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Stand van zaken
planontwikkeling ‘t Hulder

12 september 2018

Hieruit blijkt dat naast de marterachtige (te weten
een bunzing), ook een das de locatie van de
bunzing als verblijfplaats heeft betrokken.
De verblijfplaatsen van beide soorten zijn echter
strikt beschermd. Daarnaast is tijdens het onderzoek een steenuil waargenomen.

De gemeente Boxmeer heeft het volgende aangegeven inzake de planontwikkeling van de locatie
’t Hulder (de oude gemeentewerf) in Vierlingsbeek:
Zowel binnen de gemeente alsmede binnen de
Dorpsraad is het de wens dit gebied tot herontwikkeling te brengen. In de raadsvergadering van
31 mei jl. heeft de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van vergroting van het
plangebied.

Aan het adviesbureau dat het flora en fauna
onderzoek uitvoert is de vraag gesteld om een
Plan van Aanpak op te stellen hoe met de beschermde dieren omgegaan kan worden. Hopelijk
leidt dit tot een oplossing waarmee de plan
realisatie verder kan. Dit vergt echter hoe dan ook
tijd.

De locatie is al geruime tijd in beeld voor woningbouw. Op de locatie zijn grondgebonden woningen beoogd. Hierbij wordt ingezet op de realisatie
van overwegend levensloopbestendige (patio) woningen, geen fors aantal vrijstaande w
 oningen en
geen gezinswoningen in rijen.
De ambitie is een duurzame, klimaatbestendige
en groene woonbuurt te realiseren. Collectief
particulier opdrachtgeverschap (CPO) dient
potentieel mogelijk te zijn.

Het te doorlopen traject m.b.t. de beschermde
dieren houdt niet in dat de planuitwerking geheel
stil is komen te staan. Wel is in afwachting van
het Plan van Aanpak de planuitwerking momenteel enigszins getemporiseerd. De planuitwerking
wordt verder opgepakt zodra zicht is op een gerichte aanpak waarbij de beschermde diersoorten
geen belemmering gaan vormen voor de realisatie
van de woninglocatie.
De gemeente Boxmeer en de Dorpsraad
Vierlingsbeek zijn zich ervan bewust dat dit plan
een goede bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van het dorp en zetten zich in om op een zo
kort mogelijke termijn tot ontwikkeling te kunnen
komen.

In samenspraak met de Dorpsraad Vierlingsbeek
is een participatietraject voorbereid. Inzet is erop
gericht om in bijeenkomsten met de omgeving en
potentiële gegadigden wensen en ideeën (voorkeuren) te inventariseren. De resultaten uit deze
bijeenkomsten worden betrokken bij de uitwerking
van een concept stedenbouwkundig plan.

Via onder andere Dorpsblad Globaal wordt u op
de hoogte gehouden van het vervolg.

Separaat aan de (voorbereiding van) participatie/
uitwerking zijn diverse noodzakelijke onderzoeken
opgestart c.q. in voorbereiding genomen waaronder onder andere bodemonderzoek, archeologisch
onderzoek, quickscan flora en fauna en onderzoek
naar Niet Gesprongen Explosieven.
In de uitgevoerde quickscan flora en fauna is naar
voren gekomen dat de projectlocatie potentieel
geschikt bleek voor marterachtigen. Daarom is
opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een nader
flora en fauna onderzoek. Onderdeel van dit nader
onderzoek is het plaatsen van wildcamera’s.
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Van de Redactie:
 Ook diréct achter Concordia is de bouw





gestart. Nieuwbouw, verbouw (bij Wonen
Vierlingsbeek), klusbedrijven, zzp-ers,
hoveniersbedrijven.... Maakt U een ronde
door ons dorp, dan ziet U heel wat
bedrijvigheid en dat doet goed.
‘k Wèt’t Dorpsquiz: kennis, fantasie (???),
gokken, overleggen, “strijdlust”,
overtroeven. Je kunt je er veel bij
voorstellen en over zeggen maar met stip
op 1: PLEZIER !!.
Het is weer voorbij die mooie zomer!!

AGENDA
2018

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.
12 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept GroeVie: ‘k Wèt’t Interactieve Dorpsquiz
		 Vierlingsbeek-Groeningen
20 sept Korfbalvereniging DES: Bloemenactie
20 sept KBO: Fietsmiddag
22 sept Gryphus: METAL BBQ met live:
		
SACKBACK; aanvang BBQ: 18.00 uur; 		
		
aanvang Sackback: 21.30 uur
23 sept Zangvereniging Vondel: Optreden
		
in Museum De Locht in Melderslo
24 sept Zonnebloem: Boottocht
26 sept KBO: Bezoek Tweede Kamer Den Haag
27 sept VOVG: Bloemschikken
29 sept KBO: Dag van de Ouderen Joffershof
29 sept Ophalen oud papier:
		
Herleving, tel. 06-48236890
29 sept Oud ijzer te laden?
		
Valentinus 632426 draaien!
2 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
		 Dorpsraadsvergadering
		
aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 okt Groenings koor: bloemenactie
6 okt Fietsen door het “Verboden Gebied”
		
onder leiding van gidsgroeters
Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
Website: www.vierlingsbeek-groeningen.nl
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GroeVie: Finale avond en uitslag
‘k Wèt’t Interactieve Dorpsquiz
Vierlingsbeek-Groeningen
VOVG: Lezing CaRin
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
KBO: Spellenmiddag Joffershof
Gryphus: cabaret: ANNE & LISA;
WELTSCHMERZ (try-out); zaal open: 		
20.30 uur
CV de Keieschieters: Verkoop loten
Gryphus: De Pruuverij Bockbieravond
VOVG: Museum de Kantfabriek
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Bèkse Bierfest 2018
KBO: Kunst of Kitch Joffershof
Gryphus: cabaret: ANDRÉ MANUEL;
DREEJKLEZOEW (try-out); zaal open:
20.30 uur
Beek an Tôffel: Bij de kok thuis;
aanvang 19.00 uur
Concordia: Austerity 60,70 rock/pop
coverband o.a. leadzang Hans Coolen; 		
aanvang 21.00 uur entree vrij
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
CV de Keieschieters: Prinsenbal en 		
Jeugdprins(ess)enbal in Concordia
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
KBO: Herfstwandeling
VOVG: Winterse wandeling
Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht
Sinterklaas in Vierlingsbeek en Groeningen
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
Gryphus: cabaret: MARLON KICKEN;
IN DE LIFT; zaal open: 20.30 uur
KBO: Kerstfair De Locht
VOVG: Kerstmarkt
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het Koningskerkje
KBO: Kerstviering Concordia
VOVG: Kerstviering
Kerst Sing Along aanvang 18.30 uur
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914

29 dec Deze maand geen ophaalronde
		
oud ijzer! In januari kunt u Valentinus
		
weer bellen.
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CV de Keieschieters: Groeningseavond in
de Zandpoort te Groeningen
Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
Gryphus: cabaret: RAYEN PANDAY;
FENOMEEN; zaal open: 20.30 uur
CV de Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant (met Jeugd), “wat de gek
ervoor geeft”
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in
Concordia
CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting in
Concordia
CV de Keieschieters:
Zittingsavonden in Concordia
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
CV de Keieschieters: Bezoek aan
Volharding
CV de Keieschieters: Schoolbezoek
kleuters
CV de Keieschieters: Schoolbezoek groep
3 t/m 8
CV de Keieschieters: Seniorenbal
in ‘t Joffershof
CARNAVAL
Gryphus: cabaret: KEES VAN AMSTEL;
EEN BANG JONGETJE DAT HELE ENGE
DINGEN DOET (try-out); zaal open:
20.30 uur
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
BarreTocht Groeningen
PLUS Wandel4daagse i.s.m.
JOC Vierlingsbeek/Groeningen
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196

Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In augustus kunt u Valentinus 		
weer bellen.
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.

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

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 21 september 2018!
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 20 september
2018!
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 28 september 2018!
De contributie voor het komende seizoen tot juli
2019 is € 41,00. De clubavonden vinden plaats in
het JOC-gebouw op Grotestraat 18a.
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De clubs kunnen maximaal 45 kinderen hebben,
dus de inschrijvingen worden op volgorde van
binnenkomst toegevoegd. Aanmelden doe je door
vanaf maandag 17 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,
telefoonnummer en geboortedatum.
Om iedereen een zo gelijk mogelijke kans te geven, kunnen we e-mails die voor die tijd binnenkomen helaas niet meetellen.

Accordeonfestival.
Op zondagmiddag 14 oktober vindt er bij ons in
de Herberg weer het jaarlijkse accordeonfestival
plaats. ’s Middags vanaf 12.00 uur klinken de
eerste noten door de zaal en het café.
Het accordeonfestival is een middag genieten
van deze sfeervolle muziek, daar waar mogelijk
kan er ook gedanst en/of worden meegezongen
op de mooiste meezingballades die zullen
worden gespeeld deze middag. Heeft u zelf een
accordeon en wilt u een of meerdere nummers
ten gehore brengen deze middag, breng dan uw
accordeon mee en laat het aanwezige publiek
verrassen.

Kinderen die nog twijfelen, kunnen zich toch
aanmelden en dan kan je zonder kosten na een of
twee clubavonden nog opzeggen.

Dus liefhebbers van Zuiderzee muziek,
Amsterdamse meezingers enz. u bent zondag
14 oktober vanaf 12.00 uur van harte welkom
bij Herberg Thijssen, aan de Spoorstraat 5 te
Vierlingsbeek.
Entree is gratis en deze middag zal tot
18.00 uur duren.

Hieronder vind je nog informatie over onze privacy
regeling 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,
Leiding Wammes Waggel,
Toffe Totems en
Catootjes

EHBO baby’s en kinderen
Weet jij wat je moet doen als een baby of kindje
een ongelukje krijgt?
Zich verslikt en in nood is?
Nee?
Volg dan deze EHBO-cursus.
De start is op woensdag 24 oktober 2018.
Deze cursus richt zich in het bijzonder op (jonge)
ouders, opa’s, oma’s, oppas- en gastouders.
Info: n.barten@kpnplanet.nl
of tel. 06-10624504

Privacy reglement & 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 vastleggen 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 hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.
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.

Korfbalvereniging DES houdt donderdag
20 september haar jaarlijkse bloemenactie
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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ALAAF

OPROEP

OPROEP

OPROEP

ALAAF

WIE staat er op 19 januari 2019
op de planken tijdens

Ôjjem van Ėge Bôjjem
Op zaterdag 19 januari 2019 is alweer de 36E editie van de Liedjesavond georganiseerd door
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek.
Ook dit jaar zullen er 2 podia zijn waarbij de nieuwe nummers afgewisseld worden met Goud
van Oud nummers.
Wij zijn op zoek naar solisten/duo’s/trio’s/ groepen die deel gaan nemen met een eigen
geschreven nieuw nummer. Dus vriendengroepen, buurtgenoten, families, leden van
verenigingen uit Vierlingsbeek en Groeningen, wij zijn op zoek naar jullie! Extra
OPROEP: Wij hopen dat er in navolging van Non-Verbaal/Netfix, weer nieuwe jongeren
zich gaan aanmelden. Gewoon DOEN….
DENK je.. ik wil best mee doen maar ik kan geen carnavalsnummer bedenken… zoek
contact met ons. Er zijn personen die jullie ook daar in kunnen en willen begeleiden.
GOUD VAN OUD: we zoeken ook oud-deelnemers die hun nummer uit een vorige editie van
de Liedjesavond nog eens ten gehore willen brengen. MELD JE AAN.
Voor meer informatie of voor opgave van deelname kun je contact opnemen met:
Margreet Cuijpers: margreet.verbeeten01@gmail.com (06-47485225)
of met Yvonne Peters: j.y.peters@ziggo.nl (06-29135073)
Geef zo spoedig mogelijk door wanneer je mee wilt doen. De sluitingsdatum voor het
aanleveren van de muziek is 11 oktober. De arrangeurs kunnen dan aan het werk.
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in drie groepen. Na de oversteek in Vierlingsbeek/
Bergen ging de route via rustige en mooie fietspaden richting Weeze, waar we voor de klok van
twaalven een tussenstop hadden bij het Bauernhofcafé Winthuis.
Hier sloten ook de andere Kevelaergangers zich
aan, die de reis niet met de fiets maar met de auto
hadden gemaakt. Na een heerlijke en uitgebreide
lunch, waarbij de ouderwetse gerechten zich heerlijk lieten smaken, werd de fietstocht rond kwart
over een weer vervolgd.
Bij aankomst in Kevelaer werd bij de kaarsenkapel
een nagedachtenis gehouden voor ieder overleden KBO-lid van het afgelopen jaar en een kaarsje aangestoken. De voorzitter, Jan Spee, had voor
iedere overledene een korte anekdote en op deze
manier werd even stil gestaan bij de 25 overleden
leden.

Vierlingsbeek/Groeningen
KBO soos-inloop-middag

Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten (rikken of
jokeren) in gemeenschapshuis Joffershof.
Ook voor een kopje koffie bent u van harte welkom
tussen 14.00 tot 16.00 uur.

Kiendata

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 14 en 28 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			
woensdag van 9.30 - 11.30 uur
donderdag van 9.30 - 11.30 uur
Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen:
woensdag van 13.00 - 14.00 uur
en van 14.15 - 15.15 uur
donderdag van 13.00 - 14.00 uur		
Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:
donderdag van 14.00 - 16.00 uur
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in
het Joffershof:
donderdag van 10.45 - 11.45 uur
Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het
Joffershof:
vrijdag van 9.15 - 10.15 uur			
en van 10.30 – 11.30 uur
Info 631839
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof:
1e zondag van de maand om 14.00 uur.
Info 632028

Ook de KBO van Maashees en Vortum-Mullem
waren dit jaar met enkele leden aangesloten en
ook voor hun overledenen werd even de aandacht
gevraagd met een korte terugblik op hun leven.
Na een moment van stilte werd een uurtje de gelegenheid geboden om Kevelaer te bezoeken en
rond de klok van half vier werd de terugreis in
gang gezet.
Via de Maasduinen werd een korte stop ingelast bij het natuurcentrum, waar iedereen nog een
drankje kon nemen.
Met uitzondering van één kapotte achterband op
10 kilometer van het einde verliep de terugreis
vlekkeloos.
Iedereen kon weer terugzien van een geslaagd
dagje uit.

Beste Dorpsbewoners,

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

De Rabobank Clubkas campagne is weer van start
gegaan op 10 september 2018 en zal eindigen op
28 september 2018.
Wij, Sint Anthonius en Sint Nicolaas Gilde
Groeningen, kunnen uw stemmen goed gebruiken.
Waarom? Omdat wij graag tradities voort willen
blijven zetten.

Fietstocht Kevelaer 23 augustus
Onder een bewolkte hemel, maar met het zonnetje
op bestelling, vertrokken leden van de KBO rond
de klok van kwart voor elf met ruim 40 personen
voor onze jaarlijkse fietstocht naar Kevelaer. Om
de veiligheid te waarborgen werden we ingedeeld

Geef u stem aan ons.
Dank u wel.
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Herberg Thijssen en Van Dijk touringcars hebben speciaal voor u een mooie
kerstreis georganiseerd op zaterdag 8 december.

Het programma bestaat uit:
- 9.30 uur ontvangst met koffie/thee met een huisgemaakte kerstlekkernij.
- 10.30 uur vertrek per luxe touringcar vanaf Herberg Thijssen naar de kerstmarkt in Oberhausen.
- 12.00 uur aankomst in Oberhausen, alwaar u naar eigen invulling de kerstmarkt kunt bezoeken.
- Kerstmarkt op de oude Markt
- De oude markt in Oberhausen wordt omgebouwd tot een geweldige traditionele kerstmarkt.
In de zogenaamde “Oberhausener Weihnachtswald” staan marktkramen en hoge dennenbomen.
Je voelt je als in een echt bos! Ze zijn allemaal prachtig verlicht met kerstlampjes. Er zijn schilderachtige
huisjes een historische draaimolen en een treintje voor de kinderen.
Bij sommige kraampjes is er nog echt traditioneel vakmanschap.
- 17.00 uur vertrek vanuit Oberhausen.
- 18.30 uur terug bij Herberg Thijssen, alwaar een heerlijk 3 gangen wintersbuffet voor u klaar staat,
bestaande uit een heerlijk voor-, hoofd- en nagerecht.
- 20.00 uur sluiting van een heerlijk dag, met voor wie wil een leuke afterparty.
De kosten voor deze Kerstreis bedragen € 32,50 per persoon.
Reserveren is noodzakelijk voor deze Kerstmarktreis, dit kan uitsluitend via ons e-mailadres
cafe@herbergthijssen.nl onder vermelding van Kerstreis 2018.
Wees zeker van een plaats en reserveer tijdig.
Op De Tôffel zou alle Rabobank-leden uit
Vierlingsbeek en Groeningen hierbij willen vragen
om hun stem aan Op De Tôffel te geven. Wij kunnen het geld goed gebruiken voor het opknappen
van ons podium, essentieel voor ons festival.
De ijzeren onderdelen van het podium zijn aan een
opknapbeurt toe, wij willen dit laten zandstralen en
verven.
Stemmen kan op de speciale actiewebsite van de
Rabobank met de speciale actiecode die elk lid
per post ontvangt. Alle leden krijgen 5 stemmen
tot hun beschikking, waarvan er maximaal 2 op
dezelfde vereniging/stichting uitgebracht mogen
worden. Eén stem op Op De Tôffel is dus goed,
twee is nog beter ;-)

Rabobank clubkas campagne:
Stem op DeTôffel!
Wellicht heeft u er al van gehoord: de Rabobank
Clubkas Campagne. Een actie waarmee de Rabobank het verenigingsleven in de regio ondersteunt.
Alle verenigingen en stichtingen die bankieren bij
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen hebben
zich voor deze actie in kunnen schrijven. Ook Op
De Tôffel heeft deze kans uiteraard niet laten schieten. Nu is de beurt aan de leden van de Rabobank:
zij mogen van 10 t/m 28 september hun stem uitbrengen op de vereniging/stichting van hun keuze.

Namens Stichting Op De Tôffel alvast bedankt
voor uw stem(men)!
P.S. Heeft u na het stemmen op Op De Tôffel nog
stemmen over? Denk dan eens aan Stichting
J.O.C. / Gryphus!
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HUISARTSENPRAKTIJK
MOSCH/ MOSCH-VAN DEN BORN IS
GESLOTEN VAN
MAANDAG 17 SEPTEMBER
TOT EN MET
VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2018.

Na in juli een gezellige koorafsluiting te hebben
gehad bij een van de leden thuis is voor het
Groenings koor de repetitietijd weer begonnen
onder leiding van dirigent Sjraar Klaassens.
We zijn blij dat hij weer opgeknapt is na een lange
ziekteperiode waarin hij ons toch heeft kunnen
dirigeren zodat we in mei en juni een 3-tal concerten konden geven in Nijmegen, St. Anthonis en
Groeningen. In de laatst genoemde dorpen voerden we o.a. de Missa Festiva van John Levitt uit
waar we veel waardering voor mochten ontvangen. In Groeningen, ons thuisfront, was het heel
speciaal om in een loods te kunnen zingen die
vanwege het Gildefestijn omgebouwd was tot
“Kathedraal”.

Voor dringende zaken die niet kunnen wachten,
kunt u gebruik maken van de waarneming:
Letters A t/m J: van den Boom
tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z: Mooij
tel: 0478- 640840.

Wandelvoetbal Vierlingsbeek
heeft nieuwe hesjes.

Nu richten we ons op nieuw heel gevarieerd repertoire uit o.a. Israël en Portugal. Van Leonard
Cohen’s “Halleluja” tot een negro-spiritual en nog
meer.
Op 4 oktober houden we onze jaarlijkse bloemenaktie en we hopen dat we weer op uw steun kunnen rekenen. Ook doen wij mee aan de jaarlijkse
Rabobank Clubkas Campagne waarbij u uw stem
aan ons kan geven.
Via www.GroeningsKoor.nl kunt u op de hoogte
blijven van ons koor.

Op dinsdag 4 september tijdens de wekelijkse
trainingsmorgen kregen de voetballers en
voetbalsters van Wandelvoetbal Vierlingsbeek
nieuwe overgooiers. De hesjes werden geschonken door Kampeerwinkel Vierlingsbeek.

Harmonie
“De Herleving”
De eigenaars van de kampeerwinkel, Jeanne en
Theo Ermers, overhandigden
de hesjes aan de initiatiefnemer van het wandelvoetbal in Vierlingsbeek, Jos van Boekel.
De kleuren van de overgooiers
zijn rood (een link naar Volharding) en geel.
Voor de spelleiders en scheidsrechter zijn er
oranje hesjes. Op de borst prijkt het logo van
Wandelvoetbal Vierlingsbeek. De onderlinge wedstrijd, waarmee de training werd afgesloten, stond
onder leiding van niemand minder dan Pol van
Boekel, onze plaatselijke FIFA scheidsrechter.
Met deze mooie hesjes is Wandelvoetbal
Vierlingsbeek weer beter herkenbaar en zijn ze niet
meer weg te denken in de rijke Vierlingsbeekse
voetbalhistorie. Binnenkort gaat er een team naar
Walking Football toernooien te Escharen en Melderslo.
Geïnteresseerden in wandelvoetbal zijn altijd welkom op dinsdagen om 10.00 uur op Sportpark
Soetendaal.

Rabobank clubkas campagne
Van 10 tot en met 28 september 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.
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Bottermelk wurd van romme gemakt.
Al ze lève zit dèn te proeme.
Ôvver de paol gaon.
De piepers afschudde.
Wat binde gej neutelig vandaag zeg!
Den ziet ’r uut as’n durgeschete ert.
Ik wis nie dèt gej ’t wáárt!
Hej is zô zat as’n schup!

Actiedag ‘niet VERKEERd’
op 21 september:
doe mee, beleef en be safe!
Maak een ritje in een politieauto, ervaar door virtual reality hoe het is om met alcohol op achter het
stuur te zitten en leer alles over e-bikes. En nog
veel meer! Kom op 21 september vanaf 14.00 uur
naar de Sportlaan in Cuijk voor deze spraakmakende dag over verkeersveiligheid. De dag wordt
georganiseerd door de vijf gemeenten uit het Land
van Cuijk. Mill en Sint Hubert, Grave, Cuijk,
Boxmeer en Sint Anthonis gaan voor NUL
verkeersdoden!
Iedereen is welkom.

Plat praote 15
“Got nor de mèrt, kopt ’n koe,
stuk van de lèèver, stuk de pèèns,
Kiele-kiele kèèns!“
Hoe vaak zou ik niet zittend op de “slup“ samen
met mijn vader dit versje gezongen hebben. Daar
hoorde ook het beurtelings klappen op elkaars
handen bij en het eindigde steevast met een kriebel in een handpalm.
Een ander favoriet kinderspelletje van vroeger was
“Hamer, schier of mes.” Vader zat op handen en
knieën en wij klommen/sprongen dan op zijn rug.
Achter onze rug maakten we óf ‘n vuist (hamer), óf
’n schaar (twee gespreide vingers) óf ‘n gestrekte
wijsvinger (mes). Je was “af” als het geraden werd.
Ik denk vast dat er meer van zulke oude kinderversjes/spelletjes bestaan of bestonden en het zou
leuk zijn als we ze in deze rubriek konden opnemen.

Ervaar het zelf!
Een goede manier om je bewust te worden van je
gedrag in het verkeer doe je door het te ervaren.
Tijdens de actiedag ‘niet VERKEERd’ op vrijdag
21 september 2018 kun je daarom allerlei verkeerssituaties beleven. Stap bijvoorbeeld in de auto op het parcours van Trials en ervaar hoe gevaarlijk het is om te appen achter het stuur. Of verbaas
jezelf over de afstand die een remmende auto aflegt tijdens een spectaculaire remwegdemonstratie van VVN. Hoe staat het met jouw zicht en gehoor? Laat het testen! Twijfel je over de aanschaf
van een scootmobiel? Rijd eens een rondje op het
speciale scootmobielparcours. Of bezoek één van
de informatiekraampjes en leer meer over e-bikes,
verkeersregels en de invloed van alcohol, drugs en
medicijnen in het verkeer. Ga jij liever voor de grote uitdagingen? Neem dan plaats achter het stuur
van een vrachtwagen en ervaar waar de dode
hoek nou echt zit. Of stap in bij een politieauto en
maak een ritje onder begeleiding van een politie
instructeur. Ook de brandweer en de ambulancedienst is deze dag aanwezig en geeft demonstra-

Rein Verhoeven
06-28578247
reinverhoeven@gmail.com
Ken je dialect.
As d’r ies lit kunde lekker slibberen.
Eén schaap of meer schoeup?
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Deze avond bespreekt Arno Prinsen, GZ-psycholoog en gespecialiseerd in hersenletsel, de dynamiek die ontstaat als gebrek aan inzicht meespeelt
en wat er nodig is om de ontstane situatie te kunnen aanpakken.

ties. Het hele programma van deze dag is te vinden op www.cuijk.nl/nietverkeerd.
Verloting Trialsbonnen
Gedurende deze dag worden drie Trials-bonnen
verloot. Bij elke activiteit krijg je na deelname een
lot waarmee je kans maakt op een spectaculaire
Trialsdag. Bij Trials leer je hoe je een auto beter
onder controle kunt houden door onder andere het
ervaren van slippen en in de berm raken en ontdek
hoe vrachtwagenchauffeurs het verkeer ervaren
door zelf in een vrachtauto te rijden.
Kijk voor meer informatie op www.trials.nl.

Ziekte-inzicht
Een veelvoorkomend probleem bij hersenletsel is
dat de persoon zelf geen inzicht heeft in de gevolgen van het hersenletsel op zijn leven. Dit heeft
verstrekkende gevolgen voor de persoon zelf:
behandelingen worden regelmatig afgewezen
en adviezen kunnen genegeerd worden. Het gebrek aan inzicht heeft echter ook gevolgen voor
de naasten. Die willen meestal samen de gevolgen van het hersenletsel aanpakken en lopen vaak
al vast bij het bepalen van wat nu eigenlijk aan de
hand is.
Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor uw
vragen en het uitwisselen van ervaringen, ideeën
en tips.

Neem je rijbewijs mee
Iedereen is welkom op 21 september van 14.00 tot
20.00 uur aan de Sportlaan in Cuijk. Alle activiteiten zijn gratis. Als je mee wilt doen aan activiteiten
waarbij je zelf mag rijden, neem dan je rijbewijs
mee.
Brabant gaat voor NUL verkeersdoden
In de provincie Noord-Brabant werken onder andere gemeenten, provincie, politie en Rijkswaterstaat gezamenlijk aan de verkeersveiligheid, onder
het motto: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden.
De campagne stimuleert Brabanders alert te zijn in
het verkeer. Dat is hard nodig, want in 90% van de
gevallen komt een ongeluk door menselijk gedrag;
niet opletten, rijden met alcohol of bijvoorbeeld
door rood rijden.

Café Brein is een samenwerkingsverband tussen:

Commorative Airborne
Foundation Europe - C.A.F.E.
Het Commemorative Airborne Foundation Europe
(C.A.F.E.) is een non-profit stichting met als doel
de herinnering aan onze bevrijding levend te houden en om eer te betonen aan alle slachtoffers.
Operation Aintree
De Slag om Overloon (ook bekend als Operatie
Aintree) is de geschiedenis ingegaan als de enige
tankslag die op Nederlands grondgebied plaatsvond tijdens de geallieerde bevrijdingsoperaties
30 september - 18 oktober 1944). Van een tankslag is echter nooit sprake geweest.

Maandag 24 september 2018 is er weer een
bijeenkomst van Café Brein in het dienstencentrum/welzijnsplein (derde etage) aan de
Zwaanstraat 7 te Cuijk. Er is een lift aanwezig
en er is voldoende parkeer-gelegenheid aan de
achterkant van het gebouw.

Operatie Market Garden, die plaatsvond op 17 september 1944, was een complete verrassing voor de
Duitsers. De snel opeenvolgende operaties hebben
tot gevolg dat de Duitsers hun bevelvoering gaan
reorganiseren en hun front in Zuid-Nederland in
twee delen moeten splitsen. Grofweg is de tweedeling de linie Noordzeekust-Nijmegen en een
front van Nijmegen naar Roermond.

De bijeenkomst start om 19.30 uur (19.00 uur
zaal open) en duurt tot 21.30 uur. Deelname is
gratis. Vanwege de enorme drukte de laatste
bijeenkomsten van Café Brein, is aanmelden
verplicht. Er kunnen max 60 mensen in de zaal,
mensen met NAH en mantelzorgers hebben
voorrang. U kunt zich opgeven door te mailen
naar cafebreinlvc@gmail.com voor 17 september 2018.

Op 25 september komen de eerste geallieerde
eenheden aan in Oploo. Het zijn onderdelen van
de 11e Britse Pantserdivisie, bijgenaamd Black
Bull. Op 26 september trekt een onderdeel, het
3e Bataljon van het Monmouthshire-Regiment naar
Westerbeek om daar in stelling te gaan in en om
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de 11e Britse Pantserdivisie, bijgenaamd Black
Bull. Op 26 september trekt een onderdeel, het 3e
Bataljon van het Monmouthshire-Regiment naar
Westerbeek om daar in stelling te gaan in en om
de bossen in het Overloonse Vlak.
Intussen hebben de Duitsers hun stellingen gereed
aan de Peelkant en Heikant te Overloon en bij
Stevensbeek.

Op zondag 23 september zal het Commemorative
Airborne Foundation Europe alle slachtoffers
herdenken door tussen 12:00 en 15:00 een
parachutisten-dropping uit te voeren boven het
Maarsven te Overloon. Er zullen 30 à 40
parachutisten in 3 vluchten uit een originele
Dakota springen. Zij zullen met een soortgelijke
parachute (ronde bol) springen als destijds in de
oorlog. De parachutisten komen uit 8
verschillende landen en springen in uniform.
De mensen van CAFE zijn aanwezig om tekst en
uitleg te geven en er zullen enkele voertuigen te
zien zijn.

de bossen in het Overloonse Vlak.
in uniform.
Intussen hebben de Duitsers hun stellingen Opgereed
mensen
van CAFE zijn aanwezig om tekst en
27 september bevelen deDe
Duitsers
dat de
bevolking in de regio zich onmiddellijk
aan de Peelkant en Heikant te Overloon en gehele
bij
uitleg
te
geven
en er zullen enkele voertuigen te
moet evacueren. In kleine plaatsen als Maashees,
Holthees en Smakt worden meer
danzijn.
3.000
Stevensbeek.
zien
evacués samengepakt. In de stromende regen
bereiken ze Venray waar zij in de gebouwen van
de kloosters, het pensionaat en de psychiatrische

kliniek
onderdak vinden.
Op 27 september bevelen de Duitsers dat de
gePas op 18 oktober staken de beschietingen en is
hele bevolking in de regio zich onmiddellijk Overloon
moeten omgeving bevrijdt en kunnen de
evacueren. In kleine plaatsen als Maashees,mensen terug naar huis.
Aintree is ook wel bekend onder de
Holthees en Smakt worden meer dan 3.000Operation
evanaam
De Vergeten Slag of De tankslag bij
Overloon. Wist u dat er tijdens de gevechten in
cués samengepakt. In de stromende regen Overloon
be- en omgeving net zoveel slachtoffers
zijn gevallen
reiken ze Venray waar zij in de gebouwen van
de als bij de Slag om Arnhem? De
Loobeek werd tijdens de gevechten ook wel de
Bloedbeek
genoemd, omdat er zeer zware
kloosters, het pensionaat en de psychiatrische
kliniek onderdak vinden.
Pas op 18 oktober staken de beschietingen en is
GEBOORTESTENEN
Overloon en omgeving bevrijdt en kunnen de mensen terug naar huis.
Geboortestenen zijn edelstenen die symbool

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

Operation Aintree is ook wel bekend onder de
naam De Vergeten Slag of De tankslag bij
Overloon. Wist u dat er tijdens de gevechten in
Overloon en omgeving net zoveel slachtoffers zijn
gevallen als bij de Slag om Arnhem? De Loobeek
werd tijdens de gevechten ook wel de Bloedbeek
genoemd, omdat er zeer zware verliezen zijn geleden tijdens de oversteek van deze beek.
Scan de QR code aan het einde van dit artikel voor
de Andere Tijden documentaire over de slag bij
Overloon.

September

Saffier is de geboortesteen van september. Een
kostbaar mineraal dat wijsheid, loyaliteit en edelheid vertegenwoordigt. Er wordt ook gezegd dat
deze steen helpt om de geest te focussen en dat
het de zelfdiscipline bevordert.

Op zondag 23 september zal het Commemorative
Airborne Foundation Europe alle slachtoffers herdenken door tussen 12:00 en 15:00 een parachutisten-dropping uit te voeren boven het Maarsven
te Overloon. Er zullen 30 à 40 parachutisten in 3
vluchten uit een originele Dakota springen. Zij zullen met een soortgelijke parachute (ronde bol)
springen als destijds in de oorlog. De parachutisten komen uit 8 verschillende landen en springen
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Informatiebijeenkomst langer
thuis wonen
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk organiseert in samenwerking met Lokaal Beraad
Ouderenbeleid gemeente Mill en Sint Hubert
een informatiebijeenkomst over langer thuis
wonen en voor woningaanpassingen.

Ken je dialect.
Als er ijs ligt kun je lekker glijden.
Een schaap of meer schapen?
Karnemelk wordt van koemelk gemaakt.
Altijd zit die kerel te pruimen.
(kauwen op pruimtabak)
De grens over steken.
De aardappels afgieten.
(ook een volkse uitdrukking voor plassen)
Wat ben jij kort aangebonden vandaag zeg!
Die kerel ziet er erg pips uit!
Ik wist niet dat jij het was.
Hij is erg dronken.

Datum en tijd:
24 september van 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: Myllesweerd, Kerkstraat 3, Mill
Toegang gratis
Iedereen vindt het prettig om zolang mogelijk in
zijn of haar eigen omgeving te blijven wonen. Maar
als je ouder wordt of je zorgt voor een partner,
kind of ander ziek familielid, kan het nodig zijn om
je woning daaraan aan te passen.
Tijdens de informatiebijeenkomst krijg je informatie
over mogelijke vergoedingen vanuit de Wmo en de
zorgverzekeraars voor (gewenste) woningaanpassingen. Ook bespreken we waar je op moet letten
bij het indienen van een aanvraag voor een
woningaanpassing bij de gemeente of zorgverzekeraar. Hoe kun je de gewenste woningaanpassing
realiseren? En welke alternatieven zijn er als zelf financieren geen mogelijkheid is? De mantelzorgwoning komt ook aan de orde.

Wereld Alzheimerdag
Muziek heeft een wonderbaarlijke uitwerking op je
naaste met dementie. Als je naaste bijvoorbeeld
niet goed meer kan praten, kan ze soms feilloos
liedteksten meezingen. Muziek kan je naaste rust
geven als ze geïrriteerd is, activeren als ze passief
is en vrolijk maken als ze verdrietig is. Het roept
herinneringen op waarvan je dacht: die is ze voorgoed kwijt.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden, mantelzorgers en professionals/
vrijwilligers uit het Land van Cuijk.
Voor meer informatie en aanmelden, neem contact
op met het Centrum Mantelzorg via telefoonnummer 0485-846739 of via onze website
www.mantelzorglvc.nl.

21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Thema
is dit jaar Dementie & Muziek.
Alzheimer Nederland Land van Cuijk en Gennep
biedt in aansluiting op dit thema een mooi programma in de bibliotheek van Cuijk.
Kaneelstraat 64. 5431 DZ Cuijk.

Lourdesgroep Maas en Peel
organiseert een dagbedevaart
naar Peerke Donders (Tilburg) en
O.L.V. van Handel

Dit programma ziet er als volgt uit:
14.30 uur Welkom door Miriam Gelden, voorzitter
bestuur Alzheimer Nederland, Land van Cuijk en
Gennep
14.35 uur Interactieve lezing ‘De werking van muziek en het brein’ door muziektherapeute Leen
Gelders uit Mill

Op donderdag 11 oktober organiseren wij een
dagbedevaart met de bus naar de geboorteplaats
van de zalige Peerke Donders en bezoeken
aansluitend de kerk van Onze Lieve Vrouw van
Handel.

Het onderzoek van muziek & brein is momenteel
erg in ontwikkeling. Niet alleen de laatste onderzoeken en ontwikkelingen rondom het gezonde
brein komen aan de orde maar ook de werking
van muziek bij mensen met een niet aangeboren
hersenletsel zoals dementie. Wat is de kracht van
muziek? Wat is het belang van muziek bij mensen
met dementie? Ook krijgt u tips om muziek in te
zetten in het dagelijkse leven.

In Tilburg hebben we een H. mis, bezoek aan het
geboortehuis met bron en museum, en een diner.
In Handel hebben we een Mariaviering met handoplegging, daarna koffie met gebak.
Aanmelding kan via Lourdesgroep Maas & Peel.
De kosten bedragen € 49,50.
Voor meer informatie neem contact op met
Cristien Goumans tel: 06-23532814

15.15 uur Pauze met koffie en thee
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15.45 uur Muzikaal optreden met een lach en een
traan door zanger Guus Bok

en liefde werden uitgedeeld. Met snelle sketches
en absurde situaties, waar iedereen zijn vraagtekens bij zet, geven ze op humoristische en muzikale wijze een ode aan de onvolmaaktheid van de
wereld. Zo heeft Danny echt alles van Star Wars,
maar niemand om ‘papa’ of ‘mama’ tegen te zeggen. Herman zal nimmer raden wat Anton bij zich
heeft, en als ze samen gaan vissen vergeten ze
standaard de hengels. Weltschmerz is overal, het
is de pijn die ons mens maakt met humor als enige
zetpil.

Guus Bok werd bekend door het lied ‘Hou Je Nog
Van Mij’, dat gaat over een man die zijn vrouw
mist, omdat ze de ziekte Alzheimer heeft.
16.45 uur Afsluiting
Deelname is gratis maar vooraf aanmelden is
belangrijk.
Aanmelden kan telefonisch via 06 17903322 en
via bibliotheekcuijk@biblioplus.nl

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, cynische conferenciers, snelle stand-uppers, dames
met ballen, heren met hersens, rare vogels en andere prettig gestoorde types trakteren wij U ook dit
seizoen 2017-2018 weer op een vijftal gevarieerde
avonden vol prettige buikpijn. Onbedaarlijk lachen
om prachtige programma’s van Nederlands cabarettalent. Wedden dat het U niet lukt om nie te lache?

sponsors

Het cabaretprogramma van Gryphus wordt mede
mogelijk gemaakt door PLUS Verbeeten, Evers
Installatieburo, Blue Giraffe, Autobedrijf Harm
Martens, LekkerBèks - dagverse maaltijden, Syntax Personeelsdiensten, Van den Boogaard Veerdienst, Creemers Glas- Schilder- en Onderhoudswerken, Boomkwekerij Bardoel, Montagebedrijf
Bliksemtechniek, Colors@Home Siebert Wonen,
Mulders Auto’s en Perron 22 – bed & breakfast en
meer. Zij allen houden namelijk van een gulle lach!

vijf op een rij
 vrijdag 12 oktober 2018 > Anne & Lisa >
Weltschmerz (try-out)
 vrijdag 2 november 2018 > André Manuel >
Dreejklezoew (try-out)
 vrijdag 14 december 2018 > Marlon Kicken >
In De Lift
 vrijdag 25 januari 2019 > Rayen Panday >
Fenomeen
 vrijdag 29 maart 2019 > Kees van Amstel >
Een Bang Jongetje Dat Hele Enge Dingen Doet
(try-out)

vrijdag 12 oktober > cabaret > ANNE &
LISA > WELTSCHMERZ (try-out)

Met vlag en wimpel slaagden Anne & Lisa voor
de befaamde Koningstheateracademie. “Anne &
Lisa zijn een innemend, aantrekkelijk duo om naar
te kijken” en “Dat is van uitzonderlijke kwaliteit”
schreven de leden van de afstudeercommissie.
De afstudeervoorstelling is inmiddels aangevuld
met vers absurdistisch materiaal en uitgebouwd
tot het wonderlijke, eigenzinnige en bovenal
humoristische debuutprogramma Weltschmerz.

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.

In Weltschmerz doorgronden Anne & Lisa personages die niet bepaald vooraan stonden toen geluk
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GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ

jonger dan 20?
Valt U in die leeftijdscategorie dan kunt U 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 legitimatiesbewijs aan de kassa en doe er Uw voordeel mee!

Het F1 seizoen is halverwege en de strijd op de titel ligt nog volledig open. Wordt het Hamilton of
wordt het Vettel? En kan onze Max nog een deuk
in het pakje boter rijden? We zullen het zien want
ook dit seizoen worden (onder voorbehoud) weer
alle Grand Prix races op een grootbeeldscherm
vertoond. Wij gaan er weer eens goed voor zitten.
En U?

zaterdag 22 september > vlees en
metaal > METAL BBQ met live: SACKBACK

Wat is er beter dan het nieuwe seizoen van Gryphus te beginnen met een Metal BBQ. Onder het genot van een paar frisse pinten zorgt DJ Ramon voor
helse metalklanken. Vleesmeester Kluif zorgt ervoor
dat iedere lap vlees goed bereid wordt waarna iede
reen zijn vlees meester kan maken. Natuurlijk met
salades en stokbrood. Nadat iedereen de prul rond
heeft gegeten kunnen de kilo’s eraf gemosht worden bij Sackback, hardrock en metal covers uit
Friesland. Ouderwets een avondje headbangen en
wellicht ook moshen op krakers van weleer!

zondag 16 september: GP SINGAPORE
(start: 14.00 uur)
 zondag 30 september: GP RUSLAND
(start: 13.00 uur)
 zondag 7 oktober: GP JAPAN
(start: 14.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis


Gryphus?

Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 |
www.gryphus.nl

Treffer

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

Verloren:
KILOMETERTELLER
van mijn FIETS.
Mijn route op dinsdag 4 september was: Fietspad Sportpark Soetendaal - Fietspad - Udo de
Boyestraat - Arnoud van Gelrestraat Luciastraat - Beekstraat - Hulder.
Telefoontje (0478-6321839) of
afgeven aan Jos van Boekel op Hulder 6.

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact
op met Lucy Koelen, mailadres:

Deelname aan de BBQ is niet meer mogelijk. Het
concert van Sackback is voor iedereen toegankelijk.
aanvang BBQ: 18.00 uur > entree: 16,00 euro
(inclusief BBQ) | aanvang Sackback: 21.30 uur
> entree: 5,00 euro (exclusief BBQ) | reserveren:
www.gryphus.nl

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
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GEZOCHT:
Vrijstaande woning in Vierlingsbeek
Voorkeur 4 slaapkamers.
Huizenruil met onze vrijstaande
semi-bungalow bespreekbaar.
Tel. 06 - 83 56 29 69

Restaurant - Grand café - Proeverij
Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Uw gezondheid... mijn zorg!

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

20% KORTING
reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage

medical taping

OP RAAMDECORATIE

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.

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

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

Vraag naar de voorwaarden

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

06-30003764

kijk op de website www.salontoine.nl

Te Koop

www.johnebbers.nl
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TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

OP RAAM
Actie geldt van

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierling
E-mail siebert@colorsathome.nl |

Vraag naar de voorwaarden

Dé m

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

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

06-300

kijk op de website www.salontoine.nl

www.leeijen.nl

Te Koop

Leeijen
o Metsel en
u
Tegelwerk
i
s
Voor elke klus
Tel: 0478-631807

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees
Geert Linssen

Mob.: 06-38092677

B
Bar
Gijs
Mol

info@blom

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

Dé Partner v

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

Welln

Judith Rouwens

Feesten • Brui

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

Caf

D

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

Groenings

24

16
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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.

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

Boukje Weel
Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T 0478 - 561156
I www.boukjeweel.nl

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Computers en laptops
REPARATIE, UPGRADE, ONDERHOUD

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

ELKE ZATERDAG 10.00-17.00 UUR
Door de week in de avonduren op afspraak

Spoorstraat 34 - Vierlingsbeek
0478 - 631632
06 - 22596495

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

Wellness & Beauty

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

Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen
Blauwbessenautomaat Overloon

24 uur per dag open / Tel.: 06 55372696
Jos Beckers Vierlingsbeekseweg 54
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Bandenhandel Groeningen
Voor al uw zomer- en
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

Opzoek naar nieuwe meubels?
Neem eens contact op met ons. Wij maken
meubels speciaal voor u op maat.
Schootsveld 5 Vierlingsbeek 0478

Openingstijden:
Maandag18.00 - 22.00 uur
Woensdag 18.00 - 22.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

-632232

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

Café - Zaal

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

Warme Bakker Degen
Reclame 17 t/m 22 september
 Peerkaramelvlaai
 Vezelbrood
 Kaiserbroodje

€ 10,45
€ 2,40
€ 0,25

Reclame 24 t/m 29 september
 Pruimenvlaai
€
 Witbrood
€
 8 Worstenbroodjes + 2 gratis
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl
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7,40
1,95

De autobranche verandert constant zo ook op het gebied van het airco systeem.
De vanaf in 2014 op de markt gekomen en vanaf 2017 verplichte koudemiddel voor
de airco moet worden (bij)gevuld met special apparatuur.

ontspanning
dansen

Deze nieuwe apparatuur hebben wij in huis, zodat wij u optimaal kunnen bedienen.
genieten
Bel vrijblijvend voor
meer informatie of maak een afspraak. 0478-631901
vrij zijn
Joffershof Vierlingsbeek

www.movewise.nl

iedere maandagavond

06 10235305

Bandenhandel
Groeningen
Dé metsel- en
tegelspecialist
Voor al uw zomer- en
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

06-30003764

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!!

www.johnebbers.nl

Openingstijden:
Maandag
18.00 - 22.00 uur
Woensdag
18.00 - 22.00 uur
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Zaterdag
08.00 - 16.00 uur
112
0900-8880

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

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/
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