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Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.
Naast de sportieve prestatie natuurlijk ook vanuit
sociaal en maatschappelijk oogpunt een topprestatie waar wij als vereniging alleen maar trots op
kunnen zijn.

Beste dorpsgenoten,
Alle leerlingen van Basisschool Laurentiushof zijn
ondertussen alweer een aantal weken terug op
school, na de zomervakantie altijd weer een leuke
periode.

Wij nodigen jullie uit om kennis te komen maken
met Judo. Elke dinsdagavond trainen wij van
18.00 uur tot 21.00 in de gymzaal van de basisschool. Afhankelijk van je leeftijd word je ingedeeld
in een van de 3 groepen.

Onze judoka’s hebben inmiddels ook alweer een
aantal trainingen achter de rug. Samen met onze
trainer oefenen wij wekelijks aan nieuwe technieken en werken we daarmee aan de ontwikkeling
van lichaam en geest.

●

Dat de lichamelijke gesteldheid van onze eigen
trainer meer dan ruimvoldoende is ontwikkeld
bleek trouwens afgelopen zomer wel.
Samen met 2 collega’s van Stichting Koprol uit
Nijmegen is Daniel in 7 dagen van Nijmegen naar
Parijs gerend. Dat is per dag ongeveer 28 km per
persoon per dag!!!

●

●

groep 1 van 18.00 - 19.00 uur,
leeftijd van 5 tot en met 9 jaar
groep 2 van 19.00 - 20.00 uur,
leeftijd van 10 tot en met 13 jaar
groep 3 van 20.00 - 21.00 uur,
leeftijd van 14 jaar en ouder

In alle groepen hebben wij nog plek voor nieuwe
leden. De eerste 3 lessen worden je kosteloos
aangeboden, daarna beslis je zelf of je verder gaat
of niet.
Heb je interesse, neem dan contact met ons op via
info@judo-vierlingsbeek.nl of kom gewoon langs
en kijk direct mee hoe onze trainingen worden
verzorgd. In overleg met de leraar mag je wellicht
al direct meedoen!
Voor meer informatie over judo en onze vereniging
verwijzen we je naar onze website
http://www.judo-vierlingsbeek.nl
Hopelijk tot snel.
Met vriendelijke groet,
Bestuur
Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.
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12 okt

Van de redactie:
●

●

●

●

●

Een pak van menig hart: de bonnenregen
"verdwijnt als sneeuw voor de zon"!!!
De Bruggenloop kende dit jaar 2 gezichten:
noodweer en benauwd weer. De organisatie had er heel wat mee te stellen, met
man en macht was men de storm de baas
al eiste de opbouw ook haar tol! Wij zijn het
er zonder meer mee eens: elke loper is een
winnaar! Proficiat kanjers en alle lof voor de
organisatie en vrijwilligers!
Wist U dat wij kosteloos geboorte-, huwelijksen overlijdensberichten afdrukken?.... Komt
het nieuws bij al onze lezers in Vierlingsbeek
en Groeningen!.
De F-jes (voetbal) spelen wedstrijden zónder
scheidsrechter én met de ouders op "veilige
afstand"...
De 1e stap op weg naar zelfstandigheid?
Absoluut verdiend: Stimuleringsprijs voor
vernieuwend jong initiatief: Symphonica in
Sporto en Schijt aan de grens

13 okt
16 okt
17 okt

20 okt

21 okt
24 okt
29 okt
31 okt
3 nov

AGENDA:
2015:

4 nov
9 nov

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken
22, 23 en
24 sept Inloopochtenden bij Alles bijeen van 		
09.30-11.30 uur.
22 sept Informatieavond voor vrijwilligers
Alles bijeen van 19.30-21.00 uur.
26 sept Nationale Burendag. Buren op de koffie
bij Alles bijeen van 10.00-12.00 uur.
26 sept Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
28 sept Zonnebloem: Boottocht
28 sept VOVG: Excursie naar ijssalon Clevers
vertrek om 19.00 uur vanaf het Vrijthof
1 okt
Groenings Koor: Bloemenactie
3 okt
KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof;
aanvang: 14.00 uur
6 okt
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20.00 uur in Joffershof
8 okt
VOVG: Italiaanse keuken met Margriet
Leenders 18.30 uur bij Concordia

14 nov
15 nov
16 nov
19 nov
20 nov
26 nov
28 nov
1 dec
13 dec
14 dec
15 dec
16 dec
19 dec

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

2016:
2 jan
9 jan
13 jan
16 jan
16 jan
23 jan
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Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te
Groeningen
VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek 		
vanaf het Vrijthof om 19.00 uur
KBO: Spellenmiddag in Joffershof;
aanvang: 14.00 uur
Concordia: 100% FEEST MET 100% NL
Aanvang 20.00 uur, kaartverkoop bij
Plus Verbeeten in Vierlingsbeek en 		
Overloon en bestellen via email:
concordiatickets@ziggo.nl
voorverkoop €17,50 aan de kassa €22,50
VOVG: Bloemschikken met Irma van 		
Oeffelt van bloemsierkunst ‘September’
om 19.00 uur bij de Ezelgasterij in
Groeningen
Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en
Groeningen: Speeddate Aanvang
20.00 uur in Koningskerkje
Bèkse Biercantus 2015
KBO: Excursie
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20.00 uur in Joffershof
VOVG: Rayonavond
Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
CV de Keieschieters: Prinsenbal
Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en
Groeningen
Lezing door de Hartstichting in
de Vier linden om 19.30 uur
KBO: Herfstwandeling
CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
KBO: Sinterklaas in Joffershof; aanvang:
14.00 uur
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20.00 uur in Joffershof
VOVG: Kerstmarkt van 11.00 uur tot 		
16.00 uur bij Concordia
Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
KBO: Kerstviering in Concordia
VOVG: Kerstviering
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus 		
weer bellen.
Ophalen oud papier (i.p.v. december
2015): Gilde, tel. 06-43246914
CV de Keieschieters: Groeningseavond
CV de Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
CV de Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant
CV de Keieschieters: Liedjesavond
CV de Keieschieters: Prinsenreceptie

28 mei

24 jan
CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29+30 jan CV de Keieschieters:
Zittingsavond
30 jan
Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag
7 t/m 9 febr CARNAVAL
27 febr Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
26 mrt
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
5-6 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
30 apr
Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914

2-4 juni
25 juni
30 juli
27 aug
11 sept

Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
Zanggroep Evergreen: Revue
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914
Bekse Bruggenloop 4e editie

Data voor Agenda?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
20 oktober:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
24 oktober:
19.00 uur: Kerk Maashees: eucharistieviering.

Vieringen
en
intenties

Intenties:

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

september - oktober:
20 september:
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Oogstdankviering en kinderkerkdienst.
Intenties: Mariek Litjens-Hilkens, jaardienst, Gerrit
Heynen vanwege verjaardag, Toos en Dries v.d.
Bosch-Elbers, overl. fam. Elbers-v.d. Cruysen, Lei
Fleuren, Diny Fleuren.
22 september:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
26 september:
19.00 uur: Kerk Maashees: eucharistieviering.
29 september:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
4 oktober:
9.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Fam. Rutten-Tielen, Wim en To Gerrits,
Cas Bartels, Toos en Dries v.d. Bosch-Elbers,
Overl. fam. Elbers-v.d. Cruysen.
6 oktober:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
10 oktober:
19.00 uur: Kerk Maashees: eucharistieviering.
13 oktober:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
18 oktober:
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Overl. ouders Camps-Gerrits en Toon,
Levende en overleden leden harmonie, speciale
herdenking Pastoor Jansen.
Deze viering wordt muzikaal verzorgd door harmonie De Herleving.
Na deze viering zal in Maashees, Op den Berg,
een monument worden onthuld op de plaats
waar pastoor Jansen in 1944 is omgebracht.

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

SEIZOENEN
Het voorjaar brengt voort
Wat de zomer oogsten zal
De kleurenpracht van de
Herfst luidt de winter in
Deze houdt verborgen wat
het voorjaar brengen zal
Dank dat U de God bent
van deze schepping
Die ons in weer en wind
in stilte wilt omarmen .
Zondag 20 september vieren wij in onze Parochie
de jaarlijkse Oogstdankviering samen met de Deelparochie Maashees. Wij nodigen U allen uit bij
deze plechtige viering waarin we dank brengen
voor de oogst van de voorbije zomer. Mensen van
de Zonnebloem en kinderen zijn bij deze viering
betrokken, voor de kinderen is er ook Kinderkerk
in de sacristie. De viering waarin Pastoor van der
Sluis voorgaat begint om 10.30 uur in de kerk.
Na de viering praten we onder het genot van een
kop koffie / thee nog even na en kunnen we de
versieringen bewonderen.
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Column uit NRC 7-9-2015 van Jutta Chorus j.chorus@nrc.nl

Zo ! En nu wij ?
Wordt vervolgd in de volgende Globaal.
4

Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen
Graag willen wij onze gasten van de
Zonnebloem uitnodigen
voor de oogstdankviering
op 20 september om 10.30 uur.
Na de Mis drinken we gezamenlijk
een kopje koffie met wat lekkers.

Alles bijeen gaat starten!

Vanaf 14 september gaan we starten met de
daginvulling bij Alles bijeen!
22, 23 en 24 september zijn alle belangstellenden
van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of
thee, van 09.30 uur-11.30 uur!
Op 22 september is er om 19.30u een informatieavond voor alle vrijwilligers. Daarbij zijn ook alle
mensen die hierover denken van harte uitgenodigd.
26 september is het nationale burendag. Alle buren
van de Joffershof zijn uitgenodigd voor een koffieochtend om kennis te maken met Alles bijeen!

Wij heten u hartelijk welkom
graag tot ziens
Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen

Bij deze nodigen wij u uit voor de Diocesane
Bedevaart naar Kevelaer op 24 oktober 2015.
Op zaterdag 24 oktober organiseert het Bisdom
Den Bosch een Mariabedevaart naar Kevelaer.
Onze parochie Maria Moeder van de Kerk sluit
graag aan met eigen vervoer of men kan meerijden.
Sinds 1642 wordt er in Kevelaer Maria vereerd als
Troosteres der Bedroefden.
Alle parochianen, in het bijzonder zij die nog nooit
georganiseerd op bedevaart zijn geweest, zijn van
harte uitgenodigd om deel te nemen.
We hopen dat velen gehoor zullen geven aan deze
uitnodiging.

Huisartsenpraktijk
Mosch- van den Born
is gesloten op
maandag 21 t/m vrijdag
25 september 2015.

Voor dringende zaken die niet kunnen wachten,
kunt u gebruik maken van de waarneming:

Programma
●
●
●

●

●

●

●
●
●

Letters A t/m J: van den Boom
tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z: Mooij
tel: 0478- 642382.

08.30 uur verzamelen op het Vrijthof
08.45 uur vertrek richting Kevelaer
09.30 uur verzamelen Parkplatz Baseliekstrasse
Kevelaer
10.00 uur verzamelen bij de genadekapel,
Kapellenplatz, daar wordt de Bedevaartskaars
ontstoken. Daarna rondleiding Heiligdom.
11.30 uur Pontificale Eucharistieviering in de
Mariabaseliek met alle deelnemers van het
Bisdom Den Bosch
12.45 uur Gezamelijke warme lunch in
Restaurant Goldener Schan.
14.00 uur Kruisweg
15.00 uur Marialof
16.00 uur vertrek naar huis

Iedereen is een winnaar!

Onder dat motto vertrokken zondag 30 augustus
2015 alle deelnemers bij de derde editie van de
Bèkse Bruggenloop. Mede door de bezielende gespreksleiding van Ferry Verkaart en Ron van Daal
was het weer goed toeven op het Bekse sportplein.
Het plezier, het enthousiasme en de sportieve
drang om te presteren zorgden ervoor dat Beek
letterlijk en figuurlijk in beweging kwam. De weergoden waren ons eerder op deze dag iets minder
goed gezind aangezien een korte heftige storm
ons hele sportplein in 10 seconden in een ravage
veranderde. In een korte tijd met hulp van vele vrijwilligers werd het plein weer volledig opgebouwd
zodat de lopers toch konden starten.

Kosten bijdragen meerijden €5 en lunch €12.50
Aanmelden voor 29 september bij
M. Hubers -Versleijen
Kreupelstraat 9,
Tel 631222
Opgeven of U wilt rijden en hoeveel personen er
met u mee kunnen rijden, en of u plaats hebt voor
evt. rolstoel of rollater.
Betalen bij opgave.
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we dit jaar voor de 2e keer de stichting Kinderen
Kankervrij www.kika.nl. De stichting Kinderen Kankervrij financiert onderzoek naar neuroblastomen;
de bij kinderen meest voorkomende buiten de
schedel gelegen tumor. Een vorm van de vreselijke
ziekte kinderkanker. We mochten een bedrag van
€ 166,65 doneren aan dit goede doel.
We wensen Johan Jansen uit Vierlingsbeek
heel veel succes toe met het beklimmen van de
berg(en) in Zwitserland voor KiKa.
Wij danken alle vrijwilligers en betrokkenen die
meegeholpen hebben om van de 3e editie van de
Bekse Bruggenloop weer een succes te maken.

De temperatuur steeg snel en het was voor de lopers dan ook een hele prestatie om de route te lopen.
We zijn erg blij met het grote aantal kinderen dat
dit jaar mee deed aan de kidsloop.
De kinderen en de hardlopers werden vooraf in het
zweet gewerkt tijdens de warming-up door werkgroeplid Esther Buunen van Stg Doejemee.
Vele wandelaars maakten ook gebruik van de
mooie wandelroute en werden onderweg verrast
door enkele grote plassen water die net voor de
start ontstaan waren.
De talentenloop (kinderen t/m 15 jaar) en de bambinoloop (kinderen t/m 6 jaar) waren dit jaar voor
het eerst opgenomen en waren direct een succes.
Ieder kind kon hierdoor op zijn eigen niveau deelnemen aan de Bèkse Bruggenloop.
Bij de estafetteloop gingen drie teams met elkaar
de uitdaging aan. We waren natuurlijk supertrots
dat het team van de Bèkse Bruggenloop als eerste over de finish kwam. We zijn ons ook bewust
dat verschillende lopers van het KiKa team en van
de Brandweer daarvoor al 5 of 10 kilometer hadden gelopen.

Het was een geweldige sportdag waarbij vele mensen in en rondom Vierlingsbeek hebben kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Uitslagen en foto’s
zijn te zien op www.bibliobeek.nl en op
www.vierlingsbeek-groeningen.nl
Wij zoeken overigens nog vrijwilligers en sponsoren die ons willen ondersteunen bij de organisatie
van dit prachtige jaarlijkse evenement.
Sportieve groet en tot het volgend jaar
Organisatie Bekse Bruggenloop

Met de opbrengst van de kidsloop ondersteunden
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Open Dag
Dagbesteding
College van B & W
bezoekt ons dorp !!

Wij willen u graag uitnodigen voor de Open Dag op
donderdag 24 september op onze Ezelgasterij
in Groeningen. Deze Open Dag zal in het teken
staan van ons nieuwe onderdeel: Dagbesteding.
De Open Dag is voor een ieder toegankelijk tussen
13.30 uur en 20.00 uur.

Op uitnodiging van de dorpsraad komt het college
van B & W op dinsdagavond 22 september a.s.
naar Vierlingsbeek.
Het college van B & W toert eens in de zoveel jaar
op werkbezoek door haar gemeente en praat daarbij met de wijk- en dorpsraden.
Dit jaar is Vierlingsbeek aan de beurt.

De Ezelgasterij is gevestigd in het prachtige natuurgebied “De Maasheggen” en biedt ruimte voor
verblijf, recreatie en dagbesteding. Belangrijkste
kenmerk van de Ezelgasterij is uiteraard de aanwezigheid van onze aanhankelijke en zeer vriendelijke mini-ezels.

Op dinsdag 22 september om 20.00 uur zal de
dorpsraad het college verwelkomen in het Koningkerkje. Bedoeling is dat het vooral een contactavond tussen B & W en inwoners en dorpsraad
wordt, waarbij in een open sfeer over allerlei dorpsen gemeentezaken gesproken kan worden.

Onze dagbesteding is met name gericht op volwassenen en ouderen met een ondersteuningsvraag.
Wij onderscheiden ons door de aanwezigheid van
rust en aandacht doordat er gewerkt wordt in kleine
groepjes onder begeleiding van warm en betrokken
personeel. De Ezelgasterij biedt door met name
haar combinatie van verblijf, recreatie en dagbesteding veel verschillende en zinvolle mogelijkheden.

De dorpsraad trapt die avond af met het aankaarten bij B & W van 4 onderwerpen:
1 Strooien van het fietspad Udo de BoyestraatSoetendaal
2 Faciliteren van dranghekken bij evenementen
door de gemeente.
3 De A.P.V. m.b.t. hondenpoep
4 Renovatie van de rollaag op de kerkmuur

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd,
natuurlijk geheel vrijblijvend, contact met ons
opnemen. Wij staan u graag te woord!

Daarna volgt een “open vragen uurtje”, waarin de
aanwezige inwoners de mogelijkheid wordt geboden om aan het college vragen te stellen. Bedoeling is om 22.00 uur de avond te beeïndigen.
Dus: hebt een vraag, een wens of misschien zelfs
een verbeterpunt , kom naar deze avond en laat u
horen! Wij begroeten u graag, iedereen is van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Nicole Huibers
Ezelgasterij “Aan de Maasheggen”

Dorpsraad Vierlingsbeek

Judoclub Randori
Vierlingsbeek e.o.

EHBO-cursus:

EHBO bij Kinderen

Hoewel de weergoden er een andere planning op
na hielden, waren de judoka’s van de groepen 1 en
2 van Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. op
zaterdag 5 september zeer positief gestemd tijdens
hun jaarlijks gezamenlijke uitstapje.

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,
Start: woensdag 30 september 2015.

Om 13.00 uur werd met 30 fanatieke leden en 6
begeleiders richting gezet naar ZooParc Overloon.
Tijd voor een ontspannende middag onder de
bladeren van de vele soorten bomen, tussen de
takken van de vele struiken bamboe en als belangrijkste natuurlijk tussen de ruim 35 soorten dieren
die het dierenpark rijk is.

Deze cursus richt zich in het bijzonder op
(jonge) ouders, opa’s, oma’s, oppas- en
gastouders.
Info: n.barten@kpnplanet.nl
of tel. 0485-382595
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Wat hebben we een leuke dag gehad.

Na aankomst werden de kids in groepjes ingedeeld
om vervolgens op verkenning te gaan naar zijn/haar
favoriete dieren.

Alle judoka’s en begeleiders, hartelijk dank voor
jullie enthousiaste deelname. Al zal het moeilijk
worden, we doen ons best om deze middag volgend jaar te overtreffen.

Van de Zwartvoet pinguïns naar de Rode reuzenkangoeroe en van de Vietnamese sikaherten naar
de kroeskoppelikanen.

Benieuwd naar de andere activiteiten die we dit
jaar in de planning hebben? Kijk dan even op onze
website http://www.judo-vierlingsbeek.nl.

Een paraplu of regenponcho was tijdens het uitstapje wel handig. Zoals aangegeven was moeder
natuur niet heel positief gestemd. De ene na de andere regenbui trok over het Overloonse dierenpark,
gelukkig kon dat voor de meeste kinderen de pret
niet drukken. Sterker nog, de pret leek er alleen
maar groter op te worden. Lekker door die grote
regenplassen rennen en schuilen onder een van de
vele afdakjes die onderweg werden aangedaan.

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

Vierlingsbeek/Groeningen

De koning van de Jungle
KBO soos-inloop-middag

Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten, rummikub
spelen of sjoelen in gemeenschapshuis Joffershof.
Ook voor een kopje koffie bent u van harte welkom
van 14.00 tot 16.00 uur.

Fietsmiddag

Donderdag 17 september maken we een fietstocht
van ± 30 km. Tijdens de koffiestop krijgt u koffie en
vlaai aangeboden door de KBO.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf het plein tussen
de kerk en Herberg Thijssen.

Digitale overheid

Steeds meer zaken met de gemeente en overheid
kunt u via internet regelen. De overheid gaat er
van uit dat in 2017 nagenoeg iedereen de zaken
aangaande de overheid via internet kan doen.
Hiervoor gebruikt u uw persoonlijke DigiD. Enkele
vrijwilligers van Seniorweb die in gemeenschapshuis Joffershof computerbijeenkomsten verzorgen,
willen ons graag uit komen leggen wat daar allemaal bij komt kijken. Daarvoor houden we een bijeenkomst op woensdag 30 september a.s. in gemeenschapshuis Joffershof om 10.30 uur. Hier zijn
geen kosten aan verbonden. U dient zich wel aan
te melden tot 20 september bij Maria Rouwens
tel. 631919. Ook niet-KBO leden kunnen zich
aanmelden.

Halverwege het park kwamen we langs de publiekstrekker, 2 grote witte tijgers. In tegenstelling tot tijger 1 was zijn vriend een stuk actiever.
Tot op 10 cm kon de toch wel heel grote (voor
sommige iets wat enge) koning van de jungle worden benaderd.
Gelukkig voorkwam een groot raam van 2x2 meter dat het ledenaantal van Randori niet direct werd
gehalveerd.
Voor iedereen toch echt supermooi en indrukwekkend:
Het adrenalineniveau van al onze judoka’s was ondertussen tot record hoogte gestegen. Tijd dus
voor de cooling-down. Het iets wat rustigere 2de
gedeelte van de route, en de inmiddels iets wat
mildere weersomstandigheden, droegen hier gelukkig op natuurlijke wijze aan bij.

Dag van de ouderen

De dag van de ouderen is verschoven van 1 oktober
naar zaterdag 3 oktober. Deze middag vindt plaats
in gemeenschapshuis Joffershof en begint om
14.00 uur. De leden krijgen hiervoor een uitnodiging.

Aan het einde van de route wachten de lang verwachte speeltuin. Lekker met z’n alle schommelen,
klimmen en van de kabelbaan.
De tijd vloog voorbij. Ondertussen was het alweer
16.00 uur, tijd voor de grote verrassing: Friet met
een snack en limonade !!!

Kiendata

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag
25 september en 9 oktober Aanvang: 13.45 uur
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Kinderen Vuurtoren nemen deel
aan Bekse Bruggenloop

Vaste activiteiten

Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het
Joffershof
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur bij
Concordia
Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in
het Joffershof
Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen
van 13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur
Info 632190
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor
Ouderen aangepast niveau van 11.00-11.45 uur in
het Joffershof
Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van
14.00-16.00 uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30-11.30 uur in het
Joffershof
Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof
13.45 uur
Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleengaanden om 14.00 in Joffershof
Info 632028

Net als vorig jaar hebben kinderen van kindcentrum Vuurtoren (Vierlingsbeek) deelgenomen aan
de Bekse Bruggenloop. De oudercommissie van
deze locatie regelde en betaalde voor hen de
inschrijving om zo de kinderen te stimuleren om
deel te nemen.

 anuit het kindcentrum dat onderdeel is van Spring
V
Kinderopvang hebben in totaal 15 kinderen meegedaan. Zevenkinderen hebben d
 eelgenomen aan
de bambinoloop (500 meter)voor kinderen tot en
met 5 jaar. Acht kinderen deden mee met de kidsloop van 1000 meter.
Pedagogisch medewerkers Franka en Yvonne
hebben kinderen al rennend begeleid en ook de
oudercommissie was van de partij. Alle kinderen
zijn, ondanks het warme weer, goed over de finish
gekomen én kregen een welverdiende medaille uitgereikt!

Misschien ontvangt u deze Globaal op een tijdstip
dat onderstaande informatie nog van pas kan komen.
Het kan u bijna niet ontgaan zijn, maar op
20 september vindt Culinaire Klanken plaats.
Tot 16 september kunt u hiervoor nog kaarten U
kunt hiervoor contact opnemen met:
Nellie Ebben in Groeningen Tel: (0478)-561950
en/of per e-mail: fa.ebben@gmail.com
Els Opheij in Vierlingsbeek Tel: (0478)-631794
en/of per e-mail: elsenfons@gmail.com
Joke Deriet in Vierlingsbeek Tel: (0478)-632135
en/of per e-mail: willenjokederiet@home.nl
Op 20 september kunt u vanaf 13.30 uur terecht
op het Gildeterrein (De Lemse Kuul, Maasstraat in
Groeningen). Het concert begint om 14.00 uur.
Goed om te weten: ook bij slecht weer gaat het
door en wordt alles verplaatst naar een locatie in
Groeningen binnen. U krijgt ter plekke informatie
hierover.

Op 27 september. 15.30 uur
vindt er een liedrecital plaats
in het Koningskerkje in
Vierlingsbeek.
Maarten Stevens zingt liederen
van Schubert en Schumann en
hij wordt aan de piano begeleid
door Rik Kuppen.
De toegang is gratis.

Kijkt u ook eens op onze website:
http://www.groeningskoor.nl/.
Bloemenactie
Op 1 oktober aanstaande komen de koorleden
weer bij u langs voor de jaarlijkse bloemenactie.
De opbrengst van de bloemenactie wordt goed besteed, bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van
evenementen als Culinaire Klanken en aan het
aanschaffen van nieuwe muziek.

Tenor Maarten Stevens studeerde Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit in

9

Nijmegen en klassieke zang aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.
In juli 2014 is hij afgestudeerd. Als solist zong hij
onder andere in cantates van Bach en de Messiah
van Händel.
Pianist Rik Kuppen (1994) begon met pianospelen
op dertienjarige leeftijd.
In 2011 startte hij met de opleiding Klassiek
Piano aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag. Momenteel volgt hij zijn Master.
In april 2012 kreeg hij de eerste prijs bij de landelijke
finale van het Prinses Christina Concours.
Voor verdere informatie: www.koningskerkje.nl

Voor wie is de avond bestemd?
Voor verenigingen, stichtingen, organisaties, bedrijven, werkgroepen, initiatieven, zzp-ers, particulieren die op een of andere manier in Vierlingsbeek
en Groeningen actief (willen) zijn op het gebied
van de leefbaarheid.
Voor wie is de avond (nog meer) bestemd?
Je bent ook hartelijk welkom als je gewoon nieuwsgierig bent, ideeën of vragen hebt.
Of als je graag iets wilt betekenen of te bieden
hebt voor mens, natuur, kunst, cultuur, beweging
en of zorg.
Tot 21 oktober a.s. in het Koningskerkje,
Spoortstraat 17 te Vierlingsbeek
Werkgroep Speeddate
Ellen Smits, Maike Ebben, Lisette Verploegen
Stg. GroeVie
(Stg. Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen)
StgGroeVie@gmail.com

Vriendengroepen gezocht.

Om nog meer inwoners van Vierlingsbeek en
Groeningen betrokken te krijgen bij het vieren van
carnaval gaan we op woensdag 23-9 a.s. om 20.00
uur bij Concordia de plannen ontvouwen hoe wij de
weg daar naartoe zien.
We hebben momenteel 24 vriendengroepen in
beeld, maar het zou zomaar kunnen dat we er een
aantal vergeten zijn.
Anita & Joep

Daarom deze oproep.
Staat de naam van uw vriendengroep of eigenlijk
van zijn vertegenwoordiger, niet in bijgaande lijst,
laat dat dan svp even weten. Jullie zijn dan uiteraard ook van harte welkom.

Uitnodiging:
Speeddaten in Koningskerkje
‘Leefbaarheid Vierlingsbeek en
Groeningen’

Commissie De Keieschieters…………veuruut.
Thijs Willems. Voorzitter Keieschieters.

21 oktober 2015
Aanvang 20.00 uur

Reacties svp naar pverbeeten@plusverbeeten.nl
of 06-54661197.

Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen met de roepnaam GROEVIE nodigt iedereen
van harte uit voor een kennismakings- en speeddate bijeenkomst m.b.t. Leefbaarheid. Ons doel is
dat we er samen voor zorgen dat Vierlingsbeek en
Groeningen een fijne plek voor jong en oud is en
blijft om te (komen) wonen en leven.

Ed Janssen
Ron van Daal
John Achten
Bernie Kusters
Ruben van Dun
Daan Vloet
Wouter van Dongen
Ton Cuijpers
Denny van Veghel
Bart Willems
Jack Vervoort
Sander Eggenhuizen

Wat gaan we op 21 oktober doen?
We gaan op een actieve manier met elkaar onderzoeken hoe we onze krachten, talenten en middelen met elkaar kunnen verbinden en/of bundelen
met het doel om de leefbaarheid in Vierlingsbeek
en Groeningen te behouden en te versterken.

10

Henny Creemers
Tonny Ebben
Rik Geurts
Ward Manders
Bram Thijssen
Rob Branje
Ron Koenen
Ron Lenkens
Henk van Vonderen
Stephan Winkelmolen
Bart Houben
Coen Moeskops

Lezing: Magical Mixes Oktober

Op maandag 28 september brengen we een
bezoek aan "IJssalons Clevers" in Grubbenvorst
en krijgen daar een kijkje achter de schermen bij
hun ijsmakerij. Uiteraard gaan we ook een echt
'Clevers-ijsje' eten in de ijssalon. Iedereen die zich
heeft opgegeven: we vertrekken om 19 uur vanaf
het Vrijthof.

Magical Mixes gaat over de combinatie van bloembollen, met name voorjaarsbollen en andere soorten
planten, hoofdzakelijk vaste planten, maar soms
ook een- en tweejarigen. Toepassingen voor in de
eigen tuin, maar ook voorbeelden van hoe dat op
grotere schaal te doen is, alles gebaseerd op de
ervaringen in haar eigen tuin en tuinen van opdrachtgevers. Jacqueline heeft ook het beplantingsplan voor de Keukenhof gemaakt.
Deze avond wordt gehouden in Café/Zaal
“’t Lagerhuis” Beerseweg 9 in Mill.
Datum Woensdag 7 oktober 2015, aanvang
20.00 uur.
Leden gratis, niet-leden € 3,50.
Spreker: Mevr. Jacqueline van der Kloet.

Café Brein Boxmeer:

Geïnteresseerden kunnen voor vragen contact
opnemen met de secretaris van de KMTP/Groei &
Bloei afd. Land v. Cuijk en Limburg Noord.
Maria van Elst 0485-31

Op maandag 21 september is er weer een Café
Brein in Boxmeer. Deze keer zal ervaringsdeskundige Petra Boolman komen vertellen over
haar ervaringen met NAH.
Café Brein is een trefpunt voor volwassenen
met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH),
mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld
ontstaan als gevolg van een beroerte, ongeval,
hersentumor, MS, Parkinson of reanimatie. Kijk
voor meer informatie op www.nahnobrabant.nl.
Petra Boolman heeft n.a.v. een ernstig ongeval in
2002 een hersenletsel overgehouden. Ze is auteur
van twee boeken. Beide boeken geven een helder
beeld van het leven met hersenletsel.
Om NAH de aandacht te geven die het verdient.
Omdat het belangrijk is dat mensen met NAH, en
met name niet-zichtbaar NAH, beter begrepen
worden. Voor meer info kun je alvast kijken op
haar website www.petraboolman.nl.

Herfstworkshop 2015
Groei & Bloei in samenwerking
met Tuincentrum Olieslagers
Wanneer:

Donderdag 1 oktober en vrijdag
2 oktober van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 3 oktober van
		10.00- 12.00 uur en
van 14.00- 16.00 uur
Waar:
Tuincentrum Olieslagers, ‘t Zand 18,
Boxmeer
Kosten:
Leden van Groei & Bloei € 26,50 en
niet-leden € 29,50 te betalen vóór
aanvang van de workshop
Aanmelden: Vóór zondag 27 september 2015

Café Brein is van 19.30 tot 21.30 uur in De Driewiek,
Jeroen Boschstraat 49 in Boxmeer. Deelname is
gratis en aanmelden is niet nodig. De zaal is open
vanaf 19.00 uur.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen
besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het
accent ligt op contact, erkenning, herkenning en
voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit
te leggen wat er aan de hand is. Café Brein is een
samenwerking van Pluryn, Syntein, Pantein, SWZ,
Steunpunt Mantelzorg en MEE Noordoost Brabant.
Neem voor meer informatie contact op met Harm
Wijnhoven MEE-NOB 0413-334733.

Omdat er voor de workshop een grote belangstelling is, vragen wij u om tijdig aan te melden, want
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vol is vol!
Er wordt met kleinere groepen gewerkt om de
deelnemers meer aandacht en begeleiding te kunnen geven.

procedure. De code is chronologisch opgebouwd
vanaf het ontstaan van de vacature tot de aanstelling. Een handig naslagwerkje.
Meer weten:
Kom dan naar het inloopspreekuur op
maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
in Cultureel Centrum de Weijer te Boxmeer.
Of bel voor een afspraak (tel. 0485-576763).

Wilt u ook meedoen aan deze leuke, leerzame en
gezellige workshop en met een eigen werkstuk
naar huis gaan? Meld u zich dan direct aan.
De workshop is voor iedereen toegankelijk, dus
leden en niet-leden. Neem daarom uw familie,
vriend(in) of collega’s mee.
De koffie of thee met iets lekkers staat voor u
klaar.

Vragen?

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij
Roos Gielen (bloemschik coördinator Groei&Bloei).
Telefoon: 0485-383296
E-mail: roos@noorderhaeghe.nl

Maasziekenhuis:

Goede opkomst preventief onderzoek
darmkanker

Vraag van de maand

Maasziekenhuis Pantein is sinds anderhalf jaar
officieel onderzoekscentrum voor darmkanker in
het kader van het landelijk bevolkingsonderzoek.
In 2014 hebben ruim driehonderd mensen aan dit
preventief onderzoek deelgenomen.

Het Sociaal Raadsliedenbureau (beter bekend
als het Advies- en Informatiepunt) in Boxmeer
is een voorpost voor de vele instellingen die
in Boxmeer en omgeving werkzaam zijn op het
gebied van uitkeringen, wonen, zorg en welzijn.
Iedereen die informatie of advies wil en niet
weet waar hij hiervoor naartoe kan, kan bij ons
aankloppen. De informatie is algemeen.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bevolkingsonderzoek
Alle mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar
worden de komende jaren gefaseerd opgeroepen
voor dit bevolkingsonderzoek. Daarna krijgen zij
elke twee jaar een uitnodiging voor een controle.
Bij het onderzoek wordt gekeken of er in de ingeleverde ontlasting bloedsporen zitten, wat kan duiden op de aanwezigheid van darmkanker. Omdat
dit niet altijd met het blote oog zichtbaar is, wordt
de ontlasting in een laboratorium onderzocht.
Bij acht procent van de driehonderd onderzochte inwoners is darmkanker geconstateerd en bij 38
procent zijn ver gevorderde poliepen verwijderd
omdat deze namelijk kunnen uitgroeien tot darmkanker. Door ze te verwijderen wordt darmkanker
voorkomen.

Vraag: Ik krijg vaak geen enkele reactie op een
sollicitatiebrief. Zijn er regels hierover?

Antwoord:

Jazeker! In wet- en regelgeving is geregeld waaraan een vacature moet voldoen, hoe kandidaten
geworven worden, hoe de selectieprocedure moet
verlopen etc.
Uw wilt weten hoe de organisatie om moet gaan
met een sollicitatiebrief. Als de organisatie besluit
dat een sollicitant niet in aanmerking komt voor
vervulling van de vacature, dan zou u, volgens de
Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatie-ontwikkeling (N.V.P.), binnen
twee weken na dit besluit schriftelijk (electronisch)
bericht moeten ontvangen. De afwijzing moet zo
goed mogelijk worden gemotiveerd. Als een reactie
uitblijft, en u van mening bent dat u onzorgvuldig,
onbillijk of onjuist bent behandeld, kunt u een
klacht indienen. De organisatie moet u dan binnen
een maand schriftelijk informeren. Doet zij dat niet,
dan kunt u zich wenden tot de eerdergenoemde
N.V.P.

Hoe eerder, hoe beter
Maag- Darm- Leverarts L. Epping van het
Maasziekenhuis noemt dit onderzoek heel belangrijk. Hij is dan ook blij dat veel inwoners van
de regio gebruik maken van deze mogelijkheid tot
vroegtijdige opsporing. “Dankzij het bevolkingsonderzoek kan darmkanker eerder worden opgespoord en behandeld. Hoe eerder we er bij zijn,
hoe groter de kans op genezing’’.
Goede kans op genezing
Darmkanker wordt ook wel een sluipmoordenaar
genoemd. Het duurt lang voordat de ziekte zich
ontwikkelt en klachten geeft. Mensen gaan daardoor vaak pas laat met klachten naar een arts.
Dankzij het bevolkingsonderzoek werd het afgelopen jaar landelijk gezien bij acht procent van de
onderzochte mensen darmkanker opgespoord.

Het bovenstaand komt uit de sollicatiecode die de
N.V.P. heeft opgesteld. Hierin staan basisregels
die organisaties en sollicitanten naar hun mening
in acht moeten nemen bij de werving en selectie-
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Epping: “Mede door dit bevolkingsonderzoek ontdekken we darmkanker vrijwel altijd in een vroeg
stadium, waardoor er een goede kans op genezing
is. Bij vroege ontdekking is de behandeling ook
minder zwaar.” Mensen tussen de 55 en 75 jaar
die nog niet zijn opgeroepen voor een preventief

onderzoek kunnen, op de website van het RIVM in
het ‘Uitnodigingsschema’ zien in welk jaar zij worden uitgenodigd voor een onderzoek: www.rivm.nl
en vervolgens typt u in de zoekfunctie: uitnodiging
darmkanker.

Meidensportdag 2015

Op woensdag 23 september a.s. zal alweer voor de derde keer de Meidensportdag plaatsvinden, speciaal
voor alle meiden van groep 3 t/m 8! De meidensportdag vindt plaats op in Sportpark De Raay in Overloon.
Je wordt tussen 13.15-13.30 uur verwacht, om 13.30 uur start het programma.
Rond 16.30 uur zal het programma afgelopen zijn.
Heb jij zin in een sportieve middag, samen met je vriendinnen?
Meld je dan snel aan via www.sjorssportief.nl
DOE JE MEE?!

Vooraf bezoeken de UNICEF-voorlichters de basisscholen in de regio. Ze vertellen over het werk van
UNICEF en het thema van de Loop; dit jaar is dat
‘Ondervoeding in Mozambique’. In dit land is 43%
van de kinderen ondervoed. UNICEF kan ze helpen
door behandeling en bijvoeding. Daarnaast krijgen
vooral de moeders de nodige voorlichting.
Door 27 september mee te lopen, kunt u bijdragen
aan de realisering van deze doelstelling. Bovendien is het een mooie en gezellige wandeling, die
je met het gezin, vrienden of in je eentje in eigen
tempo kunt lopen.
Kinderen die via school meedoen, kunnen zich
laten sponsoren door familie en bekenden; voor
andere deelnemers bedraagt het startgeld € 2,- per
persoon.
Voor deze wandeling van ongeveer 6 km kunt U
inschrijven en starten van 11.00 uur - 13.30 uur, bij
camping Hengeland, Hengeland 10, 5851 EA in
Afferden.

UNICEFLOOP
Op zondag 27 september a.s. houdt UNICEF Land
van Cuijk en Maasduinen de 32e UNICEF-Loop
vanuit Afferden (L.).

De officiële opening wordt om 10.45 uur verricht
door wethouder Lia Roefs.
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het liefst meteen door met iets nieuws. Titels
vindt hij onzin. ‘Ik kom gewoon langs. En doe
sowieso iedere avond iets anders. Ik probeer
wel eens een rode draad in mijn voorstelling te
doen, maar dat kan ik helemaal niet. Zodra ik
er probeer een lijntje in te verwerken, wordt het
ongeloofwaardig. Ik kan niet zo’n vast stramien
doen. Ik word gek als ik elke avond hetzelfde
doe.’ Satire op het scherp van de snede, dat
kan er maar één zijn; De Koning Van De Lach!
www.bunkertheaterzaken.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 weer op een zestal
gevarieerde avonden vol prettige buikpijn.
Onbedaarlijk lachen om prachtige programma’s
van Nederlands en Vlaams cabarettalent. Oude
bekenden en nieuwe gezichten. Wedden dat het
U niet lukt om nie te lache?

met z’n zessen

 donderdag 24 september 2015 > Martijn
Koning > Koning Van De Lach (try-out)
 vrijdag 6 november 2015 > Jochen Otten >
Overwegend Droog (try-out)
 vrijdag 11 december 2015 > Max van den
Burg > Amok
 vrijdag 12 februari 2016 > Thomas Smith >
Aanwezig (try-out)
 vrijdag 18 maart 2016 > Omar Ahaddaf >
Grenzeloos
 vrijdag 8 april 2016 > Thijs van de Meeberg >
Er Mag Gedanst Worden (try-out)

sponsors

Het cabaretprogramma van Gryphus wordt mede
mogelijk gemaakt door PLUS Verbeeten, Evers
Installatieburo, Autobedrijf Kusters, LekkerBèks
– dagverse maaltijden, Syntax Personeelsdiensten, Van den Boogaard Veerdienst, Grand Café
Restaurant De Vier Linden, Boukje Weel Grafisch
Ontwerp, Creemers Glas- Schilder- en Onderhoudswerken, Boomkwekerij Bardoel, Blommestein Hoveniers, Mulders Auto’s en Ambachtelijk
Pannenkoekenrestaurant ’t Genot.
Zij allen houden namelijk van een gulle lach!

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
11,00 euro.

donderdag 24 september > Martijn
Koning > Koning Van De Lach (try-out)

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 legitimatiebewijs aan de kassa en doe er Uw voordeel mee!

gratis naar binnen?

Win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten:
Koop een product van Hertog Jan, schrijf Uw
naam, adres en telefoonnummer op de kassabon
en stop die kassabon in de speciale cabaretinleverbox. Onder de deelnemers worden twee keer
twee kaarten verloot. Deze actie geldt voor alle
bieren van Hertog Jan (NIX <18). Proost en succes ermee!

Hilarisch en absurd. Rauw en brutaal. Bovenop
de actualiteit en politiek volkomen incorrect.
Martijn Koning doet het op zijn manier. Zeg
tegen hem rechts en hij gaat links. Heeft hij net
een nieuw theaterprogramma gemaakt, wil hij
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GRYPHUS ZOEKT DIVERS TALENT

Gryphus wil zichzelf komend seizoen een aantal
keren beschikbaar stellen voor nieuw (jong)
talent, talent op het gebied van (pop)muziek,
dans, comedy, film, kleinkunst, literatuur, theater
of welke arsistieke vorm dan ook: iedereen wordt
in de gelegenheid gesteld zich te presenteren tijdens open podium avonden.
Latente talenten die deel willen nemen aan dit
open podium kunnen zich melden via
info@gryphus.nl voor vragen, opmerkingen of
aanmelding.

in petto

➣   zaterdag 10 oktober > concert > BEUKFEEST: PHLEBOTOMIZED + APOPHYS +
PANOPTIKON
➣ zaterdag 31 oktober > duitse avond > BIERGARTEN FEST

v.o.f.

ZONWERING

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

Gryphus?

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

Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 |
www.gryphus.nl
Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk.

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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



adverteren
doet verkopen

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

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

Te koop verse aardbeien
H. Linssen Op den Bosch 4

Openingstijden
Maandag, woensdag en donderdag:
13.30-18.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Zondag en dinsdag gesloten

Bouw

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits

Voortweg 1b
5826 AG Groeningen
tel: 0478-630410 Mobiel: 06-13894015

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

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

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

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

BROEREN

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

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

Tapijtreiniging
Vanaf heden zijn we weer in het bezit van
twee tapijtreinigers voor de verhuur.
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2.
Uiteraard kunnen wij de tapijtreiniger brengen
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)

Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

Warme Bakker Degen

Reclame: 21 t/m 26 september
● Pruimenvlaai €7,25
● V-korn brood €2,25
● 8 worstenbroodjes + 2 gratis
Reclame: 28 september t/m 3 oktober
● Oma's appeltaart €12,50
● Speculaas uit eigen bakkerij €2,40
● Vezelbrood €2,25
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Steigerhouten planken
netto op lengte gezaagd

€ 3,80 per meter
Schootsveld 5 Vierlingsbeek
0478-632232
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Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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.

Judith Rouwens

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

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

Bandenhandel Groeningen

Open dagelijks:
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

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
Openingstijden:
Maandag
Woensdag
Zaterdag

18.00 - 22.00 uur
18.00 - 22.00 uur
08.00 - 16.00 uur
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Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal

De Zandpoort
Groeningen
Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA











Laat je
inspireren.

Kom naar
de ledenbijeenkomsten.

Kom op woensdag 30 september
(Ottersum) of maandag 5 oktober (Cuijk)
naar de vernieuwde ledenbijeenkomsten
en volg inspirerende workshops. Kijk voor
meer informatie en om je aan te melden
op de LedenSite.

www.rabobanklvcmleden.nl
Een aandeel in elkaar

kusterscatering.nl

Uw gezondheid... mijn zorg!

Soetendaal 8
Vierlingsbeek
0478-632213

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie

U kunt bij ons terecht voor
ontbijt
broodjes
lunch
koud buffet warm buffet thema buffet
hapjes
tapas
barbecue
Maar ook voor de complete verzorging
van uw tuinfeest

sportmassage
medical taping

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.
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NIEUW: GRATIS PECH
ONDERWEG HULP
-

100% service
klantvriendelijk
kwaliteit
betrouwbaar
persoonlijk
luisteren naar uw wens
goede prijs/kwaliteit verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL

De lekkerste groente en
heerlijk fruit voor de beste prijs!

Wij staan iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur
met onze marktkraam op het Vrijthof in Vierlingsbeek!

Voor elke bijzondere
activiteit of feestje!
www.ezelgasterij.nl
Tel: 06-11150846

Bestel ook online via onze website!

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw groente en fruit!

Stevensbeekseweg 3a | Sint Anthonis | T: 0485 384719 | E: info@ikgavoorvers.nl

Zorgboerderij
Samen
Contactpersoon: Iet Cremers
Venrayseweg 19
5825 AB OVERLOON
T 0478 – 64 21 29, M 06 – 11 48 12 34
E iet.cremers@home.nl
www.zorgboerderijsamen.nl

,
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