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Deze zomer ontvangen de leerlingen van 32
basisscholen in het Land van Cuijk en regio
Maasduinen een invulposter van het zomerleesproject van BiblioPlus: ‘Duik met een
boek de zomer in!’ Het project is bedoeld
om het leesniveau tijdens de zomervakantie op peil te houden. Landelijk onderzoek
heeft aangetoond dat kinderen tijdens de
zomervakantie minder gaan lezen waardoor
het leesniveau afneemt.

4810 kinderen duiken met een
boek de zomer in!

Voor de zomervakantie krijgen de kinderen
op school van BiblioPlus een aantrekkelijke
poster, waarop ze de gelezen boeken kunnen invullen. Ook kunnen ze hun mening geven over het boek. Geen poster gekregen?
Haal er dan een in de bibliotheek.
Tijdens de zomervakantie kunnen de kinderen hun favoriete boeken lenen bij bibliotheken van BiblioPlus. Liever digitaal lezen?
Via de vakantiebieb-app download je tijdens de vakantie gratis leesboeken. Kijk
hiervoor op www.vakantiebieb.nl. Ook deze
boeken mogen op de poster worden ingevuld.

Huisartsenpraktijk Mosch/
Mosch-van den Born is
gesloten van maandag 9
juli tot en met vrijdag 20
juli 2018.
Voor dringende zaken die niet kunnen
wachten, kunt u gebruik maken van de
waarneming:
Letters A t/m J: van den Boom
tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z: Mooij
tel: 0478- 640840
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4 aug

Van de Redactie:
●

●

●

●

9 t/m
12 aug
10 t/m
13 aug
14 aug
20 aug

De laatste schoolweek al weer....
De lange zomervakantie kan beginnen.....
Het nieuwe schooljaar begint dan pas weer
na de Vierlingsbeekse Kermis...??!!??!.
Maar eerst verdiend (??) vakantie gaan
vieren en van het "even niet op de klok
hoeven kijken" en het geen of weinig
verplichtingen hebben "wennen". En dat
is beslist geen straf..... Voor de vroege
/ eerste vakantiegangers: fijne, mooie
vakantie en kom gezond en wel weer thuis!.
Ook wij gaan er strakjes even tussenuit, de
volgende redactievergadering is op dinsdagavond 10 juli en voor die Globaal kunt U
kopij aanleveren voor de lange periode t/m
19 augustus! Hiermee overbruggen we dan
onze vakantiestop en krijgt U pas na de
kermis weer een Globaal in de brievenbus.
Blijft U dopjes sparen voor Actie Hulphond?
Dank U wel! (Vlasakker 25 - bij de poort:
klein groen emmertje met steen erop, daar
mogen ze in!.) Iedereen van Op de Tôffel:
dank voor jullie inzameling doppen voor
Actie Hulphond! Kei,Kei,Kei Moi!!

23 aug
25 aug
31 aug
t/m 3
sept
1 sept
4 sept
5 sept
9 sept
10 sept
12 sept
15 sept
20 sept
23 sept

AGENDA
2018

23 sept

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.
6 t/m
Outlands Open Air
8 juli
7 juli
Fietsen door het “Verboden Gebied”
onder leiding van gidsgroeters
12 juli
KBO: Blauwe bessen excursie
28 juli Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
28 juli Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In augustus kunt u Valentinus
weer bellen.

24 sept
26 sept
27 sept
29 sept
29 sept
2 okt
4 okt
6 okt
6 okt
8 okt
8 okt
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3 nov
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Fietsen door het “Verboden Gebied”
onder leiding van gidsgroeters
Kindervakantiewerk Vierlingsbeek
en Groeningen
Kermis Vierlingsbeek
KBO: Kermismatinee Joffershof
Zangvereniging Vondel: Eerste repetitie
nieuwe seizoen
KBO: Fietsen naar Kevelaer
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Groeningse kermis 2018
Fietsen door het “Verboden Gebied”
onder leiding van gidsgroeters
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
KBO: Busdagtocht
Bekse Bruggenloop/Expeditie Beek
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
VOVG: Najaarsontmoeting
GroeVie: ‘k Wèt’t Interactieve Dorpsquiz
Vierlingsbeek-Groeningen
KBO: Fietsmiddag
Zangvereniging Vondel: Optreden
in Museum De Locht in Melderslo
Groeningen: 2e Streekmarkt
Informatie bij Han Morsink 06-53319279
of han.morsink55@gmail.com
Zonnebloem: Boottocht
KBO: Bezoek Tweede Kamer Den Haag
VOVG: Bloemschikken
KBO: Dag van de Ouderen Joffershof
Oud ijzer te laden? Valentinus 632426
draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Joffershof
Groenings koor: bloemenactie
Fietsen door het “Verboden Gebied”
onder leiding van gidsgroeters
GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t
Interactieve Dorpsquiz VierlingsbeekGroeningen
VOVG: Lezing CaRin
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
KBO: Spellenmiddag Joffershof
VOVG: Museum de Kantfabriek
Oud ijzer te laden? Valentinus 632426
draaien!
Bèkse Biercantus 2018
KBO: Kunst of Kitch Joffershof
Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; aanvang
19.00 uur

6 nov
11 nov
12 nov
15 nov
15 nov
18 nov
24nov
24nov
4 dec
10 dec
15 dec
16 dec
16 dec
18 dec
19 dec
23 dec
29 dec

Fysio

Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Joffershof
CV de Keieschieters: Prinsenbal en
Jeugdprins(es)enbal in Concordia
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
KBO: Herfstwandeling
VOVG: Winterse wandeling
Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en
Groeningen
Oud ijzer te laden? Valentinus 632426
draaien!
Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
KBO: Kerstfair De Locht
VOVG: Kerstmarkt
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het Koningskerkje
KBO: Kerstviering Concordia
VOVG: Kerstviering
Kerst Sing Along aanvang 18:30 uur
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.

Doelgroep: 12 t/m 16 jaar
Kosten: vanaf €0 (vraag naar de mogelijkheden!)
Inhoud: 6 weken; 1 of 2 keer per week op een verantwoorde manier sporten onder professionele
begeleiding.
Doel:
De seizoenen van de sportverenigingen zijn ten einde en de gymlessen liggen in de zomervakantie stil.
Iedereen weet dat bewegen belangrijk is maar toch
bewegen mensen over het algemeen steeds minder. Wij zien in de praktijk dat houdingsafhankelijke
pijnklachten en obesitas (zwaarlijvigheid) toenemen,
ook bij de doelgroep van deze summer school. Natuurlijk zitten jullie niet te wachten op iemand die
gaat vertellen wat jullie wel en niet moeten doen.
Toch willen we jullie graag op een sportieve manier
uitdagen om zo na de zomer topfit aan het nieuwe
schooljaar en sportseizoen te beginnen.
Misschien wil je ooit gaan fitnessen of zijn er andere sporten waar je nu nog te jong voor bent?
Ook dan is dit een uitstekende voorbereiding!
Aanmelden:
Aanmelden kan eenvoudig door het contactformulier in te vullen op www.vandongenvierlingsbeek.nl
of door een app te sturen naar 06-34668887

2019

Ga jij de uitdaging aan?

5 jan

Fysiotherapie en fitnesscentrum van Dongen “Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te blijven!”

CV de Keieschieters: Groeningseavond
in de Zandpoort te Groeningen
26 jan
CV de Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant (met Jeugd), "wat de gek
ervoor geeft"
26 jan
Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
2 febr
CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in
Concordia
17 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
in Concordia
22 +
CV de Keieschieters: Zittingsavonden
23 febr in Concordia
28febr CV de Keieschieters: Bezoek aan
Volharding
1 mrt
CV de Keieschieters: Schoolbezoek
kleuters
1 mrt
CV de Keieschieters: Schoolbezoek
groep 3 t/m 8
1 mrt
CV de Keieschieters: Seniorenbal in ‘t
Joffershof
3 - 5 mrt CARNAVAL

Namens Zanggroep Evergreen een hartelijke dank
voor alle vrijwilligers, sponsoren, bezoekers en
weergoden.
Wij hebben genoten van deze prachtige avond
en wat was het was leuk om zoveel bekende
gezichten te zien uit Vierlingsbeek en Groeningen.

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
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kelijk van het inkomen van de bewoner, aanspraak
gemaakt kan worden op huurtoeslag. De woningen
zijn inmiddels al geadverteerd voor woningzoekenden op de website van Wonen Vierlingsbeek.

Nieuwe bestemming voor panden
aan de Spoorstraat

GEBOORTESTENEN

Wonen Vierlingsbeek is momenteel bezig met de
verbouwing van het pand aan Spoorstraat 27a.
Zowel Spoorstraat 27 als 27a zijn in 2017 aangekocht. Zoals de meeste inwoners wel weten hebben deze panden in het verleden verschillende
functies gehad maar ook een lange tijd leeggestaan. In 2017 is Spoorstraat 27 al verbouwd en
in juni van datzelfde jaar in gebruik genomen door
Wonen Vierlingsbeek zelf als kantoor.

Geboortestenen zijn edelstenen die symbool
staan voor een bepaalde maand in het jaar.
Elke geboortesteen heeft zijn eigen unieke doel
en betekenis, bijvoorbeeld geluk of een goede
gezondheid. Geboortestenen zijn meestal verwerkt in sieraden, maar het bezit van het mineraal zelf is net zo speciaal en misschien zelfs
nog bijzonderder om cadeau te doen. Ontdek
wat de krachten zijn van de mystieke geboortestenen en wat ze betekenen voor degene die in
de bijbehorende maand jarig zijn.

Juli

Juli wordt vertegenwoordigd door de robijn. Met
zijn rode gloed, symboliseert de steen passie en
energie en schenkt de
drager liefde en succes.

Twee ruime appartementen

Begin van dit jaar is besloten om Spoorstraat 27a te
verbouwen tot twee ruime appartementen. De twee
appartementen hebben een woonoppervlakte van
circa 92 m2 en 84 m2 en een kale huurprijs van €
545,- en € 535,- per maand. Dit betekent dat, afhan-
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In September 2018 beweegt heel Beek en Gruuninge
tijdens de Family Obstacle Run op 9 september en de
Dorpsquiz op 15 september 2018

VIJF TIPS VOOR DORPSQUIZ ‘K WÈT’T
1. Zorg voor een divers samengesteld team
De vragen van de dorpsquiz zijn gericht op
verschillende thema’s en diverse leeftijdscategorieën.
Dus zorg voor diversiteit qua kennis, ervaring en leeftijd
in je team.

FAMILY OBSTACLE RUN
Op 9 september a.s. organiseert de werkgroep Bekse
Bruggenloop vanaf 13.30u de eerste Family Obstacle
Run in Vierlingsbeek.
De run (+ 2 km) loopt via de Legt door het Makkeveld
richting Ezelshemel en bestaat uit +/- 18-tal
(kindvriendelijke) hindernissen, modder en
uitdagingen!
Zijn jullie als gezin op zoek naar de ultieme Family
Challenge? Of wil jij samen met je
vrienden/vriendinnen of teamleden een sportieve&
unieke uitdaging aangaan? Schrijf dan samen in voor
de Family Obstacle Run.
De run staat volledig in het teken van Bewegen,
Obstakels, Modder en vooral Plezier.
Verzamel je vrienden, familie, teamleden neven,
nichten, opa's & oma's en overwin de Family Obstacle
Run samen!
(Kinderen onder 10 jaar onder begeleiding)

2. Verdeel de vragen goed
De quiz bestaat uit heel veel vragen. Als iedereen zich
tegelijkertijd op het quizpakket stort, wordt het een
chaos. Het is beter om vooraf wat structuur aan te
brengen. Verdeel onderling bijvoorbeeld een aantal
categorieën.
3. Werkt je wifi?
Zonder internet ben je nergens tijdens het oplossen van
een dorpsquiz. Zorg er dus voor dat het internet in huis
ook berekend is op een grote groep mensen. Wifi kan
prima werken met een gezin, maar als twintig mensen
tegelijk op het draadloze netwerk inloggen, ontstaan er
al snel problemen.
4. Zijn je banden opgepompt?
Mogelijk zijn er tijdens de dorpsquiz één of meerdere
buitenopdrachten. Zorg dus dat de fiets klaarstaat.

DORPSQUIZ ‘K WÈT’T OP 15 SEPTEMBER 2018

5. Maak een groepsapp aan
Vaak zitten de deelnemers van één groep bij elkaar.
Maar sommigen zijn op pad en anderen dienen
misschien alleen als hulplijn vanaf een andere locatie.
Het kan handig zijn als al die mensen bij elkaar in een
groep op WhatsApp zitten. Zo kun je in één keer
iedereen bereiken.

Meld je aan via
www.vierlingsbeek-groeningen.nl
Zet de volgende data in je agenda!

De dorpsquiz
De quiz bestaat uit algemene kennisvragen, maar ook
uit doe-opdrachten en zelfs een aantal geheime
opdrachten! Er zijn bijvoorbeeld ook zoekopdrachten
in het dorp en vragen met weetjes over Vierlingsbeek
en Groeningen. Tijdens de quiz mag gebruik worden
gemaakt van alle vormen van media en naslagwerken.
Het wordt ook een strijd tegen de klok! Afspraken en
regels worden sowieso zeer streng gecontroleerd.

➢ 9 september vanaf 13.30u Family Obstacle Run
➢ 15 september vanaf 19.00u Quiz-avond ‘k Wèt’t
➢ 6 oktober vanaf 20.00u Finale-avond ‘k Wèt’t
Groet namens
werkgroep Bekse Bruggenloop en werkgroep
Dorpsquiz ‘k Wèt’t Vierlingsbeek/Groeningen
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FIETSTOCHT KBO VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN 14 JUNI 2018

Vierlingsbeek/Groeningen

Goedgemutst, mooie temperatuur en een stralende
zon. De dag belooft veel goeds. In 3 groepen gaan
we van start richting Groeningen, daarna door naar
de pont. Aan de overkant van de Maas doorkruisen
we de bossen van Afferden naar de eerste pauzeplaats “Hoeve Carpe Diem”. Daar krijgen we koffie/
thee en een dikke plak zelfgebakken boerencake.
Een klein uurtje later weer op de fiets richting Ottersum. Via de Looiseweg, met uitzicht op de Niers
en zijn dal, gaat de tocht naar de Duitse grensovergang. Direct over de grens ligt het dorpje Hommersum. Via de “Niederrhein Route” kronkelt onze
tocht langs landelijke wegen door naar “Bauerncafé
Mönichshof” te Hassum. We kunnen aanschuiven
en er staat een uitnodigend buffet op ons te wachten. Heerlijk! Na ruim 1,5 uur stappen we weer op
onze stalen rossen en de fietsroute gaat weer landelijk binnendoor naar “Golfbaan Bleijenbeek” in
Afferden. Iedereen bestelt zijn eigen drankje en tevens hebben we een fantastisch uitzicht op de golfbaan en zijn omgeving.
Helaas wordt de regen vanaf hier spelbreker. Moe,
nat, maar zeer voldaan nemen de deelnemers op
de pont in Vierlingsbeek zingend afscheid van elkaar. Al met al: een heerlijke, gevarieerde fietstocht
met aandacht voor de omgeving en voor elkaar.
NB: er is één uitvaller, maar onze voorzitter Jan
Spee heeft die persoon samen met haar fiets opgehaald bij het lunchadres.
Waarvoor hartelijk dank.
Wij zijn met 56 personen van start gegaan en iedereen is veilig thuis gekomen :-)

BLAUWE BESSEN EXCURSIE

Op 12 juli gaat de KBO op bezoek bij de Blauwe
Bessen kwekerij, gelegen vlakbij de A73.
We gaan een kijkje nemen achter de schermen
en we worden geïnformeerd over de kweek van
de blauwe bessenstruik: van stekje tot plant. Ook
worden er wat producten gepresenteerd die van
de blauwe bes afkomstig zijn.

KBO SOOS-INLOOP-MIDDAG

Tijdens de zomervakantie is er van 9 juli t/m 17
augustus geen kaarten (rikken of jokeren) in
gemeenschapshuis Joffershof.

KIENDATA

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 20 juli en 17 augustus.
Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN

Biljarten in het Joffershof: 		
		
maandag- en donderdagmorgen:
dinsdag- en vrijdagmiddag 		
Yoga in het Joffershof 			
maandag
van 17.45 - 18.45 uur
woensdag
van 18.45 - 19.45 uur		
Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
dinsdag
van 10.00 - 11.30 uur
Info 631839
Jeu de Boules Joffershof 				
dinsdag
van 13.30 - 15.30 uur		
woensdag
van 9.30 - 11.30 uur
donderdag
van 9.30 - 11.30 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
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het
Joffershof
vrijdag:
van 9.15 - 10.15 uur
van 10.30 – 11.30 uur
en
Info 631839
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof
1e zondag van de maand om 14.00 u.
Info 632028

Joke Frederix

Lourdes: een reis met Meerwaarde
Veel mensen zouden graag eens naar Lourdes willen. Maar weten niet goed hoe ze zo’n reis naar
Zuid-Frankrijk moeten aanpakken. Er zijn vaak
veel vragen zoals: ‘Hoe kom ik daar? Met wie zal
ik meegaan? Hoe vind ik er de weg? Hoe weet ik
waar de vieringen in de Nederlandse taal zijn? Ik
ben slecht ter been, kan dat dan wel? Wat staat
mij daar allemaal te wachten, Ik ben CZ verzekerd kom ik in aanmerking voor die hoge korting
van € 600,00.” Zit U met deze of andere vragen,
dan help ik U graag met antwoorden. Ik ben Cristien Goumans en ben vrijwilligster /reisleidster van
Lourdesgroep Maas en Peel. Wij gaan van 11 t/m
16 september met het vliegtuig naar Lourdes, en
we hebben nog enkele plekken vrij. Hebt U interesse om met ons naar Lourdes te gaan neem dan
contact met mij op, tel: 0478636676 of mobiel;
0623532814 of kijk op www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl . Wij verzekeren U, U zult er geen
spijt van krijgen.

Voor meer info kijk op onze website:
www.kbo-vierlingsbeek.nl
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kende overheerlijke kermisvlaaien, waarvoor wij
vanaf de komende week bij u aan huis komen. U
kunt dan één of meer van uw favoriete vlaaien bij
ons bestellen.
Er worden maar liefst 6 soorten aangeboden.
Heerlijke kersen- en kruimelvlaaien van bakkersland. Die levert trouwens ook de abrikozenvlaai
en de appel-kruimelvlaai die dit jaar ook weer deel
uitmaken van ons assortiment.
Verder zijn er dan van de warme bakker twee
soorten van de meest gevraagde superlekkere
seizoens-vlaaien. Alle vlaaien natuurlijk van topkwaliteit.

Plat praote 12
Een grappig verschijnsel in de taal is stafrijm, ook
wel alliteratie genoemd.
Het is het herhalen van klanken in een woord of
zin. Dit kom je nogal eens tegen. Het klinkt immers
speciaal.
Haai baai, reutemeteut, gehakketak, enz. In reclames wordt het geregeld gebruikt, zoals: Heerlijk
Helder Heineken, Rètteketèt naar Beter Bed, Drie
in de rij . . . kassa er bij! enz.
Ons dialect kent er ook verschillende: “ schietschouw “ (erg bang), “ as de as brèkt “ (als de as
breekt), “ vuggelke “ (vogeltje) , “ krèk wa’k woi “
(net wat ik hebben wilde) “ kiepekoi “ (kippenhok),
“ stoepe stèke “ (paardebloemen uitsteken)

We komen bij u - zoals gezegd - vanaf deze week
de bestelling opnemen en wij vinden het fijn om
dan direct af te rekenen. Want dat betekent, dat
we de bestellingen snel kunnen uitvoeren.
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis
op zaterdag 11 augustus (kermiszaterdag) tussen
09.30 en 12.00 uur.
Wij hopen dat u “De Herleving” ook dit jaar weer
steunt en meedoet aan de vlaaienactie. Mocht u
echter absoluut geen vlaai lusten, geen kermis vieren of lekker met vakantie zijn en u wilt onze vereniging tóch steunen, dan mag u ook gewoon een
duit in het zakje doen.

Ken je dialect.
“ Hej lit te kume van de pien “
“ Dèn ziet’r schemmel uut. “

Voor vragen kunt u terecht bij:
Jan Stoffelen (06-48236890)

“ Heej! Zuutjes àn wà ! “
“ Flink op den paol hingste! “
" Biete dunne"
“ Wàt ziede toch an’t frotte? “
“ D’es nèvve de knieent af! “

KNO en Heelkunde Maasziekenhuis
beste co-schappen 2017

“ Hààlt de moel!”
“ Kiek uut! Dor kumt de pliesie an!”

Goede artsen opleiden voor de toekomst, dat is
enorm belangrijk. Het Maasziekenhuis kan dat
als de beste. Maar liefst vier vakgroepen van het
Maasziekenhuis werden door artsen in opleiding genomineerd voor beste Co-schap 2017.
De specialismen KNO en Heelkunde zijn door de
Medische Faculteitsvereniging Nijmegen zelfs uitgeroepen tot ‘Beste co-schap 2017’ (opleiding tot
basisarts).

“ Dor kumt ’n schoer àn.”
De vertalingen staan een eindje verderop.
Rein Verhoeven
06-28578247

Harmonie “De Herleving”

Verguld en vereerd met deze titel

Vlaaienactie “De Herleving”
in Vierlingsbeek.

Hans Kruit, vakgroepvoorzitter KNO: “Wij zijn verguld en vereerd met deze titel. Het doet ons goed
dat co-assistenten het leerklimaat in ons ziekenhuis
zo hoog waarderen.” Vakgroepvoorzitter Floris Ferenschild van Heelkunde is verrast en trots tegelijk:
“Om deze oorkonde in de wacht te slepen is fantastisch natuurlijk. Nog belangrijker is dat het werken leerklimaat én onze collegiale begeleiding zo

We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Want
met de Vierlingsbeekse kermis in het vooruitzicht
weet u allemaal weer "hoe laat het is". De kermisvlaaien-actie van “De Herleving” komt er weer aan.
Zoals u van ons gewend bent zijn het weer de be-
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enorm bevalt bij onze toekomstige vakgenoten.”
Eervolle nominaties waren er voor de specialismen
Gynaecologie en Neurologie, waarvan respectievelijk medisch specialisten Sander de Wit en Ilja
Bot bij de uitreiking aanwezig waren.

De Kleine Zeemeermin is geschikt voor iedereen
van 4 tot 104 jaar.

Een prachtig resultaat

(F)Linke soep is een Interactieve Muzikale Theatervoorstelling van Boomaard Theaterproducties.
Ga mee op reis en beleef samen met Charles
Moore, een rappend lantaarnvisje, een verstrikt
zeepaardje en veel, heel veel plastic, spetterende
avonturen! Er gaat iets behoorlijk mis en dat heeft
grote gevolgen voor het milieu. Kapitein Moore wil
het probleem in kaart brengen…hij probeert samen met de dieren de juiste koers te varen richting
de drijvende vuilnisbelt!
Kunnen de kinderen helpen de ‘Plastic Soep’ op
te lepelen? En waar moet dat heen? Het is tijd om
nu in actie te komen! Alle zeilen bij! Een dynamisch, stoer, swingend, spannend en groots verhaal over een probleem dat 34 keer groter is dan
Nederland!!

(F)Linke Soep

Woensdag 18 juli 2018, aanvang 14.30 uur

Lodewijk Poelhekke, voorzitter van de Medische
Staf, is meer dan trots op zijn collega’s. “Dit is een
grote schouderklop voor ons werk en de leerplekken die wij bieden. Een prachtige resultaat voor
onze vakgroepen, het Maasziekenhuis en natuurlijk uiteindelijk voor de patiënten!”

Loet Moet

Woensdag 25 juli 2018, aanvang 14.30 uur
Loet Moet is een vrolijke en interactieve familievoorstelling vol liedjes, humor en (poppen)spel.
Loet zingt, danst en speelt het liefst de hele dag.
Maar dat kan niet, want ze moet zoveel. Loet wil
niks meer moeten. “Loet moet niks!” Ze sluit zich
op in haar kamer, waar ze avonturen beleeft in
haar eigen gekke, sprankelende wereld.
Ze ontmoet Oma uit het fotolijstje en samen met
alle piratenkinderen vaart ze naar haar vader die
helemaal in Amerika woont. Maar dan komt Gekke Tante Toos op bezoek en die geeft hele vieze plakzoenen... Moet Loet haar slaapkamer weer
verlaten?

V.l.n.r.: Hans Kruit (KNO), Jan Duijff (Heelkunde),
Sander de Wit (Gynaecologie) en Ilja Bot (Neurologie) namen de oorkondes in ontvangst. Foto
Pantein.

Stamppot, een sprookjesmix

Woensdag 1 augustus 2018, aanvang
14.30 uur

Stamppot, een sprookjesmix is een hedendaagse
minimusical, gebaseerd op de bekende sprookjes
en ontwikkeld door Theater Van Santen. Even lijkt
het of je de sprookjeswereld van Sneeuwwitje binnenstapt, maar dat duurt niet lang. Spoedig krijgt
het verhaal een onverwachte wending.
Zo is de boze Stiefmoeder stik jaloers op mooie
Sneeuwwitje. Deze gemene vrouw stelt alles in
het werk om Sneeuwwitje uit te schakelen. Ze
jaagt zelfs haar eigen spiegelbeeld de stuipen op
het lijf. Sneeuwwitje besluit om op de vlucht te
slaan. In het bos komt ze de grote boze Wolf tegen die spontaan verliefd op haar wordt. Bijna lijkt
het de boze Stiefmoeder te lukken om Sneeuwwitje te vergiftigen, maar net op tijd kust de Wolf haar
wakker en dan .........

De Kleine Zeemeermin

Woensdag 11 juli 2018, aanvang 14.30 uur
In dit eigentijdse sprookje trotseert de ‘Prins van
het Land’, Kaap de Zoete Hoop op zoek naar kibbeling. Hij schept echter achter het net en vangt;
de dochter van de Koningin van de Zee ‘Arial’.
Deze The Voice winnende zeemeermin valt als een
blok voor het gespierde lijf van de prins, maar Arials strenge moedermeermin wil hier niks van weten, want “Alle mensen zijn smerig” en zorgen
ervoor dat haar koninkrijk verandert in een plastic
soep! Gelukkig is daar de 3-koppige zeeheks die
Arial heel graag wil helpen om haar 2-benige man
achterna te gaan, maar dan moet ze wel even tekenen.... in haar eigen lettertype. Een muzikale,
vrolijke, herkenbare en meeslepende voorstelling
vol humor en liefde tussen vis en mens, vervuiler
en natuuractivist.

De kleurrijke minimusical speelt zich af in een surrealistisch decor. Prachtige kostuums, sfeervol-
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le liedjes en muziek ondersteunen de voorstelling.
Terugkomend thema in de minimusical is innerlijke
en uiterlijke schoonheid. De voorstelling wordt gekenmerkt door interactie tussen de spelers en het
publiek en kent veel komische momenten. De kinderen krijgen meerdere malen de kans om mee te
spelen.

sa zolang de voorraad strekt. Bij bestellingen via
de website wordt € 0,80 servicekosten per ticket
in rekening gebracht.
Bij slecht weer gaat de voorstelling door in gemeenschapshuis ‘de Pit’ in het centrum van Overloon.
Like het Openluchttheater op Facebook: facebook.com/openluchttheateroverloon en blijf op de
hoogte van leuke acties, het laatste nieuws en foto’s en filmpjes van de voorstellingen.

DE GRUFFALO 3+

Woensdag 8 augustus 2018, aanvang
14.30 uur
NAAR HET BEKENDE BOEK VAN JULIA
DONALDSON & AXEL SCHEFFLER

Soep voor het goede doel
met de Vierdaagse in Beers

Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en
paarse stekels van zijn rug tot op zijn kop. Wie
kent hem niet? De Gruffalo!
Een kleine muis loopt door het diepe donkere bos
en wordt beslopen door drie dieren die niets liever
willen dan hem opeten. Gelukkig weet de muis zijn
fantasie te gebruiken en bedenkt hij een list. Maar
wat gebeurt er als de muis opeens wordt geconfronteerd met zijn eigen verzinsels?
Overwint de kleine muis zijn angsten voor die grote griezel?
De Gruffalo is een spannende fysieke slapstickvoorstelling voor iedereen van 3 jaar en ouder.

Vrijdag 20 juli verkoopt Serviceclub “Raam&Maas”
tijdens de Vierdaagse koffie en zelfbereide soep
voor het goede doel.
Dit jaar voor Mama&Me Uganda van Diede Martens uit Beugen.
Komt allen proeven en genieten op het terras
Grotestraat 27 in Beers.
Dorrie van de Ven

Dirk Scheele speelt Zomerpopconcert

Woensdag 15 augustus, aanvang 14.30 uur
Zomerpopconcert
Dirk Scheele neemt je mee op reis met zijn leukste zomerliedjes zoals Hoge bergen verre landen,
Vroem vroem, Een zonnebril en Springen als een
dolfijn. En natuurlijk ontbreekt ook Het insmeerlied
niet, dat hij speciaal schreef voor de campagne
‘Veilig zonnen’ van het KWF. Iedereen mag meedoen; we gaan zelfs dansen als een Spaanse danseres of rondlopen als een beer.
Als Dirk op vakantie is, schrijft hij altijd wel een
paar nieuwe liedjes en dat wil hij ook nu wel doen.
Samen met jullie maakt Dirk ter plekke een heel
nieuw zomerliedje. En natuurlijk speelt hij ook verzoeknummers. Een echt vakantiefeestje!

Hij ligt te kreunen van de pijn.
Die ziet er slecht uit.
Hé! Voorzichtig hè!
Hard op de paal slaan.
Bietenplantjes uittrekken. ( Dit werd tot eind jaren
vijftig van de vorige eeuw op het land gedaan omdat er nog geen zaaimachines waren die bieten op
afstand konden zaaien. Veel handen waren nodig
om de overbodige zaailingen uit te trekken. ( dunnen ) Menig scholier verdiende er in de jaren vijftig
zo een zakcentje bij.)
Wat ben je toch aan het wriemelen/prutsen.
Dat is héél erg.
Zwijg/kop dicht!

Kaartverkoop

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.
openluchttheateroverloon.nl, bij Plus Verbeeten
Overloon, Restaurant Museumzicht en aan de kas-

Pas op! Daar komt de politie aan.
Daar komt een (onweers) bui aan.
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OP DE TÔFFEL BEDANKT…
Het bestuur van Stichting Op De Tôffel wil hierbij alle vrijwilligers, sponsoren, Bluumkes,
buurtbewoners, bezoekers, weergoden en iedereen die op de een of andere manier heeft
bijgedragen aan het slagen van Op De Tôffel
2018, hartelijk danken. Dankzij al hun enthousiasme is de 26e editie van Op De Tôffel één
groot feest geworden. En voor diegene die er
geen genoeg van kan krijgen: op www.opdetoffel.nl zijn inmiddels foto’s van ODT18 te zien.
Nogmaals bedankt en tot volgend jaar bij de
27e editie van Op De Tôffel!
Bestuur Stichting Op De Tôffel

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.

Bandenhandel Groeningen

GEZOCHT: VRIJSTAAND WOONHUIS IN
VIERLINGSBEEK

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

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

met minimaal 4 slaapkamers (of 3 slaapkamers
met een eenvoudig te realiseren 4e slaapkamer)
tel. 06. 1270.2114 (na 18.00u of in het weekend)

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

Ontmoet
De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
Een aandeel in elkaar

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

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

Wellness & Beauty

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

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

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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bestellen

Warme Bakker Degen
Reclame: 9 t/m 14 juli
● Mangovlaai
● Pompoenpitbrood
● 4 Tarwebollen + 1 gratis
Reclame: 16 t/m 21juli
● Kersenvlaai
● Extra/dubbeldonker
● Ham/kaas croissant

€ 10,45
€ 2,40

bouwadvies en -begeleiding
€ 7,40
€ 2,40
€ 1,00

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

Dé metsel- en tegelspecialist

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

Kosten Treffer: € 2,50
Druken zetfouten
onder
voorbehoud
Te koop
verse
aardbeien

06-30003764

www.johnebbers.nl

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

H. Linssen Op den Bosch 4
Openingstijden
Maandag, woensdag en donderdag:
13.30-18.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur
Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in
Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact
Zondag
enmailadres:
Dinsdag gesloten
op met Lucy
Koelen,

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

kijk op de website www.salontoine.nl

joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988.
Voor verhuur van beamer, laptops
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels,
bel Marius Cuypers, tel 631303.

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

Café - Zaal

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

De Zandpoort



adverteren
Grotestraat 117
0478-632382
doet Telefoon
verkopen
5821 AD Vierlingsbeek
Mobiel 06-42095821

>

CLEAN
DEATH
HE
TER

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

ontspanning
dansen
genieten

ET
ANT

vrij zijn
Joffershof Vierlingsbeek

iedere maandagavond

www.movewise.nl

15

06 10235305
Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen
Blauwbessenautomaat.

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

24 uur per dag open / Tel. 06 55372696
Vierlingsbeekseweg 54 Overloon

www.blommesteintuin.nl

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






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





Uw gezondheid... mijn zorg!

Opzoek naar nieuwe meubels?

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage

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

medical taping

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

Schootsveld 5

Vierlingsbeek

0478-632232

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Restaurant - Grand café - Proeverij

Bouw

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

s
u
l
k
en o p m a a t

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

op maat

René Gerrits

Voortweg 1b
5826 AG Groeningen
tel: 0478-630410 Mobiel: 06-13894015
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722



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

adverteren
doet verkopen

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.

Boukje Weel
Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T 0478 - 561156
I www.boukjeweel.nl
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De vakantie staat echt op de stoep. Lekker de
zon tegemoet in binnen of buitenland.
Autobedrijf Kusters staat de gehele zomer voor
u klaar, u bent op onze vaste openingstijden
van harte welkom!
Het team van Autobedrijf Kusters wenst
iedereen een onvergetelijke en heerlijke
vakantie toe!

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!!

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
112

Alarmnummer

0900-8880

Huisartsenpost BoxmeerNijmegen voor avond, nacht, 		
weekend en feestdagen voor 		
Boxmeer en omstreken.

0900-8844

Politie, als er geen nood is

0800-7000

Anoniem bellen

088-0208208 Brandweer
0485-845000 Maasziekenhuis
Wijkagent Janne Blom
Tel. 0900-8844
E-mail: janne.blom@politie.nl
www.facebook.com/politieboxmeer/
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Opa John Patrick Alice

Proficiat
Sandra

