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32e jaargang no. 17 13 september 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

19 september 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Uitreiking Dr. Peelencultuur- en 
Dr. Peelenstimuleringsprijs

Onder luid applaus van de aanwezigen reikten 
burgemeester Van Soest en cultuurwethouder 
Hendriks- Van Haren op zaterdag 9 september 
in de theaterzaal van De Weijer de Dr. Peelen-
cultuurprijs en de Dr. Peelenstimuleringsprijs 
uit. 

Prijswinnaars
De Stimuleringsprijs 2017 werd uitgereikt aan de 
‘Werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen in 
de gemeente Boxmeer in WO II’.
De organisatie van de Kunstroute Holthees-Smakt, 
o.l.v. Henk van Os ontving de Cultuurprijs 2017.

Werkgroep vliegtuigcrashes en 
noodlandingen
De start van dit initiatief is recent. De beoordelen-
de commissie is van mening dat de mogelijkheden 
voor dit initiatief breed zijn, met name op het ge-

bied van educatie en voorlichting. De verhalen uit 
WO II moeten verteld worden, zodat ieder er van 
leren kan.

Kunstroute Holthees-Smakt
Door kunst onder te brengen in mooie tuinen, idyl-
lische loodsen en locaties met mooie vergezichten 
van Holthees en Smakt, worden bewoners volledig
betrokken bij de kunstroute. Door toegankelijkheid,
brede opzet én de inbreng van educatieve projec-
ten voor kinderen worden kunst én het dorp kun-
stig aan de man gebracht. 

Overige genomineerden
Ook het team van De Weijer en dichter John van 
Raaij waren in de race voor een van de Dr. Peelen-
prijzen. 

Mede door de professionele aanpak van het team 
De Weijer in Boxmeer is een goed lopend cultureel 
centrum ontstaan dat bijdraagt aan de leefbaarheid
binnen Boxmeer, met uitstraling tot ver buiten de 
regio.

Schrijver John van Raaij weet met weinig woorden 
veel te zeggen. De wijze waarop John woorden ver-
zamelt en deze in de context plaatst, maakt hem 
uniek en een inspiratiebron voor velen.

Jaarlijkse uitreiking
Beide prijzen worden jaarlijks uitgereikt. Een exter-
ne commissie verzamelt de voordrachten en legt 
de keuze ter besluitvorming voor aan het college 
van B&W. 

Het college van Boxmeer wil met de Dr. Peelen-
Cultuurprijs waardering tonen voor degenen die 
zich inzetten op cultureel gebied en anderen sti-
muleren dit ook te doen om zo het aanbod en de 
deelname aan cultuur in de gemeente Boxmeer te 
bevorderen.

Met de uitreiking van de stimuleringsprijs wordt een
stimulans gegeven aan vernieuwend jong initiatief 
op het gebied van cultuur, kunst en/of muziek in 
de breedste zin van het woord.
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Van de redactie:
●	 Oerkracht halen uit je ziekte... 
 Onze Békse Kanjers: Marion en Marlies 

bewijzen dat dat heel goed kan. Dat is niet 
onopgemerkt gebleven...de ruime media 
aandacht geeft hen opniéuw kracht én 
energie!

 Is dat U even ontgaan: kijk op 
 www.pink-mama.nl of 
 www.facebook.com.pinkmamasmissie.
●	 Hip en verrassend: een pop-upcafé! De Ald 

Prinse Kompanjie (APK) bezoekt er maar 
liefst 3  tijdens de viering van haar 3x11 
jarig jubileum. 

 Dorpsblad Globaal ontvangt t.z.t. graag 
foto's met een bijbehorend artikeltje! Dat is 
nog eens leuk en "hip" dorpsnieuws!  

AGENDA
2017
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.
13 sept VOVG: Najaarsontmoeting
14 sept Korfbalvereniging DES: bloemenactie
18 sept VOVG: Jeu de Boules
20 sept Zonnebloem: ZOO park Overloon
21 sept KBO: Fietsmiddag
24 sept Kasteel De Voirt Groeningen: Streekmarkt
  Informatie bij Han Morsink 06-53319279  
  of han.morsink55@gmail.com
24 sept Zangvereniging Vondel: Jubileumconcert  
  70 jaar Vondel
28 sept Groenings koor: bloemenactie
30 sept Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
30 sept KBO: Dag van de Ouderen in ‘t Joffershof
3 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 okt VOVG: Museum voor nostalgie en 
  techniek Langenboom
7 okt Fietsen met 1 of 2 gidsen door het 
  “Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur  
  vanaf Herberg Thijssen Lengte van de   

  tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
7 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
9 okt Dorpsraad Groeningen:
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
11 okt KBO: Spellenmiddag met kinderen
14 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
16 okt VOVG: Workshop pompoenen bewerken
25 of 
26 okt KBO: Excursie PSV Stadion
28 okt Ophalen oud papier:
  Volharding, tel. 06-51823265
28 okt Bèkse Biercantus 2017
29 okt Optreden Van Heure Zinge op 
  Fonkelfestival Helmond
4 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 
  aanvang 19.00 uur
7 nov VOVG: Fitness en Fysiotherapie
  van Dongen
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
12 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal en   
  Jeugdprins(es)enbal
13 nov Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
16 nov KBO: Herfstwandeling
22 nov KBO: Sinterklaasviering in ’t Joffershof
23 nov VOVG: Sinterklaas
25 nov Ophalen oud papier:
  ZEV, tel. 06-54661196
25 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
10 dec VOVG: Kerstmarkt
11 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
13 dec VOVG: Kerstviering
17 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
19 dec KBO: Kerstviering in Concordia
19 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
30 dec Ophalen oud papier:
  Gilde, tel. 06-43246914
30 dec Deze maand geen ophaalronde oud   
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.
2018
6 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant (met Jeugd), 
  “wat de gek ervoor geeft”
13 jan   Zanggroep Evergreen Liedjesavond
14 jan CV de Keieschieters: 
  Jeugdprinsenreceptie
17 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
20 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
27 jan Ophalen oud papier:
  Herleving, tel. 06-48236890
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28 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
2+3 febr CV de Keieschieters: Zittingsavonden
8 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
  Volharding
11t/m

13 febr CARNAVAL
13 febr  CV de Keieschieters: 
  Jeugdprinsenreceptie
24 feb Ophalen oud papier:
  Volharding, tel. 06-51823265
31 mrt Ophalen oud papier:
  ZEV, tel. 06-54661196
28 apr Ophalen oud papier:
  Gilde, tel. 06-43246914
17 t/m  PLUS Wandel4daagse
20 mei i.s.m. Stichting JOC
26 mei Ophalen oud papier:
  Herleving, tel. 06-48236890
23 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de   
  Maas
30 juni Ophalen oud papier:
  Volharding, tel. 06-51823265
29 en  Gilde van Groeningen:
30 juni Gildenfestijn in Groeningen op het 
  Gildeterrein aan de Maasstraat
1 juli Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in   
  Groeningen op het Gildeterrein aan de   
  Maasstraat
28 juli Ophalen oud papier:
  ZEV, tel. 06-54661196
25 aug Ophalen oud papier:
  Gilde, tel. 06-43246914

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

Aanmelden 
JOC vanaf 
18 september 
19.00 uur!  

Geef je op bij de Wammes Waggel of de Toffe 
Totems of de Catootjes!!! Tijdens de clubavonden 
doen we verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld 
Vossenjacht, een bosspel, speurtochten, water-
spellen 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 29 september 2017!

De Toffe Totems heeft club op de donderdag-
avond van 18.45 uur tot 20.15 uur. Deze club is 
voor de kinderen van groep 5-6, de eerste club-
avond is op donderdag 28 september 2017!

De Catootjes hebben om de week club op vrijdag-
avond van 19.30 uur tot 21.00 uur. De catootjes is 
voor groep 7 en 8 en zij beginnen ook op vrijdag 
29 september 2017!

De contributie voor het komende seizoen tot juli 
2018 is € 41,00.

Vorig jaar hadden we erg veel aanmeldingen, hier-
door zijn we genoodzaakt de inschrijving te sluiten 
bij 45 aanmeldingen. Dit gaat op volgorde van in-
schrijven, voor het komende seizoen kan dit  door 
vanaf maandag 18 september 19.00 uur een email 
te sturen naar: 
wammeswaggel.joc@gmail.com of 
toffetotems@live.nl of 
joc-catootjes@hotmail.com.                                     
Vermeld in deze mail je naam, adres, telefoonnum-
mer en geboortedatum. Om iedereen een zo gelijk 
mogelijke kans te geven, kunnen we e-mails die 
voor die tijd binnenkomen helaas niet meetellen.
In de week van 11 september zullen er op school 
ook briefjes met deze informatie uitgedeeld wor-
den, zoals u van ons gewend bent. Als je nog an-
dere vragen hebt kun je ons ook via bovenstaande 
mailadressen bereiken.

Tot ziens bij de clubs,
Leiding Wammes Waggel, Toffe Totems en
Catootjes

Computercursussen Joffershof

Al vele jaren begeleiden wij, Maria, Sophia, Toos, 
Truus, Harrie, Bert, Jac en Hanny personen die 
graag meer van de computer willen leren.

Op dinsdag 26 september is er een informatieve  
bijeenkomst om kennis te maken met de digitale 
wereld.                                                                                       
Deze bijeenkomst is van 9.30 tot 11.30 uur.                             
De kosten zijn  € 2,- incl. Koffi e.

Een week later starten we met de cursus van 10 
bijeenkomsten voor € 35,- incl. koffi e/thee. 

De cursussen worden gegeven naar aanleiding 
van opgave. Dinsdagmorgen, dinsdag namiddag 
en/of woensdagmorgen.

U kunt bij ons terecht voor lessen met Ipad, Tab-
let, Mobiel, Laptop. Ons doel is om samen gezellig 
rustig en naar eigen behoefte vertrouwd te raken 
met de digitale wereld.

Aanmelden kunt u via mail joffershof@home.nl of 
bellen met Hanny Willems tel: 06.10680658
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Brabant-Noord

www.brandweer.nl/brabant-noord

Woon of werk je in Vierlingsbeek/Groeningen 

of ben je overdag en ‘s avonds beschikbaar 

en heb je interesse in een uitdaging 

bij de brandweer?

Neem contact op met postcommandant Paul Toonen
 (t: 088 020 83 20   |   e: p.toonen@brwbn.nl)

Woon of werk je in Vierlingsbeek/Groeningen Woon of werk je in Vierlingsbeek/Groeningen 

of ben je overdag en ‘s avonds beschikbaar of ben je overdag en ‘s avonds beschikbaar 

BrandweerVierlingsbeek zoektbrandweercollega’s!Kom naar de informatieavond 
op woensdag 27 september 
om 19.30 uur in de kazerne van Vierlingsbeek 

GROEN LICHT
VOOR 

BRANDWEERROOD
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Vierlingsbeek/Groeningen

Kermismatinee
Kermisdinsdag werd het kermismatinee gehouden 
in gemeenschapshuis Joffershof. Met muziek van 
de Peelzwervers werd het een ouderwets gezellige
dansmiddag. De zaal was goed gevuld wat natuur-
lijk de gezelligheid ten goede kwam. Ook was er 
voor iedereen een lekkere oliebol! 

Bezoek Kevelaer
24 augustus brachten we een bezoek aan Kevelaer. 
Het weer was prachtig en we genoten van een 
mooie fietstocht. In Wemb sloten de mensen die 
met de auto’s waren aan en hier hadden we een 
heerlijke lunch. Daarna ging de tocht verder naar 
Kevelaer waar we allen samen de overleden KBO 
leden van Maashees en Vierlingsbeek/Groeningen 
herdachten met een korte ceremonie door voor 
hen allen een kaarsje te laten branden. De vrije tijd 
in Kevelaer werd door ieder op zijn/haar eigen ma-
nier ingevuld. 
Tijdens de terugweg was er nog een stop bij het 
Reijndersmeer. 
We mogen terugzien op een hele mooie dag.

Samen  eten
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 20 september om 17.00 uur bij De Bolle 
Buik in Maashees. 

Fietsmiddag
De jaarlijkse fietsmiddag is op donderdag 21 sep-
tember. We vertrekken om 13.30 uur vanaf het 
pleintje bij Herberg Thijssen. De route is ± 35 km. 
Deze middag is de koffie/thee en vlaai voor reke-
ning van de KBO. U hoeft zich van tevoren niet 
aan te melden

Fietsen op maandagmiddag
Iedere maandag kan men met een groep mee gaan
fietsen (mits het fietsweer is). Er wordt zo’n 25 tot 
30 km. gefietst en tussendoor wordt gestopt om 
iets te drinken. Vertrek bij de kerk om 13.30 uur.  

Wandelvoetbal 
De trainingen voor het wandelvoetbal zijn vanaf nu 
op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur op 
het hoofdveld van Sportpark Soetendaal. Contact-
persoon is Jos van Boekel, 0478-631839.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 15 en 29 september aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten
Biljarten in het Joffershof:         
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- en vrijdagmiddag   
Yoga in het Joffershof: 
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur 
 Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal:  
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur     
 Info 631839.
Jeu de Boules Joffershof:      
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur 
 Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen:
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
  en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur 
 Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof:
 donderdag van 10.45 - 11.45 uur 
 Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof: 
 vrijdag van 9.15 - 10.15 uur   
 en van 10.30 – 11.30 uur     
 Info 631232
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof: 
 1e zondag van de maand om 14.00 uur.     
 Info 632028

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

De Zonnebloem  

wil iedereen uit 
Vierlingsbeek en Groeningen
bedanken voor hun bijdrage                                           

aan onze collecte.

Het geld zal goed besteed worden
om met onze gasten                                                 

leuke uitstapjes te maken.

Bedankt 
Zonnebloem  Vierlingsbeek Groeningen  
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    VONDEL VIERLINGSBEEK 

70 jaar

DIT VIEREN WE TIJDENS HET 
JUBILEUM CONCERT OP ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 

Waar: Concordia ,Vrijthof 1,Vierlingsbeek 
Aanvang: 11.00 uur 

Entree: Gratis 

Met medewerking van: 
Groenings koor uit Groeningen 

Le Rossignol uit Lottum 
Klapa Per Caso uit Venray 

Wij nodigen u van harte uit op zondag 24 september 

Hoe staat het met de openbare 
orde en veiligheid in Beek?  

Eind oktober  2017 staat “de openbare orde en 
veiligheid binnen de dorpen” centraal in een over-
leg tussen de wijk- en dorpsraden en de Gemeen-
te.

Voor dit overleg wil de dorpsraad graag input heb-
ben van de inwoners van Vierlingsbeek: hoe ervaar 
jij de openbare orde en veiligheid in ons dorp?

Hierbij valt te denken aan: geluidsoverlast, vanda-
lisme, samenscholingen, geweld, probleemjonge-
ren, vernielingen, horeca, openbare inrichtingen, 
overvallen, overlast van (hang-)jeugd, evenemen-
ten, sluitingstijden, alcohol bij minderjarigen, ver-
boden activiteiten, speelgelegenheden, etc.  

Bovendien willen wij graag van jou horen, of er op 
het gebied van de verkeersveiligheid in en rond 
Vierlingsbeek aandachts- c.q. verbeterpunten zijn.  

Onze vragen aan jou: 
- Hoe kijk jij aan tegen de openbare orde en 
 veiligheid?  
- Heb jij aandachtspunten voor wat betreft de 

verkeersveiligheid?

Wij zouden het op prijs stellen wanneer jij uiterlijk
vrijdag 29 september a.s. een reactie stuurt naar 
ons secretariaat: frans.spiekman@ziggo.nl., 
Heihoekscheweg 42. Je kunt ook bellen: 631826 
(Frans Spiekman) of 632426 (Vincent Gerrits)

Op de volgende dorpsraadvergadering d.d. 3 okto-
ber a.s. zal het onderwerp ‘openbare orde en vei-
ligheid’ aan de orde komen. Natuurlijk ben je dan 
van harte welkom!

Dorpsraad Vierlingsbeek

Zwarte band / 1ste dan voor 
Danny Botden

Al eerder hebben we laten weten dat Randori 
sinds deze winter in een aantal groepen toewerkt 
naar het behalen van noemenswaardige resultaten
in het wedstrijdjudo. De basis is de afgelopen 10 
maanden gelegd, na de zomer starten de wedstrijd-
judoka’s weer aan een intensive sessie van 10 we-
ken á 6 uur per week wedstrijdtraining. Wij wensen 
iedereen veel succes en hebben er vertrouwen in 
dat de persoonlijke doelstelling worden behaald.

Naast de wedstrijdselectie is Judoclub Randori e.o.
in het voorjaar ook gestart met een zwarte band 
examengroep van 8 fanatieke, voornamelijk senior, 
judoka’s. Onder begeleiding van judoleraar Daniel 
Kuipers (gediplomeerd judoleraar B) wordt toege-
werkt naar de felbegeerde zwartkleurige band.

We hebben deze groep o.a. kunnen opstarten door 
de interesse van een aantal judoka’s van buiten 
onze regio. Blijkbaar valt de professionele benade-
ring van Judoclub Randori ook buiten onze ge-
meentegrenzen in de smaak. Vanuit Gemert en 
Bakel werden we benaderd voor de inzet van onze 
expertise, hier zijn we natuurlijk vereerd op in ge-
gaan. 

Het eerste resultaat van deze techniek groep willen
we jullie niet onthouden. 

Onlangs heeft Danny Botden zijn zwarte band / 1ste 
dan behaald door een mooi examen aan de exa-
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Alles bijeen 2 jaar!

Op 27 september vieren wij dat Alles bijeen 2 jaar 
geleden startte in het Joffershof. Inmiddels weten
steeds meer mensen de weg naar Alles bijeen te 
vinden en kunnen zij iedere dag terecht op deze 
fi jne, warme plek. Onze medewerkers en vrijwilli-
gers zetten zich dagelijks in met de juiste professi-
onaliteit: het hart op de goede plek, deskundigheid 
op het terrein van welzijn en zorg en waar nodig on-
dersteund door diverse instanties en begeleiding. 
Hierbij kunt u denken aan thuiszorg, huisartsen, 
Fysiotherapie van Dongen, gemeente en….
Wij zijn trots en blij dat Monique en Frank van der 
Zanden deze dag een extra feestelijk tintje willen 
geven door haar vertelling Licht bij ons te laten ho-

mencommissie te presenteren. Hierbij mag de in-
zet van onze eigen Roel Geers (als valpartner) niet 
worden onderschat.

 
L: Danny Botden, m: Daniel Kuipers (Judoleraar/
Coach B), R: Roel Geers

Is je interesse gewekt, kom dan gerust een keer 
kijken hoe wij jonge kinderen spelenderwijs het 
judo en vallen aanleren.

Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. traint elke 
dinsdagavond vanaf 18.00 uur in de gymzaal van 
Basisschool Laurentiushof te Vierlingsbeek. In alle 
groepen hebben wij nog plaats voor nieuwe leden. 

Voor meer informatie kijk op onze website:
http://www.judo-vierlingsbeek.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.

ren en zien. 
Iedereen is bij deze uitvoering van harte welkom! 
Aansluitend is er ruimte en tijd voor een kopje kof-
fi e en lekkers, tenslotte zijn we jarig! Ook kinderen 
worden nadrukkelijk uitgenodigd om hierbij aan te 
sluiten en mee te genieten!

27 september
15.00 uur
Alles bijeen

Wij hopen U te kunnen begroeten op deze speciale
middag!

Beste inwoners,

In het weekend van 1 t/m 4 september was het 
Kermis in Groeningen. Voor de 5de keer organi-
seerde de Kermiswerkgroep, 7 enthousiaste in-
woners van Groeningen, de Kermis. Op zaterdag 
staan er attracties die de Kermiswerkgroep in deze 
eerste 5 jaar gemaakt en aangeschaft heeft, op 
zondag verzorgt ook een verhuurbedrijf een aantal 
attracties. Met een budget van de gemeente, de 
verkoop van attractiekaartjes én de inkomsten uit 
de loterij, wordt de Kermis bekostigd.  

Graag willen wij onderstaande bedrijven en spon-
soren kei 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 lotenko-
pers, geen loterij en geen inkomsten om de Kermis 
van te organiseren! Degene die een prijs gewon-
nen hebben en niet bij de loterij aanwezig waren, 
krijgen de prijs thuis bezorgd.  
Nogmaals: enorm bedankt sponsoren!

Met vriendelijke groet,
Kermiswerkgroep Groeningen

De Sponsoren:
Tupperware Harriet Verstappen- Gradje Welbers 
tweewielers- Beautysalon Chantal- Boerderijwinkel 
Timmermans- LJ Woodproducts- Boomkwekerij 
Bardoel- Bavaria- Djeenz Overloon- Tonny Thijssen-
Lady’s Night- Britta van Berlo- Hondenpension 
Ommehof- Louis Leeijen metsel- en tegelwerken- 
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CV de Keieschieters- Schildersbedrijf Romeo 
Hendriks- Didi Venray- Govert Ketelaars Bouwhulp- 
Bloems Overloon- Brezan Boxmeer/ Venray- Kap-
salon Toine- Zorgboerderij ‘t Molenveld- Autobedrijf 
Kusters Vierlingsbeek- Ebben aardappelen- Ynonne 
Jacobs Memories photography- Kwalitaria Plaza 
Overloon-Siebert Wonen- Restaurant De 4 Linden- 
Pizzaria en Grillroom Alanya Boxmeer- Stichting 
Outlands- Juf Michelle Studiebegeleiding- Muse-
um-winkel Overloon- Kwekerij De Schans- Pimper-
nel Marijke v Bergen- Veerdienst vd Boogaard- 
Café De Wildeman- Museum Van Postzegel Tot 
Tank- Autobedrijf Harm Martens- Herberg Thijssen 
Open air- Bekse Kroegentocht- Evers Installatiebu-
ro- Maroil Marc Oudenhoven- Plus Verbeeten- 
Pannenkoekenrestaurant ‘t Genot- Kapsalon José-
Restaurant Museumzicht- Bekse Biercantus- 
Boomkwekerij Dave Ebbers- Oorlogsmuseum 
Overloon- Café De Zandpoort Groeningen- Welcom 
by Janssen Boxmeer- BarreTocht Groeningen- AJ 
Laktechniek- Mark van Berlo- Bardoel Tuin- en Be-
strating- Orifl ame Monique Nabuurs- Kastje me 
nou- Angele Duijkers- Tapas Proeverij Overloon- 
Asteria Venray- Lekker Beks- Judith Rouwens 
Hampshire Mill- Veko Koeltechniek- De Vos con-
tainerservice- Gilde Groeningen

Streekmarkt Groeningen

Kom proeven en genieten op de eerste editie van 
Streekmarkt Groeningen! Op zondag 24 september
van 10.00 - 17.00 uur op het terrein rond kasteel 
de Voirt aan de Voortweg 8 in Groeningen.

Maak kennis met lokale producten en hun makers. 
Iedereen die een hobby, (oud) ambacht, iets origi-

Medebouwer gezocht voor half vrijstaande 
gevelboerderij rechter gedeelte in Groeningen.

perceeloppervlak circa 460 m2                                              
Inhoud circa 500 m3

bouwvergunning aanwezig
indeling van de woning kan in overleg 
aangepast worden (bijv. slaapkamer en 
badkamer op begane grond)
 
Voor info hans.gerrits@ziggo.nl

neels, lekkers of interessants heeft te laten zien, 
proeven, horen, ruiken of wil verkopen, beleef het 
op deze  streekmarkt.  Allemaal (h)eerlijke produc-
ten met een goed verhaal.

Naast allerlei lekkernijen zijn er ook kramen met 
dingen als: een middeleeuwse smederij, imker met 
eigen honing, handgemaakte wenskaarten, een 
koperslager, etherische oliën en zelfgemaakte 
zeep, een mandenmaker, zelfgebakken brood- en 
gebakkraam, een pottenbakker, wasnoten, streek-
boeken, handgemaakte sieraden, kleur- en interi-
euradvies en handwerkproducten van mensen met 
een beperking.

Kortom een gezellig dagje uit vol ambacht, duur-
zaamheid en biologische producten voor iedereen!

Zie ook: https://landgoeddevoirt.nl/                        
https://www.facebook.com/LandgoeddeVoirt

Toneelvereniging Kom Op 
presenteert: Bezoekuur

Twee mannen, twee ziekenhuiskamers. En ze he-
ten allebei T. Smit! 
Dat zou kunnen leiden tot allerlei 
verwarringen en ja  hoor, dat doet 

het ook. Vooral als de 
ene rijke meneer Smit 
zich voor zijn toekom-
stige schoonmoeder 
anders moet voor-
doen als hij is en de 

andere (arme) meneer Smit erg opziet tegen de 
ziekenhuisrekening. Gooi er nog een ex, een oner-
varen arts en een verpleegster bij die alles al ge-
zien heeft . 

BEZOEKUUR staat gerant voor een avond vol ver-
warringen en (bijna) ziekmakende ontwikkelingen.

Vanwege de rust van onze patiënten hebben wij 
speciale bezoekuren. 
Zondag 29 oktober 20.00 uur Plein 27 Maashees
1, 2 en 3 november 20.00 uur ’t Pelgrimshuis 
Smakt

Kaartjes €8,- (vanaf 17 sept) toneelkomop@live.nl 
/ 06-51231298 www.toneelkomop.nl /
www.facebook.com/toneel.kom.op/

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens een van 
onze bezoekuren en kijken ernaar uit u te voorzien 
van een avondje amusement en gezelligheid.

verwarringen en ja  hoor, dat doet 

anders moet voor-
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Holtmeulen Meulewei Geijsteren
‘gedachten malen rond’
Tekst Kristianne Tummers blijvend op waterrad

Het drukbezochte festival Schijt aan de Grens is 
voorbij, de meeste sporen zijn verdwenen. Maar 
niet in de prachtig gelegen Meulewei in Geijste-
ren (Sint-Wilbertsweg 24). Aan het waterrad van 
de Holtmeulen is nog wat aanwezig: de tekst ‘ge-
dachten malen rond’ van beeldend kunstenaar 
Kristianne Tummers.

MEE zoekt ervaringsdeskundigen 
in Land van Cuijk

Wil u uw ervaring met leven met een beperking 
en zorg of hulpverlening inzetten om anderen 
te helpen? Dan zoekt MEE u!

MEE Noordoost Brabant vindt het belangrijk om 
ervaringsdeskundigen te betrekken bij haar werk. 
Bijvoorbeeld in gesprekken met cliënten, training-
en voor professionals of gesprekken met gemeen-
ten. Ervaringsdeskundigen werken als vrijwilliger 
en weten als geen ander hoe het is om een beper-
king te hebben. Of te leven met iemand met een 
beperking. Ervaringsdeskundigen en professio-
nals kunnen elkaar daarom prima aanvullen. Heeft 
u een beperking en heeft u ervaring met zorg of 
hulpverlening? Of bent u mantelzorger van iemand 
met een beperking? En wilt u anderen helpen door 
het delen van uw ervaring? Dan zoeken we u!

In oktober start MEE Noordoost Brabant een trai-
ning (drie dagdelen) waaraan ervaringsdeskundi-
gen en consulenten van MEE meedoen voor de 
regio Land van Cuijk. Samen ontwikkelt u een visie 
op de inzet van ervaringsdeskundigen in het werk 
van MEE. U leert hoe u uw ervaringen kunt inzet-
ten. De consulent van MEE ervaart de meerwaarde 
van ervaringsdeskundigheid in het werk. We be-
spreken welke vaardigheden nodig zijn om erva-
ringsdeskundigheid zo goed mogelijk in te zetten. 
Na de training bekijken we het vervolg. Dit is af-
hankelijk van wat u goed kunt en leuk vindt en de 
mogelijkheden die er zijn binnen de regio Land van 
Cuijk.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem 
dan contact op met kwartiermaker Inga Jacobs 
van MEE voor een afspraak. 
E-mail i.jacobs@demeentgroep.nl, telefoon 
088 465 37 98. We bespreken uw ervaring, moge-
lijkheden en verwachtingen en wat MEE u kan bie-
den. Ervaringsdeskundigen krijgen een vrijwillig-
ers- en reiskostenvergoeding en begeleiding waar 
nodig. 

Paddenstoelen: 
Helden van de herfst

We zien ze al volop, de "Helden van de natuur". 
Door veranderingen in het klimaat en de natte 
weersomstandigheden wat vroeger dan gebruike-
lijk. Ga eens gewapend met een vergrootglas, een 
spiegeltje en misschien een fototoestel, een “foto-
mobieltje” kan ook, naar het bos en kijk goed om je 

Kristianne Tummers was een van de kunstenaars 
in de Meulewei tijdens Schijt aan de Grens. 
Zij voegde o.a. met haar ‘waterwoorden’ een poë-
tische dimensie toe aan de Meulewei, ook maakte 
ze de boom met ‘regendraden’. Op het waterrad 
plaatste zij een speciaal hiervoor gemaakte tekst. 
Na de lovende reacties van de bezoekers besloot 
Kristianne het kunstwerk in bruikleen te geven aan 
het waterrad (met goedvinden van de familie Rut-
ten). Deze woorden zijn nu blijvend te lezen.

De tekst is met houten latten bevestigd op de 6 
‘spaken’ van het rad, past in de sfeer die de water-
molen oproept en versterkt het gevoel van bezin-
ning. De woorden draaien mee met het waterrad. 
De titel is ‘gedachten malen rond’. Er zijn kaarten 
verkrijgbaar met foto en tekst.

De Holtmeulen in de Meulewei nodigt uit om even 
op het bankje te zitten, te kijken naar het waterrad 
met het gele vogeltje, de tekst te lezen en even je 
gedachten te verzetten.

Via een poortje (goed sluiten!) kan men de Meule-
wei in richting waterrad.

Overigens is de interessante overzichtstentoonstel-
ling met werk van alle deelnemende Schijt aan de 
Grens- kunstenaars nog t/m 17 september te zien 
in het Venrays Museum in het nieuwe pand De 
Borggraaf. www.museumvenray.nl
www.kristiannetummers.nl
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Maasheggenloop 2017

Op 24 september 2017 organiseert A.V. Sporting 
Boxmeer de 16e editie van de Contiweb Maasheg-
genloop. Met verschillende afstanden is dit een 
prachtig hardloop-evenement voor jong en oud. 
Voor de jongste hardlopers (tot en met 5 jaar) is 
er een Bambinoloop (250 meter). Bij deze loop is 
het geen probleem dat ouders meelopen met hun 
kind. Voor de junioren (tot en met 15 jaar) wordt er 
een 1000 meter Jeugdloop uitgezet door de 
Steenstraat in Boxmeer.

Voor de senioren worden drie parcoursen uitgezet 
dwars door het prachtige Maasheggengebied van 
Boxmeer en Sambeek. De afstanden waarop dit 
jaar gelopen kan worden zijn 5, 10 en 15 kilome-

heen. Je vindt ze vast en zeker, van groot tot klein, 
mooi gekleurd, of misschien niet. Aan de onderzij-
de is met een spiegeltje goed te zien of het een 
plaatjes- of buisjeszwam is; een belangrijk determi-
natiekenmerk. Maar wat is de naam? Met een pad-
denstoelengids, de loep, het spiegeltje kom je een 
heel eind. Kom je er niet uit, dan kan een padden-
stoelenspecialist van een IVN afdeling misschien 
hulp bieden. Foto's van de paddenstoel zijn dan 
een handig hulpmiddel. Veel afdelingen van het IVN 
organiseren natuurexcursies gedurende het hele 
jaar. Ervaren natuurgidsen gaan met je op pad en 
de komende maanden kom je zeker paddenstoe-
len tegen.

Het Land van Cuijk heeft 3 IVN-afdelingen: IVN De 
Groene Overlaat in Cuijk, IVN De Maasvallei in 
Boxmeer en IVN Grave. Op de websites van deze 
afdelingen zijn de wandelingen te vinden.
Voor meer informatie is de website van het IVN 
(Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) 
erg handig: https://www.ivn.nl/paddenstoelen/
herkennen. Hier kun je vinden wat eigenlijk een 
paddenstoel is, het nut van de paddenstoel als 
“puinruimer” in de natuur en het grote belang voor 
de mens als producent van antibiotica.

Wereld Alzheimer Dag in  Boxmeer 
met Heleen van Royen. 
 
Sinds 1994 is het elk jaar op 21 september Wereld 
Alzheimer Dag. Op deze dag wordt wereldwijd aan-
dacht gevraagd voor alle vormen van dementie, 
waaronder de ziekte van Alzheimer. In Nederland
organiseren alle regionale afdelingen activiteiten in
het kader van Wereld Alzheimer Dag (WAD) op of 
rond deze datum. In het Land van Cuijk & Gennep 
organiseren we deze dag op vrijdag 22 septem-
ber om 14.00 uur in samenwerking met de biblio-
theek en steunpunt mantelzorg.

ter. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit 
jaar géén halve marathon. 

De starttijden en afstanden die gelopen kunnen 
worden zijn als volgt: Bambinoloop 250 meter 
(09:45 uur), Jeugloop 1 kilometer (10:05 uur), 5 ki-
lometer (10:20 uur), 10- en 15 kilometer (10:00 
uur). Voorinschrijving is online mogelijk tot 23 sep-
tember 2017 en is voor iedere afstand goedkoper 
dan na-inschrijving. Na-inschrijven is mogelijk tot 
een half uur vóór de start van de wedstrijd. Voor de 
eerste 100 inschrijvers van de 5-, 10- en 15 kilo-
meter is er een hardloop-shirt beschikbaar. Voor 
alle jeugd deelnemers is er een leuke herinnering 
en voor de podiumplaatsen een mooie beker.

De Maasheggenloop start bij Café-zaal ‘t Centrum 
aan de Steenstraat 56 in 
Boxmeer. Hier is ook het inschrijfbureau geves-
tigd.

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.
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De fi lm “Het doet zo zeer” wordt getoond. In deze 
fi lm schetst Heleen van Royen een portret van haar 
moeder bij wie beginnende dementie is geconsta-
teerd. Aansluitend wordt Heleen van Royen geïn-
terviewd en beantwoordt zij vragen uit het publiek. 

Op die middag is er in de bibliotheek van Boxmeer 
een informatiemarkt waar organisaties voor hulp 
en advies bij dementie zich presenteren.

Ook wordt de Eerste Hulp Bij Dementie koffer uit-
gereikt aan de heer Cyril Crutz, directeur-bestuur-
der BiblioPlus. Deze EHBD koffer bevat folders en 
boeken over dementie en kan via de bibliotheken 
gratis worden geleend door mensen met dementie 
en betrokkenen. Daarnaast is in alle bibliotheken 
in het land van Cuijk & Maasduinen een presenta-
tie ingericht met folders, fl yers en boeken over de-
mentie.
Wij nodigen u allen uit om deze unieke dag met 
ons te beleven. 
Het programma in de bibliotheek en de Weijer is 
als volgt:
14.00 uur:  Ontvangst in de bibliotheek met koffi e/ 
 thee en start informatiemarkt
14.30 uur:  Verzamelen in zaal De Weijer, uitreiking  
 Eerste Hulp Bij Dementie Koffer
14.35 uur:  fi lm Het doet zo zeer (kosten € 3,- )
15.45 uur:  Welkom Heleen van Royen, interview  
 met Heleen en napraten over de fi lm
16.45 uur:  terug naar de bibliotheek voor koffi e,  
 thee, bezoek informatiemarkt en een  
 meet & greet met Heleen van Royen.
17.30 uur:  Sluiting informatiemarkt

Kijk voor meer informatie op 
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/land-
van-cuijk-en-gennep 

OPROEP 
HART-KOOR

HART-KOOR bestaat nu bijna 1 jaar en wil graag 
nog verder groeien met nieuwe leden. Onder de 
enthousiaste leiding van dirigente Loes Wijnhoven
(bekend van Clean Pete!) zijn er afgelopen jaar veel 
optredens geweest in Boxmeer, zoals verschillende
maatschappelijke optredens, de opluistering van de
familieviering op kerstavond in de basiliek, mede-
werking aan de gemeentelijke Dodenherdenking in 
het gemeentehuis en de uitvoering van een druk-
bezocht en zeer geslaagd tuinconcert in Sambeek. 

Op de agenda voor het najaar van 2017 staat 
deel-
name aan het kerstconcert van koor Voix-Là uit 
Beugen, aan het kerstconcert van het Weijerkoor 
uit Boxmeer en opnieuw aan de familieviering op 
kerstavond in de basiliek.

ALS JE VAN ZINGEN HOUDT én PLEZIER 
MAKEN: GA HART-KOOR!
Verschillende muziekstijlen - muzikale zang-
ontwikkeling - vaak optreden.
Voor jonge mensen van 12 - 30 jaar.
Aanmelden of meer informatie: 
hartkoorboxmeer@gmail.com
Contributie: € 150,- per jaar.

Kom vooral een keer proefdraaien op dinsdag 
tussen 18.30 - 19.45 u in de Weijer, dan maak je 
het mee! 
Adres: de Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer.

Volg Hart-Koor Boxmeer op Facebook of Insta-
gram.

MAIL ONS OM JE OP TE GEVEN OF KOM 
NAAR DE OPENBARE REPETITIE OP 
19 SEPTEMBER a.s.
We zien naar je uit!

Kinderen Maasziekenhuis pimpen 
hun rolstoel

Een gewone rolstoel vinden kinderen maar saai. 
En kinderen houden nu eenmaal niet van saai, ze-
ker niet als zij zich in een ziekenhuis in een rolstoel 
moeten verplaatsen. Dit bracht Berry Geurts van 
het Maasziekenhuis op het idee om die kinderen 
zelf een ontwerp te laten maken voor de kunststof 
spaakbeschermers van de rolstoelen van de afde-
ling Kind. “Voor en door kinderen, is nu eenmaal 
mijn motto”, aldus de pedagogisch medewerker.
Die kinderen waren meteen enthousiast en toon-
den hun creatieve talenten. De kosten voor alle 
benodigde materialen en aan te schaffen bescher-
mers nam stichting ‘Vrienden van het Maaszieken-
huis’ voor haar rekening.

Kleurrijke ontwerpen
Het ontwerp voor de tiener-rolstoel werd gemaakt 
door Julia met een kleurrijke variant op het yin 
yang-symbool. Voor de kinderrolstoel werden de 
ontwerpen van Emma, Indy en Jesse als drie taart-
punten samengevoegd tot één rond geheel. Daarin 
zijn een gouden Jopie (het ziekenhuiskonijn), een 
hart en afdelingsmascotte Mees te herkennen.
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zaterdag 30 september > concert/EP 
release > JACKSON’S CAGE + 
FOXLANE + JIMMIE BAX
De band Jackson’s Cage is anderhalf jaar geleden 
ontstaan als doorstart van het eveneens uit 
Vierlingsbeek afkomstige New Generation en sinds 
die tijd heeft de band hard gewerkt aan nieuwe, 
eigen nummers. Op donkere maandagavonden 
schreef frontman Jaap Verbeeten het gros van zijn 
emoties op papier en hiermee was de basis voor 
de band gelegd. Samen met Sam Koppes, Luuk 
Jacobs, Bart Jansen en Bram van der Zanden is 
het avontuur van Jackon’s Cage vervolgens be-
gonnen. Het geluid van de band kenmerkt zich 

door de symfonische orgelklanken. 3voor12 Gelder-
land schreef ook al eerder over de groep: ‘…het 
knap bespeelde orgel geeft er toch een origineel 
tintje aan.’ De show straalt energie uit en de catchy 
rocksongs dragen daar zeker aan bij. Daarnaast 
speelden de vijf heren op Radio Veronica, wonnen 
ze de publieksprijs als beste studentenband van 
Nijmegen en zijn ze afgelopen zomer druk bezig 
geweest met de opnames van hun eerste EP die 
vanavond feestelijk wordt gereleased.

Speciale gast vanavond is Foxlane, frisse psyche-
delische indierock uit Nijmegen. Foxlane heeft het 
druk gehad het laatste jaar: het viertal nam geheel 
zelfstandig een debuut EP op, wist de Nijmeegse 
studentenband wedstrijd Kaf En Koren te winnen 
en nam daarnaast ook deel aan een internationaal
uitwisselingsproject samen met opkomende 
bands uit naburige landen. Foxlane probeert iets 
nieuws te brengen door een funky/jazzy georien-
teerde ritmesectie in te kleuren met hazy synths en 
gitaargeweld uit de indie. De eerste single Blown 
Out kreeg een plek in de indiecharts van IndieXL 
en de band streeft ernaar om met hun debuut EP 
All Quite Good Now naam te maken binnen de in-
diescene.

Om het ijs te breken op deze releaseparty van 
Jackson’s Cage, opent Jimmie Bax de avond. 
Deze uit Wijk en Aalburg afkomstige singer/song-
writer speelt sfeervolle en intieme akoestische folk 
met covers van onder andere Passenger en 
Johnny Cash.
zaal open: 21.00 uur > entree: gratis

Gryphus Formule 1 Café
De zomer is voorbij, het najaar nadert maar de 
Formule 1 blijft leuk! En de grote vraag is natuurlijk
of onze Max zijn auto’tje weer heel aan de fi nish 
kan krijgen. O ja, en natuurlijk Hamilton, Vettel en 
noem ze maar op. Of het Max gaat lukken? We 
zullen het zien want ook dit seizoen zullen (onder 
voorbehoud) weer alle Grand Prix races op een 
grootbeeldscherm worden vertoond. Wij gaan er 
weer eens goed voor zitten. En U?
➜	zondag 17 september: GP SINGAPORE
➜	zondag 1 oktober: GP MALEISIE
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

Afl eiding
Behalve dat de rolstoelen binnen het ziekenhuis nu 
zeer herkenbaar en opvallend zijn, zijn de gepimp-
te rolstoelen nu ook prettig voor de kinderen, zo 
laat Berry Geurts weten. “De kleurrijke spaakbe-
schermers leiden namelijk af van de reden waarom 
kinderen hier zijn. Dat is dan niet meer automa-
tisch het eerste gespreksonderwerp als iemand 
ze aanspreekt, maar juist die kleurrijke spaakbe-
schermers.”

Gewoon geweldig!
De spaakbeschermers zijn onthuld door vice-voor-
zitter Jan van Raaij van de Vrienden van het Maas-
ziekenhuis in het bijzijn van de jonge kunstenaars 
en hun familie. En behalve Berry was ook manager 
Margriet van Buuren aanwezig. Jan Van Raaij vatte 
zijn bewondering en waardering namens de Vrien-
den van het Maasziekenhuis kort samen: “Gewoon 
geweldig!”
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vrijdag 24 november > Youssef El 
Mousaoui > Helemaal Alleen 
Succesvolle Vlaamse komiek die zijn rampzalige 
levensverhaal koppelt aan humor. Een vermakelijke 
onemanshow. Persoonlijk en oprecht. 

Hier is hij dan eindelijk. De onemanshow Helemaal
Alleen van cabaretier Youssef El Mousaoui. 
Youssef timmert al enige jaren aan de comedyweg
in België. Nu is hij klaar om Nederland te bestor-
men. Oorspronkelijk zou zijn, inmiddels vierde, pro-
gramma gaan over alles wat er misgaat in deze 
wereld. Plots gebeurde het onverwachte. De zeer 
succesvolle komiek met het perfecte huwelijk en 
het wondermooie kind kwam terecht in een wereld 
van miserie en crisis. Alles wat kon mislopen, liep 
mis. Een inbraak, een echtscheiding, een faillisse-
ment. Hij bleef alleen achter met een stoel in een 
leeg appartement.

Voor dit programma herwerkte Youssef de meest 
droevige momenten in zijn leven tot een super-
grappige en amusante voorstelling. Over depres-
sie, eenzaamheid en burn-out. Een eerlijk verhaal 
waar gelukkig ook ruimte is voor een harde lach!
www.onemanshows.be

vrijdag 15 december > William Boeva > 
Reset (try-out)
Met zijn volle 1,37 meter aan linkerzijde en 1,42 
meter aan de rechterkant is William Boeva (Ant-
werpen, 1989) de grappigste dwerg der Lage Lan-
den. Na met zijn eerste succesvoorstelling 
Megalomaan ook een deel van het zuiden van 
Nederland te hebben veroverd, ging het leven van 
William als één grote rollercoaster: nu en dan ste-
vig over de kop, onverwachte bochten en hier en 
daar een kotsplekje. De spannende rush van zijn 
eerste Nederlandse tournee was misschien het 
beste dat hem ooit is overkomen, maar hij zat niet 
echt aan het stuur.
Alles is veranderd, maar is hij zelf veranderd? Aan-
vaarden de mensen hem nu om wie hij echt is… 
Of om wat hij doet… Of omdat het moet? Bij elk 
antwoord komt er een nieuwe vraag. Tijd om de 
knop in zijn hoofd om te draaien, de boel te reset-
ten en opnieuw op te starten. Nóg sneller, nóg 
scherper en nóg verrassender. Want er is nog zo-
veel te vertellen.
William Boeva won in 2011 de publieksprijs op 
Culture Comedy Award en ontving in 2013 de ju-
ryprijs tijdens Humo’s’Comedy Cup. De Belgische 
krant De Standaard over Reset: “In deze comedian 
schuilt een veelbelovend komisch acteur, met een 
arsenaal aan stemmetjes, gebaren en mimiek.” 
(★★★★)
www.williamboeva.be

vrijdag  26 januari > Emiel van der Logt 
> Stop Met Huilen
Emiel van der Logt maakt stand-up comedy zoals 

CABARET IN GRYPHUS? LA ME NIE 
LACHE!
Nou, dan zult U van goede huize moeten komen. 
Want na jaren vol melige meiden, dolle duo’s, cyni-
sche conferenciers, snelle stand-uppers, dames 
met ballen, heren met hersens, rare vogels en an-
dere prettig gestoorde types trakteren wij U ook 
dit seizoen 2017-2018 weer op een vijftal gevarieer-
de avonden vol prettige buikpijn. Onbedaarlijk la-
chen om prachtige programma’s van Nederlands 
en Vlaams cabarettalent. Wedden dat het U niet 
lukt om nie te lache?

sponsors
Het cabaretprogramma van Gryphus wordt mede 
mogelijk gemaakt door PLUS Verbeeten, Evers In-
stallatieburo, LekkerBèks - dagverse maaltijden, 
Syntax Personeelsdiensten, Van den Boogaard 
Veerdienst, Creemers Glas- Schilder- en Onder-
houdswerken, Boomkwekerij Bardoel, REMAX PC, 
Blommestein Hoveniers en De Schutkooi. Zij allen 
houden namelijk van een gulle lach!

vrijdag 20 oktober > Martijn Kardol > 
Bang (try-out)
Martijn Kardol won in één theaterseizoen alle prij-
zen op het Leids Cabaret Festival en het Groninger
Studenten Cabaret Festival. Iets wat nog geen ca-
baretier ooit eerder was gelukt. De Volkskrant om-
schreef hem als een "uitstekende verteller met een 
grote theatrale trukendoos", de NRC noemde hem 
“indrukwekkend” en Dagblad van het Noorden 
“een geweldige winnaar”.

Bang is het ca-
baretdebuut van 
deze doodge-
wone jongen 
uit Barneveld, 
waarin hij zijn 
publiek mee-
neemt in zijn 
wonderlijke we-
reld vol creatie-
ve observaties 
en oplossingen. 

Naast cabaretier is Martijn radiomaker bij 3FM en 
heeft hij een radiocolumn in de ochtendshow van 
Domien Verschuuren. Ook studeerde hij, zonder 
specifieke reden, Zweeds en sociologie. 
www.martijnkardol.nl
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Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                                                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

het hoort: zo veel mogelijk grappen! 
In Stop Met Huilen gaat Emiel alle kanten op: van 
vrouwenlogica tot oververmoeidheid, dictators, 
ninja’s, alcoholcontroles, vieze mannetjes, vluchte-
lingen en bijna dood ervaringen. Van lekker luchtig 
tot zware shit. En terug. Zonder filter en zeker niet 
altijd politiek correct. Want hoe erg je ook denkt 
dat je leven is, er valt altijd wat te lachen. Stop met 
huilen.

Emiel won de jury- en publieksprijs van de Comedy 
Slam, stond in 2014 in de finale van het prestigi-
euze cabaretfestival Cameretten en speelde onder 
meer op het International Comedy Festival 
Rotterdam en de Zwarte Cross.
www.emielvanderlogt.nl

vrijdag 2 maart > Rob Scheepers > 
Kom Maar Op (try-out)
Rob Scheepers won de Padoem Patsss Oneliner 
Extravaganza in Toomler, mocht aanschuiven bij 
DWDD en Jinek, kreeg een wekelijkse radiocolumn 
en werd een van de steunpilaren van het tv-pro-
gramma Padoem Patsss. En dat terwijl zijn nieuw-
jaarsconferènces in het zuiden van het land avond 
na avond uitverkocht raakten én hij met zijn de-
buutprogramma Schroot met veel succes ook bo-
ven de grote rivieren debuteerde.

Na deze wonderlijke wending realiseert de caba-
retier uit Sterksel zich dat het tweede deel van zijn 
leven is begonnen. Radio, televisie en theaters ver 
buiten de Brabantse grenzen bespeelt hij inmiddels
met veel plezier en succes. In zijn tweede show 
vertelt Rob aan de hand van scherpe, herkenbare 
en humoristische anekdotes over alledaagse situa-
ties en de verrassingen die zomaar kunnen opdui-
ken. Of Rob daar klaar voor is? Kom maar op!
www.robscheepers.com

vijf op een rij
☺ vrijdag 20 oktober 2017 > Martijn Kardol > 

Bang (try-out)
☺ vrijdag 24 november 2017 > Youssef El 

Mousaoui > Helemaal Alleen
☺ vrijdag 15 december 2017 > William Boeva > 

Reset (try-out)
☺	vrijdag 26 januari 2018 > Emiel van der Logt > 

Stop Met Huilen
☺	vrijdag 2 maart 2018 > Rob Scheepers > 
 Kom Maar Op (try-out)

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 
voorstelling telefonisch te reserveren via 
0478-631802 of 0478-630508. Reserveren via 
internet kan op www.gryphus.nl. 
Kaarten kosten 12,50 euro.

jonger dan 20?
Valt U in die leeftijdscategorie dan kunt U profite-
ren van een geweldig aanbod. Bezoekers die jon-
ger zijn dan 20 jaar kunnen een korting van 3,00 
euro krijgen op de entreeprijs. Toon een geldig le-
gitimatiebewijs aan de kassa en doe er Uw voor-
deel mee!

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Onderhoud, reparatie,
apk van alle merken, in- en verkoop.

Schootsveld 2
5821 EH Vierlingsbeek
Tel. 0478-634020
info@muldersautos.nl

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Mar-Oil Oliehandel
Ook voor klein-verpakking motorolie  en heftruckflessen  

kunt u bij ons terecht.

• 5 kg (Dinfles) - €15,-
• 10,5 kg - €24,-

• • 5 kg (Dinfles) - €15,-5 kg (Dinfles) - €15,-5 kg (Dinfles) - €15,-
• • 

Gasfles leeg? Wij zorgen ervoor
dat u snel weer kunt BBQ-en!

• • 
Openingsti jden: maandag t/m vri jdag 9:00 - 16:00  

Zaterdagmorgen 9:00 - 12:30  
Molenweg 2 • 5821 EA Vierl ingsbeek • Tel: 0478-561541 

 www.mar-oil.nl • info@mar-oil.nl

Warme Bakker Degen
Reclame: 18 t/m 23 september
	 ●  Peer karamelvlaai  € 10,35
	 ●  Vezelbrood  €  2,35
	 ● Kaiserbroodje  €  0,25

Reclame: 25 t/m 30 september
	 ●  Pruimenvlaai  € 10,35
	 ●  Oogstbrood  €  1,90	

	 ●	 8 Worstenbroodjes + 2 gratis
 

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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.

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

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

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

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 18.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

 

VLIEG/EXCURSIEREIS HERFSTVAKANTIE  TENERIFE  
BUS/EXCURSIEREIS KERSTVAKANTIE TSJECHIË* 
BUS/EXCURSIEREIS NIEUWJAARSWEEK TSJECHIË* 
VLIEG/WANDELVAKANTIES LA GOMERA/TENERIFE 
BUS/EXCURSIEREIS CARNAVAL TSJECHIË* 
VLIEG/WANDELVAKANTIES LA PALMA 

 
HIE DIVERSE WANDELVAKANTIES   
CHINA INDONESIË PERU ZUID-AFRIKA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 *Deze mooie reizen bieden een bijzondere combinatie voor zowel    
   dagjesmensen alsook echte wintersporters. Dus 2 reizen in 1 
    

   Al onze reizen worden door onszelf uit & thuis 24/7 begeleidt 
     

 

                

BEZOEK DE WEBSITE VOOR UITGEBREIDE INFO OVER 
BOVENSTAANDE REIZEN EN ONZE ANDERE REISPROGRAMMA’S 

OF VRAAG DE REISPROGRAMMA’S PER TELEFOON EVEN AAN. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Reizen met een echte meerwaarde zonder meer te betalen dan elders? 
  Boek dan nu super voordelig een van onze populaire reizen voor de 
  herfst en winterperiode. Zoek met ons de zon op of de sneeuw.  
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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
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

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

✔  VERKOOP & INKOOP
Overloon: Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

Een aandeel in elkaar

Beleggen lijkt 
me wel wat. 
Maar hoe begin 
ik ermee?

Is het slim mijn
hypotheek nu 
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met  
internet-
bankieren?

Ik wil mijn  
eigen bedrijf 
starten maar 
waar begin ik? 

Hoeveel 
pensioen
heb ik straks
opgebouwd?opgebouwd?

Ontmoet

De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
 
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
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HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 
Bandenhandel Groeningen 

Voor al uw zomer- en 
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erfl anden 17 
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

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


