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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 7 december 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 23 1 december 2021

Woningbouw ’t Hulder te 
Vierlingsbeek: 
Tweede mogelijkheid tot 
inschrijven voor een bouwkavel

Op de locatie ’t Hulder in Vierlingsbeek is de 
gemeente Boxmeer in samenwerking met de 
dorpsraad gestart met de ontwikkeling van een plan 
voor 13 bouwkavels voor de bouw van levensloopbe-
stendige woningen.

Vorig jaar konden omwonenden en potentieel geïn-
teresseerde kopers, tijdens diverse ateliers hun 
voorkeuren kenbaar maken. Deze voorkeuren zijn 
betrokken bij de uitwerking van het stedenbouw-
kundig plan.

In april 2021 is, ondanks dat nog procedures gelopen 
moesten worden, de mogelijkheid geboden om 
in te schrijven voor een bouwkavel in het dit plan. 
Toentertijd hebben zich 6 potentiële kopers inge-
schreven en aan hen zijn voorkeurkavels toebedeeld.

Nu wordt een tweede mogelijkheid tot inschrij-
ving geboden voor de overgebleven 7 bouwkavels, 
ondanks dat het bestemmingsplan nog niet onher-
roepelijk is.

Indien u interesse heeft in de aankoop van een kavel 
op ’t Hulder, kunt u zich inschrijven voor dit project. 
Er kan nog niet op één specifiek kavel 
ingeschreven worden. Inschrijven kan 
tot en met 31 december 2021 via de 
website www.boxmeer.nl/hulder.

U dient bij uw inschrijving duidelijk uw 
naam, adres, woonplaats, telefoon-
nummer en e-mail te vermelden.

De volgende uitgave is het Kerstnummer 
en tevens de laatste Globaal van 2021. 
Kopij hiervoor dient de periode t/m 16 
januari 2022 te overbruggen.

Wintertijd in de dierenweide

De dag worden korter en de blaadjes vallen van 
de bomen. Voor de dieren een teken om ’s avond 
steeds eerder hun slaapplaats op te zoeken. De 
nachthokken zijn daarom klaar gemaakt voor de 
winter.

Sinds de zomervakantie hebben de dieren er weer 
2 nieuwe vriendjes bijgekregen. Een grijze en witte 
parelhoen zijn door hun roep niet te missen.

Het gras groeit weer minder hard, dus binnen-
kort starten we met het bijvoeren met hooi voor de 
hertjes en de geitjes.

De dieren zijn ook blij met de restjes brood en 
groente. Liefst niet te veel in een keer. Let er op 
dat niet alles op een hoop terecht komt. De dieren 
willen dan allemaal eten en tijdens het dringen 
om een hapje mee te pikken krijgen de kippen 
en eenden regelmatig een trap of schop van de 
herten en geiten. Door het eten een beetje te 
spreiden kunnen alle dieren meedoen.

Wintertijd, een tijd van rust, maar de dieren maken 
zich op voor het voorjaar. Klaar voor een nieuwe 
start als de zon zich meer laat zien en de dagen 
weer langer worden.
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Van de Redactie:

In de afgelopen weken konden leden van de 
Rabobank en klanten van PLUS Verbeeten hun 
steun laten blijken in de sponsoracties die door 
hen werden georganiseerd. Het resulteerde 
in vele mooie bedragen die de diverse vereni-
gingen en stichtingen mochten ontvangen. In 
deze moeilijke tijden, waarin veel activiteiten op 
een laag pitje staan, zorgt onze gemeenschap 
er op deze manier voor dat het verenigingsleven 
in Vierlingsbeek en Groeningen een warm hart 
wordt toegedragen.

Uit de brief van onze scheidende burgemeester 
blijkt dat het hem al jaren geleden is opge-
vallen dat onze gemeenschap hecht is, met veel 
bevlogen inwoners en ondernemers. En indien 
we de kracht van onze hechte gemeenschap op 
de juiste manier gebruiken, dan kunnen we de 
toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

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 daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof. Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.

7 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
11 dec Bekse Klinkertjes:  
 Kerststerrenactie van 9.30u tot 12.30u
11 t/m JOC: oliebollenactie:  
24 dec huis aan huis 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 wordt uitgesteld
23 dec Kerst Sing/Walk Along wandelroute met  
 diverse kleine muziek- en toneel optredens
24 t/m Kerst Sing/Walk Along  
26 dec wandelroute zonder optredens
25 en Laurentiuskerk:
26 dec open tussen 11.00 – 16.00 uur,  
 voor bezoek aan kerststal
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
20 jan VOVG: jaarvergadering
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
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  

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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 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

SAMEN NAAR DE HEILIGE 
JOZEF IN SMAKT
Op bedevaart gaan gaan kan een belangrijke 
impuls geven aan je geloof, zeker in deze zorge-
lijke tijd met corona. Het doet goed om in een 
andere omgeving met veel gelijkgezinden samen 
te vieren

en te bidden op voorspraak van de heilige bij die 
daar vereerd wordt.

Daarom gaan we met onze Parochie Maria 
Moeder van de Kerk op bezoek bij de Heilige 
Jozef in Smakt, het enige bedevaartsoord in 
Nederland dat aan deze grote Heilige gewijd is.

Op zaterdag 4 december is er 's avonds om 19.00 
uur een plechtige Heilige Mis in de kerk in Smakt.

We nodigen u van harte uit om mee te gaan en zo 
samen ons geloof te beleven!

Liturgiegroep Vierlingsbeek / Maashees

We willen u hartelijk danken voor alle blijken van
medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes en bloemen die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van 

Jos Gerrits
De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid
verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

Jo Gerrits – Selten, kinderen en kleinkinderen

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering.

Kerststerrenactie
O N Z E  L E D E N  K O M E N  L A N G S  O P

ZATERDAG 11 DECEMBER

T U S S E N  0 9 : 3 0 - 1 2 : 3 0  U U R
I N  V I E R L I N G S B E E K  É N  G R O E N I N G E N

8 okt GroeVie: Finale-avond Dorpsquiz ‘k 
Wet’t

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
frans.spiekman@ziggo.nl
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Stichting Op de Toffel € 268.-
TV Vierlingsbeek € 159.-
Volleyballvereniging MVC ’64 € 258.-
VOVG € 270.-
Zanggroep Evergreen € 267.-
Zonnebloem € 452.-

 PLUS Verbeeten geeft samen 
met klanten €20.000,- aan het 
lokale verenigingsleven

Klanten van PLUS Verbeeten hebben maar 
liefst €20.000,- bij elkaar gespaard voor lokale 
clubs en verenigingen in onze buurt. Het 
hoogste bedrag van €1072,- is gespaard voor 
Stichting De Huibuuke uit Overloon. Tot en met 
zaterdag 13 november konden klanten van 
PLUS Verbeeten sponsorpunten sparen voor 
hun favoriete club of vereniging om hen zo een 
financieel steuntje in de rug te geven.

Jan Verbeeten: “Wat fijn om te merken dat onze 
omgeving de lokale clubs en verenigingen zo’n 
warm hart toedraagt en enorm enthousiast mee 
gespaard heeft. We realiseren ons allemaal dat 
het verenigingsleven het erg zwaar heeft vanwege 
alle maatregelen. Daarom zijn we erg trots dat 
we het lokale verenigingsleven met deze spaar-
actie kunnen steunen. We bedanken alle klanten 
die zich hebben ingezet om een mooi bedrag voor 
hun club of vereniging bij elkaar te sparen.”

Spaar je club gezond
Met de unieke spaaractie van PLUS: Spaar je club 
gezond heeft PLUS landelijk onder 6200 deelne-
mende clubs en verenigingen het bedrag van ruim 
3,2 miljoen euro verdeeld. De clubs en vereni-
gingen mogen het bedrag dat ze ontvangen, naar 
eigen inzicht besteden.

OVERZICHT DEELNEMENDE 
VERENINGEN/STICHTINGEN
VIERLINGSBEEK/GROENINGEN

Bibliobeek € 178.-
CV Keieschieters € 284.-
Bekse Klinkertjes € 526.-
Gem. Zangver. Vondel € 150.-
Groenings Koor € 212.-
Harmonie De Herleving € 356.-
JOC € 295.-
Judovereniging Randori € 830.-
KBO Vierlingsbeek/Groeningen € 406.-
Kerst Sing Along € 221.-
Kindervakantiewerk € 390.-
Korfbalvereniging DES € 742.-
RKVV Volharding € 700.-
Sinterklaascomite € 215.-
Smartlappenkoor Van Heure Zinge € 222.-
St. Anthonius en St. Nicolaasgilde € 219.-
Stichting De Oude Schoenendoos € 129.-

Adventsactie 2021
Kippenren voor Safehouse 
Rijkevoort

Adventsactie is een jaarlijkse campagne van 
de Rooms-Katholieke Kerk waarbij in de vier 
weken voor Kerstmis, de adventsperiode, geld 
wordt ingezameld voor mensen in nood. Dit jaar 
staat de adventsactiecampagne in het teken van 
voedselzekerheid. 

De parochie Maria, Moeder van de Kerk steunt 
dit jaar het project ‘Kippenren voor Safehouse 
Rijkevoort. Zo krijgen 20 vrouwen die uit een 
verslavingskliniek komen de zorg over een 
kippenren. Zij wonen in het voormalig klooster 
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Rijkevoort 
en krijgen professionele begeleiding om een 
nieuw leven op te bouwen. Het verbreken van 
een verslaving is bijzonder moeilijk. Daarom is de 
ondersteuning van geliefden maar ook van dieren 
belangrijk. Het project kippenren wil ervoor zorgen 
dat de vrouwen zorg dragen voor de kippen. Dit 
draagt bij aan het nemen van dagelijkse verant-
woordelijkheden, het kalmeert gedachten en 
kan de emotionele staat verbeteren, wat enorm 
belangrijk is voor het herstelproces. 

Draagt u de Adventsactie 2021 een warm hart 
toe? Dan kunt u uw gift voor het project kippenren 
voor Safe house Rijkevoort overmaken op: 
NL65RABO 0155 9485 98 ten name van RK 
Parochie Maria Moeder van de Kerk onder 
vermelding van Adventsactie 2021. 
U kunt uw gift ook deponeren in de daarvoor 
bestemde bussen in onze kerken te Sint 
Anthonis, Beugen, Oeffelt, Oploo, Overloon, 
Wanroij en Westerbeek. 
De Adventsactie loopt van 28 november tot en 
met 24 december 2021. 
Namens de vrouwen van Safehouse Rijkevoort 
alvast hartelijk dank voor uw gift. 
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Ingezonden brief

Beste inwoners van Vierlingsbeek 
en Groeningen
Na mijn officiële afscheid als uw burgemeester 
op 17 september jl. zijn mijn vrouw Mieke en ik 
begonnen aan een afscheidsronde langs alle 11 
kernen van onze gemeente. Dat is echter maar 
deels gelukt. Uiteindelijk hebben we in zeven 
kernen een prachtig afscheid gehad. Totdat 
corona weer de kop opstak. Veel activiteiten 
moesten worden afgelast, zo ook de bezoeken 
aan de resterende dorpskernen. Op zaterdag 27 
november stond het bezoek aan Vierlingsbeek 
in de agenda. Ik had al begrepen, ook al was het 
gehele programma voor die dag voor ons een 
grote verrassing, dat veel mensen bezig waren 
geweest om er een mooi afscheid van te maken. 
Jammer dus voor ons, maar zeker voor de orga-
nisatie en al degenen die er bij betrokken waren, 
dat het niet door kon gaan. Maar gezien de 
treurige gebeurtenissen in Vierlingsbeek ook zeer 
begrijpelijk.

Aan de periode van ruim 18 jaar dat ik burge-
meester was in de gemeente Boxmeer heb ik 
veel goede herinneringen. Het was immers in 
Vierlingsbeek, en om precies te zijn 18 april 2003 
tijdens het burgemeestersreferendum, dat ik in 
Gryphus bij het Köpke van Jeu mij als kandidaat 
mocht meten met mijn tegenkandidaat. Die avond 
is de basis gelegd voor mijn overwinning en mijn 
benoeming tot burgemeester. En op deze basis 
hebben we in de daaropvolgende jaren samen veel 

met elkaar kunnen bereiken. Ik heb in die jaren 
Vierlingsbeek en ook Groeningen leren kennen 
als een hechte gemeenschap met veel bevlogen 
en ondernemende mensen. Actief en creatief. 
Terechte winnaar van de Brabantse Dorpen 
Derby in 2014. Burgers begaan met hun dorp. In 
Vierlingsbeek heerst van oudsher een bijzondere 
gemeenschapszin. En dat is iets van de inwoners 
zelf. Voor een goede gemeenschapszin is een 
goede sociale basis noodzakelijk. Sociale basis-
voorzieningen raken aan alle aspecten van het 
dagelijks leven: ontmoeting, onderwijs, opvoeding, 
werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en 
veiligheid. Allemaal aspecten die aantoonbaar 
aanwezig zijn in Vierlingsbeek. 
In de afgelopen 18 jaar hebben Mieke en ik vele 
bijzondere gebeurtenissen in Vierlingsbeek en 
Groeningen mogen meemaken. Tijdens ons 
afscheidsbezoek zouden we met elkaar veel van 
die mooie herinneringen hebben kunnen ophalen. 
Hopelijk komt hiervoor nog een gelegenheid.

Ik merk dat op dit moment de gemeenschapszin 
ook enige kreukels vertoont, vanwege de 
discussie over de MFA. Tijdens de raadsvergade-
ring van 14 oktober werd dit duidelijk, maar ook 
in diverse publicaties daarna. Ik betreur dat zeer, 
omdat ik weet dat alle partijen oprecht zoeken 
naar een duurzame oplossing. Vierlingsbeek 
verdient een accommodatie die ook op de 
langere termijn in stand kan blijven. Die zoektocht 
moeten we samen in een open verstandhou-
ding afleggen. Alleen een door iedereen gedragen 
oplossing biedt onderdak aan de Bèkse gemeen-
schap. Niemand uitgesloten. Dat kan alleen als we 
respectvol met elkaar omgaan. Verharding leidt 
niet tot oplossingen en dreigt mensen van elkaar 
te vervreemden. En dat is het allerlaatste wat ik de 
Vierlingsbeekse gemeenschap zou willen gunnen.

Ik vertrouw op de saamhorigheid en de kracht 
van de hechte gemeenschap. Zo wil ik na mijn 
afscheid Vierlingsbeek blijven herinneren. En 
zo is het ook beschreven in het Vierlingsbeekse 
volkslied:

Vierlingsbeek mijn aardig dorpje
Jou verpand ik hart en hand
Jou bemin ik boven alle
And’re plaatsen van ons land
Bekenaren blijft steeds verenigd
Één van geest en één van zin
Dan gaat Vierlingsbeek voor zeker
De toekomst vol vertrouwen in.

Mede namens mijn vrouw Mieke wens ik u het 
allerbeste voor de toekomst, fijne kerstdagen en 
een voorspoedig, gezond en liefdevol 2022,

Karel van Soest
Burgemeester van Boxmeer
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THE FINAL COUNTDOWN

In verband met de huidig geldende corona-
maatregelen moeten we helaas melden dat de 
Final Countdown die we op zaterdag 18 december 
hadden gepland, zal worden uitgesteld.
We houden u op de hoogte!

Vakantie Zonnebloem 
Regio Land van Cuijk

Van 14 maart t/m 19 maart 2022

De regio Land van Cuijk biedt een geheel 
verzorgde reis aan voor mensen die niet meer 
zelf op vakantie kunnen maar toch graag een 
weekje weg willen. 

Dit keer gaan we naar Hotel “ Het Bosgoed “ in 
Lunteren. Een mooie locatie die alleen voor de 
Zonnebloem gasten is.

Hebt u interesse dan komen wij graag een 
keertje bij u langs om het met u te bespreken.

Bel even met Willie Ars 06 51806794 of Tinie 
Teunesen 0478 631998

Graag tot ziens 

Berichten uit het veld

Vrolijk spartelde en plensde het vrouwtje Wilde 
Eend in de Maas. Ze was omringd door soortge-
noten en dat maakte haar blijkbaar blij. Maar door 
al dat gespartel en geplens dwaalde ze ongemerkt 
van de groep af. Dat zou normaal geen probleem 
moeten zijn, ware het niet dat ze binnen de 
comfortzone van een Nijlgans kwam. Die stelde al 
die vrolijkheid blijkbaar niet op prijs, want met een 
ferme sprong dook ze boven op het 
onfortuinlijke eendje. Die verdween door al dat 
geweld helemaal onder water en het duurde even 
voor ze weer boven kwam. Proestend en luid 
kwakend maakte ze zich uit de voeten. Het lijkt er 
sterk op dat zinloos geweld dus ook in de dieren-
wereld voor komt. Het wachten is nu op een stille 
tocht georganiseerd door vrienden en familie van 
het ongelukkige eendje.

Huismus

Is het u ook opgevallen dat er zo veel Huismussen 
zijn. Enkele jaren geleden was het een bedreigde 
vogelsoort, maar nu wemelt het in onze achtertuin 
van de Huismussen. Ik ben overigens heel blij met 

Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen

Bij de verkoop van Zonnebloemloten in mei zijn 
4 prijzen gevallen.

Op nummer 0394602 is 15 euro gevallen 
Op nummer 0084602 is 15 euro gevallen
Op nummer 0384221 is 15 euro gevallen
Op nummer 0384244 is 25 euro gevallen

Op de loten staat wat u moet doen om uw  
prijs te krijgen.

Gefeliciteerd met uw prijs en 
graag tot volgend jaar.

Zangvereniging Vondel 

bedankt iedereen voor de 
stemmen tijdens de 
Rabo Club Support

www.zangvereniging-vondel.nl
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deze grappige druktemakers. Ze brengen leven 
in de tuin en zijn gewilde observatie objecten. Als 
je ziet hoe goed ze onderling communiceren en 
elkaars gedrag beïnvloeden, word je daar echt 
vrolijk van.
Terwijl ik zo naar buiten zit te kijken, vliegen grote 
groepen Houtduiven richting het zuiden. Ja, ook 
de Houtduif is min of meer een trekvogel. Vogels 
uit Scandinavië trekken over ons land op hun weg 
naar Zuid-West Europa. Onze eigen Houtduiven 
blijven voor een deel hier en trekken voor een deel 
naar Zuid-West Frankrijk.

Houtduif

De Houtduif is onze grootste duivensoort. Dat 
komt vooral door zijn grote spiermassa, waardoor 
de Houtduif een krachtige en snelle vlieger is. 
Deze grote spiermassa maakt hem meteen ook 
een aantrekkelijke prooi voor roofvogels zoals 
Havik en Slechtvalk.
Terwijl ik van mijn koffie geniet, kijk ik naar de 
lucht, langs de boomrand van het park en over het 
veld. Er hangt een lichte nevel boven het veld en 
de bladeren van de bomen kleuren rood en geel in 
het licht van de opkomende zon.
Vanuit het niets komt een eekhoorn te voorschijn. 
Snel klimt hij naar boven in de hoge eik van de 
overburen. Even ben ik hem kwijt, maar dan zie 
ik hem weer. Hij klimt behendig naar de buiten-
rand van de boom en met een reuzensprong 
zweeft hij naar de dichtstbijstaande boom. Hij 
overbrugt daarmee toch een afstand van meer dan 
2 meter zwevend door de lucht. Dat heb ik een 
Nederlandse Eekhoorn nog niet zien doen. Met 
open mond van verbazing kijk ik naar dit schouw-
spel, terwijl een Grote Zilverreiger langzaam door 
de nevel boven het veld vliegt.

Ton van den Berg

Korfbalclub DES bedankt voor 
alle support

DES wil graag de Rabobank en Plus Verbeeten 
bedanken voor de sponsoracties.
Natuurlijk gaat onze dank ook uit naar alle 
inwoners van Vierlingsbeek, Groeningen, 
Overloon, Vortum-Mullem en …… die deze 
acties tot een succes gemaakt hebben. Dank 
voor jullie steun in de vorm van een stem ten 
behoeve van de actie Rabo Club Support of 
middels sponsorpunten van Plus Verbeeten. 
Met het hieraan verbonden geld kan DES spel-
materialen kopen, zodat onze korfbalmeisjes 
zich met veel plezier en enthousiasme kunnen 
blijven ontwikkelen in de korfbalsport.

BEDANKT

Bedankt allemaal voor het stemmen tijdens 
de Rabo ClubSupport en het activeren van 
de Plus-sponsorpunten ten gunste van ons 
gilde! Mede dankzij u kunnen we overgaan tot 
het aanschaffen van nieuwe vaandels voor de 
jeugdleden. 

!! Het gilde wenst u fijne feestdagen
en een goed en gezond 2022 !!

Bestuur en leden St. Anthonius en St. 
Nicolaasgilde Groeningen.

Harmonie “De Herleving” 
Sponsor-actie van PLUS Verbeeten

Van 5 september tot en met zaterdag 13 november 
heeft Plus Verbeeten een spaaractie georganiseerd 
om geldmiddelen te verdelen over de verenigingen 
en stichtingen die zich hebben aangemeld voor de 
Plus-spaaractie.
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Een mooi initiatief van Plus Verbeeten om vereni-
gingen en stichtingen financieel te ondersteunen. 

Ook Harmonie De Herleving had zich ingeschreven 
voor de PLUS Verbeeten spaaractie.

Wij hebben door deze actie voor een totaalbedrag 
van € 356,-- aan spaarpunten ontvangen.

Hierbij danken wij alle dorpsgenoten voor de 
spaarpunten welke zij aan de harmonie hebben 
gegeven.

Bestuur van Harmonie De Herleving. 

Harmonie “De Herleving” 

Beste dorpsgenoten, 

Ook dit jaar kon er door de leden van de 
Rabobank gestemd worden om geldmiddelen 
te verdelen over de verenigingen en stichtingen 
die zich hebben aangemeld voor de Rabobank 
ClubSupport Campagne. 
Een mooi initiatief van de Rabobank om vereni-
gingen en stichtingen financieel te ondersteunen. 
Ook Harmonie De Herleving had zich ingeschreven 
voor de Rabobank ClubSupport Campagne.
Wij zijn erg blij met het resultaat van € 384,16 
dat deze campagne voor De Herleving heeft 
opgeleverd.
Dank aan allen die hun stem aan onze muziekver-
eniging hebben gegeven.

Bestuur van Harmonie De Herleving. 

ALLE ACTIVITEITEN ONDER 
VOORBEHOUD I.V.M. DE 
MAATREGELEN VAN HET RIVM.

KIENDATA KBO
I.v.m. de maatregelen rondom corona, is in 
december geen kienen in Joffershof.
We informeren u als we het kienen weer veilig 
kunnen organiseren.
VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
 in het Joffershof
SWOGB Yoga
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur
 in Joffershof
 dinsdag van 16.45 – 17.45 uur 
 in Joffershof 
 (info 631839) 
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur
 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
 in 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 
 Info 631839
 in het Joffershof
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.
 Info 632028
 in Joffershof

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

Zangvereniging Vondel bedankt

iedereen voor de sponsorpunten

tijdens de spaaractie van

PLUSVerbeeten.

www.zangvereniging-vondel.nl
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Rondje Kerst door Groeningen 
Op zaterdag 18 december vindt voor de eerste keer Rondje Kerst door Groeningen plaats.  
Het idee is vorig jaar ontstaan maar kon, vlak voor het zover was, niet doorgaan ivm de toen veranderde 
corona-maatregelen. 
We gaan er vanuit dat Rondje Kerst dit jaar door kan gaan! 
 
Wat is Rondje Kerst door Groeningen? 
Na opgave voor deelname kun je een route door Groeningen lopen. Het is een route van ongeveer 2,5 
kilometer. Onderweg is er voor iedereen, van jong tot oud, van alles te beleven, allemaal in kerstsfeer.                        
Laat je verrassen en kijk, luister, voel én proef wat het Rondje Kerst te bieden heeft! 
Iedereen die zich opgeeft ontvangt in de week voor Rondje Kerst informatie over de route, hoe laat je waar 
moeten starten en ook zal er een creatieve uitdaging in beschreven staan. De eerste start is om 18.00 uur. 
Dus geef je op en loop het Rondje Kerst door Groeningen op zaterdag 18 december! 
Kosten: Volwassenen €2,- pp, kinderen t/m 12 jaar € 1,- per kind. Na opgave ontvang je een betaalverzoek.  
Let op: opgeven is verplicht om deel te kunnen nemen aan Rondje Kerst door Groeningen! 
 
Opgeven kan door vóór 8 december een berichtje met daarin naam, aantal personen en aantal kinderen (met 
leeftijd) te sturen naar 0651803471 of naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com  
Onderstaand strookje invullen en in leveren kan ook. 
 
We hopen op een sfeervol Rondje Kerst en zien jullie graag op 18 december! 
 
 
✂………..…✂……..……✂……..……✂……..……✂……..……✂……..……✂……..……✂ 
 
Opgavestrook voor Rondje Kerst op zaterdag 18 december 
 
Naam:   
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Neemt deel aan Rondje Kerst door Groeningen met  ….…. kinderen (t/m12jaar) en …….… volwassenen 
 
Adres: …………………………………………..…………………..                                                                               
 
Mobiel telefoonnummer: …06 …………….………….……… 
 
Dit strookje vóór 8 december in de brievenbus doen bij  
Wendy Thijssen  Hultenhoek 4A 
Jill Hartjes   De Schans 2 
Maike Ebben  Groeningsestraat 44A 
Opgeven kan ook door gevraagde gegevens te mailen naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com  
of via een whats-app bericht te sturen naar 0651803471  
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Groeningen en werkgroep Rondje Kerst in Groeningen 
* Op hele pagina plaatsen (zie ook uitgave 21-21, pag. 7) 
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Op deze foto, nr A18208 een woning ergens in het 
buitengebied.

Wie herkent deze plek?

Hieronder een foto, nr. A18115. van een gezin dat 
een feestje heeft. Ook hier in de omgeving, maar 
waar?

Denkt u nog na over een Sinterklaas- of 
Kerstcadeau? Bij de Oude Schoenendoos liggen 
diverse boeken te wachten op een nieuwe 
eigenaar en lezer. U kunt deze bestellen op de site.
Bij de PLUS is een actie met mokken gestart, die u 
kunt sparen. Wij hebben de foto’s hiervoor mogen 
leveren. 

Kijk en geniet van onze site
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

voortgangsverslag 1 

Kleinschalige 
landbouwcoöperatie 
Moçambique

Eind september, begin oktober zijn we begonnen 
met het plannen van ons nieuwe project “klein-
schalige landbouwcoöperatie Moçambique”. 14 
Oktober hebben we met vrijwilligers daarvoor 
onbespoten fruit mogen plukken in de boomgaard 

van de dochter van Huib Jacobs aan de 
Burggraaf. 3 dagen daarna hebben we een mooie, 
strategische plek gekregen voor onze marktplek 
van de Plus, die bij Concordia in Vierlingsbeek 
een event organiseerden om streekproducten te 
promoten met ondersteuning van lokale muziek-
gezelschappen. Wij mochten meedoen om d.m.v. 
het verkopen van het fruit aandacht te vragen 
voor het project in Moçambique. Hierbij bedanken 
wij nogmaals de organisatie en ook voor het 
“uitlenen” van twee familieleden (Plus 2). Het 
was een geweldige, drukke dag vanaf 11.00 tot 
zeker 18.00 uur. De opbrengst van die dag was € 
330. Twee weken daarna was de waterput uit de 
grond met nu schoon en veilig water voor de hele 
omgeving (zie foto) 

Het is en blijft een uniek project, omdat we snel 
resultaten boeken zonder geldverspilling. Dat 
is de kracht van onze werkgroep (incl. Globaal) 
samen met onze lokale mensen in het veld. Maar 
we zijn er nog niet en daarom willen we nog even 
doorgaan met de financiële ondersteuning, totdat 
het landbouwproject zelfstandig kan opereren 
en zelfvoorzienend op eigen kracht kan bestaan. 
Hierbij een financieel overzicht tot begin november 
en een raming van nog toekomstige begrotings-
kosten om het geheel compleet te maken. 

5 November was er al € 2.252,64 binnengekomen 
op de rekening en daarvan is tot op heden  
€ 1.200 uitgegeven (excl. gift). Resterende saldo is 
€ 1.052,64

Financieel overzicht tot 8 november 2021

Waterput ........................................................ € 900
Pilaren/muren en ringbalk sociaal centrum ... € 300
Rijstveld aanleggen en planten (gift Ruud) .... € 250
Totaal uitgegeven ....................................... € 1.450
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Raming van nog te maken kosten

Broodoven (zie tekening) ............................... € 600
Dak en afwerking sociaal centrum (foto) ....... € 800
Overkapping waterput+ oven ........................ € 250
3 fietsen en een telefoon ............................... € 450
Gereedschap, zaden en fruitbomen .............. € 650
Post onvoorzien ( bv.natuurgeweld) .............. € 300

Met een begroting van ongeveer € 5.000 kan 
deze landbouwcoöperatie zelfvoorzienend gaan 
draaien en ongeveer 75 mensen kunnen hiervan 
profiteren om een nieuw leven op te bouwen. Dit 
allemaal door jullie steun en begrip voor deze 
unieke manier van aanpak. Graag komen we 
over 2 maanden terug met een nieuw verslag 
en foto’s over de voortgang. De bouw van het 
sociaal centrum begint van de grond te komen, 
dit gebouw zal tevens functioneren als opslag-
ruimte voor div. materialen en producten. Wij 
als werkgroep, maar ook namens alle betrokken 
Mozambikanen danken jullie voor zoveel warmte 
en de financiële steun. Vragen over dit verslag 
kunnen jullie appen, e-mailen of gewoon bellen.

Ruud Ewals, namens de werkgroep (Annette, 
Margreet en Ronique)

Ons rekeningnummer: 
RBB Arts NL 91 INGB 0627067492

VOVG

In verband met de snel stijgende coronabe-
smettingen in onze omgeving, hebben we 
besloten om het resterende programma van 
2021 te cancelen. 

Afgelopen week ontvingen we wel enkele goede 
berichten. Met de actie van Raboclubsupport 
hebben we het prachtige bedrag van €266,96 
mogen ontvangen. Bij deze, hartelijk bedankt voor 
jullie stem! 
Ook werd deze week de uitslag van de Plus 
Sponsoractie bekend. Een bedrag van €270,00 
was het mooie resultaat. Allemaal hartelijk bedankt 
voor jullie punten!

Er waren de afgelopen maanden toch nog 
wel enkele activiteiten van onze kalender die 
door konden gaan. Zo gingen we 13 oktober 
op Rayonreis naar Den Bosch. Met 40 dames 
uit Maashees, Groeningen, Vortum-Mullem en 
Vierlingsbeek vertrokken we ‘s morgens met 
een touringcar naar kamelenmelkerij Smits in 
Berlicum, waar we hartelijk ontvangen werden. 
We kregen een rondleiding en natuurlijk konden 
we ook kamelenmelk proeven. Vervolgens ging 
de busreis door naar Den Bosch waar iedereen 
op eigen gelegenheid Den Bosch kon verkennen. 
Sommigen maakten een rondvaart over de Dieze, 
anderen bezochten de St. Jan en sommigen 
genoten gewoon op een leuk terrasje. Later in 
de middag namen we deel aan een workshop 
Bossche bollen maken. De chocolade en de 
slagroom werd door ons zelf bereid, waarna we de 
al kant en klaar gebakken soezen vulden. Tevreden 
stapten alle dames met 2 Bossche bollen weer in 
de bus. Op de terugweg stopten we in Nistelrode 
om daar te genieten van een heerlijk 3-gangen 
menu. Heel tevreden keerden we daarna met de 
bus terug naar huis. 

De workshop op 18 oktober van Joyce’s Bakery 
uit Maashees werd een gezellige en creatieve 
avond. We gingen met mousse en fondant aan 
de slag en aan het einde van de avond was het 
resultaat: 18 mooie Herfst-boltaartjes. Woensdag 
3 november hadden we ook nog een uitstapje 
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Maasziekenhuis: snel 
duidelijkheid over 
duizeligheidsklachten

De neurologen van Maasziekenhuis Pantein 
hebben specifieke expertise op het gebied van 
duizeligheidsklachten. Duizeligheidsklachten 
kunnen verschillende oorzaken hebben. Door een 
speciale test is vaak al na één bezoek duidelijk wat 
er aan de hand is.

Regelmatig duizelig?
Bij een snelle beweging van het hoofd of verande-
ring van houding kan duizeligheid optreden. Daar 
heeft iedereen wel eens last van, maar als het vaak 
voorkomt of als iemand aanvallen van duizeligheid 
ervaart, dan is dat heel vervelend in het dagelijks 
leven. Mensen worden soms angstig om dingen te 
ondernemen of om alleen te zijn. Het onderzoeken 
van de oorzaak is in zo’n situatie heel belangrijk.
Onderzoek en diagnose in één dag
Neuroloog Margot te Riele: “We vinden het 
belangrijk om mensen snel duidelijkheid te geven. 
Alle onderzoeken en testjes doen we daarom 
zoveel mogelijk tijdens één afspraak. Bijna altijd 
bespreekt de specialist nog op dezelfde dag het 
behandelvoorstel met de patiënt. We maken onder 
andere ook gebruik van de ‘video head impulse 
test’. Daarmee kunnen we vaststellen of er afwij-
kingen zijn aan het evenwichtsorgaan.”

naar Tuincentrum Leurs in Venlo. Zij staan bekend 
om hun prachtige Kerstshow. Door een mede-
werker werden we rondgeleid door de winkel en 
hoorden we hoe zo’n Kerstshow tot stand komt 
binnen het bedrijf. Na de rondleiding van een uur 
was er natuurlijk gelegenheid om te shoppen in 
het tuincentrum. Helaas was dit meteen de laatste 
activiteit van onze vereniging voor 2021. De 
creatieve avond van 23 november ging al niet door 
en onze Eindejaarsviering gepland op 8 december 
gaat spijtig genoeg ook dit jaar niet door. Wij 
vinden het risico te groot. 

Toch zijn we al druk bezig met het programma 
voor 2022. De kalender zal dit jaar waarschijnlijk 
wat later komen dan normaal, maar op donderdag 
20 januari 2022 hebben we toch al, weliswaar 
voorzichtig, onze jaarvergadering gepland. We 
hopen dat er dan eindelijk licht is te zien aan het 
einde van de tunnel en dat we dan het ‘gewone’ 
leven weer stukje bij beetje op kunnen pakken en 
zo ook de activiteiten van onze vereniging. 
Tot dan, blijf allen gezond en hou vol!

Het bestuur

Samenwerking specialisten
Zodra duidelijk is wat de oorzaak is van de 
klachten, is ook bekend welke arts iemand verder 
kan helpen. Soms is dat de neuroloog maar soms 
ook een KNO-arts. En als iemand al wat ouder 
is, is soms de kennis van de klinisch geriater 
van belang. Deze specialist heeft veel kennis 
van ouderdomsgerelateerde klachten. En als er 
sprake is van een gevoel van flauwvallen en lage 
bloeddruk dan komt vaak de cardioloog in beeld. 
“Wij proberen iedereen met klachten zo snel 
mogelijk met de juiste behandelaar in contact te 
brengen, zodat het dagelijks leven niet onnodig 
belemmerd wordt”, aldus Te Riele.

* Neuroloog Margot te Riele van het Maaszieken-
huis bezig met een video head impulse test, samen 
met Elco Buijs, klinisch neurofysiologisch laborant.

Onbegrepen pijn op de borst sneller 
vast te stellen
Bij cardiologen van Maasziekenhuis Pantein 
kunnen mensen nu ook terecht voor onderzoek 
naar afwijkingen in de allerkleinste vaatjes van het 
hart. Deze aandoening heet MCD: Microvasculaire 
Coronaire Dysfunctie.

Onbegrepen klachten nu duidelijk
Patiënten met MCD hebben vaak last van kort-
ademigheid en/of pijnklachten op de borst met 
uitstraling naar de kaken, schouderbladen en 
linkerarm. De klachten zijn vergelijkbaar als bij een 
hartinfarct maar omdat het probleem zich bevindt 
in de allerkleinste bloedvaten wordt het niet altijd 
vastgesteld. Ook de kleine vaatjes zijn belangrijk 
voor de toevoer van bloed naar het hart. Als deze 
niet goed werken ontstaan er klachten, vaak net 
zo heftig als bij klachten in de iets grotere vaten. 
Een beperkt aantal ziekenhuizen in Nederland kan 
deze aandoening goed onderzoeken.

Vaker bij vrouwen
De aandoening MCD treft soms mannen maar 
meestal gaat het om vrouwen in of na de 
menopauze. Zij krijgen klachten na inspanning, 



13

emotie of stress. Cardioloog Giel van Helden: 
“Vrouwen lopen vaak lang door met hun klachten 
met het idee dat het misschien aan de overgang 
ligt of omdat de oorzaak niet goed vastgesteld kon 
worden. Dat is vervelend want de klachten kunnen 
in het dagelijks leven flink belastend zijn”. Als 
duidelijk is dat er sprake is van MCD dan is deze 
aandoening over het algemeen goed te behan-
delen met medicatie, een leefstijladvies en vooral 
ook door veel te bewegen. “Het is mooi dat deze 
extra expertise bij het Maasziekenhuis aanwezig 
is. Dit is ook een resultaat van de samenwerking 
met het Radboudumc in Nijmegen. Veel mensen 
kunnen zo tijdig de juiste behandeling krijgen”, 
aldus cardioloog Giel van Helden.

Cardioloog Giel van Helden van het Maaszieken-
huis: “Vrouwen lopen vaak lang door met hun 
klachten, terwijl deze aandoening meestal goed is 
te behandelen.”

Verdere ontwikkeling Health Campus door Necron 
Group AG

Necron Group AG heeft een perceel van 1,7 
hectare op de Health Campus in Boxmeer gekocht 
en heeft een optie op gefaseerde koop van in 
totaal zo’n 9,5 hectare. Hiermee zijn alle percelen 
van de gemeente op de Health Campus verkocht 
of in optie. 
Necron wil het gebied vervolgens gefaseerd onder 
de projectnaam Apollo gaan ontwikkelen. Er wordt 
daarbij onder andere gedacht aan een (zorg-)hotel, 
educatie, concept van zorgaanbieders, revali-
datie en huisvesting voor organisaties gericht op 
preventie, innovatie en research & development.

Peter Stevens, wethouder Ruimte en Economie: 
“Dit is een buitengewoon positieve ontwikke-
ling. Voor de Health Campus, die een passende 

invulling krijgt, maar zeker ook voor Boxmeer en 
de gemeente Land van Cuijk wat werkgelegenheid 
en economische vooruitzichten betreft.”

Gerard van Liempt, CEO Necron Group AG: 
“Necron is enthousiast over deze acquisitie en 
verheugd een bijdrage te mogen gaan leveren aan 
de sterke ontwikkeling van Boxmeer en van maat-
schappelijk vastgoed in Nederland. De Health 
Campus heeft met het bestaande Maasziekenhuis 
Pantein een unieke positie om in Boxmeer de 
verschillende clusters van de Health Campus 
onder te brengen en door middel van synergiën 
tussen de clusters, de Health Campus tot een 
succes te ontwikkelen. Verder met meer dan 10 
miljoen inwoners binnen een reistijd van 1 uur, 
in zowel Nederland als Duitsland, bestaat er 
een goede basis voor een evenwichtige Health 
Campus, dat een significante bijdrage zal leveren 
aan de groei van arbeidsplaatsen. 

Voor de percelen van de Health Campus bestaat 
een concept Masterplan dat voorziet in een 
ontwikkeling van 14 gebouwen met circa 150.000 
m². De ontwikkeling is opgedeeld in fases, waarbij 
naar verwachting eind 2022 de bouw van de 1e 
fase zal starten. 

PET-flesjes inzamelen voor de 
Vrienden van het Maasziekenhuis

De PETman, een opvallende reuze petfles, 
trekt de aandacht in het grand café van 
Maasziekenhuis Pantein. De PETman is 
geplaatst door het Maasziekenhuis en maakt 
het scheiden en inzamelen van plastic flesjes 
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leuk! De opbrengst komt ten goede aan de 
mooie, bijzondere en waardevolle projecten 
van Vrienden van het Maasziekenhuis. En is 
milieuvriendelijk bovendien. 

Vanaf 1 juli 2021 wordt er ook statiegeld geheven 
over (kleine)petflesjes. Op de kleine plastic 
flessen frisdrank en water zit € 0.15 statiegeld. Dit 
bevordert het hergebruik van plastic flessen en 
helpt zwerfafval verminderen. Innamepunten vind 
je in supermarkten bijvoorbeeld. 

Eric Toonen, Hoofd Facilitair Bedrijf Pantein, nam 
het initiatief een PETman in het Maasziekenhuis te 
plaatsen. Eric: “Van een collega kreeg ik een foto 
vanuit de Efteling. Daar zamelen ze de petflesjes 
in voor Villa Pardoes. Ze voegde de opmerking 
toe of dit wellicht iets voor de Vrienden van het 
Maasziekenhuis zou zijn. Het ziekenhuis is niet 
verplicht om lege petflesjes in te nemen. Naar 
aanleiding hiervan en de foto van mijn collega 
is het idee ontstaan om in het grand café de 
petflesjes in te zamelen voor de Vrienden van het 
Maasziekenhuis. Bij de verkoop aan de kassa 
wijzen we daar onze klanten ook op.”
De opbrengsten van de flesjes komen ten goede 
aan de Vrienden van het Maasziekenhuis. Deze 
Stichting heeft als doel een nog leefbaarder, 
aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijker 
Maasziekenhuis te creëren. De verschillende 
projecten worden ondersteund dankzij de 
opbrengsten gegenereerd uit de PETman. 

Wilt u Stichting Vrienden van het 
Maasziekenhuis steunen? Kijk op
www.vvhm.nl/doneren

Sociom lanceert Mantelzorg-  
& Vrijwilligersplein

Centrum Mantelzorg en Blink Regio Land 
van Cuijk versterken sinds 1 januari 2021 het 
Vrijwilligerspunt van Sociom (organisatie voor 
sociaal werk). Door de expertises van deze orga-
nisaties te bundelen, is er nu één centrale plek 
waar alle ondersteuning en expertise op het 
gebied van mantelzorg en vrijwillige inzet in het 
Land van Cuijk samenkomt. Dat betekent nog 
betere ondersteuning te bieden aan mantel-
zorgers, vrijwilligers en professionals. Met één 
doel: hulpvragers én alle betrokkenen zo goed 
mogelijk van dienst zijn. En dit centrale punt 
steekt zich in een nieuw jasje met een nieuwe 
naam: Het ‘Mantelzorg- & Vrijwilligersplein’
De ervaren medewerkers van dit nieuwe plein 
staan klaar voor alle inwoners, verenigingen en 
professionals met informatie, advies, cursussen én 
met een luisterend oor. Zo is dit team niet alleen 
de hulpvragers van dienst, maar versterkt het ook 
de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilli-
gers en professionals. En dat is zeer welkom, in 
deze tijd waar de zorg steeds meer bij de mensen 
thuis komt te liggen. Maar ook het vinden van 
vrijwilligers, de bemiddeling en het matchen 
van vrijwilligers met de vraag is een belangrijk 
onderdeel. Een nieuwe naam betekent ook een 
nieuw logo, een nieuwe huisstijl én een nieuwe 
website. Dit alles wordt, heel toepasselijk, in de 
week van de Dag van de Mantelzorg gelanceerd. 

Bereikbaarheid
Voor alle betrokkenen verandert er niets: zij 
kunnen nog steeds gebruik maken van de 
bekende diensten. Inwoners en professionals 
kunnen het Mantelzorg- & Vrijwilligersplein telefo-
nisch bereiken via 0485- 700500 of per e-mail via 
mvplein@sociom.nl.  
Meer weten of de frisse look bekijken? Kijk op 
www.mvplein.nl. 

Over Sociom
Sociom is een brede organisatie voor sociaal 
werk en werkt voor de vijf gemeenten in het Land 
van Cuijk en voor de gemeente West Maas en 
Waal. Sociom is er voor iedereen, 
van jongere tot senior. De sociaal 
werkers van Sociom brengen 
mensen samen, ondersteunen waar 
nodig en zijn altijd in de buurt. Zie 
ook www.sociom.nl.
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Ouderenbonden: zet leger zo 
snel én breed mogelijk in voor 
boosterprik 

De boosterprikken moeten zo snel mogelijk worden 
gegeven, vinden de gezamenlijke ouderenorgani-
saties. Het is een goed idee om Defensie hiervoor 
in te zetten. Voor het einde van het jaar moeten alle 
60-plussers die dat willen een derde prik hebben 
gehad. Nog langer dralen kan leiden tot onnodige 
sterfgevallen onder ouderen. De bescherming van 
de eerste twee prikken tegen corona wordt bij deze 
groep het snelst minder. Het zijn vooral ouderen 
die, ondanks de vaccinatie, in het ziekenhuis 
terecht komen met corona. Het versnellen van de 
boosterprikcampagne zoals het kabinet dat heeft 
aangekondigd, geeft niet genoeg garanties dat het 
snel genoeg gaat, vinden ANBO, KBO Brabant, 
KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, FASv en 
NOOM. 

De organisaties vinden het van groot belang dat de 
besmettingscijfers nu echt snel naar beneden gaan. 
Het is tijd voor leiderschap en stevig ingrijpen. 
Want er is inmiddels een stille ramp gaande: 
mensen die acute planbare zorg nodig hebben, 
zoals kankerpatiënten, kunnen al niet meer in de 
ziekenhuizen terecht en moeten langer op een 
behandeling wachten, wat veel risico’s met zich 
meebrengt. Dat is onaanvaardbaar. De laatste tijd 
wordt veel gesproken over code zwart, het scenario 
waarin geen enkel ic-bed meer beschikbaar is in 
de ziekenhuizen. Om die situatie te voorkomen, 
moeten onconventionele oplossingen worden 
bedacht. Waarom bijvoorbeeld niet, net als in het 
voorjaar van 2020, opnieuw hotels gebruiken voor 
de zorg aan de minder zieke coronapatiënten? 

De seniorenbonden vinden verder dat artsen 
eenduidige informatie moeten geven over hoe 
dichtbij we bij code zwart zijn. Volgens sommigen 
is het bijna zo ver, anderen zeggen dat we daar nog 
lang niet zijn. Zulke onenigheid onder de deskun-
digen zorgt voor onnodige onrust en moet per 
direct stoppen. Als code zwart onverhoopt toch 
van kracht wordt, dan staan ANBO, KBO Brabant, 
KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, FASv en 
NOOM volledig achter het draaiboek dat hiervoor 
klaarligt. De organisaties zijn ervan overtuigd dat 
artsen op basis van dit draaiboek zorgvuldige 
keuzes kunnen maken. Wel is hierbij het geven van 
goede voorlichting cruciaal. 

De ouderenorganisaties vragen verder aandacht 
voor de eenzaamheid die op de loer ligt voor 
miljoenen ouderen. Velen zullen de komende 
tijd weer veel thuis zitten. Allerlei activiteiten zijn 
geannuleerd. Juist met de feestdagen in het voor-
uitzicht valt dat zwaar. Ze roepen iedereen op 
extra aandacht te geven aan ouderen in de eigen 
omgeving.

OMT: advies aan zelfstandig 
wonende ouderen 

Vaccinatie geeft goede bescherming, maar die 
bescherming wordt bij ouderen na verloop van tijd 
minder. Het is dus belangrijk dat u de boostervac-
cinatie haalt om uw afweer op te peppen. Door 
het hoge aantal infecties in de hele bevolking is 
het risico op besmetting nu groot. En vaccinatie 
voorkomt niet altijd overdracht of ernstige ziekte. 
Ouderen krijgen daarom het advies om voor hun 
eigen veiligheid en de veiligheid van anderen een 
aantal extra voorzorgsmaatregelen te nemen. 

Adviezen Zelfstandig wonende mensen van 70 
jaar en ouder Houd u aan de richtlijnen die voor 
iedereen gelden: 
•  Houd 1,5 meter afstand van anderen. Schud geen 

handen. 
•  Was regelmatig de handen. Hoest en nies in de 

elleboog. 
•  Bij klachten: blijf thuis en laat u testen. Ook als u 

gevaccineerd bent. Daarnaast gelden een aantal 
dringende adviezen voor ouderen: 

•  Vermijd drukte. Wees terughoudend met het 
bezoeken van plaatsen, waar je niet kunt contro-
leren of andere bezoekers gezondheidsklachten 
hebben, zoals winkels en grotere bijeenkomsten. 
Zeker als je er niet goed 1,5 meter afstand kunt 
houden. 

•  Wees terughoudend met gebruik openbaar 
vervoer. Kies voor eigen vervoer of een regiotaxi 
als dat kan. 

•  Ga zoveel mogelijk met eigen vervoer als u 
ergens heen moet. Lukt dat niet en u rijdt met 
iemand anders mee, check dan goed of iemand 
klachten heeft; draag een mondkapje en ga zo 
mogelijk rechts achter de bestuurder zitten. 

•  Ontvang bij voorkeur vaste personen. Ontvang 
maximaal 4 personen per keer. Probeer de 
contacten met kinderen in de basisschoolleef-
tijd te beperken, vanwege de vele infecties in die 
leeftijdsgroep en houd ook bij kinderen zoveel 
mogelijk de 1,5 meter in acht. Overweeg om 
bezoekers te vragen voor het bezoek een zelftest 
te doen. 

•  Ga bij voorkeur alleen op bezoek bij mensen die 
u goed kent en waar u goede afspraken mee hebt 
gemaakt over het houden van afstand. 

•  Als u zelf uw boodschappen doet, kies dan de 
rustige uren en ga naar winkels waarvan u weet 
dat ze zich goed aan de coronarichtlijnen houden. 
Overweeg of u ook anderen kan inschakelen om 
uw boodschappen te doen, of laat uw bood-
schappen bezorgen.

•  Ga liever niet naar bijeenkomsten. Met uitzon-
dering belangrijke familieaangelegenheden 
(bruiloften/begrafenissen), bezoek aan dagbe-
handeling, dagopvang, welzijnswerk, e.d. Maar 
check wel of de 1,5 meter afstand aangehouden 
wordt. Ga regelmatig naar buiten om te wandelen 
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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                   

 
 

 

Te Koop:
Fijne zachte Alpacawol in 3 

natuurtinten.

Gekaard dus klaar om te spinnen of  
te vilten.

tel. 0478-631835

WAARSCHUWING VOOR 
OPLICHTERS

Oplichters maken ook gebruik van het 
internet. Knip dit uit en leg het naast uw 
computer, tablet of telefoon, dan heeft u het 
altijd bij de hand, en weet u wat u moet doen!

1. Maak nooit zomaar geld over.

Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na 
of dat wel klopt. Twijfelt u? Als u gebeld wordt, 
hang op. Als u een e-mail of berichtje krijgt, 
verwijder het. Klik niet op de link.
Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met 
de vraag om geld? Bijvoorbeeld van uw kind 
of een vriend. Zorg dat u zeker weet dat het 
berichtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt. 
Bijvoorbeeld door te bellen. Niet gebeld= geen 
geld.

2. Geef nooit uw inloggegevens af, zo-
als een wachtwoord of pincode.

Oplichters doen net of ze een bank, compu-
terbedrijf, of gemeente zijn en vragen om 
uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of 
pincode. Geef niemand uw inloggegevens. Niet 
aan de telefoon, niet aan de deur, niet per e-mail, 
SMS of Whats.App. Banken bellen u niet om te 
vragen naar rekeningnummers en inlogcodes, 
of om ergens in te loggen. Computerbedrijven 
bellen u niet om u te 'helpen' met een probleem 
op uw computer, door mee te kijken op uw 
scherm. Alleen oplichters doen dat.

3. Zorg dat uw basisbeveiliging  
op orde is.

Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. 
Bijvoorbeeld een wachtzin: een zin met 4 
woorden van 4 letters is al erg sterk.
Doe je updates. Stel automatische updates op 
uw computer, telefoon of tablet in. Installeer een 
virusscanner, Maak regelmatig back-ups
Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op 
een link. Wilt u meer informatie? 
Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover 
spreken? Bel gratis de DigiHulplijn 0800 - 1508, 
maandag tot vrijdag tussen  
09: 00 - 17:00 uur. 

Meer informatie is te vinden op  
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

OP DE TÔFFEL WEER IN DE 
PRIJZEN BIJ RABO CLUB 
SUPPORT!

Half november werd de uitslag van Rabo Club 
Support bekemd. En ook Op De Tôffel is hierbij 
weer in de prijzen gevallen. Dankzij een geweldig 
aantal stemmen is het prachtige bedrag van 
931,10 euro tot stand gekomen.

En daarom willen we alle mensen die hun 
stem aan Op De Tôffel hebben gegeven graag 
bedanken. We voelen ons wederom zeer gewaar-
deerd en gesteund. En dankzij dit mooie bedrag 
kunnen wij onze verlichting verduurzamen, gereed-
schap vervangen en een aantal makkelijke tenten 
aanschaffen die dienst doen bij de verschillende 
ingangen.

Dank jullie wel!

Bestuur Stichting Op De Tôffel

of fietsen. Bewegen is goed en houdt u gezond. 
Kies hiervoor wel rustige locaties en rustige 
tijdstippen
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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

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 
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ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl

 

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: 6 t/m 11 december
  ¾ Peer karamelvlaai € 10,10
  Wit tarwe V-korn € 2,85
  4 Bruine tarwebollen + 1 gratis

Reclame: 13 t/m 18 december
  Appelkruimelvlaai € 8,20
	  Bruin meergr. Lonse mik € 2,85 
  4 Rozijnenbollen + 1 gratis

 

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

Olie en Gas Service

Smeermiddelen

Gasflessen

Propaangas (tanks)

Brandstoffen

Technisch Advies

www.mar-oil.nl      0478 - 56 15 41

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
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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

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

UITVERKOOP 
LICHTBRONNEN 

 
ALLE PHILIPS 

LICHTBRONNEN  
50% KORTING !!  

 
OP = OP !!  

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

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 
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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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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

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























www.everscv.nl

Schootsveld 2 - 5821 EH Vierlingsbeek
Telefoon 0478-631502 - E-mail: info@everscv.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 9.00 uur en van

16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

Duurzame oplossingen
& onderhoud in

water, gas, CV en sanitair
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