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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

13 augustus 2013, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

28e jaargang no. 15          24 juli 2013

KERMISSEN IN VIERLINGSBEEK/OVERLOON 2013

Allerbeste mensen !!!
De kermissen 2013 in onze mooie plaatsjes Vierlingsbeek en Overloon staan weer voor de deur. Tijdens 
deze kermisdagen zullen er zoals vanouds weer verschillende activiteiten zijn om onze kermissen zo gezellig 
mogelijk te laten verlopen. 

Ballonnenwedstrijd.
Op zaterdag 10 augustus 2013 in Vierlingsbeek en op zaterdag 17 augustus 2013 in Overloon zal er weer 
de inmiddels traditionele opening plaatsvinden van de kermissen met een ballonnenwedstrijd voor de jeugd. 
Vanaf 19.00 uur kunnen de kinderen van  0 tot en met 12 jaar GRATIS een kaartje invullen om aan de bal-
lon te hangen. Vanaf 19.30 uur kunnen de kinderen dan bij het desbetreffende kraampje op de kermis, in 
overleg met het ingevulde kaartje, een ballon afhalen. Om 20.00 uur zal dan het startschot gegeven worden 
voor de kermis 2013. Er zal vanaf 19.00 uur een leuke  activiteit plaatsvinden op de kermis om de jeugd te 
vermaken. Wat dit zal zijn blijft voor nu nog een groot raadsel. Aan de ballonnenwedstrijd zijn natuurlijk ook 
weer leuke PRIJZEN verbonden!!! De prijswinnaars krijgen voor 1 oktober 2013 persoonlijk bericht en zullen 
dan uitgenodigd worden voor de prijsuitreiking.

Het is altijd weer gezellig op de kermissen in Vierlingsbeek en Overloon.

Happy Hour.
Diverse kermisattracties hebben op zaterdag 
10 augustus 2013 in Vierlingsbeek en zaterdag 
17 augustus 2013 in Overloon van 20.00 uur tot 
21.00 uur een zogenaamd “Happy Hour”. Er kan 
dan kermis gevierd worden met HELE LEUKE 
KORTINGEN!!!

Terrassen.
Bij de verschillende horecabedrijven zullen diverse 
terrassen zijn waar het bij mooi weer natuurlijk heer-
lijk vertoeven is. De kinderen op de kermis, de ou-
ders met hun families rustig genietend van een nat-
je en een droogje en van al die gezellige Vierlings-
beeks-Overloonse mensen.

U ziet, er is weer van alles te doen op onze kermis-
sen dus zeker de moeite waard voor een bezoek. 
Dan rest ons nog u een leuke en mooie kermis toe 
te wensen.

GRAAG TOT ZIENS OP DE KERMIS!!!
Namens de ONDERNEMERSVERENIGING RE-
GIO VIERLINGSBEEK/OVERLOON,
Marja Roosen-Michiels

Spelregels ballonnenwedstijd
Omdat er andere jaren wel eens misverstanden 
ontstonden over de wedstrijdregels en het hoe, 
wie, wat en waar zullen we ook dit jaar weer voor 

zie vervolg op pagina 2
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Van de redactie:

• Ook de 4 daagse lopers kunnen na hun spor-
tieve prestatie verdiend gaan genieten én uit-
rusten!

• Genieten en uitrusten, dat wensen wij ieder-
een van harte toe! FIJNE ZOMERVAKANTIE! 
Gezellige kermis!

•	Wij staan kermisdinsdag 13 augustus weer 
voor U klaar

iedereen alles eens netjes op een rijtje zetten in de 
diverse dorpsblaadjes. Natuurlijk staan er mensen 
van de Ondernemersvereniging regio 
Vierlingsbeek/Overloon op de kermissen om de 
kinderen te helpen.
Hier komen ze dan, de spelregels:
Tussen 19.00 uur en 20.00 uur kunnen alle kinde-
ren van 0 tot en met 12 jaar GRATIS een kaartje
invullen bij de kraam op het kermisplein. Vanaf 
19.30 uur mogen de kinderen dan bij het desbe-
treffende kraampje wél in overleg met hun ingevul-
de kaartje een ballon afhalen. Iedereen mag mee-
doen natuurlijk, óók de kinderen die eventueel op 
vakantie of op bezoek zijn.

EVENEMENTEN:
2013:
1-5 sept : KBO: Meerdaagse reis Oostenrijk
5  sept : Dorpsraad: Bezoek gemeenteraads-
   leden aan Dorpsraad Vierlingsbeek
   Aanvang: 19:30 uur in Concordia
7-8 sept : Nationaal Natuur- & Vlecht festival   
   2013 bij Vivara 
10  sept : VOVG: Luciaviering
11  sept : Zonnebloem: Boottocht
17 sept : Dorpsraad: informatieavond CPO 
   aanvang 20:00 uur in Joffershof 
19 sept : KBO: Fietsdag
26 sept : Groenings koor: bloemenactie
28 sept : Hans Coolen live in concert met band  
   in Concordia 
30 sept : VOVG: lezing door 2 mannen over hun  
   geaardheid 
1 okt : KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof 
10 okt : VOVG: workshop djembee 
15 okt : VOVG: thermaalbad Arcen 
18 okt : KBO: Spellenmiddag in Joffershof 
23 okt : VOVG: winterse gerechtenavond
26 okt : Bèkse Biercantus 2013 in zaal 
   Concordia
31 okt : KBO: Excursie 
6 nov : VOVG: theateravond met Marie Christien 
7 nov : KBO: Filmmiddag in gemeenschapshuis  
   Maashees 
16 nov : De Keieschieters: Prinsenbal 
21 nov : KBO: Herfstwandeling 
21 nov : VOVG: spellenavond 
22 nov : De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
23 nov : Zanggroep Evergreen: ZEV Interactief:  
   aanvang 20:00 uur in zaal Concordia

24 nov : Groenings koor: Optreden Groenings  
   koor op uitnodiging van Xing Arnhem
29 nov : KBO: Sinterklaasmiddag in Joffershof 
30 nov : Concordia: Jan Nillesen 35 jaar kaste  
   lein; aanvang 20:00 uur in Concordia. 
   Met muziek van: COLD TURKEY, feest 
   band UNIEK en Live concert van U2NL 
15 dec : VOVG: kerstmarkt 
17 dec : KBO: Kerstviering in Concordia 
18 dec : VOVG: kerstviering
21 dec : Vondel: Kerstconcert in het Koningskerkje 

2014:
4 jan : De Keieschieters: Groeningseavond
25 jan : De Keieschieters: Liedjesavond
8 feb : De Keieschieters: Prinsenreceptie
12 feb : De Keieschieters: Kaartverkoop 
   zittingsavonden
16 feb : De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
21+22  feb: De Keieschieters: Zittingsavond
1-4  mrt : CARNAVAL
29 mei  : Feestweekend Volharding t.g.v.
 /1 juni     100-jarig bestaan voetbalclub

AGENDA:
2013:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zon-
dag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
27 juli : Ophalen oud papier: Evergreen,  
   tel. 06-54661196. Deze maand geen 
   ophaalronde oud ijzer!
1-4  aug : Kinder Vakantie Week
3  aug : Zonnebloem: Picknick
12 aug : Groenings koor: start repetities 
   Groenings Koor 
13 aug : KBO: Kermismatinee in Joffershof 
22 aug : KBO: Fietsen naar Kevelaer 
25 aug : Bibliobeek: Bekse Bruggeloop: 
   Gif ut Dur/Beek Beweegt
26-30  aug : Zonnebloem: Collecte Zonnebloem

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

vervolg spelregels
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Maakt allemaal niks uit!!!
Kaartje GOED en VOLLEDIG invullen: naam, 
adres, woonplaats maar vóóral de geboorteda-
tum. (Als de kinderen alleen naar de kermis ko-
men, schrijf dit alles dan even op een briefje voor 
uw kind en wij helpen uw kinderen dan graag met 
invullen. (Daar zijn we tenslotte voor!!!)
Iedereen wordt verzocht de ballon tot 20.00 uur bij 
zich te houden.
Om 20.00 uur vindt namelijk de officiële opening 
plaats middels een startschot. De ballonnen wor-
den dan allemaal tegelijk omhoog gelaten en de 
opening van de kermis is een feit. Graag wachten 
totdat dit allemaal officieel gedaan wordt en dán 
pas de ballon loslaten!!! In Vierlingsbeek zal dit 
zijn in het midden van het kermisplein en in Over-
loon ook midden op het plein.
Tot 1 oktober 2013 kunnen de kaartjes worden te-
ruggestuurd.
Nátuurlijk wint dié ballon die het vérste komt een 
mooie prijs.
De prijswinnaars worden door ons persoonlijk ge-
beld. Ook zal de uitslag in de diverse dorpsblaad-
jes bekend gemaakt worden.
Hopelijk is dit alles voor iedereen een beetje duide-
lijk zodat de ballonnenwedstrijd lekker “soepel” kan 
verlopen. Natuurlijk zien wij jullie kinderen met jul-
lie ouders, grootouders, neefjes, nichtjes, vriend-
jes, vriendinnetjes en alle andere duistere aanver-
wanten GRAAG terug bij de ballonnenkraam op de 
kermissen in Vierlingsbeek en Overloon voor een 
mooie wedstrijd en NATUURLIJK ook op ál die an-
dere GEZELLIGE kermisdagen.

Diensten 
en 
Intenties   
juli - augustus

Zaterdag 27 juli:
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 28 juli: 
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering
Intenties: Mej. VanWell, Nellie Deenen-Verstegen

Dinsdag 30 juli:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering

Zondag 4 augustus:
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering
Intenties: Cas Bartels, Toon Voesten en overl. 
familie.
Maashees: 10.30 uur: Woord- en gebedsviering.

Zaterdag 10 augustus:
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 11 augustus: 
Feest van St. Laurentius
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering
Intenties: Sjef en Koosje v. Kempen-v.d. Vorle, 
Ardy Drabbels en Wies Stoffelen Smits namens 
M.O.V., Gerrit Verblakt vanwege verjaardag, Sil en 
Roos Bruijsten-v. Wagenberg, Piet Bruijsten, 
Mariet en Jan Verbeeten-Verhofstad, Antoon en 
Frida Verdijk-v.d. Berg en Ineke.

Dinsdag 13 augustus:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering

Zondag 18 augustus:
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering
kapel: 10.30 uur: Eucharistieviering
Intenties: Overl. fam. Bardoel, Cor Claassen van-
wege verjaardag, Toos en Dries v.d. Bosch Elbers, 
Jan Jans en overl. fam. Jans-de Groot. 

Zaterdag 24 augustus:
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 25 augustus:
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering 

Dinsdag 27 augustus:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering

Intenties:
Indien U indenties voor de weekendvieringen wilt 
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw Marietje 
Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. 
Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van 
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen 18.30 
en 19.00 uur. Telefoon: 631222. De kosten van 
een intentie zijn € 10,00.  

Overleden:
Sjef Hendriks, 75 jaar.
“Je sprekende gebarentaal, hoeveel meer had jij 
niet willen zeggen?”

(zie voor info ook de website: 
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 

Start vormselvoorbereiding
Na de zomervakantie worden de ouders/verzorgers 
en kinderen die in het nieuwe schooljaar naar groep 
8 gaan uitgenodigd om deel te nemen aan de vorm-
selvoorbereiding. 
Na evaluatie met ouders en het pastoraal team is 
voorgesteld om de projectplanning in te korten en 
de voorbereiding af te sluiten begin februari. De 
Vormseldata in onze parochie zijn voorlopig vastge-
legd op 8 en 9 februari 2013. 
Voor nu wensen wij de kinderen en ouders een fijne 
vakantietijd en tot ziens in het nieuwe schooljaar.

De werkgroep Vormselvoorbereiding
Vierlingsbeek-Groeningen-Maashees; 
Miriam Ebbers, Marjan Geurts  en Anjo Welles.



44

DANKBETUIGING

Langs deze weg 
willen we iedereen 

bedanken voor het medeleven 
bij het plotselinge overlijden van 

Gerrit Verblakt

Uw medeleven in welke vorm 
dan ook geeft ons steun en 
kracht om verder te kunnen

Gerrie Verblakt
Kinderen en kleinkinderen,

Muziek op de Maas 2013

Zaterdagavond 22 juni 2013. Alweer voor de ne-
gende keer organiseerde ZEV (Zanggroep Ever-
green Vierlingsbeek) het eigen festival Muziek-op-
de-Maas. De ingrediënten voor deze negende edi-
tie waren niet anders dan voor de acht eerdere: er 
trad een gastkoor op, er was een band die zorgde 
voor de muzikale afsluiting van de avond, er was 
een act die de bezoekers verwelkomde en natuur-
lijk zong ZEV zelf. Bij de ingang, net voorbij het 
bruggetje over de beek, stond troubadour Peter 
met zijn accordeon. In zijn middeleeuwse outfit ver-
welkomde hij de bezoekers, zodat ook het wachten
bij en het betalen van de entree een prettige be-
zigheid was. Daarna was de aandacht gericht op 
het ponton, dat elk jaar speciaal voor deze gele-
genheid ingevaren wordt en waardoor het evene-
ment de naam Muziek-op-de-Maas terecht kan 

voeren. Op de Maas optredens van achtereenvol-
gens ZEV Ultra Light, ZEV Light en ZEV. Kinderen 
in de basisschoolleeftijd, jongeren van 12 tot 21 
jaar en de zangers en zangeressen die ouder zijn 
dan 21. Alleen met de eigen groep, maar ook in al-
lerlei verschillende combinaties wist ZEV het pu-
bliek te boeien met mooie liedjes met een prima in-
strumentale begeleiding en een enthousiaste uit-
straling. Op het podium in de wei ging vocalgroup 
Blended daarna verder met een eerste gedeelte uit 
hun a capella gezongen repertoire. Ze lieten ho-
ren dat het ook met slechts vijf vocalisten mogelijk 
is om het publiek te laten genieten. Het optreden 
van troubadour Peter liet hetzelfde publiek daarna 
meezingen en zelfs meedeinen. Na een kort inter-
mezzo waarin The Cowpokes alvast lieten horen 
waarop ze de aanwezigen vanaf 23.00 uur zouden 
gaan trakteren en een tweede optreden van Blen-
ded, ging de aandacht weer uit naar het ponton 
voor een tweede optreden van ZEV. Het optreden 
van ZEV werd afgesloten met een spetterend 
Mr. Blue Sky, net op het moment dat er een buitje 
viel uit de inmiddels niet meer echt blauwe hemel.
Gelukkig bleek een regenbuitje voor de meeste 
bezoekers geen reden om naar huis te gaan. 
Een verstandige keuze, want het optreden van de 
bluegrass-formatie The Cowpokes was verrassend 
goed en boeiend. Het nodigde uit tot luisteren en 
meebewegen en gelukkig ook tot het ondertussen 
drinken van een koel glaasje bier en het eten van 
een heerlijk broodje hamburger.

ZEV bedankt het publiek dat, ondanks de slech-
te weersvoorspellingen en de koele en soms natte 
omstandigheden, toch zijn weg naar de Maas weer 
gevonden heeft. De vierhonderd mensen die aan-
wezig waren hebben genoten. En ZEV is trots op 
alle positieve reacties en op weer een geslaagde 
aflevering van Muziek-op-de-Maas. In 2014 volgt 
ongetwijfeld een boeiende jubileum-editie!

Noot van de redactie: helaas was het wegens 
ruimtegebruik niet meer mogelijk om dit verslag in 
de vorige uitgave van Globaal te plaatsen. Toch 
willen we de lezers van ons dorpsblad (nogmaals) 
laten genieten van dit unieke festival.
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BUITEN DE DORPSGRENZEN (42)

Ik moest ze maken voor mensen die met elkaar 
in het huwelijk traden, maar ook voor echtelieden 
die het al 25, 40 of 50 jaar met elkaar uitgehouden 
hadden. Maakte het programmaboekje van de ka-
narievereniging die in Hotel Willems een tentoon-
stelling hield. Drie kwartjes per stuk was ik met 
het bestuur overeengekomen. Maar wel honderd 
stuks. Er werd al met mij afgerekend voordat er 
één bezoeker binnen was.
Sprak ik daar straks niet over een goudmijn?

Kwaks had mij ook op het hart gedrukt, de feest-
gidsen in mijn eigen tijd te maken. Hemzelf maak-
te het niet al teveel uit, maar er liepen altijd figuren 
rond die een wit voetje bij de baas wilden halen en 
je daarom maar al te graag bij hem aandroegen als 
je dingen deed die niet door de beugel konden.
Voorlopig hield ik me daar aan en typte mijn feest-
teksten na het werk of tussen de middag.
Anderhalf uur pauze. Een kwartiertje voor de boter-
hammen, de rest van de tijd achter de schrijfma-
chine. Vanaf het allereerste begin had ik me erover 
verwonderd dat die middagpauze zo lang duurde. 
Men vertelde mij dat de baas dat zo had bepaald. 
Kon hij uitgebreid lunchen in zijn grote villa aan de 
Spoorstraat en hield hij nog ruimschoots tijd over 
om de krant te lezen en zijn vrouw bij te praten.

Als ik tussen de middag geen privéklusjes te doen 
had deed ik mee met kaarten. Met een man of vier, 
vijf hadden wij een kaartclubje gevormd. Mijn oud-
ste broer zat erbij, Rijkevoort, Hollesteeg en iemand
van de specerijenmalerij.
Plaats van handeling: de wachtkamer naast de 
receptie. Er stonden een ronde tafel en een stuk 
of zes stoelen. Aan een van de muren hing een 
schilderij van een veldslag in het Napoleontische 
tijdperk. Twee meter hoog, minstens drie meter 
breed. Het nam het grootste deel van de wand in 
beslag. Op de voorgrond een soldaat, hangend 
over de resten van een stukgeschoten affuit, het 
hoofd bebloed, de ogen gebroken. Op een heu-
velrug de cavalerie op prachtige witte paarden. 
De ruiters waren gekleed alsof ze aan een para-
de meededen in plaats van een vijand op leven en 
dood te bestrijden op een slagveld. Steek of  kol-
bak op het hoofd, waarvan sommige zelfs voor-
zien waren van een veer. Uniformjasjes met vergul-
de schoudertressen en zilveren knopen. Hagelwitte 
broek en glimmend gepoetste laarzen die tot hal-
verwege de dijen reikten. Als er dan toch gestor-
ven moest worden, dan liefst zo mooi mogelijk uit-
gedost. Men trok musketten en zwaaide met sa-
bels. De paarden steigerden, sperden hun neusga-
ten wijd open en rolden wild met hun ogen. 

Op een bijzettafeltje een krantenbak. Daarin re-
clamefolders van de firma voor de bezoekers om 
de wachttijd te doden. Het voer van Hendrix was 
goed voor de veestapel en had een gunstige con-
versie, stond in de door grafische onderneming 
Schoth te Boxmeer gedrukte folders. Als de kip-
pen ziek werden had Laboratorium Nobilis daar 
prima geneesmiddelen voor en de specerijen van 
‘De Körver’ waren lekker kruidig en gezond. 
Cayennepeper, zo beweerde men in een brochure, 
was goed voor het menselijk hart.
Dat kon best waar zijn, maar minder heilzaam voor 
de longen. Ik liep nog geen maand geleden met 
een pak papier onder mijn arm over het fabriek-
sterrein naar het laboratorium. Meteen toen ik bui-
tenkwam had ik het al geroken: ze waren vandaag 

                 

Harmonie 
“De Herleving” 
Vierlingsbeek

Vlaaienactie “De Herleving” 
in Vierlingsbeek.

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 kermis-
vlaaien-actie van De Herleving komt er weer aan. 
Zoals u van ons gewend bent zijn het weer de be-
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 aange-
boden. Heerlijke kersen- en kruimelvlaaien van bak-
kersland. Die levert trouwens ook de boerenabriko-
zenvlaai gemaakt van echt linzendeeg. En omdat 
er veel vraag naar was maakt de appelkruimelvlaai 
dit jaar ook deel uit 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.

We komen bij u - zoals gezegd - vanaf de komen-
de week  de bestelling opnemen en wij vinden het 
fijn om dan direct af te rekenen. Want dat bete-
kent, dat we de bestellingen snel kunnen uitvoe-
ren. 
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis 
op zaterdag 10 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, dan mag u ook ge-
woon een duit in het zakje doen.

Voor vragen kunt u terecht bij Jan Ewals (631305) 
of Jan Stoffelen (632205).
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KERMISMATINEE:
Dinsdag 13 augustus wordt het jaarlijkse KBO-ker-
mismatinee gehouden in gemeenschapshuis 
Joffershof met gezellige muziek van LeJo-Enter-
tainment. Zin om weer eens een foxtrot te dansen 
of mee te zingen met bekende deuntjes van toen, 
het kan allemaal. We maken er een plezierige en 
muzikale middag van!
Iedereen van 50 jaar en ouder is van harte wel-
kom!!!  Aanvang  13.30 uur
 
Kevelear:
Donderdag 22 augustus fietsen we naar Kevelaer 
ook dit jaar in samenwerking met KBO Maashees. 
We vertrekken met de fiets om 10.40 uur vanaf het 
Vrijthof. Rond het middaguur is er een gezamenlijke 
lunch waarna we verder fietsen naar Kevelaer. Om 
16.00 uur fietsen we weer naar huis. Als men liever 
met de auto gaat kan men bij de lunch aansluiten.

Vaste activiIteiten: 
In de zomermaanden gaan de meeste vaste activi-
teiten gewoon door. 
Dit geldt voor:
Jeu de Boules op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur 
bij Concordia   
Biljarten op maandag- en donderdagmorgen
en dinsdag en vrijdagmiddag  in het Joffershof
Bijeenkomst alleengaanden 1e zondag van 
augustus om 14.00 in het Joffershof 
Kienen in gemeenschapshuis Joffershof op vrijdag 
16 en 30 augustus  Aanvang: 14.00 uur

Met VOVG en KBO naar DE MUSICAL 
SOLDAAT VAN ORANJE:
De besturen van de VOVG en de KBO hebben sa-
men besloten om een uitstapje te maken naar de 
musical Soldaat van Oranje in de Theater Hangaar 

Vierlingsbeek/Groeningen

Gevarieerd aanbod 
Voor de komende vakantieperiodes tot eind dit jaar
wordt via de app een nieuwe selectie e-books be-
schikbaar gesteld, die leuk zijn om te lezen. Het 
aanbod varieert van thrillers en kinderboeken tot 
streekromans en korte verhalen. Op de lijst staan 
boeken van o.a. Harlan Coben, Jan  Wolkers, 
Charles den Tex, Esther Gerritsen en Siska Mulder. 
Het boekenaanbod is onbeperkt beschikbaar, totdat 
de betreffende vakantieperiode voorbij is. De dienst 
is bedoeld voor alle leden van de Bibliotheek, maar 
ook niet-leden kunnen de e-books lezen. Het enige 
dat de lezer moet doen naast de app downloaden 
en de boeken ophalen, is zich eenmalig registreren.

Beschikbaar tijdens vakanties
Tijdens de zomer is het aanbod van ruim 50 e-books 
acht weken beschikbaar. De leesperiode rondom de 
herfstvakantie (inclusief de Kinderboekenweek) en 
de kerstvakantie duren beide vier weken. 
De beschikbaarheid rondom vakantieperiodes op 
een rij: 
Zomervakantie begin juli t/m 31 augustus 2013 
Herfstvakantie 30 september t/m 27 oktober 2013  
Kerstvakantie 9 december t/m 5 januari
Lees verder op www.vakantiebieb.nl of ga naar 
www.biblioplus.nl/ebooks voor meer informatie over 
het aanbod e-books.

peper aan het malen in de productieruimte van “De 
Körver”, direct achter de receptie. Een bijtende 
lucht die mij het ademen bemoeilijkte en mijn ogen 
deed tranen, hing boven het terrein. Op het mo-
ment dat ik de specerijenmalerij passeerde, 
kwam een oudere werknemer van “De Körver” de 
openstaande deur van de malerij uitstormen. 
Grauwe gelaatskleur, grijs snorretje, smalle schou-
ders, kromme rug. In zijn haast zijn verstikkende
werkruimte te ontvluchten en buiten wat frisse 
lucht in te ademen verloor hij een klomp. Hij liet 
hem gewoon liggen, keek er niet eens naar om. Hij 
bleef staan zo ongeveer op de scheiding tussen
de specerijenmalerij en de autowerkplaats. 
Hij haalde eens diep adem maar op zo’n oplawaai
frisse lucht waren zijn longen niet berekend. Hij be-
gon onbedaarlijk te hoesten. Kromp in elkaar en 
steunde met zijn handen op zijn dijen. Toen de 
hoestbui overgedreven was en zijn longen wonder 
boven wonder nog in zijn lijf bleken te zitten, kwam 
hij weer een beetje overeind en haalde een zak-
doek uit de zak van zijn overall. 
Hij zat vol rode vlekken. Schilletjes van de peper-
vrucht of opgegeven bloed?

Wordt vervolgd.
Nelson.
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RADIUS
      organisatie voor welzijn Land van Cuijk

Oproep Liedjesaovond 
25 januari 2014

Zoals inmiddels al 30 jaar is gebeurd organiseert 
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek (ZEV) op 
25 januari 2014 de 31ste Liedjesaovond “Ôjjem 
van Ège Bôjjem”. Ook dit jaar willen we weer graag 
een aantal groepen enthousiasmeren om een ech-
te Vierlingsbeekse Carnavalskraker te componeren 
en die samen met de vaste begeleidingsgroep op 
de planken te brengen. We realiseren ons dat we 
nu midden in de zomer zitten en dat Carnaval nog 
best ver weg is, maar willen we alle voorbereidin-
gen goed kunnen organiseren. Dan is het zaak dat 
er nu al wordt begonnen met kiezen, componeren 
en tekstdichten. Graag zouden we zien dat er weer 
een paar nieuwe groepen de handschoen opne-
men om een nummer op de planken te zetten. Als 

Start computercursussen:

SeniorWeb.nl start in week 36 van 2013 met 
nieuwe speciaal op ouderen gerichte cursussen 
van maximaal 1-2 cursisten per docent.
Door de groeiende vraag naar computercursussen 
voor ouderen heeft SeniorWeb.nl in samenwerking 
met de SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen 
Gemeente Boxmeer) een nieuw programma 
samengesteld.
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, Vierlingsbeek, 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 XP, Vista en W7/8, Word, Excel en speci-
aal op Internet gerichte cursussen. 
Ook de cursus Foto-bewerken geniet veel belang-
stelling.
Bij voldoende belangstelling willen we ook starten 
met een cursus gebruik van iPad of Tablet.
Ook programma’s als Facebook, Twitter, Hyves en 
Linkedin enz. komen dan aan bod.
Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U be-
taalt hiervoor slechts €30,- Het cursus boek kost 
ca. €20,-.
U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij 
Radius-LVC, De Raetsingel 1 te Boxmeer,
tel.nr. 0485-574440 of per 
e-mail info@radius-lvc.nl. 
Voor nadere informatie kunt u ook mailen naar de 
heer P. Ermers (coördinator) via: 
permers@ziggo.nl of bellen: tel.nr. 0485-362311.

je meer informatie wilt hebben of, nog beter, als 
je er nu al over denkt om mee te doen, neem dan 
even contact op met Marijn Broeren (06.20354693, 
MarijnBroeren@Home.nl) of 
met Geertjan van Groenland (06.51214655, 
Geertjan@vanGroenland.nl). 
In afwachting van jullie reacties wensen we ieder-
een namens ZEV een heel fijne vakantietijd toe.

Vliegveld Valkenburg in Katwijk. We bezoeken deze 
musical op zondagmiddag 24 november. Begin 
augustus wordt bij alle leden van VOVG en KBO 
een informatiebrief rondgebracht waarop u kunt 
aangeven of u hiervoor interesse heeft. 

Seniorenbios: 
Maandelijks wordt in bioscoop Cine Twins te 
Malden een film  vertoond speciaal voor senioren. 
Leden van KBO Vierlingsbeek/  Groeningen worden 
van harte uitgenodigd om gebruik te maken van de 
seniorenbioscoop. De volgende voorstelling is op 
13 augustus 2013 met de film Amour.
Het verhaal:
Anne en Georges zijn al op leeftijd. Ze hebben een 
volwassen dochter en leiden een rustig bestaan 
in Parijs, waarin hun passie voor muziek nog al-
tijd een hoofdrol speelt. Hun dochter, ook een mu-
sicus, woont met haar gezin in het buitenland. Op 
een dag krijgt Anne een herseninfarct. Hierdoor 
raakt ze aan één kant van haar lichaam verlamd. 
Georges verzorgt haar met al zijn kracht en liefde. 
Toch wordt de relatie tussen Georges, Anne en
hun dochter behoorlijk op de proef gesteld.

Extra voorstelling op dinsdag 27 augustus met 
de film Intouchables!
Intouchables is gebaseerd op het waargebeur-
de levensverhaal van een rijke Franse aristocraat 
met een dwarslaesie. Deze ontroerende, geestige 
film gaat over de ontluikende en bijzondere vriend-
schap tussen twee tegenpolen: een rijke gehan-
dicapte aristocraat en een kansarme jonge immi-
grant.
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joffershof@hotmail.com of bel 631896.

Zie ook onze website: www.jo�ershof.nl 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

Zomertijd  ¨C  Picknicktijd

Zaterdag 3 augustus organiseren wij een picknick 
op het pleintje bij “de Merlet”.
Voor veel van onze gasten is dit fijn dicht bij huis. 
Wij hopen dan ook veel van onze gasten te mogen 
begroeten. 
De picknick begint om 11.00 uur en zal tot onge-
veer 14.00 uur duren.
De eigen bijdrage is 5 euro per persoon.
Bij zonnig weer worden er party tentjes geplaatst 
voor schaduw.
Bij slecht weer wijken we uit naar de gang in 
“de Merlet”.
Onze gasten hebben reeds een uitnodiging voor 
deze picknick gekregen. Bent u 75 jaar of ouder en 
hebt u geen uitnodiging ontvangen, denkt u in aan-
merking te komen om deel te nemen aan  activi-
teiten van de Zonnebloem of kent u iemand in uw 
omgeving die hiervoor in aanmerking komt, meld 
dit dan even.

Wanneer u zich aangemeld hebt voor deelname en 
u bent plots toch verhinderd graag een telefoontje 
naar: Tinie Teunesen 631998

Collecte

In de week van 25 augustus houden wij onze jaar-
lijkse Zonnebloem collecte, vrijwilligers komen hier-
voor bij u aan de deur. De opbrengst hiervan komt 
geheel ten goede van de Zonnebloem Vierlings-
beek/Groeningen. Wij organiseren daar diverse ac-
tiviteiten van voor onze gasten, zoals ook de pick-
nick.

Wij danken u alvast voor uw gift.
Bestuur en Vrijwilligers 
Zonnebloem Vierlingsbeek/Groeningen.

Museumpleinfeest!

Op de woensdagmiddagen 31 juli en 7 augustus 
worden alweer de laatste jeugdvoorstellingen van 
dit seizoen gespeeld in het Openluchttheater. Het 
sprookje Roodkapje belooft dit jaar een hoogtepunt 
te worden voor de jeugd zoals Doornroosje dat vo-
rig jaar was met ruim zeshonderd enthousiaste be-
zoekers. Tenminste, als het weer zich ook dit jaar 
van de goede kant laat zien. De gezamenlijke onder-
nemers aan het museumplein gaan hier een nog 
groter feest van maken voor zowel de jeugd als de 
ouders. Op beide middagen organiseren zij vanaf
half vier een kindvriendelijk oergezellig museum-
pleinfeest. Een goochelaar en een clown vermaken 
de kinderen die zich ook nog eens gratis kunnen la-
ten schminken. Op het plein wordt een kindervrij-
markt gehouden, wat inhoudt dat kinderen met 
handelsgeest zelf allemaal spullen kunnen verkopen 
in kraampjes die daar staan opgesteld. Gratis, maar 
dan moeten ze zich wel van tevoren even aanmel-
den via de mail info@museumzicht.nl  De kinderen 
die meer willen weten van meer vogels in de tuin 
kunnen terecht bij Vivara uit Vierlingsbeek en de 
dierenvrienden onder hen kunnen van heel dichtbij
reptielen bewonderen zoals natuurlijk spannende 
grote slangen. Bovendien kunnen ze bij een erva-
ren imker kennis maken met een echt bijenvolk. En 
voor de kinderen die dat allemaal maar niks vinden 
staan er twee springkussens op het plein. Allemaal
krijgen ze in ieder geval een lot, dat bij de trekking 
rond half zeven misschien wel een leuk prijsje ople-
vert, dat door de ondernemers beschikbaar is ge-
steld. Kortom, de ouders zullen er geen kind aan 
hebben. De plaatselijke talenten Rick en Cas staan 
als D.J. borg voor de bijpassende muziek op dit 
pretplein zonder entree. Het is dan tenslotte nog 
maar heel even vakantie. Alleen de kaartjes voor 
Roodkapje kosten zoals gebruikelijk voor jong en 
oud wel €5.50 natuurlijk. 
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Fons Peltenburg

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 13.00-18.00 uur

Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Dinsdag gesloten

	

	 ●	 Bed & Breakfast
	 ●	 Mini Camping
	 ●	 (kinder)feestjes
	 ●	 Dagarrangementen
	 ●	 Koffie terras
	 ●	 Softijs op locatie

Passtraat 5a, 5826 AK Groeningen, Tel.: 06 111 508 46
www.ezelgasterij.nl   info@ezelgasterij.nl

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Familierecht   Erfrecht   Arbeidsrecht
GRATIS SPREEKUUR op afspraak: tel. 0478- 630666

sinds 1912 Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

Spoorstraat 10  Vierlingsbeek
Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl 
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Warme Bakker Degen

Reclame: 29 juli t/m 3 augustus
	 ●	 Abrikozenvlaai € 7,15
	 ●	 Croissant € 0,65
	 ●	 Zonnebrood € 2,25 

Reclame: 5 t/m 10 augustus
	 ●	 Appelkruimelvlaai € 7,15
	 ●	 4 Krentenbollen + 1 gratis
 ●	 Tarwebrood € 1,80

Reclame: 12 t/m 17 augustus
	 ●	 Kruimelvlaai € 7,15
	 ●	 8 Broodjes + 2 gratis
	 ●	 Vezelbrood € 2,25 

Maandag 18 augustus gesloten

Reclame: 19 t/m 24 augustus
	 ●	 Sinaasappelvlaai € 10,25
	 ●	 Suikerbrood klein € 1,75
 ●	 Witbrood € 1,80

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

Ook dit jaar verzorgen wij weer de compleet
verzorgde barbecue pakketten vanaf 

10 personen.
Onze pakketten vindt u op de website.

Tevens zijn de asperges weer te bestellen in
het restaurant en het grand café.

Tel. 0478-631637
www.devierlinden.nl
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Meubelmakerij    
  Eiken eetkamertafel  240x100x75cm. Blank olie.   

 NU: €695,- 

Tel: 0478-632232   E: Info@limabv.nl   

 

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM 
CONCORDIA

    � Alle soorten feesten tot 1200 personen
    � Compleet verzorgde catering
    � Tapverhuur met toebehoren
    � Koffietafels
    � Vergaderingen
    � Ect............

Voor info:
Jan Nillesen        tel.: 0478-631302
Vrijthof 1                                             fax: 0478-631107
5821 BG  Vierlingsbeek       E-mail: jannillesen@hetnet.nl

www.concordia-vierlingsbeek.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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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kijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

Verven of texen 
In de vakantie? 
Kom naar ABC! 
 

GESLOTEN VAN 29 JULY T/M ZATERDAG 3 AUGUSTUS 

              
Autoschade Kusters beschikt over een nieuwe schadewerkplaats met vakkundig personeel dat gebruik maakt 
van richtbank, plaatwerkerij, schuurbruggen, verfmengkamer en spuitcabine. Om onze klanten, waaronder 
ook autobedrijven en leasemaatschappijen, completer van dienst te zijn, ontwikkelden we naast het 
traditionele schadeherstel voor grote schades Autokusters Spot Repair. De eco manier om uw auto mooi te 
houden. 

Vroeg of laat loopt uw auto kleine beschadigingen op.  
Autoschade Kusters heeft geavanceerde technieken in huis om uw auto te herstellen.. 

Autokusters Spot Repair omvat herstel van beschadigingen aan: 
 

De voorruit -Kunststof buitendelen –Interieurdelen -De carrosserie 
 
Wenst u uw auto weer zo goed als nieuw te hebben voor een redelijke prijs? Praat dan eens met een van onze 
medewerkers over Autokusters Spot Repair.  
 
Bel voor meer info 0478-631901 
autokusters.nl 
Door onze klanten beoordeeld met een 9.1 
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Erkende bromfietsopleiding
E achter B (aanhangwagen)

Tel. 0478 - 571 876

 

 
 
 
 

De allernieuwste fietsmodellen 
zijn weer binnen 

 
Elektrische-, Stads-, Hybride-, Race- en 

MTB fietsen 
 

Loop eens binnen en 
 fiets naar buiten. 

 
 

 Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 
 

Grotestraat 79a 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85, fax (0478) 63 19 44 

e-mail: info@fransthijs.nl w ebsite: www.fransthijs.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl
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Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor 
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.nl

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

 
 

 

  

  

Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH  Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden


