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uiterlijk tot 19.00 uur.
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Laatste oproep insturen voordracht!
In januari 2020 zal de Dr. Peelencultuur- en stimuleringsprijs worden uitgereikt aan een persoon, team of
organisatie die op cultureel gebied in de Gemeente Boxmeer actief is. Een vijfkoppige commissie, allen vrijwilligers, beoordelen de inzendingen en bieden hun keuze aan de Gemeente Boxmeer aan.
U kan alles en iedereen wat te maken heeft met cultuur in de Gemeente Boxmeer voordragen. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan theater, een kunstenaar, musical, muziek, historische organisaties of dans. Het mag uit uw
eigen woonplaats zijn, of uit de gemeente Boxmeer.
Naast de eer ontvangen de winnaars ook een mooi geldbedrag van respectievelijk 750,- en 250,- euro. De
deadline voor het insturen van een voordracht is 1 oktober 2019. Het kost maar 5 minuten van uw tijd: vul
het formulier in op www.drpeelen.nl.

Wie verdient de
Dr. Peelen Cultuurprijs of
Dr. Peelen Stimuleringsprijs

NIEUWE E-MAILADRESSEN:

2019?

KOPIJ:
redactie@dorpsbladglobaal.nl
ADVERTENTIES:
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
ABONNEMENTEN:
abonnement@dorpsbladglobaal.nl

tot 1 oktober

AGENDA:
frans.spiekman@ziggo.nl

www.drpeelen.nl
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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
6 okt
Groenings koor: Neemt deel aan het 		
Open Limburgs Korenfestival
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 CV de Keieschieters: Gezamenlijke start
lotenverkoop
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 Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
26 okt Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
5 nov
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
8 nov
Gryphus: cabaret; Kasper van der Laan;
zaal open: 20.30 uur
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
16 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal 		
(uitkomen prins en boerenbruidspaar) in
zaal Concordia
17 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht
Sinterklaas in Vierlingsbeek en 		
Groeningen
18 nov VOVG: Sinterklaasviering
22 nov CV de Keieschieters:
Jeugdprins(es)enbal in de Wildeman
23 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief;
zaal Concordia
28 nov KBO: Sinterklaasmiddag
30 nov Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
30 nov Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
3 dec
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
?? dec KBO: Bezoek Chocoladefabriek,
Lindt/Kerstmarkt Aken

Van de Redactie:
 Het is weer voorbij die mooie zomer..... Of
??????.....

 Alweer de laatste “zomertijdmaand”




van dit jaar....... Beslist óf en waarvóór
we in de toekomst gaan ??? Zomer- of
Wintertijd... Elke tijd heeft zijn voor- en
tegenstanders......
Hebt U onze website al bezocht?
“Zwart op wit”: Linda heel veel dank
voor de bijzonder mooie foto’s voor onze
website! Écht een aanwinst en absoluut
herkenbaar horend bij onze 2 dorpen,
Vierlingsbeek en Groeningen!

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.
11 sept
12 sept
12 sept
14 sept
15 sept
19 sept
26 sept
27 sept
27 sept
28 sept

VOVG: Najaarsontmoeting
KBO: Fietsmiddag
Zonnebloem: Gemeente middag
GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t
Vierlingsbeek-Groeningen
Streekmarkt Groeningen 2019
info bij: Han Morsink,
han.morsink55@gmail.com
DES: Bloemenactie
VOVG: Rondleiding Schouwburg Venray
GroeVie: Finale avond en uitslag
‘k Wèt’t; Interactieve dorpsquiz 		
Vierlingsbeek
Gryphus: cabaret; Begijn Le Bleu; zaal 		
open: 20.30 uur
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Tel: 0478-632063
redactie@dorpsbladglobaal.nl
Advertenties: Tel: 06-41209403
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
Abonnementsprijs € 12,50
IBAN: NL77 RABO 0154392502
www.dorpsbladglobaal.nl
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9 dec
11 dec
13 dec
15 dec
17 dec
19 dec
28 dec
28 dec

Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Café De Zandpoort
VOVG: Knutselen voor Kerstmis
Gryphus: cabaret; Thijs Kemperink; zaal
open: 20.30 uur
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het koningskerkje
KBO: Kerstviering
VOVG: Kerstviering
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Deze maand geen ophaalronde oud 		
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.

1 t/m
3 mei

Dansvereniging Bekse Klinkertjes 		
Eurodance 2020
De Wetteling, Venray
4 mei
Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje
30 mei Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
30 mei Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
13 juni Stichting Op De Tôffel:
Op De Tôffel 2020
27 juni Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
27 juni Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
25 juli Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
25 juli Deze maand geen ophaalronde
oud ijzer! In augustus kunt u
Valentinus weer bellen.
29 aug Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
29 aug Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
12 sept Zanggroep EvergreenVierlingsbeek: 		
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

2020
24 jan
25 jan
25 jan
25 jan
25 jan
29 jan
1 febr
9 febr
14 +
15 febr
23 febr

Gryphus: cabaret; Jeroens Clan; zaal 		
open: 20.30 uur
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
CV de Keieschieters:
Rondbrengen carnavalskrant
Zanggroep Evergreen:
Liedjesavond in zaal Concordia
CV de Keieschieters: Kaartverkoop 		
Pronkzitting in Concordia
CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in
Concordia
CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
in zaal Concordia

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

CV de Keieschieters: Zittingsavonden in
Concordia
CV de Keieschieters: Jeugdprins(es)en
receptie in de Wildeman

23 t/m
25 febr CARNAVAL
29 febr Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
29 febr Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
27 mrt Gryphus: cabaret; Rob Scheepers; zaal
open: 20.30 uur
28 mrt Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
28 mrt Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
31 mrt
en 2 apr Collecte Samen Sterk voor goede
Doelen
5 apr
Dansvereniging Bekse Klinkertjes
danstoernooi,
De Pit, Overloon
25 apr Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
25 apr Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

Korfbalvereniging DES uit Vierlingsbeek houdt
donderdag 19 september haar jaarlijkse
bloemen-actie in Vierlingsbeek en Groeningen.
De leden starten vanaf 17.30 uur, huis aan
huis, met de verkoop van bloemen. Wij hopen
dat u ons zoals elk jaar weer steunt met de
aankoop van een mooie bos bloemen.
Mocht u geen interesse in een bos bloemen
hebben, dan mag u ons ook met een kleine
bijdrage steunen. Dit stellen wij zeer op prijs.
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Zorg voor een stille ruimte.
Richt een ruimte in waar er in stilte
gewerkt kan worden. Zorg dat hier een
laptop staat waarop audio bestanden
afgeluisterd kunnen worden (eventueel met
koptelefoon). In de chaos van een quizavond is het
namelijk lastig om de ruimte stil te krijgen.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER IS HET EINDELIJK ZOVER!!!!

8 TIPS OM DE DORPSQUIZ ‘k Wèt’t TE WINNEN:
Op 14 september a.s. gaan vrienden, teamgenoten,
buurtgenoten en/of familie de enige echte dorpsquiz
spelen. Hierbij geven we de teams nog diverse tips
waardoor ze beter voorbereid aan de quiz kunnen
beginnen.
Stel een coördinator aan!
Stel één of twee personen in je team aan als
coördinator. De beantwoorde vragen worden bij
hun ingeleverd. Zij behouden het overzicht over
wat er beantwoord is en wat er nog gedaan
moet worden.
Zorg voor de juiste team grootte.
Hier geldt: Maak je team niet te groot en niet te
klein. Je zult al gauw een vraag of 100 moeten
oplossen, en je bent vaak ook al 3 à 4 man kwijt
aan opdrachten in het dorp. Je redt het daarom al vaak niet
met een team kleiner dan 15 personen. Een te groot team
(Meer dan 20) wordt al snel moeilijk te coördineren.
Creëer subteams en stem af op talenten.
Deel je team op in kleinere teams van 3 à 4
man die samenwerken. Weet wat ieders
specialiteit en/of talent is. Ieder sub-team
neemt een aantal categorieën voor zijn rekening.
Zorg dat ieder team een plek heeft om te werken tijdens de
quiz avond. Zo creëer je rust en gaat niet iedereen als een kip
zonder kop door elkaar lopen.
Maak een voortgangsbord
Zorg dat er een voortgangsbord is waarop
iedereen kan zien hoe het team er voor staat.
Dit kan ouderwets met een flip-over, maar je
kunt het ook digitaal aanpakken. Toon dit overzicht op groot
scherm ergens in de huiskamer / kantine en iedereen weet
waar ze aan toe zijn.
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Rust je straat/schuup team goed uit.
Er zullen een paar mensen op pad moeten
om de opdrachten en vragen op straat uit
te voeren. Rust deze mensen goed uit dus
zorg voor veiligheidshesjes, zaklampen, fietsen en
klemborden voor de vragen.
Pick your battles!
Schat altijd goed in wat een vraag gaat
opleveren en hoeveel tijd je er aan kwijt
bent. Krijg je voor een vraag maar 1 punt,
maar ben je er wel 30 minuten mee bezig? Sla deze dan
even over en probeer hem op te pakken als er nog tijd
over is.
Zorg voor de inwendige mens.
Regel dat iemand van je team voor een
natje en een droogje zorgt. Voordat je het
weet is de avond voorbij en heb je door alle
intensiviteit niets gedronken of gegeten.
Hieronder zie je nog de antwoorden op de quizvraag
uit de vorige Globaal:

De familie Eggenhuizen woont in het midden --> op nr. 106
De familie Winkelmolen woont op het nummer dat je door 11 kan delen. -->
op nr. 110
De familie Thijssen woont op het
nummer dat je door 9 en door 2
kan delen.--> op nr. 108
De familie Vervoort woont op het
nummer dat eindigt op een 6 als
je het halveert.--> op nr. 112
De familie Baggerman woont op het eerste nummer dat je met drie cijfers
schrijft.--> op nr. 100
De familie Willems woont op het nummer dat je door 13 kunt delen.--> op
nr. 104
De familie Verbroekken woont op het nummer dat 3 geeft als de cijfers van
dat nummer worden opgeteld.--> op nr. 102

WIJ WENSEN ALLE TEAMS HEEL VEEL PLEZIER EN
SUCCES TOE MET DE DORPSQUIZ!
Werkgroep Dorpsquiz ‘K Wèt’t

Autovakmeester Mulders klaar voor de toekomst

uitbouwen. Ja, we zijn klaar voor de toekomst.”
Een ding is duidelijk: de klanten van Mulders
kunnen ook onder de nieuwe naam blijven rekenen
op alle voordelen van de lokale Autovakmeester
‘om de hoek’.

Een andere naam, een vijfjarig jubileum én een
nieuw adres. Dat zijn voor Autovakmeester
Mulders in Vierlingsbeek genoeg redenen voor
het organiseren van een openingsdag.

Informatie:
Autovakmeester Mulders:
Molenweg 1, 5821 EA Vierlingsbeek,
telefoon 0478-634020,
e-mail info@muldersautos.nl,
internet www.muldersautos.nl.

Autobedrijf Mulders heet sinds 1 juli 2019
Autovakmeester Mulders, de nieuwe naam van de
garageformule van PartsPoint. Volgens eigenaar
Pascal Mulders verandert er door de naamswijziging voor zijn klanten eigenlijk niets: “Ze krijgen
hetzelfde vakmanschap, dezelfde service en 24
maanden garantie. Het enige wat er gebeurt,
is dat wij na vijf jaar een nieuw en frisser jasje
aantrekken. Met een nieuwe naam, op een nieuwe
locatie. Een mooie uitdaging.”
De vrouw van Pascal, Irene, vertelt enthousiast
over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.
“Vijf jaar geleden openden we onze deuren op het
Schootsveld in Vierlingsbeek. Na vier jaar kwamen
we in de volgende fase en zijn wij gaan anticiperen op de toekomst. Met een nieuw pand en
een nieuw begin. Dit hebben wij te danken aan
het vertrouwen dat onze klanten hebben gegeven,
waar wij ze erg dankbaar voor zijn. Daarom
doen wij graag iets voor ze terug en nodigen wij
iedereen van harte uit voor de openingsdag op
zaterdag 14 september van 11.00 tot 16.00 uur.”

Harmonie “De Herleving”
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Van 27 september tot en met 10 oktober kan
er opnieuw door de leden van de Rabobank
gestemd worden om geldmiddelen te verdelen
over de verenigingen en stichtingen die zich
hebben aangemeld voor de Rabobank Clubkas
Campagne.
Een mooi initiatief van de Rabobank om verenigingen en stichtingen financieel te ondersteunen.
Ook Harmonie De Herleving heeft zich ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne.
Wij hopen dat vele dorpsgenoten twee van de
vijf te verdelen stemmen willen uitbrengen op de
muziekvereniging.
Alvast hartelijk dank voor uw stemmen.
Bestuur van Harmonie De Herleving.

Foto: Pascal Mulders aan het werk voor de verbouwing van zijn garagebedrijf aan Molenweg
1. Tijdens het open huis ziet het pand er totaal
anders, vernieuwd, uit.

ROZENKRANS

Inmiddels zijn er al bijna zeventig garagisten met
het nieuwe Autovakmeester logo op hun pand,
verspreid door heel het land. “Met de technische kennis, trainingen, inkoopvoordelen en
marketingondersteuning, allemaal voordelen die
bijdragen om ons vak zo goed mogelijk uit te
kunnen voeren”, legt Pascal Mulders uit. Mulders
is en blijft een betrouwbaar en voordelig adres
voor onderhoud en reparatie aan alle merken.
“Maar ook voor de aankoop van nieuwe of tweedehands auto’s. Die tak willen we op onze nieuwe,
veel ruimere locatie in de toekomst verder gaan

Donderdag 17 september bidden wij samen
de Rozenkrans in de Kapel onder de toren, ‘s
avonds om 19.00 uur .
We hopen veel mensen te mogen
verwelkomen.
LITURGIEGROEP VIERLINGSBEEK /
MAASHEES
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Privacyreglement & AVG
Het JOC wil voldoen aan de regels van de nieuwe
Privacy Wetgeving (AVG), daarvoor hebben we een
Privacy Reglement opgesteld. Dit Reglement vindt
u terug op onze website, of kunnen wij u toesturen
als u dat wenst.
Daarnaast hebben we een aanpassing gedaan
in ons Huishoudelijk Reglement om te voldoen
aan de Wetgeving (AVG), onderstaande tekst is
toegevoegd:
Artikel 14.
Regeling omtrent persoonsgegevens.
Door lid te zijn van het JOC wordt akkoord gegaan
met het vast leggen van de persoonsgegevens (al
dan niet geautomatiseerd) bij het JOC ten behoeve
van alle administratieve handelingen in relatie tot
het lidmaatschap.
De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk
in functie van de administratie van het JOC zoals
verzekering, contributie afdracht, subsidieaanvragen en wettelijke verplichtingen.
Persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt
aan andere instanties, tenzij door het betreffende lid via het secretariaat van het JOC hier voor
schriftelijk toestemming is gegeven.

AANMELDINGSFORMULIER JOC
Geef je op bij de Wammes Waggel of de
Toffe Totems of de Catootjes!!!
De Wammes Waggel en Toffe Totems hebben elke
week en de Catootjes om de week een clubavond
(m.u.v. schoolvakanties). Tijdens de clubavonden
doen we verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld
Vossenjacht, een bosspel, speurtochten, waterspellen of we gaan naar de binnenspeeltuin of de
bowlingbaan!
De Wammes Waggel heeft club op vrijdagavond
van 18.45 uur tot 20.15 uur. Kinderen uit groep 3
en 4 kunnen zich hiervoor inschrijven. De eerste
clubavond is vrijdag 27 september 2019!
De Toffe Totems heeft club op de donderdagavond van 18.45 uur tot 20.15 uur. Deze club
is voor de kinderen van groep 5-6, de eerste
clubavond is op donderdag 26 september 2019!

Nadere regels omtrent gegevensbeheer is verder
afzonderlijk vastgesteld als Privacy Reglement
van het JOC die als bijlage bij het Huishoudelijk
Reglement is gevoegd. Het privacyreglement
wordt in een algemene/bijzondere bestuursvergadering vastgesteld of gewijzigd.

De Catootjes hebben dus om de week club op
vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. De
Catootjes is voor groep 7 en 8 en zij beginnen ook
op vrijdag 27 september 2019!

GEZOCHT: LEGO m/v

De contributie voor het komende seizoen tot juli
2020 is € 42,00. De clubavonden vinden plaats in
het JOC-gebouw op Grotestraat 18a.
De clubs kunnen maximaal 45 kinderen hebben,
dus de inschrijvingen worden op volgorde van
binnenkomst toegevoegd. Aanmelden doe je door
vanaf donderdag 19 september 19u een email
te sturen naar: wammeswaggel.joc@gmail.com of
toffetotems@live.nl of joc-catootjes@hotmail.com.

Heeft u nog Lego thuis waar niet meer mee
gespeeld wordt? En komt het er maar niet van
om het op Markplaats te zetten?
Wij weten een mooie bestemming: de groepen
1-2 van basisschool Laurentiushof zouden
heel graag met meer Lego spelen dan met het
kleine beetje dat er nu op school is, maar...
daar hangt een prijskaartje aan. En gebruikte
Lego is vaak nog heel geschikt om jaren mee
te spelen.
Dus jongens-Lego, meisjes-Lego, enkele
poppetjes, wat blokjes, hele sets, alleen
grondplaten, Lego van 40 jaar oud... alles is
welkom en u zou onze kleuters er een enorm
plezier mee doen!

Vermeld in deze mail je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Om iedereen een
zo gelijk mogelijke kans te geven, kunnen we
e-mails die voor die tijd binnenkomen helaas niet
meetellen.
Kinderen die nog twijfelen, kunnen zich toch
aanmelden en dan kan je zonder kosten na een of
twee clubavonden nog opzeggen.
Hier onder vind je nog informatie over onze privacyregeling en hoe we met jullie gegevens omgaan.
Als je hierover nog vragen hebt of als er andere
vragen zijn, dan kun je ons ook via bovenstaande
mailadressen bereiken.
Tot ziens bij de clubs,

Tot eind september kunt u uw Lego (in afgesloten zakken) in de LEGO doos in de
gemeenschapsruimte op school leggen of
afgeven bij Linda Denissen op Vrijthof 3,
Vierlingsbeek.
Namens alle kinderen van groepen 1-2
BEDANKT!

Leiding Wammes Waggel, Toffe Totems en
Catootjes
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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

Vierlingsbeek/Groeningen
NIEUWE YOGAGROEP KBO

Op dinsdagochtend is een nieuwe yogagroep
gestart in Joffershof en wel van 9.15 -10.15 uur.
Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt
u contact opnemen met Wilma van Boekel tel:
631839
De uitbreiding van de yogagroep staat voortaan
vermeld bij de vaste activiteiten.

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

KBO BEZOEKT KEVELAER

In totaal 71 leden van de KBO, waarvan 7 uit
Vortum-Mullem en 5 uit Maashees, hebben op
22 augustus per fiets of per auto een bezoek aan
Kevelaer gebracht. Dit met een mooi zonnetje die
dag. De pauzeplaats op de heenweg was zoals elk
jaar bij Bauernhofcafé Winthuis te Weeze, waar het
goed toeven was. Na een heerlijke lunch met oude
gerechten werd de tocht voortgezet naar Kevelaer.
Bij aankomst in Kevelaer werd bij de kaarsenkapel
een nagedachtenis gehouden voor ieder overleden
KBO-lid van het afgelopen jaar en een kaarsje
aangestoken.

FIETSEN OP MAANDAGMIDDAG

Gedurende de maanden mei t/m september start
een groepje fietsers precies om 13.30 uur bij de
kerk voor een mooie tocht van maximaal 20-25
kilometer. De route wordt in onderling overleg
vastgesteld. Tijdens de fietstocht is er gelegenheid
voor een kopje koffie/thee. Wie zin heeft om mee
te fietsen kan zich aansluiten. Ook niet-leden.

KIENDATA KBO

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 13 en 27 september. 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
dinsdag van 9.15 - 10.15 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 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

Voorzitter Jan Spee vertelde kort wat over de
14 overledenen, die ons zijn ontvallen, waarvan
9 leden uit Vierlingsbeek/Groeningen. Na 1
minuut stilte werd spontaan door Co een mooi
lied ingezet, waar meerdere deelnemers hem
in volgde. Een prachtige afsluiting van deze
herdenking.
Na een bezoek aan Kevelaer werd rond 15.30uur
de terugtocht aanvaard en bij de haven te
Wanssum nog een pauze gehouden om een
drankje of ijsje te nuttigen.
Met maar 1 kapotte fiets, kijken we terug op een
geslaagde dag.
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Muntenkassa in Joffershof
Joffershof gaat met de tijd
mee!

6.
Pothinke. ( Hinkelen. Spel, waarbij kinderen al
voortspringend op één been, de bodem van een
fles of potje van het ene vak van de hinkelbaan
naar het volgende voortschopten.)

Vanaf 1 januari 2020 zal er in gemeenschapshuis Joffershof alleen nog met munten betaald
kunnen worden. Er zal een muntenkassa
geplaatst worden in de ontmoetingsruimte
waar via pin, contactloos betalen of contant
munten gekocht kunnen worden. Er is dan
geen mogelijkheid meer om met contant geld
consumpties te betalen. Eventuele “oude”
munten kunnen nog ingeleverd worden tot en
met 31 december 2019.

Meske pikke. ( Eveneens een kinderspel uit
vroegere jaren, waarbij de deelnemers bij toerbeurt
moesten proberen binnen een van tevoren
getrokken cirkel in het zand, een mesje zó te
laten vallen dat men de meeste grond in zijn bezit
kreeg.)
Bandele. ( Hoepelen. Harrie Fransen – Harrie de
Smid – maakte de bandels met de bijbehorende
aandrijfstangen voor de Groeningse jeugd. Als hij
het tenminste niet te druk had met het beslaan van
paarden.)

NIEUW BEDRIJF IN
VIERLINGSBEEK!

“As de wiend uut de Maas kumt, duggut nie”.
(Als de wind in de winterdag uit het Oosten komt,
deugt het niet. Dan vriest het meestal dat het
kraakt.)

LEKKER IN JE VEL ZITTEN,
ZOWEL FYSIEK ALS MENTAAL

Un zeuvemôndskiendje. ( Een te vroeg geboren
kind. Maar het werd meestal gezegd van een uit de
kluiten gewassen kerel.)

FYSIEK LEKKER IN JE VEL
√ Zit je continu aan je kleding te trekken
om die rolletjes te verbergen?
√ Wil je ook die leuke jurk of croptop kopen maar
kun je het nu écht niet hebben?
√ Walg je van je eigen lichaam?
√ Voel jij je alles behalve mooi?
√ Je wilt afvallen maar ook genieten van alle leuke
feestjes

“Binde van de trap gevalle?” ( Dat werd wel eens
tegen je gezegd als de kapper te rigoureus met
de schaar in de weer was geweest, waardoor er
buitensporig veel van je hoofdhaar was weggesnoeid. Overigens handelden Reefs (Vierlingsbeek)
en Bert Versteegen ( Groeningen) vaak in opdracht
van de huismoeders die hen verzochten, er “flink
wà vanaf te hale”. Dan duurde het natuurlijk weer
wat langer tot de volgende knipbeurt. Kappers
werkten ook niet voor niks.)

MENTAAL LEKKER IN JE VEL
√ Ben jij echt een twijfelaar, weet je niet goed wat
je wilt en heb je vaak een tweestrijd?
√ Zeggen anderen vaak dat je je niet zo druk hoeft
te maken, ”Tja, maar hoe dan?”
√ Voel je je onzeker?
√ Irriteer je je snel aan anderen maar ook aan
jezelf?
√ Lig je in bed veel te piekeren?
√ Ben je een perfectionist en heb je daar last van?

“De Maas gût mit hoog water”. ( Gezegd van
iemand met te korte pijpen in de broek.)
“Binde geej ien de kêrk geboare?”. (Gezegd tegen
iemand die bij binnenkomst de deur niet achter
zich sluit.
“Wà ênnen boer nie kênt dè vrêt ie nie”. ( O.a.
gezegd wanneer iemand zich terughoudend
opstelt tegenover nieuwe ontwikkelingen.)

Laat mij je helpen!
Ik had een prima baan als Dutymanager in de
recreatiebranche maar voelde me toch niet
helemaal op mijn plek. Al ongeveer 2,5 jaar was
ik naast mijn baan bezig als voedingscoach:

Nelson.
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andere helpen met afslanken, fitter worden en een
gezondere leefstijl. Coachen en mensen helpen
vind ik fantastisch!
Op mijn 16e heb ik zelf een hele reis gemaakt om
zowel fysiek als mentaal weer lekker in mijn vel te
komen door te gaan afslanken en een NLP studie
te volgen.
Beste mensen,

In maart 2019 heb ik besloten om mijn baan op te
zeggen en mijn droomleven te creëren, als ondernemer!

Het eerste weekend van september hebben wij,
mede dankzij onderstaande sponsoren weer een
prachtige kermis gehad.
Graag willen wij onderstaande bedrijven en
sponsoren bedanken voor hun sponsoring aan de
Kermisloterij in Groeningen: zonder mooie prijzen
geen loterij!
Ook willen we alle mensen die lootjes gekocht
hebben bedanken! Ook hier geldt: zonder lotenkopers, geen loterij en geen inkomsten om de Kermis
van te organiseren!
Nogmaals: enorm bedankt sponsoren:

Coachen op mindset en lekker in je vel zitten,
zowel fysiek als mentaal.
Mensen laten stralen en sprankelen,
hoe gaaf is het dat ik dat als baan heb!
Individueel, samen met een groep, bekijk alle
mogelijkheden op mijn website of neem contact
met me op!
Gratis inspiratie?
Neem eens een kijkje op mijn Instagram pagina of
beluister mijn podcasts & geleide meditaties!

Tonny Thijssen, Ketelaars Bouwhulp,
Kastjemenou, Ezelgasterij, Hondenpension
Ommehof, AJ laktechniet, Aardappelen Ebben bv,
Metsel en tegelwerk Louis Leeijen, Zorgboerderij
Molenveld, Boomkwekerij de Schans, Beautysalon
Mibelle, Kuda Elctro, Marijke van Bergen,
Plaatselijke boer, Van Postzegel Tot Tank,
BarreTocht, Café zaal de Zandvoort, City Resort
hotel Mill,
Plus Verbeeten, CV keischieters, Autobedrijf
Kusters, Fysiotherapie van Dongen, Café-zaal
de Wildeman, Schildersbedrijf Romeo Hendriks,
Installatiebureau Evers, Oryflame Monique
Nabuurs, Mulders auto’s, Allround DJ Mark,
Obstacle run GroeVie, Pont Johan van de
Boogaard, Maroil Oudenhoven, Lady’s night Britta,
Boerderijwinkel Timmermans, ABC Verblakt,
Stichting Outlands, Fitcheck Romy van den
Berg, Fotografie Memories, Veko koudetechniek, Timmerwerk Wim Geurts, Bed & Breakfeast
Perron 22, Dansstudio Flow, Siebert Colors @
Home, Restaurant de vier Linden, Boomkwekerij
Bardoel, Bestrating Bardoel, Pannenkoekenhuis
’t Genot, Schoonheidssalon Chantal, Minishoot
Willy Verstraten, Lekker Beks, Kwekerij de Kamp,
Gradje Tweewielers, Salon 10, Nailed it, Asteria
Venray,
Pakhuus Peeters, Autobedrijf Harm Martens, DA
drogist Overloon, Plien modelbouw, Restaurant
Boompjes, Kapsalon Toine, Arno van de Ven
timmerwerken, Oorlogsmuseum, Brasserie
golfbaan Overloon, Restaurant Broer en zus,
Eethuis Cyprus, Museumzicht, Olijfboomspecialist
en Plaza Overloon
Met vriendelijke groet,
Kermiswerkgroep Groeningen
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begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer
21.00 uur. Het thema van deze voorlichtingsavond is nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en
behandeling.
Programma
Chirurg O. Boelens vertelt over de sneldiagnostiek
bij verdenking op borstkanker: alle onderzoeken
die nodig zijn om tot een diagnose te komen
vinden zoveel mogelijk op één dag plaats. Welke
vervolgstappen zijn er en welke keuzes kunnen
patiënten maken? Radioloog D. te Boekhorst
gaat daarna dieper in op de radiologische onderzoeken die plaatsvinden, zoals een mammografie
en mammapunctie. Chirurg J. Berlage bespreekt
de laatste ontwikkelingen in de operatieve behandeling van borstkanker.

Alzheimer Café
afdeling Land van Cuijk & Gennep.

Boxmeer: maandag 16 september 19.30 uur
Thema: Seksualiteit en intimiteit
Seksualiteit en intimiteit dragen in belangrijke
mate bij aan de kwaliteit van ons leven. Wanneer
iemand dementie krijgt kan er veel veranderen
rond intimiteit en seksualiteit. De seksuele
behoefte kan bij dementie toenemen en soms
zelfs ongewenste vormen aannemen. Ook kan de
behoefte aan intimiteit door de dementie helemaal
verdwijnen, wat voor de partner vaak als een
gemis wordt ervaren. Welke factoren veroorzaken
een afname of toename in behoefte?
De gastspreker seksuoloog/GZ psycholoog zal
hierop ingaan.

Na de pauze spreekt physician assistant M. van
Zeeland over bestraling (radiotherapie) bij een
borstsparende operatie. Steeds vaker is een borstsparende operatie mogelijk, waardoor ook meer
patiënten behandeld worden met bestraling.
Vervolgens vertelt internist-oncoloog dr. Kamm
over de aanvullende behandelmogelijkheden zoals
chemotherapie en hormonale therapie. Voor deze
aanvullende behandelingen en voor bestraling
kunnen patiënten terecht in het Maasziekenhuis.
Daarbij wordt nauw samengewerkt met specialisten van het Radboudumc in Nijmegen.

Hoe laat? De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur en eindigt
om 21.30 uur.
U bent van harte welkom op deze avond!

Als laatste is het woord aan mevrouw A. Ros van
de Borstkankervereniging Nederland. Zij geeft
informatie over wat de vereniging voor patiënten
met borstkanker en hun naasten kan betekenen.

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met
dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers,
hulpverleners en andere belangstellenden.
Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis.
Er staat een groene bus waarin u een vrijwillige
bijdrage kunt deponeren.

Aanmelden
De voorlichtingsavond is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via de website
van het Maasziekenhuis:
www.maasziekenhuispantein.nl/
voorlichtingsavonden.

Het Alzheimercafé vindt deze keer plaats in de
Weijer, Raetsingel 1 Boxmeer
Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk &
Gennep
De zaal is open vanaf 19.00 uur Programma:
19.30 tot 21.30 u.

DATUM OP DE TÔFFEL 2020
BEKEND!
Met veel plezier kan het besuur van stichting
Op De Tôffel goed nieuws melden: de datum
voor Op De Tôffel 2020 is bekend. Schrijf
dus maar met een dikke stift in je telefoon:
zaterdag 13 juni: Op De Tôffel!

Voorlichtingsavond ‘Borstkanker: nieuwe
ontwikkelingen in onderzoek en behandeling’
Op dinsdag 8 oktober organiseert het
mammateam van Maasziekenhuis Pantein een
voorlichtingsavond over borstkanker. De avond

Tot dan,
Bestuur Stichting Op De Tôffel

10

wij je ook dit seizoen 2019-2020 weer op een
vijftal gevarieerde avonden vol prettige buikpijn.
Onbedaarlijk lachen om prachtige programma’s
van Nederlands en Vlaams cabarettalent. Oude
bekenden en nieuwe gezichten. Wedden dat het je
niet lukt om nie te lache?
sponsors
Het cabaretprogramma van Gryphus wordt mede
mogelijk gemaakt door PLUS Verbeeten, Evers
Installatieburo, Blue Giraffe, InternActief – administratieve diensten & management advies,
Autobedrijf Harm Martens, LekkerBèks – dagverse
maaltijden & catering, Syntax Personeelsdiensten,
Van den Boogaard Veerdienst, Creemers GlasSchilder- en Onderhoudswerken, Montagebedrijf
Bliksemtechniek, Mulders Auto’s, Rienties
Tuinmachines en Perron 22 – bed & breakfast en
meer. Zij allen houden namelijk van een gulle lach!

Anno 1494
Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning 1994
Het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde doet dit jaar
ook weer mee aan Rabo ClubSupport!
Met Rabo ClubSupport investeert de Rabobank in
de samenleving door clubs en verenigingen financieel te ondersteunen. En elke stem is geld waard.
Kunnen wij rekenen op die van jou? Kijk dan snel
op Rabobank.nl/clubsupport.
Ons bestedingsdoel is het aanschaffen van nieuwe
zomertenues. Alvast hartelijk dank voor uw stem!

vrijdag 27 september > Begijn Le Bleu
> Toch Bedankt

Comedian, cabaretier, absurdist, typetje of theatermaker? De Vlaamse paradijsvogel Begijn Le
Bleu is niet te vangen, maar de liefhebber weet
waarom je hem niet mag missen. Ooit won hij
Cameretten, werd bekend door zijn rol in de
Belgische televisieshow Foute Vrienden - met als
hoogtepunt zijn onverwachte auditie bij So You
Think You Can Dance - en speelt in zijn vaderland
moeiteloos alle grote zalen plat. Eens in de paar
jaar is hij op de Nederlandse podia te zien en

Het bestuur en leden van St. Anthonius en St.
Nicolaasgilde Groeningen

CABARET IN GRYPHUS? LA ME NIE
LACHE!

Nou, dan zul je van goede huize moeten komen.
Want na jaren vol melige meiden, dolle duo’s,
cynische conferenciers, snelle stand-uppers,
dames met ballen, heren met hersens, vreemde
vogels en andere prettig gestoorde types trakteren
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uiteraard slaat Begijn Vierlingsbeek niet over. Voor
de zesde keer komt hij naar Gryphus en daar
verheugen velen zich op.

Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

In zijn nieuwe show Toch Bedankt komt Begijn tot
de conclusie dat hij de wereld niet kan redden.
Daarom begint Begijn maar bij zichzelf. Hij ontdekt
hoe we pertinent willen vasthouden aan sommige
dingen en hoe dat onvermijdelijk veel humoristische situaties oplevert. Grappig en relativerend.
Over Toch Bedankt:
“Het is vooral hoe Le Bleu het zegt. Met zijn elastische mimiek kan hij elk woord of iedere zin een
extra, vaak pseudo-sensuele dimensie geven”
- De Standaard

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.

www.begijnlebleu.be
entree: 15,00 euro | <20 jaar: 12,00 euro > reserveren: www.gryphus.nl, vanaf 6 september,
10.00 uur > win gratis kaarten bij PLUS
Verbeeten

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

☞

adverteren
doet verkopen
www.leeijen.nl

Leeijen
o Metsel en
u
Tegelwerk
i
s
Voor elke klus

vijf op een rij
 vrijdag 27 september 2019 > Begijn Le Bleu >
Toch Bedankt
 vrijdag 8 november 2019 > Kasper van der Laan
> 1 Kilo (try-out)
 vrijdag 13 december 2019 > Thijs Kemperink >
Eerlijk Duurt Het Kortst! (try-out)
 vrijdag 24 januari 2020 > Jeroens Clan > Tere
Zieltjes (try-out)
 vrijdag 27 maart 2020 > Rob Scheepers >
Gulzig (try-out)

Tel: 0478-631807

Mob.: 06-38092677

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

Dé metsel- en tegelspecialist

kassa!
Alle voorstellingen beginnen om 21.00 uur.
Gryphus is geopend vanaf 20.30 uur. Na aanvang
van de voorstelling is er geen toegang meer tot
de zaal. Entreekaarten zijn vanaf drie weken voor
de speeldatum te reserveren via www.gryphus.nl
of telefonisch via 0478.630508. Kaarten kosten,
afhankelijk van de voorstelling, 15,00 euro of 12,50
euro.

06-30003764

www.johnebbers.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

jonger dan 20?
Val jij in die leeftijdscategorie dan kun je profiteren
van een geweldig aanbod. Bezoekers die jonger
zijn dan 20 jaar kunnen een korting van 3,00 euro
krijgen op de entreeprijs. Toon een geldig legitimatiebewijs aan de kassa en doe er je voordeel mee!

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

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek |
0478.632053 | www.gryphus.nl
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Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

NU NÓG MEER INSPIRATIE IN ONZE
NIEUWE LUXAFLEX® INSPIRATION SHOP!

20% KORTING OP RAAMDECORATIE

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl
Actie geldt van 16 t/m 28 september 2019. Vraag naar de voorwaarden.
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Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
Spoorstraat
58 | 5821 BE Vierlingsbeek
(0478) 63 22 35
E-mail
siebert@colorsathome.nl
| Website| Telefoon
www.siebertcolorsathome.nl
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

Vraag naar de voorwaarden
Vraag naar de voorwaarden

Dé
Dé metselmetsel- en
en tegelspecialist
tegelspecialist

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

Iedereen is uniek!
Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk.
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk.
Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en
warrig
wijvan
creëren
de steil
juiste
lookvan
voor
jou! Kijk
Of jeof
nukort;
houdt
lang en
haar,
krullend
enop
dewarrig
website
informatie:
www.salontoine.nl
of voor
kort;meer
wij creëren
de juiste
look voor jou! Kijk op
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

06-30003764
06-30003764

kijk op de website www.salontoine.nl
kijk op de website www.salontoine.nl

Te
Te Koop
Koop

www.johnebbers.nl
www.johnebbers.nl

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD
TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Aardappelen:
Aardappelen:Frieslanders
Frieslanders
Op
den
bosch
4,
Op den bosch 4,Maashees
Maashees
Geert
Linssen
Geert Linssen

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

info@blommesteintuin.nl
info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452
Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl
www.blommesteintuin.nl

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

Spoorstraat 10
10
5821 Spoorstraat
BD Vierlingsbeek
5821 BD06-290
Vierlingsbeek
Telefoon:
78 108
Telefoon: 06-290 78 108

bouwadvies
bouwadviesen
en-begeleiding
-begeleiding

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

Wellness & Beauty
Wellness & Beauty

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

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

Klimaat
Verwarming

Café - Zaal
Café - Zaal

De
De Zandpoort
Zandpoort

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels!

Groeningen
Groeningen

Overloon-Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

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

info@gerritstimmerwerken.nl
24
24
06-42242356

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

Groeningen

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen
Blauwbessenautomaat.

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Warme Bakker Degen
Reclame 16 t/m 21 september
 Peer Karamel vlaai
 Vezelbrood
 Kaiserbroodje

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.

€ 11,00
€ 2,55
€ 0,30

Reclame 23 t/m 28 september
 Pruimenvlaai
 Witbrood
 8 Worstenbroodjes + 2 gratis

€
€

7,75
2,10

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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.


















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
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Vierlingsbeek

06-83773243

BRING THE INSIDE OUT!
met Painting the Past outdoor

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
112
0900-8880

0900-8844
0800-7000
088-0208208
0485-845000

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Alarmnummer
Huisartsenpost BoxmeerNijmegen voor avond, nacht,
weekend en feestdagen voor
Boxmeer en omstreken.
Politie, als er geen nood is
Anoniem bellen
Brandweer
Maasziekenhuis

Wijkagent Janne Blom
Tel. 0900-8844
E-mail: janne.blom@politie.nl
www.facebook.com/politieboxmeer/

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368
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