerp krijgt een update omdat er in 
het afgelopen jaar circa 700 nieuwe adressen zijn 
bijgekomen. En we moeten precies weten welke 
adressen ´wit´ zijn in verband met de goedkope le-
ning. Zodra dat gereed is starten we de gesprek-
ken met de banken op.

Europese aanbesteding 
Ondertussen is de Europese aanbestedingsproce-
dure opgestart. De procedure moet ervoor zorgen 
dat alle bedrijven in Europa gelijke kansen krijgen 
om in te schrijven op de aanleg van het netwerk. 
Als de gehele procedure doorlopen is, weten we 
wie het netwerk gaat aanleggen en tegen welke 
kosten. Deze procedure gaat 6 maanden duren. 
In mei 2017 kan de definitieve gunning -onder 
voorbehoud van passende financiering- gegeven 
worden.

Het lijkt zo rustig rond LVCNET, echter het tegen-
deel is waar. Alleen zijn de huidige activiteiten van 
het bestuur niet zo zichtbaar als bijvoorbeeld tijdens

 de vraagbundelingscampagne. Toen hingen de 
kernen vol met vlaggen en posters, stond er recla-
me in de kranten en waren er info-avonden in 
dorpshuizen en andere zalen

Begin december leveren we de eindrapportage op 
die toegevoegd wordt aan het raadsvoorstel. 
Dit raadsvoorstel wordt begin februari behandeld 
in de raadsvergaderingen in de vijf gemeentes. 
De vraag waar de raad zich over moet buigen is of 
ze achter het voorgestelde aanlegscenario staan 
en of ze daarvoor garant wil staan. Die garantstel-
ling is nodig om een lening bij de banken af te slui-
ten. Bij een positief besluit kan de aannemer direct 
aan de slag. 

Nieuwe diensten voor 'ons' netwerk
Voor de inwoners van het Land van Cuijk is de 
coöperatie op zoek naar speciale diensten die we 
straks, via het glasvezelnetwerk, willen aanbieden.
Denk daarbij aan diensten voor zorg op afstand 
zodat senioren veilig, comfortabel en langer thuis 
kunnen blijven wonen. Of een wifi-netwerk in het 
hele Land van Cuijk waardoor jouw dure 4G-bun-
del minder snel op gaat. Maar ook onderzoeken 
we de mogelijkheden van LoRa en IoT… LoRa? 
IoT? 
Maar daar komen we een volgende keer op terug.

Jaarlijkse kleindierenshow                        
van K.S.V. Venray.e.o.

Van konijn tot duif  en van hoender tot watervogel,
voor elke dierenliefhebber is er wel wat wils.
Voor het eerst is er dit jaar ook een roofvogelshow 
en zijn er doorlopend workshops bloemschikken.
Natuurlijk is er onze befaamde knuffelhoek met niet
alleen knuffelbare konijnen maar ook onze kippen 
laten zich gewillig aaien.
Voor groot en klein is er ook weer de tombola met 
altijd een prijsje voor de kleintjes.
Ook de inwendige mens wordt in deze twee dagen 
natuurlijk niet vergeten.
En bent u op zoek naar een triootje kippen, een 
lief konijntje of een koppeltje duiven, dit weekend 
kunt u daarvoor terecht op de  kleindierenshow 
van K.S.V.
Gewoon een dagje uit, en dat alles in een fraai met 
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veel groen en bloemen aangeklede hal aangevuld 
met volières en een prachtige vijver.

Zaterdag  12 november van 10.00 uur tot 22.00 uur
Zondag 13 november van 10.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: Wilms bestratingen
              Stationsweg 175A, Oostrum
              Voldoende parkeergelegenheid

De entree is gratis.

Musical kids Overloon/ 
Sint Anthonis komen met:                          
De Show Waar Alles Fout Gaat!

Lachen… lachen…lachen…luisteren…kijken en 
genieten! 
Na de Leeuwen Koning van 2015 is het nu dan tijd 
voor een echte komische show! Deze show draait 
al jaren met groot succes in Londen en hebben wij 
nu vertaald naar het Nederlands. In huize van Op-
stelten wordt iemand vermoord… 
Er zijn op dat moment 8 mensen aanwezig maar 
wie heeft het gedaan? Een absurd komische voor-
stelling waarin het lijk zelf moet weglopen… dames 
elkaar de tent uit vechten en decors die letterlijk 
instorten. De rollen worden gespeeld door o.a. 
Marcia Vloet, Nicole Franken, Rik Gerrits en Rob 
Berden.
Alle musical / dans leerlingen uit Sint Anthonis en 
Overloon zullen weer stralen tijdens deze komische 
voorstelling!
Nieuwsgierig geworden… dan kun je vanaf nu de 
kaarten kopen voor deze spectaculaire show voor 
jong en oud. 
De show is op 19 november om  19.30 uur en op 
20 november om 13.30 uur. 
De belangstelling is groot voor deze doldwaze mu-
sical dus zorg dat u verzekerd bent van een plaats! 
De show vindt plaats in de Pit in Overloon.
Kaarten zijn nu te koop bij Salon Toine. 
Dit jaar kunt u ook voor het eerste per mail bestel-
len. Mail naar info@desdemonadance.nl

Wat vond u van de Bèkse kermis?

Het is alweer 3 maanden geleden dat we de Bèkse 
kermis gehad hebben. Wij hopen dat u het als een 
leuke en gezellige kermis ervaren hebt, het was in 
elk geval lekker weer tijdens die dagen. Binnenkort 
wordt het kermisseizoen geëvalueerd door de ge-
meente, samen met de kermisexploitanten en 
dorpsraden. Ook de Bèkse kermis komt daarbij 
aan de orde. Voor deze evaluatie hebben wij input 
nodig. Input om de kermis volgend jaar -als het 
even kan- nòg leuker, gezelliger en succesvoller te 
maken. Van de plaatselijke horeca en de Bèkse 
kroegentocht krijgen we al de nodige informatie, 
maar het is van veel groter belang dat wij van u als 
bewoner c.q. bezoeker van de kermis evaluatie-
punten krijgen. Want een kermis zònder (tevreden)
bezoekers zal niet lang blijven bestaan en aan 
Bèèk zonder een ouderwetse kermis moeten we 
niet denken!
Daarom willen wij graag van u horen wat u van de 
kermis 2016 vond. Hiervoor hebben wij geen vra-
genlijst met meerkeuze-antwoorden opgesteld, 
maar wij willen graag opmerkingen, ideeën en  
verbeterpunten  van u ontvangen.  Wilt u ons hier-
bij helpen? Stuur dan een mailtje met uw punten 
naar ons secretariaat   HYPERLINK "mailto:frans.
spiekman@ziggo.nl" frans.spiekman@ziggo.nl  of 
doe een briefje in de brievenbus op  
Heihoekscheweg 42 of Grotestraat 60,  graag alles 
uiterlijk woensdag 16 november.
Wij hopen op de nodige response waarmee we 
MET Z’N ALLEN de Bèkse kermis naar een hoger 
niveau kunnen tillen!  Alvast dank voor uw  
medewerking.

Dorpsraad Vierlingsbeek    
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Maasziekenhuis Pantein krijgt 
twintig kalenderklokken

De verpleegafdelingen van Maasziekenhuis 
Pantein hebben twintig kalenderklokken gekregen 
van de Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis. 
Verwarde en/of kwetsbare ouderen kunnen voort-
aan in één oogopslag de dag, datum en tijd zien. 

Marijke Thijssen (Teammanager): “Wij zien dat 
kwetsbare ouderen vaker verward zijn. Door hun 
zwakke gezondheid doen zij ’s nachts en overdag 
vaak hazenslaapjes. Omdat ze zo vaak wakker 
worden zijn ze het besef van tijd kwijt. Op de ka-
lenderklok kunnen ze dan meteen zien welke dag 
en hoe laat het is. Dat zorgt ervoor dat mensen 
rustiger zijn en zich veiliger voelen. Zo’n klok geeft 
een beetje houvast en dat is wel zo prettig, zeker 
als je niet in je eigen vertrouwde omgeving bent.” 

Marijke Thijssen (Teammanager Maasziekenhuis 
Pantein) neemt de kalenderklok in ontvangst van 
Johan Smedema (secretaris Stichting Vrienden van 
het Maasziekenhuis)

Inloopbijeenkomst 
‘Voeding en borstkanker’

Woensdag 16 november organiseert Borstkanker-
vereniging Nederland in het Maasziekenhuis een 
inloopbijeenkomst voor 
(ex-)borstkankerpatiënten en hun naasten. 
Het thema dat in deze bijeenkomst centraal staat 
is voeding.

Er wordt veel gezegd en geschreven over het be-
lang van goede voeding. Vaak gaat het over hoe 
gezonde mensen gezond kunnen blijven. Maar 
hoe zit het als je ziek bent? 
Mag je alles blijven eten tijdens de behandeling? 

Ger Joosten met coverband op zaterdag 
26 november in Blok 10

Eerbetoon aan U2 

LikeU2 staat op zaterdag 26 november bij Blok 
10 aan het Wilhelminaplein 10 in het centrum 
van Horst op de planken. De bandleden bren-
gen ook tijdens dit concert een eerbetoon aan 
hun vier helden uit Dublin.

Voor drummer Ger Joosten is het optreden in Horst 
een thuiswedstrijd. Hij woont tegenwoordig in 
Vierlingsbeek, maar groeide op in Horst. “Ik kijk er-
naar uit en hoop veel U2-fans tijdens het optreden 
in Blok 10 te mogen begroeten. Tijdens onze show 
brengen we een gevarieerd repertoire ten gehore, 
waarin zowel het bekende en wat oudere werk van 
U2 natuurlijk prominent aanwezig is.”

De formatie, die sinds kort weer flink aan de weg 
timmert met een nieuwe show, heeft een grote pas-
sie voor de Ierse rockband. “Zowel voor de muziek 
als de artiesten”, beaamt Joosten. “LikeU2 is op-
gericht door Leon Claessens uit Roermond, onze 
gitarist. Na wat wisselingen in de samenstelling 
treden Leon en ik nu weer op met zanger Hans 
Reinders uit Weert en bassist Emiel Joosten uit 
Stramproy. Ook Hans en ik zijn mannen van het 
eerste uur. Samen hebben we meer dan vijftig jaar 
U2-ervaring. Iedereen die het U2-gevoel weer een 
keer wil meemaken, nodigen we van harte uit voor 
ons optreden in Blok 10.”

Wat als je misselijk bent en moeite hebt met eten? 
Hoe zorg je er voor dat je op je eigen vertrouwde 
gewicht blijft? 
Petra Bijlard, diëtiste van Maasziekenhuis Pantein 
geeft uitleg over deze en andere onderwerpen over 
voeding bij borstkanker. Daarnaast is er ruime ge-
legenheid voor het stellen van vragen, lotgenoten-
contact en u kunt genieten van lekkere, gezonde 
hapjes.
  
De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 
uur in het vergadercentrum (achter het restaurant) 
op de begane grond van het Maasziekenhuis. 
De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.



14

vrijdag 9 december > cabaret > KEES 
VAN AMSTEL > DE MAN DIE IK NIET 
WILDE WORDEN
Kees van Amstel is veranderd. Hij merkte op feest-
jes dat hij steeds vaker werd gemeden vanwege 
zijn cynische blik op de wereld. Maar nu is hij ‘chill’ 
en ‘super relaxed’. Hij ziet van alles de zonnige 
kant. Onrecht, geweld of een bitterbal die van bin-
nen nog bevroren is: Kees is helemaal zen! Ja….
dat mocht je willen.  Kom snel kijken want het 
duurt niet lang tot de bom barst! Kees heeft een 
goed verhaal. Meerdere zelfs. En grappen. Veel 
grappen. Daarin heeft hij nooit iets veranderd!

Kees van Amstel vormt zo’n beetje alles om tot 
humor. Van Amstel is bekend van onder andere 
Spijkers Met Koppen, Dit Was Het Nieuws en 

Cliëntenplatform van Syntein 
zoekt collega’s. 

Het Cliëntenplatform van Syntein zoekt 3 collega’s.
Syntein is een organisatie van ketenzorg in de 
Noordelijke Maasvallei. De leden van het platform 
komen uit het hele Land van Cuijk en Noord-Lim-
burg. Het Cliëntenplatform geeft, zo nodig, advies 
aan Syntein met als doel om de kwaliteit van de 
zorg voor chronisch zieken te blijven verbeteren. 
Het platform komt op voor de belangen van de 
cliënt en wil de medezeggenschap van cliënten 
bevorderen  om zo de zorgverlening beter af te 
stemmen op hun wensen en behoeften. Vanuit hun
eigen ervaringen en kennis dragen de leden hier-
aan bij. Het Clëntenplatform vergadert één maal 
per maand in Boxmeer. De leden zijn vrijwilligers 
en ontvangen een reiskostenvergoeding. Syntein 
biedt tevens opleidingsmogelijkheden. De taken die 
de leden op zich nemen zijn afhankelijk van hun af-
fi niteit en vaardigheden en vragen derhalve van elk 
van hen niet teveel tijd. 

Ervaring
Heeft u affi niteit of eigen ervaring met de gezond-
heidszorg, vraagt u dan informatie of meldt u aan. 

LikeU2 noemt zich een coverband, geen tribute-
band. “Het gaat ons om de muziek, we imiteren de 
bandleden niet met hun kleding ofzo. We zijn geen 
look-a-likes. Wij blijven onszelf en willen samen 
met goede zang en de karakteristieke U2-gitaar-, 
bas- en drumpartijen een strakke, muzikaal sterke 
liveband vormen die de bezoekers meeneemt op 
een eigen U2-avontuur. Hits als Out of Control tot 
The Unforgettable Fire, van Bullet The Blue Sky tot 
Sometimes You Can’t Make It On Your Own komen 
daarin natuurlijk voorbij.”

Het concert in Blok 10 begint om 22.30 uur en 
entree bedraagt 5 euro. Voor meer bandinformatie 
kijk op www.like-u2.com of 
www.facebook.com/likeU2tributeband.

Dat kan bij voorzitter Peter Hendriks, 
tel. 0486-475962/06-46621537, e-mail 
hendpet@home.nl of bij Elly Meijnders, 
tel. 0485-455313/0654582862, mail ???????????
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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                                                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zet fou ten onder voorbehoud

Warme Bakker Degen
Reclame: 14 t/m 19 november
 ●  Chocolade kruimelvlaai € 10,35
 ●  Zonnebrood € 2,30
 ● Appeltjesbrood € 2,00
Reclame: 21 t/m 26 november
 ●  Appelvlaai € 7,25
 ●  Speculaas appelflap € 1,05
 ●  Volkorenbrood € 1,85

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Te huur
Kostuum Sinterklaas 

en 
pakken voor Zwarte Piet

Kosten:    Sinterklaas kostuum € 25,00
                Zwarte piet pak € 15,00

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

Pilates
op maandagochtend met 
Inge in de Blauwe Saffier, 
Spoorstraat 8

Inl. 06-45424689
i.jong@ziggo.nl

Comedy Central en is één van de stand-uppers van
Comedytrain in het Amsterdamse Toomler. Ook is 
hij iedere vrijdag te horen met een veelbeluisterde 
column op NPO Radio 1 bij De Nieuws BV. 
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reserve-
ren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl > 
win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Gradje Tweewielers 
 

De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek 
06-17769196 

gradjewelbers@kpnmail.nl 
 

Bikkel Dealer 
Voor al u fietsreparatie 

Onderdelen op voorraad 
 
 
 

 

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

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

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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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

Actie geldt van 31 oktober t/m 12 november 2016

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.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.

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

Neem eens contact op met ons. Wij maken 
meubels speciaal voor u op maat.  

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 












Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

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

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

Maandag t/m vrijdag dagverse 
maaltijden 16.30-18.00 uur
Weekend cartering op 
bestelling

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 


