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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

20 augustus 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

34e jaargang no 15 14 augustus 2019

Kermis Groeningen 

Van zaterdag 31 augustus tot en met maandag 2 
september is het Kermis in Groeningen.

Sinds 2013 wordt de Kermis georganiseerd door 
inwoners van Groeningen, de Kermiswerkgroep. 
Het contract dat de gemeente had met de exploi-
tant liep in 2012 af, waarna in goed overleg 
met gemeente en Dorpsraad besloten werd dat 
Groeningen haar Kermis zelf zou gaan organiseren. 

7 Jaar geleden zag de Kermis er anders uit dan 
nu: alleen op zondag stonden er enkele kleine zelf 
gemaakte attracties en was er een schietkraam, 
draaimolen en suikerspinmachine ingehuurd. 
Inmiddels is het sinds enkele jaren op zaterdag én 
zondag Kermis in Groeningen!

Vanaf de eerste Kermis in 2013 is er elk jaar de 
Kermisloterij: Huis aan huis in Groeningen en bij 
de Kroegentocht in Vierlingsbeek worden lootjes 
verkocht. Ook op de Kermis kunnen nog lootjes 
gekocht worden. Op zondagmiddag met de 
Kermis is de trekking en dan zijn er een 100-tal 
prijzen te winnen, allemaal beschikbaar gesteld 
door ondernemers uit Groeningen, Vierlingsbeek, 
Overloon, Vortum Mullem en ook daarbuiten. 
Prijzen variëren van tegoed- of cadeaubonnen van 
winkels, restaurants of een overnachting in een 
hotel tot leuke werkstukjes van de Zorgboerderijen 
in Groeningen, vuurkorven, smakelijke kaasjes of 
kleurrijke sierkussen en nog veel veel meer. De 
Kermiswerkgroep is alle sponsoren én kopers van 
de lootjes enorm dankbaar! Dankzij de loterij en 
het budget van de gemeente kan de Kermis zoals 
deze nu is, georganiseerd worden: een Kermis 
die op zaterdag en zondag eigen attracties heeft, 
waaronder de eendjesvangboot, de snoepkraam, 
het kadootjeswinkeltje en dit jaar maar liefst 3 
nieuwe attracties, maar waar ook op zaterdag én 
zondag grotere gehuurde attracties staan! 

Wat ook onmisbaar is zijn de vele vrijwilligers die 
tijdens de Kermis helpen door de attracties te 
bemannen en de kaartjes van de kinderen aan 

te nemen of te knippen. Zonder deze vrijwilligers 
geen Kermis! Bedankt vrijwilligers! Naast de losse 
attractiekaartjes is er sinds vorig jaar voor € 5,- 
ook een Knipkaart te koop waarmee kinderen 11 
keer een attractie kunnen doen (er is één attractie 
die 2 knippen, dus € 1,- kost). 

Op zaterdagavond is er weer een gezellige 
Kermisavond in De Zandpoort. Van 20.30- tot 
21.30 uur is het Happy Hour: 2 drankjes (bier, wijn, 
fris) halen = 1 betalen. Gedurende de avond is 
er de Muzikale Grabbelton: het publiek kiest de 
liedjes die gedraaid worden! De Zandpoort én de 
Kermiswerkgroep nodigen iedereen van harte uit 
de fiets te pakken en naar Groeningen te komen: 
feestjes bij De Zandpoort zijn altijd gezellig!

Na de zaterdag en zondag is de Kermis nog niet 
ten einde:

Op maandagmiddag wordt er met de Groeningse 
Kermis al sinds de vorige eeuw getoept: fanatiek 
wordt het kaartspel gespeeld om zoveel mogelijk 
tegoedkaartjes te winnen. Onder het genot van 
een drankje (of 2, of nog veel meer…) en een 
hapje is het altijd weer een mooie Kermismiddag. 
Als afsluiting van de Kermis is er aansluitend aan 
het Toepen nog Karaoke: lekker lallen met een 
meezinger, met zuivere stem 
gevoelige ballads zingen of met 
valse klanken een vrolijk duet: 
alles is mogelijk! 

Wij zien jullie graag tijdens de 
Kermis in Groeningen!

Zaterdag vanaf 15.00 uur: Kermis! met dit jaar 
dezelfde attracties als op zondag!

Zaterdag 20.30 uur Happy Hour, aansluitend De 
Muzikale Grabbelton

Zondag vanaf 14.00 uur: Kermis! Gezellig met 
het hele gezin, familie, de buurt of met vrienden

Maandag vanaf 13.00 uur: Toepen!

Aansluitend: Karaoke 
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Van de Redactie: 

  Alweer augustus...waar blijft de tijd...... Nog 
(even) genieten van de ZOMERvakantie!..... 
Met de nadruk op ZOMER....... 

 Zomer 2019 in onze dorpen Bèk en
Gruuninge: warm, heet, droog, tropisch,
records, siësta, zon, sproeien, zwemmen,
schaduw op zoeken, eiken processierups,
jonge hertjes, bokjes, waterhoentjes, geen
jonge kalfjes meer in de wei, jonge ganzen
en eendjes, veldbloemen stroken mét
zonnebloemen!, mais, mais, mais, mieren,
muggen, wespen, rust, stilte, VAKANTIE!

 Wij gaan er weer voor, nu nog even
“Komkommertijd”.... Vanaf september staat 
menige agenda weer vol...... óók de “onze“!!

AGENDA
2019

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.AGENDA:

19 aug Zonnebloem: Theatermiddag
19 aug Zangvereniging Vondel: Start nieuwe 

seizoen
22 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
26 t/m 
30 aug Zonnebloem: Collecte
31 aug Ophalen oud papier: 

Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden? 

Valentinus 632426 draaien!
31 aug 
t/m 2 sept Groeningse kermis 2019
3 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 

Dorpsraadsvergadering aanvang 
20:00 uur in Joffershof

8 sept GroeVie: Bèkse Bruggeloop: Family 
Obstacle Run Vierlingsbeek

8 t/m 

11 sept KBO: Meerdaagse reis
9 sept Dorpsraad Groeningen: 

Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00 
uur in Café De Zandpoort

11 sept VOVG: Najaarsontmoeting
12 sept KBO: Fietsmiddag
12 sept Zonnebloem: Gemeente middag
14 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t 

Vierlingsbeek-Groeningen
15 sept Streekmarkt Groeningen 2019  info bij: 

Han Morsink, han.morsink55@gmail.com
19 sept DES: Bloemenactie
26 sept VOVG: Rondleiding Schouwburg Venray
27 sept GroeVie: Finale avond en uitslag 

‘k Wèt’t; Interactieve dorpsquiz 
Vierlingsbeek

28 sept Oud ijzer te laden? 
Valentinus 632426 draaien!

1 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
Dorpsraadsvergadering aanvang 
20:00 uur in Joffershof

3 okt Groenings koor: Bloemenactie
5 okt KBO: Dag van de Ouderen
7 okt VOVG: Lezing Alzheimer
9 okt Ladies Event in Zalencentrum Concordia
14 okt Dorpsraad Groeningen: 

Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00 
uur in Café De Zandpoort

17 okt KBO: Spellenmiddag
19 okt Gryphus: De Pruuverij Bockbieravond 

met wild zwijn van het spit
22 okt VOVG: Verassingsavond voor en door 

leden
24 okt KBO: Bevrijding Vierlingsbeek/  

Groeningen
26 okt Oud ijzer te laden? 

Valentinus 632426 draaien!
5 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 

Dorpsraadsvergadering aanvang 
20:00 uur in Joffershof

9 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang 
19.00 uur

10 nov Zangvereniging Vondel: 
Vondel neemt deel aan “Concert Zonder 
Grenzen” in Bergen lb

11 nov Dorpsraad Groeningen: 
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00 
uur in Café De Zandpoort

14 nov KBO: Herfstwandeling
17 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht

Sinterklaas in Vierlingsbeek en 
Groeningen

18 nov VOVG: Sinterklaasviering
23 nov Zanggroep Evergreen: 

ZEV-Interactief; zaal Concordia
28 nov KBO: Sinterklaasmiddag
30 nov Oud ijzer te laden? 

Valentinus 632426 draaien!
3 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 

Dorpsraadsvergadering aanvang 
20:00 uur in Joffershof

?? dec KBO: Bezoek Chocoladefabriek, 
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  Lindt/Kerstmarkt Aken
9 dec Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Café De Zandpoort
11 dec VOVG: Knutselen voor Kerstmis
15 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het koningskerkje
17 dec KBO: Kerstviering
19 dec VOVG: Kerstviering
28 dec Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In januari kunt u 
  Valentinus weer bellen.

2020

18 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond in  
 zaal Concordia
31 mrt 
en 2 apr Collecte Samen Sterk voor goede 
  Doelen
5 apr  Dansvereniging Bekse Klinkertjes 
  danstoernooi, De Pit, Overloon
1 t/m 
3 mei Dansvereniging Bekse Klinkertjes   
 Eurodance 2020 
 De Wetteling, Venray
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
 Koningskerkje
12 sept Zanggroep Evergreen 
          Vierlingsbeek: Een dag vol muziek met  
 een gouden tintje in het kader van het   
 50-jarig jubileum!
22 nov CV de Keieschieters: Receptie 66-jarig  
 jubileum
28 nov CV de Keieschieters: Jubileumfeest

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

Harmonie “De Herleving” 

Vlaaienactie “De Herleving” in 
Groeningen.

We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Want 
met de Groeningse kermis in het vooruitzicht weet 
u allemaal weer “hoe laat het is”. De kermisvlaai-
en-actie van “De Herleving” komt er weer aan. Zo-
als u van ons gewend bent zijn het weer de beken-
de 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 8 soorten aangeboden. 
Heerlijke kersen- en kruimelvlaaien van Bakkers-
land. Die levert trouwens ook de abrikozenvlaai en 
de appelkruimelvlaai die dit jaar ook weer deel uit-
maken van ons assortiment.
Verder zijn er dan van de warme bakker vier soor-
ten van de meest gevraagde superlekkere sei-
zoensvlaaien. Alle vlaaien natuurlijk van topkwali-
teit.

We zijn al volop bezig met het opnemen van de 
bestellingen en wij vinden het fijn om dan direct af 
te rekenen. Want dat betekent, dat we de bestel-
lingen snel kunnen uitvoeren. 
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis 
op zaterdag 31 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 vie-
ren of lekker met vakantie zijn en u wilt onze ver-
eniging tóch steunen, dan mag u ook gewoon een 
duit in het zakje doen.

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

KBO NAAR KEVELAER
Op donderdag 22 augustus gaat de KBO, in 
samenwerking met Maashees en Vortum-Mullem, 
per fiets of auto naar Kevelaer. In Kevelaer aange-
komen steken we kaarsjes op voor de overleden 
leden van de KBO.

SCHIETCONCOURS VOOR BEDRIJVEN 
EN VERENIGINGEN
Bij voldoende aanmeldingen neemt ook een 
afvaardiging van de KBO deel aan dit concours.
Dit zal plaatsvinden op zondag 25 augustus bij de 
Lemse Kuul te Groeningen.

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 16 en 30 augustus. Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof      
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
Yoga in het Joffershof    
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur  
  Info 631839

Vierlingsbeek/Groeningen



4

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 Bewegen voor Ouderen zitgym in het 
Joffershof
  donderdag van 10.45 - 11.45 uur  
  Info 631839
SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof 
 vrijdag van 9.15 - 10.15 uur    
 en van 10.30 – 11.30 uur     
 Info 631839
SWOGB Volksdansen in Joffershof  
  maandag van 13.30-15.30 uur                  
 Info 631806
 0485-573183
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 1e 
zondag van de maand om 14.00 u.   Info 632028

Voor meer info kijk op onze website: 
www.kbo-vierlingsbeek.nl                                

Oude banen inmiddels vervangen door nieuwe

Geslaagd Morteltoernooi 

Bij TV Vierlingsbeek is onlangs het Morteltoernooi 
gespeeld. Nog op de oude, 20 jaar oude banen, 
maar inmiddels zijn die banen vervangen en is 
het tennispark voorzien van vier gloednieuwe 
banen en hekwerken. Ook wordt voortaan, als het 
donker wordt , getennist onder ledverlichting. TV 
Vierlingsbeek is klaar voor de toekomst.

Tijdens het Morteltoernooi werden 98 wedstrijden 
gespeeld. Er waren 95 deelnemers. 

De uitslagen: 
GD 5: 1) Daan Jacobs en Britt Nabbe, 2) Jeroen 
Raedts en Sandra van Buytene 
HD 6: 1) Geert Heijnen en Marc Oudenhoven, 2) 
Rob Deenen en Marcel Verhoeven 
DD6: 1) Julia van Bergen en Femke Thijssen, 2) 
Sandra van Buytene en Simon Sweep 
GD6: 1) Leonie Kanning en Jeroen Velthuizen, 2) 
Julia van Bergen en Nick Fleuren 
HD7: 1) Tom van Buytene en Luc Reefs, 2) Joep 
Heijs en Lars Lamers 

DD7: 1) Cora Custers en Loes Goossens, 2) Hetty 
van der Poel en José Toonen 
GD7: 1) Ardie Verstraaten en Jos Smits, 2) Anneke 
Mocking en Frank van den Heuij

Voor meer informatie: 
www.tvvierlingsbeek.nl

Op de foto’s: 

De finalisten damesdubbel 6

De finalisten damesdubbel 7

Winnaars gemengd 5
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Winnaars gemengd 6

Finalisten herendubbel 6

IV.

Al weer meer dan dertig jaar geleden.
In de kantine van het Hendrix’ kantorencomplex te 
Boxmeer werd een receptie gehouden. Als ik me 
niet vergis betrof het de receptie die gegeven werd 
ter gelegenheid van het 25-jarig dienstjubileum van 
mijn jongste broer Herman.
Er was een speciale tafel gereserveerd voor onze 
familie.
Mijn moeder was ook aanwezig. Zij zat in haar 
zondags kleed op een centrale plaats aan de tafel. 
Zoals het hoort.
Het was tamelijk druk en er waren toespraken van 
directie, collega’s en zakenrelaties van mijn broer.
Co van Gorp uit Boxmeer was er ook.
Co was controleur van het ziekenfonds. Een 

sympathieke, vriendelijke man. Altijd opgeruimd, 
goed in de kleren stekend.

Hij had de afgelopen jaren vaak zat bij ons thuis 
in de Maasstraat in Groeningen zijn opwachting 
gemaakt.
Want natuurlijk meldde zich er bij ons af en toe ook 
wel eens eentje ziek, met wat voor reden dan ook.
Co van Gorp vroeg de patiënt wat hem 
mankeerde, of hij al bij de huisarts was geweest 
en wanneer hij weer in staat was het werk te 
hervatten. Als dat binnen een dag of drie nog niet 
mogelijk was, diende hij zich te vervoegen bij de 
controlerend geneesheer van het ziekenfonds.
Co noteerde alles nauwgezet in zijn papieren, 
bedankte ons moeder beleefd voor de lekkere 
koffie en vertrok weer.
Toen Co ons groepje daar aan tafel in het oog 
kreeg, stevende hij erop af.
Hij knikte ons toe en gaf ons moeder een hand.
“Hoe gaat het met u, mevrouw Denen?”
“Môt ik ow kênne sôms?”, vroeg moeder. Zij kon 
Co niet meteen plaatsen.
“Ben vaak zat bij jullie thuis geweest”, zei Co.
Moeder haalde haar schouders op. Keek die 
vreemde meneer eens aan, en nog eens.
Schudde haar hoofd.
Toen, ineens, zagen we aan haar gezichtsuitdruk-
king dat haar een licht opging. Dat het kwartje viel.
“Now weet ik ’t wêr! Geej kwaamt vroeger mit lèp 
nêvve de deur!” ( Met lappen textiel, manufacturen. 
Co handelde daarin niet, maar moeder schaarde 
hem abusievelijk in het rijtje Smits uit Bergen, 
Giepmans uit Cuyk en Marie van Es uit Venray. Die 
kwamen wel “mit lèp nêvve de deur”.)
Hoe Co erop reageerde?
“Mevrouw Denen, u hebt al een respectabele 
leeftijd, maar met uw geheugen is nog niets mis!’.
Een echte heer, die Co van Gorp. Een levend 
bewijs dat niet alles wat van Boxmeer kwam, niet 
deugde.

Nelson.
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Volharding 5 oefent tegen 
oud-profs
                                                                                                  
Vraag “het fenomeen” RONALDO Luis Nazario de 
Lima (98 interlands voor Brazilië, 2 wereldtitels en 
3x wereldvoetballer van jaar) wie de beste voet-
baller is waar hij ooit mee samen gespeeld heeft. 
Hoewel hij namen had kunnen noemen van klas-
bakken zoals ZIDANE, KAKA, FIGO, RAUL of 

RONALDINHO was zijn antwoord in een interview 
met de Braziliaanse televisie duidelijk: LUC NILIS 

https://www.voetbalprimeur.nl/videos/
876915/ronaldo-verrast-braziliaanse-
commentator-mijn-beste-
ploeggenoot-nilis-.html

En laat het nu net zo zijn dat deze inmiddels 52 
jarige LUC NILIS (56-voudig international van de 
Rode Duivels) sportpark Soetendaal bezoekt in 
Vierlingsbeek. De stilist Luc Nilis speelt bij Arcen 
4 op uitnodiging van voetbalvriend en 20-voudig 
Oranje international Stan Valckx. Verder aangevuld 
met enkele oud-profs en lokale helden gaan zij 
op zondagochtend 18 augustus om 10.30 uur de 
sportieve strijd aan met het sterrenensemble van 
Volharding 5. Dit vijfde elftal van Volharding is zeer 
content met deze tegenstander en hoopt hiermee 
het fundament te leggen voor een sportief en 
succesvol seizoen. Iedereen is van harte welkom 
om deze wedstrijd gratis te bezoeken.
 
https://www.youtube.com/
watch?v=_7rKrHpnitc
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Studio Soetendaal op vrijdag 25 oktober

Voetbalcafé bij Volharding

Studio Soetendaal is de titel van het voetbalcafé, dat op vrijdag 25 oktober van 19.30 tot 23.00 uur het 
levenslicht ziet in kantine De Soeten Inval van Volharding.
Het voetbalcafé wordt een kruising tussen de tv-programma’s Voetbal Inside en De Wereld Draait Door, 
maar dan in de typische Volharding-stijl. Te gast tijdens de eerste editie zijn onder meer manager Stan 
Valckx van VVV-Venlo, wereldreiziger René Meulensteen (huidig assistent van bondscoach Graham Arnold 
bij het Australische voetbalelftal) uit Beugen, scheidsrechter Pol van Boekel uit Vierlingsbeek en tonprater 
Andy Marcelissen uit Raamsdonkveer. Tevens draagt oud-Volhardingspeler Wim Moorman uit Horst een 
column over Volharding voor en is in het programma ook ruimte gemaakt voor de rubriek “Op de massa-
getafel”. De komende weken wordt het programma verder aangevuld met een aantal verrassende 
onderwerpen. Het wordt al met al een gezellige avond over voetbal en met humor en muziek voor leden, 
vrijwilligers, sponsoren, (oud-)spelers en iedereen die Volharding een warm hart toedraagt.

Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen is het noodzakelijk om met een kaartverkoop te werken. 
De kaartverkoop start op 1 september via de website van Volharding en de entree bedraagt 7,50 euro, 
inclusief twee consumptiebonnen.
Voor vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de organisatie via Ron van Daal 
(ronvandaal71@gmail.com). 

Contiweb Maasheggenloop 2019

Hardlopen door een uniek stuk natuur- en cultuur-
gebied nabij Boxmeer. Op zondag 15 september 
2019 vindt de 18e editie van de Contiweb 
Maasheggenloop plaats. Met de geslaagde 
vernieuwde opzet van vorig jaar is er ook dit jaar 
weer ruimte voor een Halve Marathon. Natuurlijk 
ontbreken de 5 en 10 kilometer afstanden niet. 

Voor de jongste hardlopers (tot 5 jaar) is er een 
Bambinoloop (250 meter) en voor de junioren (tot 
15 jaar) is er een Jeugdloop (1000 meter).
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De belangrijkste punten op een rij:

• Start en finish in Groeningen
• Alle afstanden lopen direct in het prachtige

Maasheggengebied
• Past goed in de voorbereidingen van een

najaarsmarathon

De starttijden op de verschillende afstanden zijn 
als volgt: Bambinoloop (10:10 uur), Jeugloop 
(10:25 uur), 5 kilometer (11:00 uur), 10 kilometer 
(10:45 uur) en de Halve Marathon (10:00 
uur). Voorinschrijving is mogelijk tot en met 
14 september 2019 en is voor iedere afstand 
goedkoper dan na-inschrijving. Na-inschrijven 
is mogelijk tot een half uur vóór de start van de 
wedstrijd. Voor alle jeugddeelnemers is er een 
leuke herinnering en voor de podiumplaatsen een 
mooie beker.

De Maasheggenloop start nabij Café De 
Zandpoort aan de Groeningsestraat 40 in 
Groeningen. Hier is ook het inschrijfbureau 
gevestigd.

Voor meer informatie bezoek: 
www.avsportingboxmeer.nl of 
www.facebook.com/
avsportingboxmeer. 
Of neem contact op met Guido Verdijck, telefoon: 
06 – 203 66 806, e-mail: 
wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.

Uitreiking Dr. Peelen Cultuurprijs 
in nieuw jasje

Elk jaar reiken Burgemeester en wethouders 
de Dr. Peelen Cultuurprijs en de Dr. Peelen 
Stimuleringsprijs uit. Ook over 2019 wordt de prijs 
uitgereikt en wel op zaterdagavond 11 januari 
2020. Zet deze datum maar alvast in uw agenda! 

Door de uitreiking te verplaatsen naar 11 januari 
is er meer tijd om alle culturele activiteiten in de 
gemeente Boxmeer ook daadwerkelijk te ervaren. 
Daarnaast gunt de commissie (die de genomi-
neerden elk jaar vaststelt) de inwoners van de 
gemeente een goede indruk van alle culturele 
activiteiten binnen de gemeentegrenzen. Om 
een goede indruk te kunnen bieden, is er een 
werkgroep met vrijwilligers gestart met het orga-
niseren van een avondvullend programma op 11 
januari 2020 waarin de gemeentelijke prijzen uitge-
reikt gaan worden. Het belooft een inspirerende 
avond te worden vol met kunst en cultuur voor en 
door inwoners van de gemeente Boxmeer. 

Zet zaterdagavond 11 januari 2020 alvast in uw 
agenda en vergeet ondertussen niet om een voor-
dracht te doen! Welk culturele initiatief uit de 

gemeente Boxmeer verdient een extra waarde-
ring? Zou daarnaast het bijbehorende 
geldbedrag een welkome bijdrage zijn 
voor die persoon, team of organisatie? 
Voordragen kan nog tot 1 oktober via 
de website www.drpeelen.nl. 

Start computercursussen:
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) start in september 2019 weer met,
speciaal op ouderen gerichte cursussen van 
maximaal 1 cursist per docent.

De cursussen worden op verschillende plaatsen in 
de gemeente Boxmeer gegeven. Afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid 
van docenten zal een cursus starten in: Overloon, 
Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, Beugen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk 
op de hoogte worden gebracht.

Er zijn beginners- en gevorderdencursussen 
voor Windows (7, 10), Word, Excel en speciaal 
op Internet gerichte cursussen. Ook de 
cursus “Digitale foto’s bewerken” geniet veel 
belangstelling.

Wie verdient de
Dr. Peelen Cultuurprijs of

Dr. Peelen Stimuleringsprijs

2019?

www.drpeelen.nl

vanaf 1 juni
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Bijeenkomst prostaatkanker 
 
Op vrijdag 16 augustus organiseert de 
ProstaatKankerStichting samen met het 
Maasziekenhuis een middag voor mannen met 
prostaatkanker. Het thema deze middag is: 
‘Prostaatkanker, mijn PSA loopt op, wat nu?
Lotgenoten kunnen elkaar ontmoeten en erva-
ringen en tips uitwisselen. De bijeenkomst staat 
ook in het teken van kennismaking met de 
ProstaatKankerStichting en wat de stichting voor 
patiënten kan betekenen. Ook partners en naasten 
zijn van harte welkom. 

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 
uur in het vergadercentrum op de begane grond 
van het Maasziekenhuis (direct achter het restau-
rant). De toegang is gratis en aanmelden is niet 
nodig.

Meldt u aan voor KBO-fitness 
seizoen 2019/2020!

Sinds een aantal jaren is er een samenwerking 
tussen de KBO en fitnesscentrum van Dongen. 
Onder begeleiding van een fysiotherapeut een uur 
sporten en gezellig afsluiten met een kopje koffie. 
Op een vrijblijvende en laagdrempelige manier een 
positieve bijdrage leveren aan uw gezondheid, 
ieder op zijn/haar eigen niveau. En dit alles voor 
slechts €40 voor 10 keer. 

De eerste woensdag van september begint het 
nieuwe seizoen. Omdat ik nieuwe leden graag 
de kans wil geven om zich aan te sluiten maar 
de groepen niet te groot wil laten worden het 
volgende. De eerste 2 weken van september 
inventariseer ik de bezetting van de verschillende 
groepen.

Huidige leden die in de eerste 2 weken van 
september komen sporten hoeven zich NIET te 
melden. Huidige leden die later in het seizoen 
beginnen graag even telefonisch contact 
opnemen.

Nieuwe leden mogen telefonisch contact 
opnemen voor het inplannen van een GRATIS 
proefles. 

GROEP 1: Woensdag van 13.00h tot 14.00h 
GROEP 2: Woensdag van 14.15h tot 15.15h 
GROEP 3: Donderdag van 13.00h tot 14.00h 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnfor-
meerd. 
Met sportieve groet, 
 
Wouter van Dongen 
Fysiotherapie en fitnesscentrum van Dongen 
0478-631830
P.S. Bent u lid van de KBO maar wilt u liever indivi-
dueel gebruik maken van het fitnesscentrum? Ook 
dan maakt u gebruik van een gereduceerd tarief. 
Neem contact op voor de mogelijkheden.

U kunt ook deelnemen aan een cursus “gebruik 
van iPad of Tablet”.

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U 
betaalt hiervoor slechts € 40,00.
Soms is een cursusboek nodig; het boek kost 
tussen de € 15,00 en € 20,00.

U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijffor-
mulier aanvragen bij de heer P. Ermers 
(coördinator) via: pjermers@outlook.
com of bellen: tel.nr. 06-20625198.
Een inschrijfformulier kunt u ook down-
loaden op de website: www.swogb.nl
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Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en

  Tegelwerk
         Voor elke klus

         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

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 zetfouten onder voorbehoud

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Gevonden  op 29 juni bij Muziek op de Maas:

Een voorzet zonnebril 
(met een klepje in het midden)

Voor informatie: 06-21708206

� adverteren
doet verkopen



13

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

24

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

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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
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Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 



14

Te koop verse aardbeien 
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

Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur

Zondag en Dinsdag gesloten

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.

Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen 
Blauwbessenautomaat. 

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























FIT DANCE VOLWASSEN
Donderdags van 19:00 - 20:00

Meld je hier aan! info@dansstudioflow.nl

Danscursus 10 lesweken €78,- 

Als jij je aanmeld met een vriend / vriendin dan

hoeven jullie beide GEEN inschrijfkosten te betalen

We gaan op swingende muziek werken aan

verschillende dansstijlen hierbij kun je denken 

aan jazz, modern, hiphop, streetdance, musical,

klassiek en de basis van dans. Hierbij werken we

ook aan conditie, kracht en lenigheid. Dit alles

met veel plezier en in een fijne sfeer.

excl. eenmalige inschrijfkosten

Na elke danscursus start er weer een 10 weekse cursus 

ACTIE:

www.dansstudioflow.nl

FITDANCE:

Het Joffershof Vierlingsbeek

Danscursus start 22 augustus 2019

Bent u opzoek naar meubels opmaat.   
Maak dan een afspraak:  info@nlmeubel.nl  
Dan gaan we samen aan de slag in onze 
ontwerpstudio. 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 
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Warme Bakker Degen
I.v.m. de Overloonse kermis zijn wij maandag 19 
augustus gesloten en dinsdag 20 augustus tot 
13.30u geopend.
Reclame 20 t/m 24 augustus
 	Mangovlaai € 11,00 
 	Spelt donker meergranen € 2,00 
 	Rozijnenbrood klein € 2,10

Reclame 26 t/m 31 augustus
 	Appel nougatine karamel € 11,00 
	 	Zonnebrood € 2,55 
 	Pistoletje € 0,25

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

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

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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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112 Alarmnummer
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer-

Nijmegen 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/

 
 

 
 

 
 

  

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

BRING THE INSIDE OUT! 
met Painting the Past outdoor 


