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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 23 november 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 22 17 november 2021

Speld van Verdienste voor 
Huub Geurts

Huub Geurts ontving dinsdag 2 november 
tijdens de vergadering van de dorpsraad 
de Speld van Verdienste uit handen van 
burgemeester Van Soest. Hij ontving deze 
gemeentelijke onderscheiding voor zijn vele 
vrijwilligerswerk.

Huub zet zich al 47 jaar (zijn hele volwassen 
leven) vrijwillig in voor de gemeenschap van 
Vierlingsbeek en Groeningen. Hij is sinds de 
oprichting van de dorpsraad penningmeester, 
maar er is natuurlijk veel meer. De lijst staat 
hieronder.

Wat iedereen opvalt is de positieve, opgewekte 
en constructieve manier waarop Huub zijn werk-
zaamheden doet. Hij is betrokken, praat met 
iedereen, van jong tot oud en van hoog tot laag, 
en probeert mensen enthousiast te maken om ook 
een bijdrage te leveren. En zo niet, dan zijn het 
even goede vrienden van Huub. Hij blijft altijd een 
beleefd en aimabel mens.

Met die juiste toon weet hij mensen te bereiken en 
geeft hij zelf altijd het goede voorbeeld door mee 
te doen, de handen uit de mouwen te steken en 
anderen te helpen. 

Hij geniet daarvan, naast natuurlijk zijn leven met 
Corrie, hun gezin en de kleinkinderen. Een ware 
contente mens. Hij vindt het zelf niet zo nodig in 
de schijnwerpers te staan, ook al is hij een bege-
nadigd presentator o.a. bij het Köpke van Jeu, en 
heeft hij met anderen ook de burgemeester onbe-
vangen geïnterviewd bij zijn komst naar Boxmeer.

Huub, bedankt namens iedereen in Vierlingsbeek 
en Groeningen voor al die inzet in het verleden, 
en ook voor alles dat je ongetwijfeld nog zult gaan 
doen.

Onderstaand een aantal van zijn verdiensten:

• penningmeester Dorpsraad Vierlingsbeek

• lid wielercomité Vierlingsbeek

• redactie dorpsblad Globaal

• lid ouderraad Laurentiushof

• bestuurslid/voorzitter zangvereniging

Groeningen

• presentator Köpke van Jeu

• chauffeur buurtbus

• opruimen zwerfafval

• lid groenploeg Vierlingsbeek.
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Van de Redactie:

Een groot gedeelte van deze uitgave van 
Globaal staat in het teken van de komende 
gemeenteraads-verkiezingen voor de nieuwe 
gemeente Land van Cuijk. Aangezien het een 
grote gemeente wordt bestaande uit maar 
liefst 33 kernen, is het van belang dat we onze 
stem laten gelden door te gaan stemmen op 
onze favoriete partij. Laat u goed voorlichten 
of bekijk de programma’s van de diverse 
partijen zodat u een keuze kunt maken die het 
dichtst bij u staat.
Check ebventueel de site: 
landvancuijk2021.stemwijzer.nl

Helaas ontkomt ook onze gemeenschap niet 
aan de gevolgen van opgelaaide coronavirus. 
Enkelen van ons hebben van dichtbij mee 
moeten maken dat een dierbare slachtoffer 
is geworden van dit voortrazende virus. We 
wensen allen veel sterkte.

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Adrienne van Groenland, 
Frank van Bommel
Tel: 06-41209403

redactie@dorpsbladglobaal.nl
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
abonnement@dorpsbladglobaal.nl
 
Abonnementsprijs: € 12.50
IBAN: NL77RABO0154392502
 
www.dorpsbladglobaal.nl 

AGENDA

Kijk voor de actuele informatie op de websites 
van de betreffende organisatie

Heb je oud ijzer, geen nood
Breng het naar onze container voor schroot 
op Staaiweg 25

2021
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.

20 nov Gryphus: concert; BEUKFEEST:
 PUTREFIED CORPSE + ROTTEN  
 REMAINS + PANOPTIKON;
 zaal open: 20.00 uur
23 nov VOVG: Creatieve avond
27 nov Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
27 nov Afscheid burgemeester van Soest  
 Programma verderop in deze Globaal
7 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
8 dec VOVG: Eindejaarsviering
11 t/m JOC: oliebollenactie: huis aan huis  
24 dec ophalen bestelling oliebollen
13 dec Vergadering DR Groeningen. Wilt u de  
 vergadering bijwonen, stuur een mail  
 naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com
18 dec Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
18 dec Rondje Kerst in Groeningen
18 dec Harmonie de Herleving: Concert:  
 The Final Countdown in Concordia
23 dec Kerst Sing/Walk Along wandelroute met  
 diverse kleine muziek- en toneel optredens
24 t/m Kerst Sing/Walk Along wandelroute  
26 dec  zonder optredens
31 dec JOC oliebollenactie:  
 Thuisbezorging bestelde oliebollen

2022

10 jan Vergadering DR Groeningen. Wilt u de 
 vergadering bijwonen, stuur een mail  
 naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com
15 jan Zanggroep Evergreen:  
 Liedjesavond in Concordia
22 jan CV de Keieschieters:  
 Rondbrengen carnavalskrant
26 jan CV de Keieschieters:  
 Kaartverkoop Pronkzitting in Concordia
5 febr CV de Keieschieters:  
 Prinsenreceptie in Concordia
13 febr CV de Keieschieters:  
 Jeugdpronkzitting (Concordia)
14 febr Vergadering DR Groeningen. Wilt u de  
 vergadering bijwonen, stuur een mail  
 naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com
18 & CV de Keieschieters:  
19 febr  Zittingsavond in Concordia
26 mrt Gryphus: 50 JAAR SOOS:  
 NEVER MIND THE DJ'S
5 & RKVV-Volharding: 
6 apr Jaarlijkse bloemenactie
23 apr Gryphus: 50 JAAR SOOS:  
 LIVE ON STAGE: THE VOLUNTEERS
29 mei GroeVie: Family Obstacle Run 
 Vierlingsbeek
4 juni Gryphus: 50 JAAR SOOS: DE REÜNIE

Hulp nodig?
Zin in gezelschap?
Bel op maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 11.30 uur 0478-792011
Werkgroep Zorg nú voor later
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11 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2022
2 juli Zanggroep Evergreen 
 Vierlingsbeek: Muziek op de Maas 2022
17 sept Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:  
 In het kader van het 50-jarig bestaan (in  
 2020 en vanwege  corona al twee maal  
 uitgesteld), wordt er om 17.30 uur een  
 concert gegeven door de deelnemers  
 aan ZEVmeeZING op een nog nader te  
 bepalen plaats!
24 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t
8 okt GroeVie: Finale-avond Dorpsquiz ‘k Wet’t

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

Op 4 november jl bereikte ons het droevige bericht 
van het overlijden van onze gildebroeder

Jos Gerrits

Jos is jarenlang binnen ons gilde actief geweest 
als geweerschutter. Hij is intensief betrokken 
geweest bij de totstandkoming van het huidige 
gildeterrein met het voormalige houten club-
gebouw. Hij was mede-oprichter van de 
Boerenboerenbruiloft en was jarenlang betrokken 
bij de organisatie. Daarnaast heeft hij veel hand- 
en spandiensten verricht bij de organisatie van 
meerdere gildedagen.
 
We bedanken Jos voor zijn inzet en betrokkenheid 
bij ons gilde gedurende de 55 jaar dat hij gilde-
broeder is geweest.

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij de 
verwerking van dit verlies.

Bestuur en leden
St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen

Geen Allerzielenviering,
toch herdenking.

Normaal gesproken worden tijdens de 
Allerzielenviering in de Mariakapel onder de toren 

jaarlijks de overledenen van het afgelopen jaar 
herdacht. De nabestaanden worden hiervoor 
uitgenodigd en krijgen aan het einde van de 
viering dan een versierde kaars en witte roos over-
handigd. Helaas moest ook dit jaar die viering 
worden afgezegd, al waren de uitnodigingen 
hiervoor al wel rondgebracht.

De liturgiegroep Vierlingsbeek wilde toch aandacht 
schenken aan Allerzielen. Daarom werden er ook 
dit jaar kaarsen versierd met een mooi bloemetje. 
De naasten van de in het afgelopen jaar overle-
denen kregen afgelopen weekend zo’n versierde 
kaars en een witte roos thuis overhandigd met een 
woord ter bemoediging.

Op het kerkhof werden ook kaarsen gebrand 
rondom een wit hart, met daarbij een lijst van de 
overledenen. Zo werd vanuit de eigen deelpa-
rochie op gepaste wijze aandacht besteed aan 
Allerzielen 2021 én aan de overledenen, hetgeen 
gezien de reacties zeer gewaardeerd werd.
Hopelijk kan de viering volgend jaar wel doorgaan.

Kledinginzameling
Bs. Laurentiushof

24 november 2021

Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen,

Op woensdag 24 november is er een kledin-
ginzameling op Bs. Laurentiushof! U kunt uw 
kleding (schone kleding, gordijnen, pluche 
beesten, lakens, dekens, handdoeken, riemen 
en ceinturen, schoenen (per paar aan elkaar 
geknoopt) etc.) ’s morgens tot 11:00 uur in 
een goed gesloten plastic zak(ken) bij de 
ingang van school inleveren. De Ouderraad van 
school ontvangt het geld van de inzameling en 
besteedt het aan extra’s voor de kinderen op 
school, zoals excursies, gastlessen of uitberei-
ding van leer- en spelmaterialen.  
Wij hopen dat u uw kleding en dergelijke 
bewaart en inlevert op woensdag 24 november! 
Wellicht kunt u een buurman of –vrouw die 
kinderen op school heeft vragen uw zakken 
mee te nemen!? Alvast heel hartelijk bedankt 
voor de moeite!

Groetjes, OR Bs. Laurentiushof
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Fysiotherapie van Dongen staat voor kwalitatief 
hoogwaardige en toegankelijke fysiotherapeuti-
sche zorg. Ieder jaar is het weer een terugkerend 
fenomeen. In april presenteren de zorgverzeke-
raars hun inkoopbeleid en tot 1 november hebben 
fysiotherapiepraktijk de mogelijkheid om het voor-
gestelde contract van de zorgverzekeraar te 
accepteren dan wel te weigeren. 
Inmiddels beconcurreren zorgverzekeraars elkaar 
met dure reclame-uitingen. Wij vinden het belang-
rijk dat u een weloverwogen keuze maakt en willen 
u de volgende informatie niet onthouden.

Omdat we toegankelijkheid van zorg belangrijk 
vinden hebben we als praktijk de voorkeur om alle 
contracten te tekenen. We vonden het vorig jaar al 
bijzonder vervelend dat we moesten melden dat 
we het label JUST niet gecontracteerd hebben in 
verband met onacceptabele contractvoorwaarden 
naar ons toe en bijzonder magere verzekerings-
voorwaarden naar jou als verzekeringsnemer. 
Helaas is dit beleid door JUST niet gewijzigd voor 
komend jaar en hebben we ook géén contract 
afgesloten met JUST.

Daarbij zijn wij tot de conclusie gekomen dat we 
ook het contract van ENO niet langer op prijs 
stellen zolang voorwaardes niet wijzigen. Deze 
verzekeringsmaatschappij weet kwaliteit niet op 
waarde te schatten en gaat voorbij aan lande-
lijke afspraken om te komen tot verbeterde 
contractvoorwaarden. Voor ons zijn belangrijk de 
administratieve lasten en aanvullende eisen van dit 
contract welke kwalitatief goede fysiotherapie in 
de weg zitten. Verder hanteert ENO  een tariefsver-
laging (!) van 4,45% terwijl de tarieven de laatste 
jaren al niet eens meer geïndexeerd zijn.
Omwille van de toegankelijkheid hebben we 
met alle overige zorgverzekeraars en bijbeho-
rende labels ook voor volgend jaar een contract 
afgesloten. 
Om positief af te sluiten bij deze een aanmoedi-
ging voor zorgverzekeraar DSW. Uit onderzoek 
blijkt dat “slechts” 31% van de praktijkeigenaren 
ontevreden is over de samenwerking met deze 
zorgverzekeraar. Dit is een verbetering van 10% 
ten opzichte van het jaar ervoor. In de praktijk zien 
we dit met name terug in verminderde adminis-
tratieve rompslomp resulterend in meer tijd voor 
jou als bezoeker van onze praktijk! Wij hopen dat 
DSW verder gaat met deze ontwikkeling en dat 
andere zorgverzekeraars volgen.

Met sportieve groet, 

Wouter van Dongen
Fysiotherapie van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven!”

TIP: heeft u een aanvullende verzekering 2021 en 

De Keieschieters Vierlingsbeek-Groeningen 
zet een streep door het jubileumprogramma 
van november. Dit besluit heeft het bestuur van 
de 6x11-jarige carnavalsvereniging na contact 
met en in opdracht van de Gemeente Boxmeer 
moeten nemen.

Afgelopen zondag stonden de 6x11-jubileum-
receptie en het uitkomen van de jubileumprins 
op het programma. Ook de reünie op vrijdag 
19 november, de feestavond op zaterdag 27 
november en de jeugdsleuteloverdracht op zondag 
28 november zijn geschrapt. Het bestuur heeft 
woensdag alle leden, sponsoren en alle mensen 
die kaarten hebben gekocht voor de feestavond 
ingelicht over het besluit. Ook vorig jaar werd de 
jubileumviering van De Keieschieters vanwege de 
coronapandemie afgelast. Waarschijnlijk wordt het 
6x11-jarig bestaan van de carnavalsvereniging niet 
meer gevierd.

De gemeente Boxmeer én het bestuur van De 
Keieschieters willen rekening houden met signalen 
uit de zorg over de toenemende coronadruk, zo 
meldt secretaris Rob van Berlo. “Ondanks dat 
het volgens de regels kan en mag, werd de maat-
schappelijke impact steeds groter. Helaas moeten 
we het jubileumfeest weer laten schieten, maar 
we willen als bestuur een duidelijk signaal afgeven 
en onze eigen verantwoordelijkheid pakken. Ja, 
natuurlijk is het een grote teleurstelling, maar 
onder de huidige omstandigheden konden we niet 
anders dan dit besluit nemen. Als bestuur staan 
we er ook volledig achter.”

Wanneer de jubileumprins wordt uitgeroepen en 
op welke manier, is nu nog niet bekend. “Daarover 
moeten we nog een besluit nemen. We zijn nu 
druk bezig met het informeren van alle betrok-
kenen, over die vraag gaan we ons later buigen”, 
besluit Van Berlo.

LET OP:
Fysiotherapie van Dongen 
sluit GÉÉN contract af met 
zorgverzekering ENO  
en het label JUST!
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nog niet of beperkt gebruik gemaakt van fysiothe-
rapie? Blijf dan niet met (pijn-)klachten rondlopen. 
Door dit jaar nog een afspraak te maken kunnen 
we kijken of we iets voor u kunnen betekenen en 
gaan de behandelingen nog niet ten koste van het 
aanvullende budget van 2022! Behandelingen uit 
de aanvullende verzekering gaan niet ten koste 
van het verplicht eigen risico.

JOC-oliebollenactie.

Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen.

Het JOC wil dit jaar alweer voor het 57e jaar de 
oliebollenactie houden, nadat we helaas verleden 
jaar niet voor u konden bakken vanwege de Covid 
19 regelgeving.

Bestellingen ophalen gaan we dit jaar doen op 
de manier die we verleden jaar bedacht hadden 
vanwege de Covid 19 regels, en dus weer op de 
volgende manier:

1. In de week van 27 november t/m 6 december 
wordt er bij u een envelop in de brievenbus 
gedaan waarop u zelf de bestelling invult, met 
uw naam en adres. 

2. We verzoeken u om de bestelling contant 
en gepast te betalen, het geld doet u in de 
envelop.

3. Van 14 t/m 24 december komen we de enve-
loppen/bestellingen weer ophalen, zorg er 
s.v.p. voor dat u deze ingevuld en voorzien 
van het verschuldigde bedrag klaar hebt 
liggen.

4. Mocht u de envelop kwijt zijn, de ophalers van 
de bestellingen hebben reserve-enveloppen 
bij zich.

5. Mocht u nog na het ophalen van de bestel-
lingen nog extra oliebollen willen bestellen, 
dat kan dan via de mail: oliebollenlijn@joc-
vierlingsbeek.nl

Tijdens het bakken van de oliebollen houden we 
ook de Covid-19 regels in acht, mochten die dan 
van toepassing zijn.

In de Plus supermarkt verkopen we ook oliebollen, 
hier werken we zo veel als mogelijk met een 
pinapparaat voor de betalingen. Wilt u niet pinnen 
dan verzoeken wij u om gepast te betalen.

Alvast bedankt voor uw bestelling, de opbrengst 
van deze oliebollenactie komt in zijn geheel ten 
goede aan het Jeugd en Jongerenwerk bij het 
JOC.

Vitaliteitscentrum Brabant nieuwe 
naam Concordia

Vitaliteitscentrum Brabant. Dat wordt de 
nieuwe naam van Zalencentrum Concordia, 
dat de komende weken en maanden 
wordt omgetoverd in een multifunctioneel 
vitaliteitscentrum, met onder meer een fysio-
therapiepraktijk, fitnesscentrum, sportcafé en 
hotel/B&B. Afgelopen week werd de verkoop 
van het pand bekrachtigd door het zetten van 
een handtekening door Wouter van Dongen en 
Susan Nabuurs als nieuwe eigenaren en Jan 
Nillesen als voormalige eigenaar. 

Van links naar rechts: Randy Nillesen, Jan Nillesen. 
Wouter van Dongen en Susan Nabuurs.

Daarmee komt na twintig jaar een einde aan de 
naam Zalencentrum Concordia. ‘Positieve gezond-
heid’ staat centraal in Vitaliteitscentrum Brabant, 
vertelt Wouter van Dongen, mede-eigenaar van 
fysiotherapie en fitnesscentrum Van Dongen. in 
een gesprek met de redactie van de website www.
ilovevierlingsbeekgroeningen.nl. 

Ja, Wouter, waarom hebben jullie het 
Concordia-pand gekocht?
“Al ruim 43 jaar levert Fysiotherapie Van Dongen 
fysiotherapeutische zorg voor Vierlingsbeek 
en omgeving. In 2012 zijn we verhuisd van 
een kleinschalige praktijk in de kelder aan de 
Beekstraat naar het gezondheidscentrum aan 
de Merletgaarde. Deze verhuizing werd onder 
meer ingegeven door een toenemende vraag 
naar fysiotherapie. Na tien jaar met veel plezier 
gebruik te hebben gemaakt van de ruimte aan 
de Merletgaarde, moeten we concluderen dat 
we ook hier uit ‘ons jasje zijn gegroeid’. Door 
de ontwikkeling van onze praktijk kunnen we 
ons onderscheiden in de regio. Bovendien is er 
door de vergrijzing een toenemende vraag naar 
fysiotherapie en zijn we dankbaar dat mensen 
ons bijzonder makkelijk weten te vinden. Vanuit 
onze visie op gezondheid kunnen wij meer 
betekenen dan het leveren van fysiotherapeuti-
sche zorg. De overname van het fitnesscentrum 
in 2011 was hierin een eerste stap, het combi-
neren van de fitness en fysiotherapie in een 
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totaalconcept vitaliteit is een logisch vervolg. En 
wat is er dan mooier om midden in het centrum 
van Vierlingsbeek voldoende ruimte te hebben om 
het concept tot zijn recht te laten komen en mooie 
plannen voor de toekomst te ontwikkelen?”

Wanneer gaat de nieuwe naam in?
“De naam is gekoppeld aan het totaalconcept 
vitaliteit en dus ook aan de ingebruikname van het 
pand. Per 1 september 2022 zijn we operationeel 
in het nieuwe pand en zal het concept ook officieel 
zijn intrede doen.”

Waarom hebben jullie voor deze naam 
gekozen?
“Vitaliteit betekent letterlijk levenskracht. Als 
je mensen vraagt wat het belangrijkste is in 
hun leven, dan is ‘gezond zijn’ het nummer 
1-antwoord. Fysiotherapie richt zich vanuit haar 
oorsprong met name op het bewegend functio-
neren, maar wij willen zo graag meer betekenen. In 
de volledige context een positieve bijdrage leveren 
om iemand een fijn en waardevol leven te laten 
ervaren. Naast trotse inwoners van de provincie 
Brabant zijn ‘Met beide voeten op de grond’, 
‘Brabantse gezelligheid’, ‘Doe maar normaal dan 
doe je al gek genoeg’ en ‘gemoedelijkheid’ voor 
ons enkele associaties die wij hebben met het 
woord Brabant. Dit past wat ons betreft perfect 
bij ons concept en zal exemplarisch zijn voor de 
sfeer zoals wij die graag willen creëren in ons 
vitaliteitscentrum.”

Wordt er nog wel carnaval in Concordia 
gevierd?
“De grote zaal zal volledig ingericht worden als 
een moderne sportruimte. In combinatie met de 
ruimtes eromheen hebben we veel te bieden. Van 
fysiotherapie tot fitness, van kinderfysiotherapie 
tot groepslessen, van zwangerschapsgroepjes tot 
manuele therapie en sportspecifieke revalidatie. 
Helaas is het hierdoor niet mogelijk om in de grote 
zaal carnaval te vieren. Uiteraard dragen wij het 
carnaval wel een warm hart toe en proberen wij 
onze bijdrage hieraan te leveren. Ik zou me zo voor 
kunnen stellen dat het tijdens de carnavalsperiode 
extra gezellig is in ons sportcafé.”

Blijft Jan Nillesen (deels) gebruikmaken van het 
gebouw?
“Wij zijn tijdens het verkoopproces van het pand 
altijd respectvol met elkaar om blijven gaan en 
hebben ook op deze manier enkele afspraken 
gemaakt. Jan en Marij hebben aangegeven ons 
wegwijs te willen maken in het horecagedeelte. 
Wij hebben Jan aangeboden om nog geruime tijd 
gebruik te mogen maken van een gedeelte van de 
kelder ten behoeve van opslag.”

Positieve gezondheid, is dat de toekomst?
“Voor de volle honderd procent! Gezondheid niet 
als de ‘afwezigheid van ziekte of aandoening’, 

maar als ‘het vermogen om je aan te passen aan 
de gegeven omstandigheden en een positieve 
bijdrage te leveren aan een waardevol bestaan 
en een fijn leven’. Ik sta nog bijna dagelijks 
versteld van het zelfherstellend vermogen van 
het menselijk organisme. Het concept positieve 
gezondheid leert mensen vanuit eigen regie 
keuzes te maken om beter voor zichzelf te zorgen. 
Het concept positieve gezondheid is absoluut 
geen vervanging van de reguliere geneeskunde. 
Ik zie de reguliere geneeskunde als belangrijk 
onderdeel binnen de positieve gezondheid.”

Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven. Dat is en blijft je motto. Belangrijk in de 
huidige tijd?
“Dit motto hanteert onze praktijk al jaren en is 
zeker de laatste jaren alleen maar relevanter 
geworden. Het is een uitdagende tijd voor ons 
als mens om goed in balans te kunnen blijven bij 
de razendsnelle ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren. Dit blijkt zeker uit het enorme aantal mensen 
wat heden ten dage te maken heeft met burn-
outklachten, chronische pijn, slaapproblemen of 
bijvoorbeeld angst- en paniekstoornissen. Wij 
behandelen niet alleen de klacht, maar belangrijker 
is dat wij de mens achter de klacht zien. Door echt 
goed naar iemand te luisteren kun je met de juiste 
kennis altijd een positieve verandering bewerk-
stelligen. Als mensen zich hierdoor fitter voelen 
en een fijner leven hebben, dan kun je ons als 
behandelaar ook niet blijer maken. In deze tijd 
ontkomen we er ook niet aan om welvaartsziektes 
als obesitas (zwaarlijvigheid), diabetes (suiker-
ziekte) en hart- en vaatziekten te benoemen. Wat 
mij betreft sla je hier ook altijd de plank mis als 
je alleen de aandoening behandelt zonder de 
mens achter de aandoening te zien. Tot slot lever 
je door in je balans en fitheid te investeren ook 
een belangrijke bijdrage in het versterken van 
je immuunsysteem en ik hoef natuurlijk niet uit 
te leggen waarvoor dat in deze tijd zou kunnen 
dienen.”
Heb je nog andere plannen met het pand? 
Nieuwe concepten ofzo?
“Ja, ideeën genoeg! Maar er komt natuurlijk ook 
behoorlijk wat op ons af. Voor ons is het dus een 
mooie uitdaging om datgene waar we voor staan 
onszelf ook te gunnen. Als je iets doet waar je 
volledig achterstaat, geeft dat natuurlijk enorm 
veel energie. Maar ik weet vanuit mijn werkzaam-
heden als geen ander dat je ervoor moet waken 
dat je ook op deze manier geen roofbouw gaat 
plegen op je systeem. Wij richten ons in eerste 
instantie op fysiotherapie, fitness, diëtetiek 
en sportcafé. De functie van het sportcafé is 
‘ontmoeten en verbinden’. Ik zie het voor me dat 
mensen na het sporten hier gezellig wat kunnen 
drinken, een opa met zijn kleindochter een potje 
schaak speelt, muzikale talenten elkaar ontmoeten 
rondom de piano, een vriendengroep een bordspel 
uit een grote spellenkast speelt en dat je uitkijkt 
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op de jeu-de-boulesbaan die actief benut wordt. 
Ook het organiseren van creatieve of culinaire 
workshops behoort tot de mogelijkheden. Vanuit 
deze basis gaan we gevoel creëren voor wat nog 
aanvullend kan zijn binnen het totaalconcept.”

Heb je nieuw personeel nodig? Zo ja; wie of 
wat zoek je?
“Wij hebben een heel mooi en gevarieerd team 
van fysiotherapeuten. Susan is al onmisbaar in de 
bedrijfsvoering, maar zal ook nog nadrukkelijker 
aanwezig zijn in het nieuwe concept. Er zullen 
zeker mensen bij komen. In de komende periode 
gaan we ons oriënteren hoe we dit in gaan vullen. 
Wat we dan zoeken zijn mensen die enthousiast 
bij willen dragen aan het concept; of het nu in de 
horeca, in de fysiotherapie of in de fitness is.”

Het gebouw in het hart van het dorp krijgt met 
Vitaliteitscentrum Brabant een nieuwe bestem-
ming. Je bent ongetwijfeld een trots man?
“Ja, uiteraard trots, maar vooral dankbaar dat we 
dit mogen gaan realiseren. Ik ben zelf geboren 
en getogen in Vierlingsbeek en voel een enorme 
betrokkenheid in het dorp. Ik zie dit echt als een 
unieke kans op een unieke plek om een nog 
grotere bijdrage te leveren aan de vitaliteit van 
medebewoners en dus ook aan de leefbaarheid in 
het dorp. Het voelt echt oprecht dat alles op een 
mooie manier samenkomt en dat er iets moois kan 
ontstaan.”

Waarom is gekozen voor de naam 
Vitaliteitscentrum Brabant?
“Omdat wij ervan overtuigd zijn dat niets ooit tot 
stand is gekomen zonder beweging, fysiothe-
rapie een sterk product is en de fysiotherapeut 
dé specialist is op het gebied van bewegend 
functioneren, wij geloven in echte gezondheids-
zorg ten opzichte van de huidige ‘ziektezorg’, wij 
de noodzaak zien van ‘offline’ contact hebben, 
elkaar écht ontmoeten, wij aan willen sluiten bij het 
concept positieve gezondheid, wij op deze manier 
een bijdrage willen leveren om in deze regio een 
‘blue zone’ te creëren, wij heel graag samen-
werken met andere disciplines passend in deze 
visie en iedereen het verdient om gezien te worden 
en om goed voor zichzelf te zorgen. Een bezoek 
aan Vitaliteitscentrum Brabant is een investering 
met het allerhoogste rendement: jouw levens-
kracht, jouw vitaliteit!”

Een helder verhaal. Tot slot. Wil je nog iets 
anders kwijt over Vitaliteitscentrum Brabant?

“Jazeker. Onze nieuwe website is online en te 
bezoeken op 

www.vcbrabant.nl.”

Ingezonden artikel

MFA Vierlingsbeek in de kerk 
in de raadsvergadering van 14 
oktober 2021

Op 14 oktober 2021 is er een Raadsvergadering 
geweest waar zeer veel inwoners uit Vierlingsbeek 
aanwezig waren om naar het agendapunt 
“Vervolgkoers van een MFA in Vierlingsbeek” 
te luisteren en een 4-tal inwoners danwel 
organisaties ingesproken hebben voor de 
gemeenteraadsleden.

MFA Vierlingsbeek: een geweldig voor-
beeld van burgerinitiatief

Indien haalbaar en betaalbaar, worden burgerinitia-
tieven altijd omarmd. 

Inmiddels is het bijna 2 jaar geleden dat een volle 
zaal met dorpsbewoners in alle leeftijdscategorieën 
massaal “ja” gezegd hebben tegen een onderzoek 
naar de haalbaarheid van een nieuw MFA.
Er is daarna zeer gedegen haalbaarheidsonder-
zoek uitgevoerd op basis van een door de Raad 
vastgesteld amendement. Het haalbaarheidson-
derzoek is helder in haar conclusie, dat er een 
MFA Vierlingsbeek in de voormalige Laurentiuskerk 
de meest voor de hand liggende en gewenste 
optie is. Het plan is op basis van een zorgvuldige 
en transparante dialoog door vrijwel de gehele 
gemeenschap gedragen.
Ik ben van mening dat een MFA, zoals in het haal-
baarheidsonderzoek wordt aangegeven, meer 
omvat dan een clustering van sociaal-culturele 
activiteiten. Daaronder worden ook maatschap-
pelijke activiteiten geschaard en daarom is het 
wenselijk om op termijn - als stip op de horizon 
- ook het basisonderwijs IKC op een zorgvuldige 
wijze in het MFA te integreren.

Wat ook duidelijk wordt omschreven in het haal-
baarheidsonderzoek is dat de beoogde renovatie 
c.q. uitbreiding van de locatie Joffershof geen 
optie is. Het Joffershof is een gedateerd, te klein 
en verouderd schoolgebouw dat in 1983 naar 
voren is geschoven als tijdelijke voorziening. Het 
is onmogelijk om daar een voorziening te creëren 
voor grotere evenementen. Daarnaast heeft de 
buurt veel bezwaar tegen een aanpassing van 
de bestemming vanwege gevreesde overlast in 
de woonwijk. Bezwaar vanuit de buurt kan het 
verbouwen jarenlang vertragen, zo niet onmogelijk 
maken. Glashelder is, dat het Joffershof voor nu en 
zeker niet op termijn als MFA-locatie kan worden 
aangemerkt. Er zijn voor de locatie Joffershof veel 
betere alternatieve gebruiksmogelijkheden, waar 
wij in het vervolg op terugkomen. 

De ontwikkeling van MFA Vierlingsbeek is een 
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prachtig voorbeeld voor de rest van de gemeente. 
Respect voor de inzet van de werkgroep en de 
inwoners die dit project opgepakt hebben!

Vertrouwen in de politiek 
Ik ben een groot voorstander van een trans-
parante bestuurscultuur en een betrouwbare 
overheid. Helaas werden we tijdens de gemeen-
teraadsvergadering onaangenaam verrast door 
een amendement (is een wijziging op het voorstel 
wat er wordt besproken) dat werd ingebracht door 
Team Lokaal en de CDA fractie. 
De inhoud van dat voorstel van Team Lokaal 
en het CDA, namelijk het MFA in Joffershof te 
creëeren en om het voorliggend raadsvoorstel te 
wijzigen, staat volledig haaks op hetgeen de Raad 
eerder unaniem had besloten, namelijk dat er een 
MFA in de Laurentiuskerk zou moeten komen.

Amendement CDA en Team Lokaal kort 
samengevat: 
1. Aan de raad van de gemeente Land van 

Cuijk ter definitieve besluitvorming voor te 
stellen een krediet van maximaal € 1.000.000 
beschikbaar te stellen, na overlegging van 
plannen, voor het realiseren van een MFA in 
het Joffershof te Vierlingsbeek; 

2. de resterende € 325.000 uit het eerder 
beschikbaar gestelde krediet van € 350.000 
ter beschikking te stellen aan de Stichting 
Laurentiuskerk Vierlingsbeek* voor het reali-
seren van een toegangs- en toiletruimte.

Dit amendement van Team Lokaal en het CDA 
werd met veel weerstand door de andere politieke 
partijen ontvangen. Het ongenoegen richtte zich 
zowel op de inhoud als het proces. 
De inhoud van het amendement druist volledig 
in tegen alle vooraf genomen besluiten en alle 
vormen van overleg met de inwoners. 

De procedure die Team Lokaal en het CDA 
gevoerd hebben om hun plan politiek door te 
drukken, vinden veel andere politieke partijen 
ongepast.
Geen enkele andere politieke partij is van te voren 
geïnformeerd over deze onverwachte “move” 
van Team Lokaal en het CDA, gesteund door hun 
wethouder Willie Hendriks. 
Nemen we daarbij in beschouwing de wetenschap 
dat zij samen op dit moment 11 van de 21 raads-
zetels bezetten, dan is het te begrijpen dat de 
spanning in de raadszaal om te snijden was.
Dit soort acties zijn “not done” als het gaat over 
collegiaal besturen, maar zeker onbehoorlijk ten 
aanzien van de inwoners van Vierlingsbeek en de 
werkgroep die zich inzet voor de komst van het 
MFA Vierlingsbeek. 

Na de schorsing van de raadsvergadering 
werd een indringende oproep aan alle raads-
leden gedaan om niet de meest historische fout 
aller tijden te maken door te kiezen voor locatie 

Joffershof. We hebben bepleit dat we daar we 
over 40 jaar nog spijt van zullen hebben. 

Wij hebben ervoor gestreden om het amendement 
van het CDA en Team lokaal NIET aan te nemen. 
Dit vond na een spannend debat gelukkig gehoor 
bij de rest van de politiek en het amendement voor 
de keuze voor Joffershof ging van tafel. Hierdoor 
blijft de weg gelukkig open voor de komst van 
MFA Vierlingsbeek in de kerk. 

Unieke kans: MFA Vierlingsbeek in de 
kerk en CPO project Joffershof
Naast een toekomstbestendige MFA in het 
centrum van het dorp, kan door herontwikkeling 
van de locatie Joffershof woonruimte gebouwd 
worden voor jongeren die nu massaal het dorp 
verlaten. 

Wij denken dat dit een prachtige locatie zou zijn 
voor woningen voor jongeren voor het concept 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 
Voordeel voor de starters is dat er geen geld in 
de zakken van projectonwikkelaars verdwijnt. 
Daarnaast kan er door gezamelijke aanbesteding 
en zelfwerkzaamheid flink op de kosten bespaard 
worden. 

Dat zie ik als een win-win-win-win situatie. 
Jongeren zijn de toekomst en belangrijk voor 
de leefbaarheid van een dorp. Jongeren die in 
de gelegenheid zijn te kunnen blijven, zijn een 
decennium later de ouders van kinderen van de 
lagere school, een basisvoorziening. Kijken we 
naar nog eens een decennium later, dan zijn deze 
kinderen de studenten die gebruik maken van het 
station om naar hun studie- en stageplekken te 
reizen. Jongeren zorgen voor doorstroming op de 
huizenmarkt. Het dorp dat de jeugd heeft, heeft 
meer kans om in de toekomst een voor iedereen 
aantrekkelijk, levendig dorp te zijn.

Financiën
Natuurlijk realiseer ik me dat dit plan veel geld 
gaat kosten. De plannen moeten haalbaar en 
betaalbaar zijn, dat is het uitgangspunt. De 
afweging die wij moeten maken is: wat kost de 
leefbaarheid van een dorp en wat is die waard? 

Wat wij onterecht vinden tijdens de discussie 
omtrent de locatie van het MFA, is dat bij de 
financiële doorrekening de opbrengst van het 
Joffershof buiten beschouwing wordt gelaten. 
Indien het MFA in de Laurentiuskerk gerealiseerd 
wordt, komt het Joffershof vrij als bouwlocatie. De 
opbrengst daarvan is een mooie meevaller die op 
gemeenteniveau bekeken, in mindering gebracht 
kan worden op het totale tekort van 2,5 miljoen. 
Je hoeft geen groot rekenmeester te zijn om te 
bedenken dat zo’n 4.000 m2 bouwgrond zonder 
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Gemeenteraadsverkiezingen  
24 november a.s. – nieuwe 
gemeente Land van Cuijk

Lijst1
Team Lokaal

In het dorp is inmiddels goed zichtbaar dat de 
inwoners binnenkort weer naar de stembus 
mogen om een stem uit te brengen voor de eigen 
favoriete partij en kandidaat.
Als afgevaardigden in het college en de gemeente-
raad van de huidige gemeente Boxmeer voelen we 
ons geroepen om tekst en uitleg te geven waarom 
het VDB/LO gekozen heeft om op te gaan in de 
nieuwe lokale partij Team Lokaal. 

extra aanleg van straten een flinke extra dekking 
zal opleveren op het geheel. Rekenen wij deze 
opbrengst mee, dan is het verschil tussen het MFA 
in de kerk of het MFA in Joffershof, aanzienlijk 
kleiner dan nu gepresenteerd wordt in de gemeen-
telijke berekeningen. 

Conclusie
We praten hier over een burgerinitiatief en een 
plan voor de leefbaarheid voor de komende 40 
jaar, breed gedragen door het hele dorp en een 
aanwinst voor de 40 verenigingen die er gebruik 
van kunnen maken. Het is een voorbeeld voor de 
manier waarop burgerinitiatieven kunnen leiden tot 
iets moois voor de gemeenschap. 

De gemeeenteraad heeft besloten om met alle 
potentiële gebruikers, een afvaardiging van 
gemeenschapshuis Joffershof, een afvaardi-
ging van dorpsraad en de initiatiefnemers MFA 
in de Laurentiuskerk, in gesprek te treden. Dit 
zal gebeuren onder begeleiding van een extern 
deskundige die de opdracht heeft te komen tot 
een gezamenlijk gedragen voorstel dat voorziet in 
een toekomstbestendige MFA te Vierlingsbeek.

Hierbij is expliciet opgeroepen om te komen tot 
een adequaat programma van eisen en een struc-
tureel sluitende exploitatie. De resultaten worden 
besproken in de raadsvergadering van 9 december 
2021. Ik zal me in deze laatste raadsvergadering 
sterk maken voor het plan MFA Vierlingsbeek in de 
kerk, indien haalbaar en betaalbaar.
Zijn er nog vragen, opmerkingen,  
kritiek of lof, dan hoor ik het graag! 

Raadslid Liberaal LVC en woordvoerder MFA 
Vierlingsbeek: 
Marc Oudenhoven Vierlingsbeek 
Telefoon: 06-22201989 Mail
marc.oudenhoven@mar-oil.nl

Om nog gehoord te worden in de nieuwe 
gemeenteraad van 37 raadsleden was het voor 
ons geen optie om met hooguit een of twee 
zetels door te gaan. Vorig jaar zijn we met 
alle lokale partijen in de nieuwe gemeente het 
gesprek aangegaan om te komen tot een grote 
lokale partij, Team Lokaal. Een heel aangaan, 
maar we hebben elkaar goed gevonden en 
zorgen hierdoor, als grote zelfstandige lokale 
partij, dat onze inwoners ook lokaal iets te kiezen 
hebben naast alle landelijke partijen.

Team Lokaal is een zelfstandige partij, zonder 
verplichtingen aan een landelijke politieke partij. 
Voor ons zijn alle dorpen in de nieuwe gemeente 
even belangrijk. Door onze achtergrond en 
ervaring weten we wat er speelt in onze dorpen 
en regio.
Uit jarenlange ervaring blijkt dat politieke beslis-
singen in een plattelandsgemeente genomen 
moeten worden vanuit de afweging van de plaat-
selijke gemeentelijke situatie en niet vanuit 
landelijk partijbeleid. Het gaat erom, of iets in 
onze gemeente wenselijk en haalbaar is. Wij 
willen dicht bij de mensen blijven staan en oog 
hebben voor het plaatselijke belang, maar gaan 
daarbij het algemeen belang niet uit de weg.
Samen Sterk!

Fons van Mil
Jeu Verstraaten
Pieter Jenniskens
Dorus Huijsmans
Joke Janssen

Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen

Op zaterdag 20 november  

wilden wij een gezellige

Sinterklaasmiddag organiseren.

Maar helaas,  

de corona gooit weer roet in het eten,

Het gaat niet door.

Wij hadden ons er zo op verheugd.

Maar nu doen we het op en andere manier

Want vergeten doen wij onze gasten niet!

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen
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Afscheid burgemeester van 
Soest.

Onze huidige burgemeester van Soest zal per 
31-12-2021 zijn taak als burgemeester van de 
gemeente Boxmeer neerleggen.
Hij heeft aangegeven dat hij graag in ieder dorp 
een bezoekje wil brengen om afscheid te nemen 
van zijn inwoners.
In Vierlingsbeek zal dit gaan gebeuren op zaterdag 
27 november in de namiddag.
Programma:
• De burgemeester wordt samen met zijn vrouw 

opgehaald in Boxmeer.
• Om 14.00 uur is er een ontvangst in een klein 

comité in het koningskerkje. Hierbij zijn 10 
kinderen van de basisschool aanwezig die 
hiervoor uitgeloot zijn.

• Om 14.00 uur zijn de deuren van de 
Laurentiuskerk open waar de inwoners van 
Vierlingsbeek welkom zijn om het afscheid 
te beleven middels o.a. een concert van 
harmonie “De Herleving” waarbij uiteraard het 
Bèks Volkslied niet zal ontbreken. Ook enkele 
andere verenigingen zullen hun opwachting 
maken.

• De aanwezigen mogen een wens voor de 
burgemeester noteren op een speciaal 
vlaggetje, dat na afloop in de Bèkse toren die 
vooraan in de kerk staat gestopt kan worden. 
Dit vlaggetje vindt u terug als los inlegvel bij 
deze Globaal. Extra exemplaren kunt u halen 
bij Bibliobeek en PLUS Verbeeten.

• Om 15.30 vertrekt de burgemeester in optocht 
naar JOC Gryphus, alwaar een speciale editie 
van “Uut ut Köpke van Karel” gepresenteerd 
zal worden. 18 Jaar geleden was bij JOC 
Gryphus de eerste kennismaking met de heer 
van Soest en nu zwaaien we hem daar ook uit. 
U bent ook daar van harte uitgenodigd.

• Het zou leuk zijn als we met een flinke groep 
de burgemeester naar Gryphus zouden 
kunnen begeleiden.

• Onderweg naar Gryphus zullen enkele (buiten)
activiteiten plaatsvinden. 

• Om 17.00 uur zal het afscheidsbezoek afge-
sloten worden.

• Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk inwoners 
van Vierlingsbeek een erehaag zouden 
willen vormen onderweg van de kerk, via de 
Spoorstraat en de Grotestraat naar Gryphus.

• Het is ook leuk en gezellig als er aan alle 
panden vlaggen uit zouden gaan. 

Uiteraard zullen we de dan geldende corona regels 
hanteren. Dus in ieder geval QR code meenemen 
en bij de entree tonen. Ook zal het aantal 
bezoekers in de gaten gehouden worden.

Het comité.
Rein, Huub, Esther en Piet.
Vragen? Bel gerust even: 06-54661197.

Daan Thijs, kandidaat raadslid 
voor GroenLinks-PvdA 

Mijn naam is Daan Thijs, 23 jaar, uit 
Vierlingsbeek. Kandidaat raadslid voor de 
Gemeente Land van Cuijk. Ik sta op nummer 14 
op de lijst van GroenLinks-PvdA (lijst 9). 

22, 23 en 24 november kunnen wij stemmen 
voor de nieuwe gemeenteraad. Ik sta voor meer 
groen en meer betaalbare woningbouw in onze 
gemeente. Samen met mijn partij GroenLinks-
PvdA willen wij richting geven ‘’Natuurlijk Links’’. 
Graag vertel ik wat over onze samenwerking en de 
twee onderwerpen waar ik me voor wil inzetten. 

Samenwerking GroenLinks en PvdA 
In de aankomende gemeenteraadsverkiezingen 
doen wij samen mee met één programma en 
één lijst. Ook na de verkiezingen blijven we 
samen één partij. In een tijd van versplinte-
ring is het mooi om te zien hoe wij goed samen 
kunnen werken en een grote linkse partij kunnen 
vormen. 

Duurzaamheid
Voor mij het belangrijkste onderwerp en een van 
de redenen dat ik politiek actief ben geworden 
is duurzaamheid. In onze gemeente hebben wij 
gelukkig veel mooie natuur. Het is essentieel om 
dit te behouden en de natuur meer met elkaar 
te verbinden. Wat wij bijvoorbeeld willen doen is 
meer bomen planten door de hele gemeente.
In 2026 90.000; een voor elke inwoner. Om de 
biodiversiteit te beschermen, meer kruidenrijke 
bermen, hoog gras, vlinderstruiken en water-
poelen, rietkragen en ruigtes in de dorpen. 
Uiteraard hoort hier nog veel meer bij, bekijk 
vooral ons duurzaamheidsplan op onze website: 
groenlinkspvda.nu. 
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Berichten uit het veld

Het is herfst en dat betekent ook dat het trek-
vogel-tijd is. De meeste kleine insectenetende 
zangvogels zoals Fitis, Vliegenvanger en Grasmus 
zijn al ver-trokken. Zaadetende zangvogels zoals 
Vink, Groenling en Putter trekken volop naar het 
zuiden. Omdat ze vooral ‘s nachts trekken valt 
dat nauwelijks op. Sommige van deze vinkach-
tigen blijven ook een poosje hier. Vooral in de 
besdragende struiken van de Maasheggen eten ze 
graag hun buikje rond. Wat wel opvalt tijdens trek-
periode, zijn de roofvogels zoals Sperwer, 
Havik en Buizerd omdat die overdag en bij zonnig 
weer trekken. Er is dan veel thermiek in de lucht. 
De opstijgende warme lucht vormt kolommen 
(thermiekbellen), die zich langzaam verplaatsen. 
In deze kolommen zweven groepen roofvogels 
lang-zaam naar het zuiden. Het kost hen slechts 
weinig energie omdat ze nauwelijks vleugel-
slagen hoeven te gebruiken. Zo zag ik onlangs 
boven Overloon in een thermiekbel, een groep van 
meer dan 30 grote roofvogels langzaam naar het 
zuiden zweven. De groep bestond uit Buizerds en 

Wespendieven.
Wespendief (foto internet)
De Wespendief lijkt veel op een Buizerd, maar 
heeft een iets kleinere kop en een paar zwarte 
banden aan de basis van de lichtgekleurde 
staart. Door de klei-nere kop lijkt de nek van een 
Wespendief iets langer. Het was een prachtig 
schouwspel om deze grote roofvogels langzaam 
cirkelend in de thermiekbel over te zien trekken.
Bij mooi zonnig weer ga ik altijd even kijken bij 
de Maas. Daar is altijd wel iets te zien. Ik zat 
nauwelijks op het bankje dat daar staat, of een 
groep Brandganzen streek neer aan de overkant 
van de Maas. Ik richtte mijn verrekijker er op en 
ontdekte ook enkele Kolganzen. Die zijn dit jaar 
al vroeg terug uit hun broedgebieden in Noord-
West Rusland en Siberië. Het waren er nog meer 
een paar, maar over een maand verwacht ik dat er 
weer grote groepen te zien zijn.

Een andere, vrij zeldzame watervogel die hier af en 
toe gezien wordt is de Casarca. 
Onlangs is er een paartje op meerdere plaatsen 
langs de Maas gezien door meerdere personen. 

Casarca (foto Ton Loeffen)

De Casarca is een eendachtige die van oorsprong 
uit Zuid-Oost Europa en Azië komt. Voor 
Boeddhisten is het een heilige vogel. De Casarcas 
in Nederland zijn ontsnapte en verwilderde vogels. 
De Casarca heeft een helder oranjebruin lijf met 
een kaneel- tot roomkleurige kop. Het mannetje 
heeft bovendien nog een mooie zwarte halsband. 
Ze worden vaak in paartjes gezien. De Casarca 
valt onder het bijzonder soorten project van 
Sovon, dus alle waarnemingen zijn zeer welkom.

Vlucht Kieviten (foto Ton Loeffen)

Een andere vogel die je nu soms in groepen 
ziet trekken is de Kievit. De Kievit is geen echte 

Betaalbare woningbouw
Uiteraard gaan wij investeren in meer betaal-
bare woningen voor de hele gemeente. De 
huizenprijzen zijn voor veel mensen momenteel 
te hoog. Met spoed moeten we zeker 500 
betaalbare koopwoningen bouwen en 250 
sociale huurwoningen. Om de acute nood op te 
lossen bouwen we tijdelijke woningen en tiny 
houses. 

Belangrijk is dat er op 22, 23 en 24 november 
zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. 
Normaal is de opkomst bij herindelingsverkie-
zingen laag. Het zou mooi zijn als we in Land 
van Cuijk wel een hoge opkomst halen. Wilt u 
iemand uit Vierlingsbeek in de raad? Ik sta op 
plek 14 van lijst 9 GroenLinks-PvdA en met 250 
tot 300 voorkeurstemmen kan ik al in de raad 
komen. Voor ons hele programma kunt u naar 
onze website  
groenlinkspvda.nu. 
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trekvogel. Ze blijven zo lang mogelijk in Nederland 
en zwerven wat rond. Zodra de eerste echte vorst 
invalt trekken ze met de vorstgrens mee naar het 
zuiden. Sommige groepen steken de Noordzee 
over om in Zuid Engeland te overwinteren. In het 
vroege voorjaar keren ze dan weer terug naar 
hun broed-gebieden in Nederland. Helaas gaat 
het minder goed met de Kievit de laatste jaren. 
Erg jammer want het is een genot om de Kievit 
in het vroege voorjaar te zien buitelen boven de 
weilanden.

Ton van den Berg

Op 24 november 2021  zijn er verkiezingen
voor de gemeenteraad van de nieuwe 
gemeente  Land van Cuijk.

Jan Stoffelen uit Vierlingsbeek
is  verkiesbaar namens het

Lijst 2, kandidaat nummer 28.

Ik heb de afgelopen negentien jaar voor u in 
de gemeenteraad gewerkt en wil dit graag de 

komende  vier jaar blijven doen.

Hiervoor heb ik uw stem nodig.

Met voldoende voorkeurstemmen
-minimaal 300-

is een zetel haalbaar

Ik was voor mijn pensionering in 2011 in het 
dagelijks leven werkzaam als  projectleider bij het 

waterschap Peel en Maasvallei in Noord en Midden 
Limburg. Ik heb bijna 40 jaar ambtelijke ervaring op 
de vakgebieden weg- en waterbouw, cultuurtech-
niek en ruimtelijke ordening.
Ik heb me in de raad onder meer ingezet voor de 
vakgebieden milieu, ruimtelijke zaken, woning-
bouw en subsidiebeleid, de herziening van de 
welstandnota, de aanleg van fietspaden en de snel-
heidsbeperking Molenweg. Ook de actualisatie van 
de bestemmingsplannen en het bouwrijp maken van 
nieuwe woongebieden  is mijn speerpunt, zodat er 
op veel plaatsen weer kan worden gebouwd. 
Voor de komende jaren zullen we de handen vol 
hebben aan het financieel gezond houden van onze 
gemeente. We zullen goed na moeten denken waar 
we de beperkte middelen aan kunnen besteden. Ik 
wil mijn vakkennis inzetten om er voor te zorgen dat 
we tegen zo laag mogelijke kosten in staat blijven 
om de groenvoorzieningen, onze wegen en riole-
ringen in een goede staat houden opdat we geen 
erfenis van achterstallig onderhoud doorschuiven 
naar onze kinderen en kleinkinderen.  Ook wil ik 
mij sterk maken voor maatregelen om de wijziging 
van het KLIMAAT  te beteugelen. We moeten hierbij 
denken aan het opheffen van wateroverlast, het 
bestrijden van verdroging en hittestress.
Door mijn werkervaring weet ik van de hoed en de 
rand en kan met verstand van zaken meepraten 
over de voorstellen die voor het Land van Cuijk op 
tafel worden gelegd.
Een sterk CDA kan door haar directe invloed in Den 
Bosch en Den Haag veel meer voor het Land van 
Cuijk betekenen dan vele andere partijen. 

Geef uw steun aan het CDA en stem bij voorkeur 
op mij zodat ook het belang van Vierlingsbeek en 
Groeningen in de nieuwe gemeente  kan worden 
ingebracht.

Tel. 0478-632205 of 06-48236890

Email: jstoffelen49@gmail.com

Bert Moeskops (SP), voor 
vertrouwen in onze inwoners

Op woensdag 24 november mag u de eerste 
gemeenteraad kiezen voor de nieuwe gemeente 
Land van Cuijk. Inwoners uit maar liefst 33 kernen 
mogen bepalen wie er op de 37 raadsstoelen 
komen te zitten om Land van Cuijk een goede 
start geven. 

Inwoners horen en betrekken
De grootte van de nieuwe gemeente baart 
mij zorgen, of liever gezegd of die 90 duizend 
inwoners van die kernen voldoende worden 
betrokken en gehoord? Hoe is hun vertegen-
woordiging in de wijk- en dorpsraden geregeld? 
Worden die raden voldoende ondersteund en welk 
budget krijgen zij? 
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Een gemeente,  
goed voor mens en natuur

Het zal u niet ontgaan zijn dat er binnenkort 
verkiezingen zijn voor de gemeenteraad. Het is 
altijd belangrijk om te gaan stemmen, maar met 
deze verkiezingen staat er meer op het spel. Onze 
nieuwe gemeente moet verder vorm gegeven 
worden. De partijen die de coalitie gaan vormen 
kunnen dus een belangrijke stempel drukken op 
onze gemeente.
Daarnaast is een gemeente al lang geen punt 
meer waar je eens in de zoveel tijd “je paspoort op 
gaat halen”. De gemeente speelt een belangrijke 
rol in sociale voorzieningen en de inrichting van 
onze omgeving. Wat er in de gemeentelijke politiek 
besloten wordt, heeft dan ook direct invloed op 
ons leven. 

Daarom hebben GroenLinks en PvdA de handen 
inéén geslagen en gaan samen de verkiezingen in. 
We gaan een stevig progressief geluid laten horen. 
Zo moet de menselijk maat altijd leidend zijn als 
het gaat over jeugdzorg, schoolvervoer, begelei-
ding naar werk, ondersteuning van mantelzorgers 
en steun aan ouderen. Mensen moeten de zorg 
en ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben.                
En we gaan er daarbij vanuit dat burger en 
gemeente elkaar kunnen vertrouwen. 

Daarnaast is de ontwikkeling van de natuur in 
onze gemeente een speerpunt. We wonen in 
een mooie, groene gemeente en dit groen moet 
beschermd en verder ontwikkeld worden. Deze 
natuur is de basis voor een kleinschalige en 
duurzame vorm van recreatie en toerisme voor 
mensen in onze gemeente en gasten van erbuiten. 
Het Maasheggengebied heeft een Unesco-status, 
maar nu moet er serieuze actie ondernomen 
worden om dit gebied tot volle glorie te laten 
komen. 

Voor kiezers die op zoek 
zijn naar een partij met 
een duidelijk progres-
sieve agenda met oog 
voor mens en natuur, 
voor diegenen is zijn/haar 
stem op de juiste plaats 
bij GroenLinks- PvdA. 

Marjolein de Bruin, 
Vierlingsbeek (plaats 27) 

Vertrouwen in inwoners
Nog voordat de nieuwe gemeenteraad is gekozen, 
is al bepaald dat dit met ‘kernendemocratie’ moet 
gebeuren. Als oud-wethouder van wijk- en dorps-
raden ben ik benieuwd naar de praktijk. U ook, lijkt 
mij. Daar zal ik scherp op letten. Het is uw wijk en 
uw dorp. Mijn vertrekpunt daarbij is vertrouwen in 
onze inwoners.

Wijk- en dorpsraden op 1
Voor mij persoonlijk wordt de betrokkenheid van 
de inwoners en wijk- en dorpsraden aandachts-
punt nummer 1. Echte democratie graag. Praatjes 
vullen geen gaatjes. Die hele grote, eigenlijk te 
grote, gemeente Land van Cuijk is voor mij ook 
precies de reden waarom ik na 10 jaar terugkeer 
in de lokale politiek. Waarom voor de SP? Er is 
geen landelijke partij die zo de daad bij het woord 
voegt - ook lokaal - als het gaat om opkomen voor 
gerechtvaardigde belangen van mensen. 

Kernwaarden zijn onze basis
De basis voor onze standpunten en stemge-
drag zijn onze kernwaarden: menswaardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit! Die zijn voor ons 
leidend en niet of onze kandidaatsraadsleden uit 
alle dorpen komen, óf dat wij het over kern A of 
vereniging Z hebben. Aan onze drie kernwaarden 
mag u ons houden. Makkelijker kunnen wij politiek 
niet maken. Daarom dus SP! Doet u mee?

Bert Moeskops en Bregje van Lieshout, de num-
mers 2 en 1 van de SP Land van Cuijk.
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ALLE ACTIVITEITEN ONDER 
VOORBEHOUD I.V.M. DE 
MAATREGELEN VAN HET RIVM.

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 19 november  en 3 december. Aanvang: 13.45 
uur

VASTE ACTIVITEITEN 

Biljarten
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
 in het Joffershof
SWOGB Yoga
 maandag van 17.45 - 18.45 uur
 in gymzaal bassischool
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur
 in Joffershof
 (info 631839)
Wandelvoetbal
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur
 Sportpark Soetendaal
 Info 631839
Jeu de Boules
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 Joffershof
 Info 631233
SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym
 dinsdag van 15.00 -16.00 uur
 in het Joffershof
 info 631839
SWOGB Bewegen voor Ouderen
 vrijdag: van 9.30 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.15 uur
 in het Joffershof
 Info 631839
SWOGB damesgymclub
 maandag 18.30 – 19.30 uur gymzaal 
 basisschool
 Info Gerrie Willems 0478-631896
Inloopmiddag/kaarten
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur 
 in het Joffershof
Bijeenkomst alleenstaanden
 1e zondag van de maand om 14.00 u.
 in Joffershof
 Info 632028

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

Het laatste concert in 
Zaterdag

18 
DECEMBER

20.00u

Door
HARMONIE DE HERLEVING| ERIC ROEFS

Samen met
ZANG| HELEN NILLESEN
PIANO| RUUD JACOBS

BESTEL UW KAARTJES via wielnillesen@hotmail.com ÓF 
via marijnbroeren85@gmail.com

Concordia

KAARTJES €12,50|INCLUSIEF 2 CONSUMPTIES EN HAPJES|
ZAAL OPEN: 19.30u

THE FINAL COUNTDOWN
Wej hebbe de afgeloope keere in de Globaal al 
un hint gegève want noa zoaterdagoavond 18 
december is ut echt gebeurd.

Dan kumt ur un einde an un tiedperk. Jan Nillesen 
houdt op as kastelein en dus ok mit Concordia. 
En dèt betèkent dèt de herremunie hur residentie 
verliest want sinds joar en dag repeteren wej bej 
de familie Nillesen en gève doar ok onze uutvoe-
ringe. Doar wille wej natuurlijk nie mit stille trom 
an vurbejgoan. Op zoaterdagoavond 18 december 
knalle wej er mit “De Final Countdown” uut bej 
Jan. Dit doen wej saame mit ondersteuning van 
Helen Nillesen (zang) en Ruud Jacobs (piano). 

Entreekaarte (à € 12,50) vur dizze gezellige 
muzikale oavond zien te verkriege via wielnil-
lesen@hotmail.com of marijnbroeren85@gmail.
com woarbej wa hapjes en 2 consumpties zien 
inbegrèpe. Wej hoope hèèl veul inwoners van 
Bèèk te ontmoete um dizze speciale oavond 
luuster bej te zette.
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www.liberaal-lvc.nl

Stem
24 november

Lijst 13!

5. Marc O
ude

nho
ven

Twee foto’s uit de oude schoenendoos

De muzikanten lijken in een fanfare te spelen 
gezien hun instrumenten. 

Nummer A20436. Wie weet wie het zijn? Vader 
met twee zonen of vrienden, wie het weet mag 
het zeggen. Omdat wij het niet weten is het fijn 
als er een verhaaltje bijgevoegd wordt zodat het 

bekender wordt. Ook de woonplaats zou mooi 
zijn.

Een gezin zoals in vroeger tijden. Vader draagt een 
uniform, welk beroep heeft hij? Wie kent en weet 
de namen? Het nummer is A20437

Indien alles gaat zoals we hopen zullen we 12 en 
13 maart onze, door corona uitgestelde, bevrij-
dings tentoonstelling houden. Langzaam aan zijn 
we bezig met de spullen uit de dozen te halen en 
opnieuw te bekijken wat we gebruiken kunnen. 
Voor de derde keer een poging om 75 jaar vrijheid 
te vieren dank zei corona.

Bent u nog op zoek naar een sint cadeautje? Bij 
de Oude Schoenendoos liggen 
boeken te wachten op een lezer 
o.a Verboden gebied en Grenzen 
verlegd. 

U kunt deze bestellen via de site
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

BERT MOESKOPS

VOOR VERTROUWEN IN ONZE  
INWONERS DOE MEE!
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Wat doen winterse invloeden voor 
je huid?

In de herfst en winter kan je huid droog en 
trekkerig aanvoelen. In huis staat de verwarming 
aan en de luchtvochtigheid is laag. Dit zorgt voor 
extra uitdroging van de huid. 
Daarnaast kan het zijn dat je wellicht ook (meer) 
thuis werkt en daardoor minder buiten komt. Om 
te zorgen dat je huid er weer fris en stralend uit 
komt te zien, zul je je moeten richten op de hydra-
tatie. Hierbij een aantal tips; 

• Drink voldoende water, minimaal 2 liter per 
dag. Vind je het lastig om voldoende water te 
drinken? Voeg eens wat blaadjes munt, plakjes 
komkommer of een schijfje sinaasappel toe 
in je glas. Het ziet er leuk uit en maakt van je 
hydratatiemomentje een feestje.

• Gebruik in de wintermaanden een grotere 
hoeveelheid crème dan wat je gewend bent. 
Gebruik je normaal 1 tot 2 pompjes crème, 
verdubbel dit dan zeker 1 keer. Bij een erg 
droge huid  kun je enkele druppels olie 
toevoegen.

• Neem een moment voor jezelf en kruip op 
de bank met je favoriete boek of maak een 
wandeling, de buitenlucht zal je goed doen. 
Vergeet hierbij niet je huid te beschermen 
tegen schadelijke uv-straling met een zonne-
brandcrème met voldoende hoge SPF. Ook 
juist in de herfst/winterzon is een SPF smeren 
belangrijk!

• Heb je last van schrale en droge lippen? 
Verzorg je lippen met een goede lippenbalsem. 

• Voor het slapen gaan breng je je gebruike-
lijke nachtcrème aan, ook nu mag je meer 
gebruiken dan dat je gewend bent. Wil je een 
echte oppepper voor je huid tijdens de nacht, 
breng dan een laagje masker aan. Meng dit 
met een paar druppels olie en ga hier lekker 
mee slapen. 

• Door je huid 1 tot 2 keer per week te verzorgen 
met een scrub of peeling haal je dode huid-
cellen weg, wat zorgt voor een beter opname 
van de werkstoffen. Zorg wel voor voldoende 
slaap. In de nacht herstelt en regenereert je 
huid, je huid zal er frisser en stralender uitzien!

• Een extra power voor je huid is het gebruik 
van hyaluronzuur. Dit kan in de vorm van een 
serum of toevoeging in een crème. Kijk hierbij 
wel goed naar de hoeveelheid hyaluronzuur in 
een product. Soms staat het er wel op maar 
bevat het maar 1% of soms zelfs minder.

Weetjes over hyaluronzuur
Hyaluronzuur komt van nature voor in het lichaam, 
en is een zeer effectieve vochtbinder: het houdt 
tot 1000 keer het eigen gewicht in vocht vast. Het 
“trekt” als het ware vocht uit de omgeving (lucht) 
richting de huidcellen, en laat de huidcellen dit 

extra vocht opslaan. De huidcellen worden voller 
en ronder, waardoor de huid er gehydrateerd en 
“vol” uit ziet. 
In cosmetica gebruiken we doorgaans de zouten 
van hyaluronzuur, daarom staat er Sodium 
Hyaluronate op de ingrediëntenlijst. Breng een 
hyaluronzuur serum aan op een vochtige huid 
en breng daaroverheen een crème aan, het liefst 
zonder siliconen (zodat de huid door de crème 
heen kan blijven ademen en vocht kan blijven 
aantrekken uit de lucht).

Met de juiste producten kun je weer zorgen dat 
jouw huid gehydrateerd is!
Wil jij meer informatie over jouw huid of welke 
producten je daarvoor het beste kunt gebruiken?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Groet Fiona Willems 

Schoonheidssalon at Home

Laurentiusstraat 51 Vierlingsbeek
www.schoonheidssalonathome.nl
06-46428052

Zeer geslaagde eerste 
Vierlingsbeekse 
Golfkampioenschappen.

Zaterdag 6 november jl werd voor het eerst in 
de historie een GOLFdag georganiseerd waarbij 
golfers uit Vierlingsbeek, die gehoor hadden 
gegeven aan de uitnodiging, streden om het 
kampioenschap 2021-2022  van Vierlingsbeek. 

Dat de sport de laatste jaren aan populariteit heeft 
gewonnen, bleek wel aan de vele aanmeldingen.

Het mooie aan deze sport dat de minder ervaren 
golfers (dames en heren) zich, middels een 
handicap-verrekening, kunnen meten met de 
ervaren golfers. Hierdoor kunnen ook de jongere 
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golfers de golfclubs kruisen met de niet meer zo 
jonge golfers. Een echte wedstrijd met een mix 
van ervaring, leeftijd en sexe. Bij welke sport, met 
uitzondering van dammen, zie je dit nog.

Gezelligheid staat voorop maar het wedstrijd-
element, een sportieve strijd, helpt om tot een 
geslaagde dag te komen. En dat was het. Ook de 
gastvrije ontvangst op de Golfbaan in Overloon, 
heeft aan de geslaagde dag bijgedragen.

De organisatie had een zeer ervaren golfer weten 
te strikken, die de dag in goede banen heeft weten 
te leiden.

Tegen 15.00 uur kwamen de eerste golfers terug 
in het clubhuis en nadat alle kaarten geteld en 
verrekend waren, kwam er een winnares uit de 
bus met 34 stableford punten. Golfers weten dat 
dit voorwaar een goede prestatie is. De winnares, 
Loes Voncken, mocht natuurlijk de dagprijs 
(beschikbaar gesteld door de Golfbaan Overloon) 
in ontvangst nemen en misschien nog wel belang-
rijker, de wisseltrofee, die in ieder geval minstens 
1 jaar op de schouw bij Loes een plekje zal krijgen.

De dag werd afgesloten met de complimenten 
voor de organisator en ook de dagleiding en 
met de mededeling dat er volgend jaar weer een 
Vierlingsbeek Golfkampioenschap zal worden 
gespeeld. Ik zie er nu al naar uit.

Sjaak Verstegen

Gratis boompjes af te halen in 
Vierlingsbeek / Groeningen.

Een dikke maand geleden is in de krant aange-
kondigd dat iedereen in aanmerking komt 
voor 3 gratis boompjes in het kader van actie 
“PlanBoom”. 

Het is nu bijna zover. Als je mee wilt doen ben je 
van harte welkom op de afhaalpunten. Het gaat 
dan om inheemse boompjes zoals Linde, Hazelaar, 
Zwarte Els, Gelderse roos, Eik, Haagbeuk, 
Hondsroos. De exacte soorten en aantallen zijn 
nog niet bekend. 

27 November houdt IVN de 
Maasvallei de uitdeelactie.
Er zijn 1000 éénjarige of 
tweejarige boompjes (tot 
2 meter hoog) beschik-
baar voor de gemeenten 
Sint Anthonis en Boxmeer 
het gebied van IVN De 
Maasvallei.

Denk erover na of je voldoende plek hebt in je tuin, 
de bomen zijn nu nog klein maar ze groeien vaak 

hard. Overleg eventueel even met de mensen op 
het afhaalpunt. Als je als straat of buurt ergens een 
boom wilt planten moet je wel overleggen met de 
buurt en de grondeigenaar. Als je als dorp of wijk 
ideeën hebt voor meer groen dan kun je met ons 
(het IVN) overleggen, wij nemen dan contact op 
met de gemeente en onderzoeken subsidiemo-
gelijkheden. Meld dit aan de IVN-er die de bomen 
uitdeelt. Mogelijk kan volgend seizoen jullie plan al 
gerealiseerd worden. Wij helpen graag.

De ophaalactie is gepland op 27 november. 
Voor Vierlingsbeek en Groeningen is de uitgifte 
op het Vrijthof van 10.30 tot 12.00 uur. 
Je kunt maximaal 3 boompjes per persoon 
ophalen. Mochten de bomen op zijn dan word je 
verwezen naar een ander afhaalpunt waar nog wel 
bomen zijn.
Mocht het nodig zijn dan kun je op de afhaalplaats 
info krijgen over de beste boomkeuze en plant-
adviezen. Je kunt je daar ook opgeven als je nog 
meer plannen hebt met groen.

“Plan Boom is een project van Brabants 
Landschap, Brabantse Milieufederatie en IVN 
Brabant en wordt mede mogelijk gemaakt door 
steun van de deelnemers van de Nationale 
Postcode Loterij.” 

Informatieavond wateroverlast

Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst 
op woensdag 1 december om mogelijke verbe-
teringen van knelpunten bij hevige regenval in 
Vierlingsbeek te bespreken. 

Gemeente Boxmeer heeft de ambitie om in 2030 
klimaatbestendig te zijn op het gebied van water-
overlast. Daarom zijn we in de hele gemeente 
aan het kijken waar verbeteringen toe te passen 
zijn en welke dat dan zouden moeten zijn. Om 
te kijken of onze berekeningen en ideeën over-
eenkomen met de ervaringen van inwoners, bij 
overlast door hevige regenval, vragen we ook uw 
hulp. In Beugen, Boxmeer en Sambeek hebben 
we inmiddels een aantal van zulke bijeenkom-
sten gehad. Dat leverde voor ons veel nuttige 
informatie op. Al deze informatie en de nieuwe 
inzichten zijn meegenomen en gecombineerd met 
de kennis die er al was. Voor de verschillende 
knelpunten die we op die manier in beeld kregen, 
zijn mogelijke verbeteringen in kaart gebracht en 
grotendeels ook al uitgevoerd.
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De bijeenkomst op woensdag 1 december willen 
wij graag benutten om ideeën uit te wisselen over 
de best toepasbare verbeteringen in Vierlingsbeek. 
Deze avond gaat het dus ook echt alleen over de 
knelpunten in uw eigen omgeving. We horen graag 
uw bevindingen en ideeën zodat we tot de best 
mogelijke maatregelen kunnen komen. 

Als u aanwezig wilt zijn, graag aanmelden via 
communicatie@boxmeer.nl en erbij vermelden met 
hoeveel personen u aanwezig wilt zijn. 

De bijeenkomst  vindt plaats op 1 december in het 
Joffershof
Inloop vanaf 20.00. Aanvang 20:15 tot uiterlijk 
22.00uur. 

Deze avond is onder voorbehoud. Mochten er 
strengere corona maatregelen gaan gelden, 
waardoor we niet meer met een grote groep samen 
mogen zijn, moet de avond verzet worden naar een 
moment wanneer het wel weer mogelijk is. 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer

Winnaars Dr.PeelenCultuurprijs 
en –Stimuleringsprijs 2020

Tijdens een feestelijke avond werden voor de laatste 
keer de cultuurprijzen van de gemeente Boxmeer 
uitgereikt. Het betreft waarderingsprijzen voor initia-
tieven op cultureel gebied. 

Burgemeester Van Soest en cultuurportefeuille-
houder Hendriks-Van Haren reikten de cultuurprijzen 
van het jaar 2020 uit in De Weijer in Boxmeer.

Nominaties
De Dr.Peelencommissie ontving in 2020 
een groot aantal voordrachten, waarvan zij 
er vijf nomineerde. Genomineerd voor de 
Dr.PeelenStimuleringsprijs waren Luuk Weerts en 
Stichting Overloon War Chronicles. Genomineerd 
voor de Dr.PeelenCultuurprijs waren cultureel 
festival Schijt aan de Grens, Bart Jan Baartmans 
en Roel Verheggen.

Winnaar Dr.PeelenStimuleringsprijs
Luuk Weerts mocht de Dr.PeelenStimuleringsprijs 
in ontvangst nemen. Deze prijs werd aan 

hem uitgereikt voor zijn artistieke inzet bij het 
Oorlogsmuseum en Stichting Herdenking Slag om 
Overloon. Met verhaalvertellingen, indrukwekkende 
foto’s en informatieve en toch ook spannende 
vlogs zorgt hij ervoor dat de gebeurtenissen in de 
Tweede Wereldoorlog nog begrijpelijker en toegan-
kelijker worden voor jong en oud.

v.l.n.r. Luuk Weerts, B.J. Baartmans n de ouders 
van Roel Verheggen.

Winnaar Dr. PeelenCultuurprijs
Een unicum in de geschiedenis van de 
Dr.PeelenCultuurprijs: er zijn twee winnaars! Ieder 
afzonderlijk mochten Bart Jan Baartmans en 
Roel Verheggen de Dr.PeelenCultuurprijs 2020 in 
ontvangst nemen. Bart Jan Baartmans is singer-
songwriter, gitarist en nog veel meer. Hij is vooral 
bekend om zijn veelzijdigheid en de wijze waarop 
hij bloemrijk verhalend zijn muziek ten gehore 
brengt. De tweede winnaar is Roel Verheggen. Hij 

leeft muziek. Het maakt niet uit wat hij doet, of het 
de Matheus Passion is of zangles voor verstan-
delijk gehandicapten, een plaatselijk muziekkoor 
of een landelijk TV-optreden. Met passie, bevlo-
genheid en grote professionaliteit pakt Roel elke 
uitdaging weer aan. Naast zijn eigen muziek, 
begeleidt, prikkelt en stuwt hij anderen op tot 
nieuwe hoogtes op cultureel gebied.

Geldelijke waardering
Met de Dr.PeelenCultuurprijs wil het college van 
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B&W waardering tonen voor degenen die zich 
inzetten op cultureel gebied. De winnaars van 
deze prijs hebben ieder een cheque van 750,- 
ontvangen. Met de Dr.PeelenStimuleringsprijs 
wordt waardering en stimulans gegeven aan 
vernieuwend recent gestart initiatief op het gebied 
van cultuur. De winnaar van deze prijs heeft een 
cheque van 250,- ontvangen. 

Mogelijk op 13 maart 2022 weer 
een Nederlands Kampioenschap 
Maasheggenvlechten.

Als straks de coronamaatregelen het 
weer toelaten, organiseert Stichting 
Landschapsbeheer Boxmeer op zondag 13 
maart het 16de Nederlands Kampioenschap 
Maasheggenvlechten. Helaas kon het kampioen-
schap in maart 2021 niet doorgaan vanwege de 
lockdown. 
De Stichting is al volop in de weer met de voorbe-
reidingen van de wedstrijd en de oefensessies die 
vooraf gaan aan de wedstrijd.
De teams die afgelopen jaren hebben deelge-
nomen aan de wedstrijd worden weer uitgenodigd 
om deel te nemen aan de oefensessies. Om de 
kwaliteit van het vlechtwerk te waarborgen en te 
verbeteren is het belangrijk dat de teams komen 
oefenen. De meeste teams hebben niet meer 
gevlochten sinds maart 2020.

Ook mensen die het vlechten willen leren en daarna 
eventueel willen deelnemen aan het kampioenschap 
kunnen zich aanmelden voor deze oefensessies. 
Het deelnemen aan deze oefensessies is gratis. Er 
zijn ervaren vlechtinstructeurs aanwezig tijdens het 
oefenen die de Maasheggenstijl goed onder de knie 
hebben. Met het vlechten, ook tijdens de oefenses-
sies en het kampioenschap, dragen alle deelnemers 
bij  aan het in stand houden van dit bijzondere 
Maasheggenheggen Unesco Mens en Biosfeer 
gebied.  
Om deel te kunnen nemen aan de oefenses-
sies meldt u zich aan door een mail te sturen naar: 
maasheggenvlechten@hotmail.com. U geeft dan 
aan op welke dagen u wil komen oefenen. De 
locatie waar het vlechten plaats vindt, ontvangt u 
daarna via een mail.

De dagen waarop geoefend kan worden zijn: 20 
november, 04 december, 18 december, 08 januari, 
22 januari, 05 februari, 19 februari en 05 maart.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Arnold 
Janssen maasheggenvlechten@hotmail.com, 
Marius Grutters m.grutters@hccnet.nl of Theo van 
Lankveld nkmaasheggen@gmail.com.

Gemeenteverkiezingen 2021
Duurzame ambities partijen Land 
van Cuijk onder de loep

Milieuvereniging Land van Cuijk heeft alle 
politieke partijen gevraagd naar hun ambities 
op het gebied van biodiversiteit, milieu en 
energietransitie. Vanaf 10 november jl. staan 
filmpjes van deze gesprekken online. Inwoners 
van het Land van Cuijk kunnen zich met deze 
informatie voorbereiden op de gemeenteraads-
verkiezingen van 24 november a.s. 
De milieuvereniging wil de kiezers in het Land 
van Cuijk een zo goed mogelijk beeld geven 
van de opvattingen en ambities van de partijen 
die meedoen aan de verkiezingen. Alle partijen 
hebben meegewerkt. Uit de filmpjes blijkt hoe 
verschillend zij aankijken tegen onderwerpen 
als biodiversiteit, milieu en energietransitie. Wie 
duurzaamheid belangrijk vindt, kan een bewuste 
keus maken. Ook op lokaal niveau is immers 
veel mogelijk om bij te dragen aan een duurzame 
samenleving waarin ook onze kinderen en klein-
kinderen nog goed kunnen leven. 

Van bestrijdingsmiddelen tot veestallen
Iedere partij heeft dezelfde vragen in een kort 
filmpje beantwoord. Antwoorden gaan bijvoor-
beeld over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, 
veestallen en het CO2-neutraal krijgen van de 
gemeente. Zo krijgt de kiezer een overzicht 
dat kan helpen om haar keuze te maken om te 
stemmen voor een duurzame gemeente Land van 
Cuijk. De voorzitter van Milieuvereniging Land van 
Cuijk beantwoordt de gestelde vragen ook in een 
filmpje, zodat helder is waar de milieuvereniging 
voor staat.

Waar te vinden?
De linkjes naar de filmpjes van elke partij zijn 
beschikbaar op de site van Milieuvereniging  
Land van Cuijk 
(https://www.mlvc.nl/gemeenteraadsverkiezingen-lvc).

Deze is snel te vinden via deze QR-code: 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Ruimte nodig voor vergaderingen, 
repetitie e.d. in gemeenschapshuis 
Joffershof? Neem dan contact op 
via verhuur.joffershof@outlook.
com of bel 06-10506988. Voor 
verhuur van beamer, laptops  

(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, bel 
Marius Cuypers, tel: 0478-631303. 
Voor overige zaken:
Voorzitter:
voorzitter.joffershof@outlook.com
Penningmeester:
adm.joffershof@outlook.com
Secretariaat: 
secretariaatjoffershof@outlook.com
Zie ook onze website: www.joffershof.nl

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                   
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� adverteren
doet verkopen

Gevonden:
Op 4 november in omgeving 

Spoorstraat/Vrijthof:
een paar draadloze oordopjes.

Telefoon: 0478-631123

Gezocht:
hulp in de huishouding.

2 dagdelen per week in Vierlingsbeek
Tel:  06-10185394 of 06-28844012

Uitnodiging informatieavond 
Heilig Vormsel 2022

Voor ouders van kinderen in groep 8 van de basis-
school is in de parochie Maria, Moeder van Kerk 
een informatieavond H. Vormsel voor één ouder 
per gezin gepland op dinsdag 23 november 
van 20.00 – 21.00 uur in het parochiecentrum, 
Lepelstraat 13a, Sint Anthonis en op woensdag 
24 november van 20.00 -21.00 uur in de San 
Salvatorkerk, Kerkplein 4, Oeffelt.

We verzoeken u vriendelijk uiterlijk maandag 22 
november door te geven aan het parochiese-
cretariaat of we u mogen verwachten via e-mail: 
secretariaat@mmvdk.nl of telefoon: 0485-471246 
(op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve 
donderdags). Dit in verband met het beperkt 
aan zitplaatsen in de parochiezaal vanwege 
mogelijke nieuwe richtlijnen van het RIVM en de 
Rijksoverheid. Mochten er meer aanmeldingen 
zijn, dan verplaatsen we het naar de kerk. 

Op deze informatieavond krijgt u informatie over 
het vormselproject Vormfun2 en is er gelegen-
heid om vragen te stellen. Bovendien ontvangt u 
het aanmeldingsformulier en het conceptrooster. U 
wordt verzocht het aanmeldingsformulier uiterlijk 
11 december in te leveren via e-mail: secretariaat@
mmvdk.nl of per post bij het parochiecentrum, 
Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis. 

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn 
om op deze informatieavond aanwezig te zijn, 
dan kunt u dit via het parochiesecretariaat laten 
weten en wordt u een aanmeldingsformulier 
toegezonden.
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Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

EEN MOOIE 
HERINNERING IS 
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die 

bij de overledene, familie  

en vrienden past.
Bel 24/7  

0478-515221 briensveld.nl

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

Voor het laatste jaar kerstbomen van de grotestraat

Alle maten(tot 3 meter hoog) met kluit of pot, vanaf 7 euro

Gebr. Janssen, Grotestraat 33, V´beek
Het adres voor uw KERSTBOOM, ook op ZONDAG !
0478631218 
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Showroom elke zaterdagmorgen open     
van 9:00 tot 12:00 uur.                                
Wilt u op een andere dag langskomen, 
maak dan even een afspraak 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

Warme Bakker Degen
Reclame: 22 t/m 27 november
  ¾ Appelvlaai € 6,40
  Volkorenbrood € 2,35
  4 Speculaasbolletjes + 1 gratis

Reclame: 29 november t/m 4 december
  ¾ Pepernotenvlaai  € 10,10
	  Krentenman € 2,50 
  Pepernotenbol (luxe brood) € 3,50

 

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

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT / RBCZ / NGS

19

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Installatievakwinkel Overloon-Mill

korting op al het
zink materiaal!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20 % Actie 
geldig t/m 
november

2021
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vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl
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Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

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

kijk op de website www.salontoine.nl

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

UITVERKOOP 
LICHTBRONNEN 

 
ALLE PHILIPS 

LICHTBRONNEN  
50% KORTING !!  

 
OP = OP !!  
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Belangrijke telefoonnummers:

112 Alarmnummer, als elke seconde  
 telt, bij levensgevaar of  
 heterdaad
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer, spoed  
 op ma t/m vr tussen 17.00 en  
 8.00 uur
0900-8844 Politie
 Wijkagent Cyril van den Bosch,
 via politie.nl (Mijn Buurt)
0800-7000 Anoniem bellen
088-0208208  Brandweer
0485-845000  Maasziekenhuis Pantein
0485-585911  Gemeente Boxmeer of via 
 www.boxmeer.nl voor melding 
 betreffende groen, plein,  
 fietspad, stoep of weg

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
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s

Leeijen
       Metsel en
   Tegelwerk
           Voor elke klus
         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677
























