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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 4 januari 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 24 15 december 2021

Kerststal in de kerk

Al meer dan 40 jaar wordt er in de kerk een 
kerststal gebouwd (zie foto Oude Schoendoos uit 
1981). Wij zien, aan de grote aantallen bezoekers, 
dat dit jaarlijkse initiatief zeer gewaardeerd wordt. 
Dat geeft ons, als commissie, dan ook de energie 
om dit opbouwen elk jaar weer te doen. 

Moest je vroeger rekening houden dat er nog 
missen gehouden werden en dus dat er voldoende 
zicht op het altaar bleef. Tegenwoordig hebben we 
(helaas!) alle ruimte. De laatste jaren gebruikten we 
de banken rechts voor in de kerk. Dit jaar hebben 
onze creatievelingen een ander plek voor ogen. 

Dus ook dit jaar, wordt de kerststal in de kerk 
weer opgebouwd. Het is een kwestie van op 
tijd beginnen, nieuwe ideeën bespreken, attri-
buten verzamelen (de zware beelden uit de kelder 
sjouwen), bepaalde dingen kopen, bouwen, 
inrichten en aankleden. 

De laatste jaren is ook geprobeerd een beetje 
kerstsfeer te brengen in de lege kerk. Een 
werkgroep gaat hiermee weer aan de slag, 
middels kerstbomen, kerststukjes, takken, etc. 

Een passend muziekje maakt de zaak compleet.

Wij hopen dat Vierlingsbeek en Groeningen, zoals 
elk jaar, weer in grote getalen de kerk / kerststal 
zal bezoeken.

De kerk zal zowel Eerste als Tweede Kerstdag 
geopend zijn van 11.00 uur tot 16.00 uur. (Houdt U 
aan de coronamaatregelen, loop links om de kerk 
in en ga door het middenpad weer naar buiten.) 
Natuurlijk kunt u ook een kaarsje op (laten) steken. 
Het (extra) geld wat u geeft, gebruiken wij om onze 
kosten te dekken. Alvast bedankt.

Hopelijk kunnen we, ondanks Corona, ook dit 
jaar Kerst toch een beetje gezellig in huiselijke 
sferen vieren. Loop gerust op om onze Kerststal 
te bezoeken. Op- of aanmerkingen maar ook de 
complimenten zijn welkom.

Prettige Feestdagen

De Kerststalcommissie
Jac, Bert, Wim, René, Joop, Hans en Sjaak

Werkgroep “kerk in de kerstsfeer brengen”
Margriet, Maria, Gerry en anderen

Sjaak Verstegen

Apotheekhoudende 
huisartsenpraktijk De 

Maasdorpen is gesloten van
maandag 3 januari t/m vrijdag 7 

januari 2022. 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen 
met de huisartsen in Overloon,
Baansestraat 6, 5825 BX  Overloon. 
U kunt terecht bij de arts die correspondeert 
met de beginletter van uw achternaam.

Letters A t/m J:
Drs. van den Boom tel. 0478 - 641 202

Letters K t/m Z:
Drs. Mooij tel. 0478 - 640 840
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Van de Redactie:
Aan het einde van het jaar is het de gewoonte om 
terug te kijken naar het voorbije jaar.
Voor de hele wereld, maar ook zeker voor onze 
gemeenschap, was 2021 opnieuw een jaar 
waarin we in de ban waren van de strijd tegen het 
Covid 19-virus, met de bijbehorende restricties.

Regionaal kwamen we in de ban van een herin-
deling van onze gemeente, waarbij we onderdeel 
worden van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Op lokaal niveau waren we in de ban van de 
ontwikkelingen van het MFA. Iedereen had er zijn 
of haar mening over, en het gesprek werd vaak 
gedomineerd door de laatste ontwikkelingen.

Een andere gewoonte, aan het einde van het 
jaar, is om elkaar het beste te wensen voor het 
nieuwe jaar. Door samen te werken kunnen we de 
soms negatieve ban verbreken, en er samen voor 
te zorgen dat iedereen zich onderdeel van de 
gemeenschap voelt.

We wensen al onze lezers een fijne Kerst en 
het beste voor 2022, in goede gezondheid en 

voorspoed.

Wijzelf nemen een korte pauze en komen weer bij 
elkaar op 4 januari. Onze eerste uitgave van 2022 
zal dan op 12 januari verschijnen.

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.

11 t/m JOC: oliebollenactie: huis aan huis  
24 dec ophalen bestelling oliebollen
18 dec Rondje Kerst in Groeningen
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
25 en Laurentiuskerk:
26 dec open tussen 11.00 – 16.00 uur,  
 voor bezoek aan kerststal
31 dec JOC oliebollenactie: 
 Thuisbezorging bestelde oliebollen

2022
8 jan Flessen inzamelingsactie groep 8
 tussen 12.00 uur en 14.00 uur
10 jan Vergadering DR Groeningen. Wilt u de  
 vergadering bijwonen, stuur een mail  
 naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com
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 maal 
 uitgesteld), wordt er om 17.30 uur een 

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

Zaterdag 18 december word er geen 
oud papier opgehaald.
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 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

GEEN OUDEJAARSVIERING IN 
DE MARIAKAPEL

Jammer dat er voor het tweede jaar op 31 
december geen Oudejaarsviering kan plaats-
vinden. In verband met de thans geldende 
maatregelen is dit niet toegestaan en verantwoord.

De kapel is wel alle dagen geopend. Ook is 
de Kerststal weer opgebouwd en staat er een 
mooie versierde kerstboom. Mensen die de 
kapel bezoeken kunnen een voor hen passende 
Kerstwens in de boom hangen als ze dat willen. 
Kaartjes hiervoor met pen liggen in de kapel. 
Ook is er altijd de gelegenheid om een kaarsje bij 
MARIA op te steken. Bovendien kan een bezoekje 
aan de kapel rustgevend zijn, een moment van 
bezinning.

De Liturgiewerkgroep Vierlingsbeek wenst 
U allen een ZALIG KERSTFEEST en een 
gezegend en vooral een gezond 2022.

OUD PAPIER WIJZIGING
ZATERDAG 18 DECEMBER WORDT ER 
GEEN OUD PAPIER OPGEHAALD. 

Doordat wij afgelopen week te horen hebben 
gekregen dat er op zaterdag 18 december geen 
kraak-vrachtauto’s voor oud papier voorhanden zijn, 
moeten wij u mededelen dat er aldus op zaterdag 
18 december GEEN oud papier wordt opgehaald. 
De eerstvolgende mogelijkheid is 8 januari 2022. 
EN…… dan gebeurt dit op een nieuwe wijze. 
Namelijk door het oud papier voortaan zelf op een 
bepaalde locatie te brengen.

VANAF 1 januari OUD PAPIER  
ZELF BRENGEN
Vanaf 1 januari 2022 wordt er geen oud papier 
meer opgehaald met kraakwagens (ook niet in 
Overloon en Boxmeer). Door de gemeente is de 
keuze gemaakt om voortaan het oud papier vanaf 
1 januari door de bewoners zelf naar een vaste 
locatie te laten brengen. 
• Om de 2 weken zaterdags (de oneven weken) 

van 9:00 uur tot 12:00 uur kunnen de bewoners 
Vierlingsbeek-Groeningen hun oud papier kwijt. 

• Dit dienen de bewoners zelf te brengen en in 
een speciale bakcontainer te zetten dan wel in 
de bakcontainer op te stapelen. 

• De locatie die is aangewezen is aan de 
Soetendaal (langs het spoor op – gedeelte van 
de vrachtwagenparkeerplaats)

• Het dringende verzoek is om de route met 
auto’s zeg maar net voor de spoorwegover-
gang links de straat Soetendaal in te rijden 
– oud papier lossen – en dan langs de De Vier 
Linden op weer naar de Spoorstraat. Dit is de 
veiligste manier. 

• Nog een verzoek: om enige verdeling te 
bereiken wordt gevraagd om de ene oneven-
week-zaterdag de ONEVEN HUISNUMMERS 
en de volgende oneven-week-zaterdag de 
EVEN HUISNUMMERS. Er volgt nog een 
schema in de volgende Globaal.  Dus 
zaterdag 8 januari de oneven huisnummers 
van Vierlingsbeek-Groeningen. 

• Wij vragen u om om te zien naar buren 
die moeilijker ter been zijn of geen vervoer 
hebben. Uiteindelijk brengt ons dit ook weer 
tot elkaar en ondersteund dit onze samenzorg 
met elkaar.

• Er zijn 2 leden van de oud-papier verenigingen 
aanwezig die e.e.a. in goede banen moeten 
leiden. 

• LET OP zoals altijd al: GEEN piepschuim 
– GEEN plastics – geen karton met cemen-
tresten. Alleen papier en karton. Handigste, 
ook voor u zelf, is om pakketten te maken in 
een omdoos of stevig met touw.

• Aldus elke oneven week op zaterdag van 9:00 
uur tot 12:00 uur.

Wij hebben als verenigingen getracht de ‘oude’ 
methode te handhaven, zoals dat ook in naburige 
gemeenten nog steeds kan. Het was de beste 
service voor de burger, bracht de maximale kilo’s 
oud papier, meest efficiënt en meest duurzaam. 
Helaas, onze herhaalde verzoeken hiertoe hebben 
het niet gehaald. 

Hopende op uw medewerking in deze, 

Namens de oud papier verenigingen 
Vierlingsbeek/Groeningen: 
Harmonie De Herleving / Zanggroep Evergreen 
Vierlingsbeek / St. Anthonius en St. Nicolaasgilde
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Oud Papier zelf brengen 

zaterdag 8 januari -

oneven huisnrs.

Zegt het voort
-

zegt het voort

Nieuwe abonnee worden?

www.dorpsbladglobaal.nl

Wilt u ook graag elke twee weken op de hoogte 
blijven van het nieuws uit uw dorp en bent u 
nog geen abonnee van ons dorpsblad? 

Mail dan door onderstaande gegevens door 
naar: abonnement@dorpsbladglobaal.nl

Ingangsdatum: ...................................................

Naam en voorletters: ..........................................

Adres: .................................................................

Postcode en woonplaats: ...................................

Telefoonnummer: ................................................

e-mailadres: ........................................................

IBAN Banknummer: ............................................

i.v.m. automatische incasso
( incasso vind plaats in april 2022 )

Dorpsgenoten, hartelijk dank!

De inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen 
worden hartelijk bedankt voor de moeite die 
is genomen om voor het JOC Pluspunten te 
sparen en op ons te stemmen bij de Rabobank 
Clubsupport actie.

Door uw inzet hebben wij van de Plus spaaractie 
€295,- mogen ontvangen, en van de Rabobank 
Clubsupport actie €735,76. Van dit geld gaan we 
een borstelmachine kopen om het parkeerterrein 
en speelplaats onkruidvrij te houden.

Daarnaast leveren veel inwoners bij het JOC 

inkt- en tonercartridges in voor recycling, de 
opbrengt van deze cartridges, tot nu toe €140,-, 
gaat via het recyclingbedrijf rechtstreeks naar 
KIKA.
We gaan door met deze inzamelingsactie, u kunt 
dus nog steeds cartridges bij ons inleveren.

Rest ons nog u allen nogmaals te bedanken 
voor uw steun in 2021, en wensen u en uw 
familie een gezond en gezellig 2022.

Bestuur JOC Vierlingsbeek-Groeningen

Bestuur en vrijwilligers van

gemeenschapshuis Joffershof 

wensen iedereen een gelukkig,

gezond, zorgeloos en actief 2022!
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Ingezonden brief

Afscheid van Groeningen

Na een ongelooflijk mooi afscheid van de 
gemeente Boxmeer op vrijdag 17 en 18 september 
jl. zijn mijn vrouw en ik begonnen aan onze 
afscheidstournee langs de 11 kernen. Helaas is 
dat in verband met nieuwe aangescherpte coro-
namaatregen niet bij alle kernen gelukt, maar 
op 9 oktober jl. konden we wel aanwezig zijn in 
Groeningen. 

We werden om 15.30 uur hartelijk welkom geheten 
door Moniek Drost en Maike Ebben van de 
dorpsraad in De Zandpoort. Het was al gezellig 
druk en na een kop koffie was het tijd voor een 
heuse Groeningse dorpskwis. 
Om 16.30 uur kwam het gilde vanaf het gildehuis 
aangelopen om buiten voor de Zandpoort een 
serenade te brengen en een optreden van het 
trommelkorps en de vendeliers. Het is altijd een 
mooi gezicht dit prachtige gilde te zien optreden. 
Voorzitter Gert-Jan de Wijse had een prima 
toespraak voorbereid, waarin het getal 21 als mijn 
geluksgetal regelmatig terugkwam.
Na het gilde werden we binnen verrast door 
een optreden van het Groenings koor, waarvan 
Mieke in onze beginjaren ook nog enige tijd lid 
is geweest. Het koor bracht onder leiding van 
dirigent Sjraar Klaassens enkele mooie liederen 
ten gehore, waarna we omstreeks 17.30 uur 
genoten van een heerlijk stamppottenbuffet.

De afsluiting was voor carnavalsvereniging De 
Keieschieters met de presentatie van de kandi-
daten voor de burgemeestersverkiezingen. De 
kandidaten werden geïntroduceerd door de 
huidige ‘burgemeester’ Tonnie Ebben op en heel 
humoristische manier. De kandidaten, Rik Geurts 
en Moniek Drost, deden in hun presentatie niet 
voor elkaar onder. 
We waren zeer verrast ook nog cadeaus te krijgen: 

een kistje met bloembollen en een door Tonnie 
Ebben gemaakte boom van metaal, waarin goede 
wensen van inwoners van Groeningen waren 
gehangen. Deze boom staat inmiddels in onze tuin 
met vetbollen voor de vogels. Een mooi gezicht te 
zien hoeveel vogels om deze boom heen draaien 
en zich tegoed doen aan al het lekkers.

In mijn dankwoordje keek ik nog even terug op de 
afgelopen 18 jaar. Zoals het burgemeestersrefe-
rendum in 2003, waarin we onder meer aanwezig 
waren bij de opening van het gildehuis aan ‘de 
Lemse Kuul’. Ook het jaarlijkse koningschieten 
met openluchtmis met Pinksteren. En de gilde-
dagen in 2009 en 2018. Ook woonden we enkele 
keren de nachtmis bij in de Groeningse kapel. 
Onze wandelingen in het Groeningse deel van 
de Maasheggen. De opening van de woon-zorg-
boerderij De Hultenhoek in 2009 samen met Emile 
Roemer. Maar ook stond ik stil bij de gevolgen van 
het hoogwater in de zomer van dit jaar.

Na het ophalen van deze herinneringen vertrokken 
wij om 19.15 uur naar Vierlingsbeek voor de 
presentatie van het boek 100 jaar Verbeeten en, 
als kers op de taart, de uitreiking van het Koninklijk 
Predicaat Hofleverancier!
Onze hartelijke dank gaat uit naar al degenen die 
aan deze afscheidsmiddag- en avond hebben 
meegewerkt en daarbij aanwezig waren. Maar ook 
degenen die er niet bij konden zijn dank ik voor 
de 18 mooie jaren dat ik uw burgemeester heb 
mogen zijn. We hopen velen van u nog eens te 
ontmoeten in onze nieuwe levensfase.
Daarom geen vaarwel, maar graag tot ziens in de 
nieuwe gemeente Land van Cuijk!

Wij wensen u tenslotte sfeervolle kerstdagen en 
een gelukkig en gezond 2022.
Zorg goed voor elkaar en stay safe!

Karel en Mieke van Soest
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Wandelend de kerst in 

Ook dit jaar gaan we proberen om een gezellig 
begin van de Kerst te organiseren, al is het dan in 
aangepaste vorm. 

Op onze vaste avond, 23 december, zal er een 
wandelroute zijn met kleine muziek- en toneelop-
tredens verspreid over de route. De artiesten zullen 
korte optredens geven, veelal in de buitenlucht, 
zodat wandelaars een paar minuten kunnen luisteren 
en erna hun wandeling weer voortzetten. Kinderen 
kunnen dit jaar op zoek naar reflecterende letters. 
Vergeet dus niet je zaklamp mee te nemen, zodat ook 
jíj het woord kan samenstellen. De route zal 24, 25 en 
26 december blijven bestaan zonder optredens.

We hopen dat iedereen langs de route weer 
flink wil uitpakken met lichtjes. Want een mooie 
route kunnen wij niet alleen aanleggen. We zijn 
nog op zoek naar een aantal mensen die via een 
kleine speaker vanuit hun huis kerstmuziek willen 
afspelen. Dit is alleen van 18.00 tot 21.00 uur van 
23 december tot en met 27 december. Wilt u dit 
doen, dan kunt u zich opgeven bij  
kerstsingalong@gmail.com of een telefoontje aan 
één van de organisatoren. 

De route vindt u hieronder. De route is online terug 
te vinden via I Love Vierlingsbeek – Groeningen. 
De kruisjes geven de optredens en activiteiten 
aan. Houd u er aub rekening mee dat door de 
omstandigheden een activiteit toch nog uit kan 
vallen. We willen iedereen vragen voldoende 
afstand te houden tijdens de wandeling. 

Laat het stralen! 

Marloes, Joke, Christa, Diny en Marjolein 

Ook in 2021 zijn er weer heel veel plastic doppen voor Actie Hulphond bij ons ingeleverd. Soms 
was het groene containertje zelfs te klein en werd de zak met doppen erbij gezet! 

DANK U WEL dat U de moeite nam de doppen te verzamelen én te brengen. Ook in 2022 zijn 
(schone) plastic doppen van harte welkom voor Actie Hulphond 🦮 op Vlasakker 25.
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ALLE ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD 
I.V.M. DE MAATREGELEN VAN HET RIVM.

KIENDATA KBO

De data van januari zijn nog niet bekend, mede 
door de maatregelen rondom corona.

VASTE ACTIVITEITEN 
SWOGB Biljarten in het Joffershof
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
SWOGB Yoga
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur
 dinsdag van 16.45-17.45 uur
 in Joffershof
SWOGB Wandelvoetbal
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur
 Sportpark Soetendaal
 Info 631839
SWOGB 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
SWOGB Bewegen voor Ouderen
 vrijdag: van 9.30 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.15 uur
 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.
 in Joffershof
 Info 632028

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

BEDANKT!
KBO Vierlingsbeek/Groeningen wil iedereen 
bedanken voor het stemmen bij de 
Rabo Clubsupport of het geven van 
de sponsorpunten van Plus Verbeeten 

KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN
WENST IEDEREEN:

aan KBO Vierlingsbeek/Groeningen. 
Met de opbrengst van deze twee acties 
kunnen we onze leden, tijdens activiteiten, iets 
extra’s aanbieden.

JUBILARISSEN KBO
Op zaterdag 4 december heeft het bestuur van 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen 22 leden in het 
zonnetje gezet i.v.m. het 40, 35, 30 of 25 jarig 
lidmaatschap.
Aan deze jubilea wordt, in gewone tijden, tijdens 
de jaarvergadering, aandacht aan besteed, maar 
door de coronacrisis was dit helaas niet mogelijk. 
Op veilige afstand hebben we de jubilarissen thuis 
bezocht en de oorkonde met een mooi bloemetje 
overhandigd. Iedereen was blij met deze geste.
Zeer bijzonder is dat Mevr. Dien Jansen- v.d 
Hoven al 40 jaar lid is. Al onze jubilarissen staan 
op onze website: www.kbo-vierlingsbeek.nl
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‘Drie dagen keihard zwemmen is 
heel erg leuk’

Onlangs vond het open Nederlands kampioen-
schap zwemmen plaats in Den Haag. Op de 
startblokken van het zwembad stond ook een 
deelneemster uit Vierlingsbeek. Colinda van der 
Zanden 916) kwam gedurende drie wedstrijd-
dagen in actie op meerdere afstanden.  Op de 
website www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl 
blikte ze terug op de driedaagse titelstrijd. 

Archieffoto zwemtalent Colinda van der Zanden uit 
Vierlingsbeek. 

Ja, Colinda. Hoe is het gegaan? Ben je moe?
“Het is eigenlijk wel goed gegaan, maar moe ben 
ik zeker. Drie dagen achtereen keihard zwemmen 
is niet makkelijk, maar wel heel erg leuk. Er was dit 
jaar door corona ook minder rust tussendoor en 
dat is extra vermoeiend.”  

Ben je tevreden? Heb je bijvoorbeeld een 
medaille behaald of je pr’s verbeterd? 
“Een medaille zat er voor mij deze keer helaas nog 
niet in, maar tevreden ben ik zeker. Ik ben uitein-
delijk met zes nieuwe pr’s huiswaarts gekeerd, dat 
is al een prestatie op zich. Zeker omdat ik tijden 
heb verbeterd die ik nog niet zo lang geleden heb 
gezwommen.” Op hoeveel afstanden kwam je in 
actie? “Ik heb in totaal acht keer gezwommen; 
50,100 en 200 meter vrije slag, 50 en 100 meter 
vlinderslag, 100 en 200 meter wisselslag en de 50 
meter schoolslag.” 

Waar ben je het meest trots op, op welke 
prestatie? 
“Dat is heel moeilijk kiezen, maar voor mij hadden 
de 50 meter vlinderslag, de 50 meter vrije slag en 
50 meter schoolslag wel iets bijzonders. Op de 50 
meter vlinderslag zwom ik voor het eerst onder 
de 29 seconden en daarmee won ik mijn serie. 
Daarmee wist ik ook meteen een nieuw clubre-
cord te vestigen. Ook op de 50 meter vrije slag 
had ik een primeur, daar dook ik voor het eerst 

onder de 27 seconden. De 50 meter schoolslag 
was helemaal bijzonder. Ik ben geen schoolslag-
specialist, maar op dit ONK heb ik toch besloten 
deze afstand te zwemmen. En met succes, ik 
zwom vanuit baan 1 voor het eerst onder de 35 
seconden en daarmee tikte ik als tweede aan in 
mijn serie.”

Je moest zeker vroeg op om op tijd in Den 
Haag te zijn? Of hoe laat begonnen de 
wedstrijden? 
“Gelukkig hadden wij een chalet geboekt op 
een vakantiepark in de buurt waardoor we niet 
elke ochtend vanuit Vierlingsbeek naar Den 
Haag hoefden te rijden. Vanwege corona was 
het programma ook anders, dat betekende voor 
mij dat mijn sessie pas rond 9.30 uur begon. We 
mochten niet meer dan tien minuten voor het 
inzwemmen (ongeveer 9.00 uur) naar binnen, dus 
heel erg vroeg op hoefde ik deze keer niet.” 

Corona, iedereen heeft er last van. Jij ook als 
zwemster op een ONK? Wat was er bijvoor-
beeld anders dan anders? 
“Corona zorgde inderdaad voor een aantal 
maatregelen, onder andere een aangepaste 
programmering vanwege de avondlockdown. Dat 
zorgde ervoor dat er in de voorrondes in een A- en 
een B-sessie gezwommen werd, om zo het aantal 
personen in het zwembad te verminderen. Voor mij 
was dat zowel voordelig als nadelig. Ik hoefde niet 
vroeg op, maar ik had ook heel weinig rust tussen 
de afstanden. Een sessie duurde nu maar een 
kleine anderhalf uur waardoor je gelijk door moest 
naar je volgende zwemnummer.” 

Wat is je favoriete afstand en waarom? 
“Heb ik eigenlijk nog niet.” 

Je bent erg druk met zwemmen. Hoeveel uur in 
de week train je normaal en waar train je? Is dat 
dagelijks? “Ik train ongeveer tien uur in de week, 
alles doe ik in Nijmegen. Wel verschilt het per dag 
een beetje, een dag in de week train ik dan niet en 
een andere dag train ik dan twee keer, een keer 
zwemtraining en een keer krachttraining.”

Je moet ’s morgens dus erg vroeg uit de veren? 
Vind je dat lastig? “Ik heb er zelf helemaal geen 
last van gelukkig. Ik vind het zelfs nog makkelijker 
om om half 5 op te staan voor zwemmen dan om 
half 7 op te staan voor school. Natuurlijk moet je 
we op tijd naar bed ‘s avonds, maar ook dat vind 
ik meestal niet vervelend.” 

Waar zit je op school? Is dat te combineren met 
je sport? 
“Ik zit momenteel op Metameer in Stevensbeek, 
daar doe ik tweetalig vwo. Het is voor mij best 
goed te combineren met school, ik ben dit jaar 
ingestroomd op vwo vanuit havo 5. Voor mij kwam 
het beter uit om eerst mijn havo-diploma te halen 
en daarna door te stromen voor twee jaar vwo 
omdat het zo beter te combineren was.”

Wat is je droom? Wat wil je bereiken als 
zwemster? 
“Iedereen wil natuurlijk zichzelf blijven verbe-
teren, dat is dan ook iets wat ik altijd wil blijven 
doen. Voor nu hoop ik heel erg dat we volgend 
jaar een normaal ONK kunnen zwemmen, zonder 
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Berichten uit het veld

De lucht is strak blauw en er waait een frisse 
zuidenwind. Meegevoerd door de wind 
dwarrelen de blaadjes van de eikenboom 
langzaam neer. Het is echt herfst. Hoog in de 
lucht vliegen Kolganzen en Rietganzen in v-vorm 
van west naar oost. Ze pendelen van hun slaap-
plaats, op de grote plassen in de buurt, naar de 
weilanden en akkers waar ze in deze tijd van het 
jaar volop voedsel vinden.

Kolganzen vliegend in V-vorm (Foto Ton Loeffen)

Het valt mij wel op dat er dit jaar, in dezelfde tijd, 
minder zijn dan in andere jaren. Wellicht komt dit 
door het zachte weer dat we tot nu toe gehad 
hebben, waardoor de ganzen minder ver naar het 
zuiden afgezakt zijn.
Het is nu al wel druk op onze voederplaats in de 
achtertuin. Behalve veel Huismussen vliegen ook 
Koolmezen en Pimpelmezen af en aan. Een paar 
Merels zitten te bekvechten op de voedertafel. 
Een Houtduif is druk bezig de, door de vechtende 
Merels, op de grond gevallen zaden en kruimels 
naar binnen te schrokken. Daar heeft hij tenslotte 
een krop voor. Af en toe komt een paartje Kauwen 
een kijkje nemen. Een Ekster waagt zich niet 
verder dan de dakrand van de garage. In compe-
titie met de Houtduif proberen een paar Vinken 
ook wat restjes op te eisen. Het lukt ze slechts 
matig. Plotseling flitst er iets blauws langs het 
kamerraam. Het is een Gaai die blijkbaar ook in de 
gaten heeft dat er in onze tuin gemakkelijk voedsel 
verkrijgbaar is. De kibbelende Merels kiezen het 
hazenpad bij het zien van de Gaai. Zodoende 
heeft deze de voedertafel helemaal voor zichzelf.

Een Winterkoning komt voorzichtig drinken bij 
het beekje en een Roodborst hipt zenuwachtig 
rond de voederplaats en pikt telkens heel snel en 
stiekem iets lekkers op.
Plotseling breekt er paniek uit in de tuin. Alle 
vogels verdwijnen spoorslags in de hulst. De 
oorzaak laat niet lang op zich wachten. Een 
Sperwer jakkert op topsnelheid door de tuin, 

Mit un lach en un traon 

Mit un traon  

willen wij jullie laten weten 

dat de 

Liedjesavond 2022 
NIET DOORGAAT 

ZANGGROEP  

EVERGREEN  

VIERLINGSBEEK 

Flessen inzamelactie voor 
Efteling uitje groep 8

Op zaterdag 8 januari tussen 12.00 en 14.00 
uur komen de leerlingen van groep 8 van 
basisschool Laurentiushof bij u langs de deur 
om lege flessen op te halen ter sponsoring van 
het Efteling uitje van groep 8. Met het opge-
haalde statiegeld van de flessen (en flesjes, 
kratten, kratjes 😊) hopen ze de kosten laag 
te houden en er samen een mooie herinnering 
van te maken in het voorjaar.
De kinderen zullen een gepaste afstand 
houden bij de voordeur, maar mocht u het 
vanwege de Corona maatregelen niet prettig 
vinden om aan de deur de flessen te overhan-
digen, dan mag u het natuurlijk ook al bij de 
voordeur klaar zetten. Alle beetjes helpen en 
zijn welkom!
In de maand januari is de opbrengst van de 
statiegeld brievenbus bij de PLUS ook voor 
deze Efteling actie.

Alvast hartelijk bedankt namens alle leerlingen 
van groep 8!

coronamaatregelen.” Kijk je uit naar Kerstmis? Hou 
je van kerst? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
Of zwem je ook gedurende de kerstdagen gewoon 
door? “Kerstmis is altijd leuk! Met vrienden en 
familie gezellig kletsen en lekker eten is wel iets 
waar ik normaal natuurlijk minder tijd voor heb. 
Meestal trainen we wel door in de vakantie, maar 
met kerst zelf ben ik meestal wel vrij.”
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behendig tussen de bomen en struiken door 
laverend. Enkele minuten nadat hij verdwenen is 
keert de rust terug in de tuin.

Een Dagpauwoog had onze woonkamer uitge-
kozen om te overwinteren. Dagpauwogen zijn 
vlinders die in Nederland overwinteren op een 
beschutte vorstvrije plaats. Af en toe kun je ze ook 
binnenshuis slapend aantreffen. 

Dagpauwoog (foto Internet)

Blijkbaar was hij gewekt door de warmte in onze 
woonkamer. Hij fladderde voortdurend tegen 
de binnenkant van het raam. Een Koolmees 
op de voederplaats buiten zag dat en dacht, 
hmmm lekker hapje. Hij kwam naar het raam 
en probeerde de vlinder door het glas heen te 
pakken. Dat lukte dus niet en samen voerden 
ze een flodderdans op. De Vlinder binnen en 
de Koolmees buiten. Ik genoot van deze gratis 
voorstelling.

Ton van den Berg

Beste kiezers in Vierlingsbeek en 
Groeningen,

Hierbij wil ik jullie hartelijk danken voor jullie stem 
op het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen 
voor het Land van Cuijk.
Het CDA is met 13 zetels de grootste partij in onze 
nieuwe gemeente.
Wij zijn bijzonder blij met de uitgesproken steun. 
Ook persoonlijk wil ik mijn hartelijke dank 
uitspreken voor jullie stem en vertrouwen.
Ik kreeg 84 voorkeurstemmen.
De voorkeursdrempel was 249.
Hierdoor ben ik niet gekozen in de raad van het 
Land van Cuijk.

Ik blijf actief in de achterban en misschien als 
burgerraadslid.
 

En nu weer samen aan de slag……………………..

Ik sta weer voor u klaar; u kunt mij bereiken via 
telefoon nummer: 632205; 
via de mail: jstoffelen49@gmail.com
en thuis op het adres: Burggraaf 28, 
5821 BK Vierlingsbeek.

Ik wens u allen prettige feestdagen en een gezond 
en gelukkig Nieuwjaar.

Harmonie De Herleving
wenst iedereen een gezellig

Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar

Een bericht uit het midden;
Van angst naar vertrouwen. 

Wat zou de boeddha antwoorden op de vraag: is 
het verstandig om je te laten vaccineren? 
"Misschien wel, misschien niet..." 
Daarom ben ik ook van mening dat een inhoude-
lijke discussie volkomen zinloos is. Er is namelijk 
niet zoiets als dé waarheid. En bovendien is ook 
de waarheid (zoals alles) continu aan verandering 
onderhevig. Voor ieder argument is ook tenminste 
1 tegenargument aan te dragen. 

Wat het boeddhisme verder leert is dat lijden 
voortkomt uit angst. Angst om iets te verliezen wat 
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je wilt behouden of angst om iets te krijgen wat je 
niet wilt hebben. 

Tegenover angst staat vertrouwen. Ik heb mijn 
keuze om me te laten vaccineren gemaakt 
omdat ik vertrouwen heb dat ik op deze manier 
een bijdrage kan leveren aan het indammen 
van deze pandemie, omdat ik vertrouwen heb 
in de toekomst, omdat ik vertrouwen heb in de 
toekomst van mijn kinderen.

Ik zou op basis van vertrouwen geen andere keuze 
kunnen maken en ik zou wensen dat iedereen zijn 
beslissing maakt op basis van vertrouwen en niet 
op basis van angst; welke keuze je ook maakt!

Het is relatief makkelijk om te wijzen naar een 
ander maar realiseer je dat als je met 1 vinger naar 
iemand anders wijst, je tegelijkertijd met 3 vingers 
naar jezelf wijst (probeer maar eens 😉). Kijk hoe 
je zelf positief het verschil kunt maken! 

We hebben te maken met een gezondheidscrisis 
van ongekende omvang; de druk op de zorg (en 
meerdere sectoren) moet omlaag.

Het symbool van het boeddhisme is de lotus-
bloem. Deze bloem heeft als eigenschap dat deze 
groeit uit de modder en hier zelfs zijn voeding uit 
haalt. 

Als we onze keuzes maken op basis van 
vertrouwen dan ben ik er van overtuigd dat er 
iets moois kan bloeien uit deze modder. Toename 
van collectief bewustzijn, meer verbinding, meer 
aandacht voor balans en vitaliteit!

"Moge iedereen plezier ervaren en de oorzaken 
daarvan; Moge iedereen vrij zijn van lijden en de 
oorzaken daarvan; Moge iedereen verblijven in 
gelijkmoedigheid; vrij van onwetendheid, afkeer en 
gehechtheid; Moge iedereen vrij zijn van angst!"

Met een vriendelijke kerstgroet uit het midden, 

Wouter van Dongen

Unne witte kerst

Mit witte lepkes kentjes en schoapewol
Un verschoten plenkse
gedroogd gras en wa stroi
froemel ik ieder joar
in december unne kerststal ien mekoar.
 
Ik knip remkes en durkes
maak un kiendje jezus van wol
geef jozef ennen nieje baard
en kam maria hur hurkes.
 
Ut kiend drei ik in un dukske
ok maak ik van un auw stukske luier
mit doarum hin un stukske touw
dun os en dun ezel
die blieven gewoon grauw 
et ennigst wak doaran doe is efkes
borselen mit unnen schuier.
 
Schoapkes en herders die hek zat
in alle maoten
t is un feest
um die amoal los te loaten.
 
Ieder joar mak ik zo het kersmisbegin  
en verget dun tied as ik bezig bin 
en ok as dur buute gen sneij lit
zit ik dor nie mit
beij ons thuus is ut mit kersmis
toch altied wit...

Anneke

LANDELIJKE PRIMEUR: 
“Wij gaan het zelf doen!” 

‘health as the ability to adapt and 
selfmanage’

Dé nieuwe definitie van gezondheid voortko-
mend uit het concept ‘positieve gezondheid’. Vrij 
vertaald: ‘gezondheid als het vermogen om je aan 
te passen en eigen regie te nemen’. Een concept 
welke uitgaat van mogelijkheden om de uitda-
gingen van het leven het hoofd te kunnen bieden 
en een veerkrachtig bestaan te hebben en te 
houden.

Wij gaan het zelf doen! Wij gaan niet klagen aan 
het adres van zorgverzekeraars en/of overheid 
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over teruglopende toegankelijkheid van fysiothera-
peutische zorg. Wij passen het concept positieve 
gezondheid voor onszelf toe. Wij passen ons aan 
en nemen zelf de regie; vanuit onze visie, vanuit 
onze passie om mensen te helpen!

Ondanks dat ons nieuwe totaalconcept vitaliteit 
officieel van start gaat op 1 september 2022 willen 
we niet wachten om positief het verschil te maken. 
Bovendien kunt u nu al bepalen of dit mogelijk 
een geschikt alternatief is voor uw aanvullende 
verzekering bij de zorgverzekeraar. Per direct 
kunt u profiteren van een landelijke primeur; de 
Vitaliteit Verzekerd Pakketten van vitaliteitscen-
trum Brabant! Door een combinatie van onbeperkt 
sporten en kwalitatief hoogwaardige parame-
dische zorg bent u verzekerd van een positieve 
bijdrage aan uw vitaliteit.

Een Vitaliteit Verzekerd Pakket heeft de volgende 
voordelen: 
• Onbeperkt sporten bij Vitaliteitscentrum  
 Brabant;
• Het abonnement ‘fitness only’ is vanaf de start  
 opzegbaar met 1 maand opzegtermijn;
• Betere voorwaarden ten opzichte van een  
 aanvullende verzekering bij de zorgverzekeraar:
 o Start pakket mogelijk op ieder gewenst  
  moment;
 o Behandelingen flexibel in te zetten voor  
  fysiotherapie of diëtetiek;
 o Meer tijd voor u en uw hulpvraag door minder  
  administratieve rompslomp voor de  
  behandelaar;
 o Behandelingen blijven geldig en verlopen niet  
  per kalenderjaar. Hierdoor minder  
  zorgconsumptie aan het einde van het jaar en  
  de mogelijkheid voor een goedkoper  
  abonnement indien voldoende behandelingen  
  gespaard zijn.
• Gebruik maken van overige faciliteiten van  
 Vitaliteitscentrum Brabant. Meeliften op de  
 ontwikkeling naar een steeds vitalere omgeving;  
 door sporten, (para-)medische zorg, ontmoeten  
 en verbinden.

Voor meer informatie over de 
verschillende pakketten kijk op 
www.vandongenvierlingsbeek.nl

Mocht u nog vragen hebben of behoefte aan 
persoonlijk advies dan zijn wij hier altijd toe bereid. 
U kunt hiervoor een mail sturen naar  
vcbrabant@gmail.com of bellen met 0478-631830.

Met sportieve groet,

Wouter en Susan
Fysiotherapie van Dongen
www.vandongenvierlingsbeek.nl
Vitaliteitscentrum Brabant
www.vcbrabant.nl

Bericht aan inwoners 
Vierlingsbeek inzake onderzoek 
toekomstbestendige MFA 
Vierlingsbeek

De gemeenteraad heeft op 14 oktober 2021 het 
college van B&W verzocht nader onderzoek uit te 
voeren naar de koers voor een multifunctionele 
accommodatie (MFA) in Vierlingsbeek. Met het 
onderzoek beoogt de raad een breed gedragen 
besluit over de toekomstige gemeenschapsvoor-
ziening te nemen. Daarbij is het nodig te kijken 
naar overeenstemming over de eisen van zo’n 
voorziening, de vorm van beheer en een sluitende 
financiële exploitatie. 

Voor het opstellen van een uitgewerkt advies 
heeft het college het adviesbureau HEVO uit 
 ’s-Hertogenbosch, gespecialiseerd in MFA’s, inge-
schakeld. Samen met de vertegenwoordigers van 
zowel de Joffershof, de initiatiefnemers achter de 
MFA in de Laurentiuskerk, en andere betrokkenen 
waaronder natuurlijk de (potentiële) gebruikers zal 
HEVO de komende tijd het onderzoek uitvoeren. 
HEVO functioneert als projectleider / procesbege-
leider in dit traject.

Oplevering vindt plaats in de vorm van een advies 
aan college van B&W en gemeenteraad, en is 
voorzien in maart 2022. Wij vragen u tot die tijd 
geduld te hebben, om tot een optimaal resultaat te 
komen.

Gemeente Boxmeer en Adviesbureau HEVO

Dat inzet loont dat blijkt!

In de afgelopen periode zijn er verschillende acties 
georganiseerd voor verenigingen. En daar wilden 
we allemaal aan meedoen. Dit betekende dat we 
extra inspanning vroegen van de leden, trainsters 
en bestuur. We hebben ons bij de Plus gepre-
senteerd om punten te verzamelen, we zijn langs 
deuren, familie en collega's gegaan om loten te 
verkopen en we hebben gestemd en om stemmen 
gevraagd voor de Rabo clubsupport. In zo'n kort 
tijdsbestek voelt het soms als "zeuren om" maar 
we weten dat er mooie bedragen mee kunnen 
worden verdiend.

We zijn enorm trots op de behaalde resultaten die 
wij als team in de wacht gesleept hebben. Daarbij 
willen wij iedereen die ons hierbij heeft geholpen 
enorm bedanken. Zonder uw steun was dit nooit 
gelukt! 

Dat inzet loont dat blijkt! 
 
In de afgelopen periode zijn er verschillende acties georganiseerd voor verenigingen. En 
daar wilden we allemaal aan meedoen. Dit betekende dat we extra inspanning vroegen 
van de leden, trainsters en bestuur. We hebben ons bij de Plus gepresenteerd om punten 
te verzamelen, we zijn langs deuren, familie en collega's gegaan om loten te verkopen en 
we hebben gestemd en om stemmen gevraagd voor de Rabo clubsupport. 
In zo'n kort tijdsbestek voelt het soms als "zeuren om" maar we weten dat er mooie 
bedragen mee kunnen worden verdiend. 
 
We zijn enorm trots op de behaalde resultaten die wij als team in de wacht gesleept 
hebben. Daarbij willen wij iedereen die ons hierbij heeft geholpen enorm bedanken. 
Zonder uw steun was dit nooit gelukt! 
 
Rest ons nog u fijne feestdagen te wensen en een gezond en sportief 2022! 
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Kerst in de dagkapel.

Hoewel er geen kleine vieringen gehouden 
kunnen worden met Kerstmis en Oudjaar in de 
Mariakapel onder de toren, hebben de vrijwil-
ligers die dagelijks de deur openen de kapel 
toch sfeervol aangekleed. Het kerststalletje is 
hier gezet en een mooie kerstboom opgetuigd. 
Deze groep die afgelopen jaar wegens ziekte  
kleiner was geworden, is door het toetreden van 
2 nieuwe vrijwilligers weer op sterkte. Dank jullie 
wel! Bovendien zijn, met dank aan een vrijwilliger, 
de 2 zevenarmige kandelaars die in het halletje 
staan flink opgeknapt. De vaalgroene kleur is eraf 
geschuurd en de kandelaars zijn prachtig zwart 
geschilderd en voorzien van passende kaarsen. 
Deze staan te pronken!

Bovendien is de toegang naar de kapel flink onder 
handen genomen. De deur is grondig behandeld 
en blinkt weer en is voor de komende jaren weer-
bestendig. Ook de betonnen omlijsting is van een 
nieuwe verflaag voorzien. Boven de deur moet nog 
wel “Mariakapel” worden geschilderd, maar het 
geheel ziet er fraai uit.

Vanuit de deelparochie Vierlingsbeek-Groeningen 
danken wij alle vrijwilligers voor hun bijdrage en 
de bezorgers van de Binding voor hun hulp in het 
afgelopen jaar.
Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en een 
Voorspoedig en vooral Gezond 2022!

Een verrassende ontdekking.
Op de Schoenendoos kregen we een mailtje van 
de conservator van het museum klokenpeel uit 
Asten. Ze waren in het bezit gekomen van een 
luidklok die in 1668 werd gegoten en toen is 
geschonken door een inwoner van Vierlingsbeek 
aan het Elzendaal klooster (Carmelietessen) in 
Boxmeer
De schenker was Hendrick Celen .
In de akten komen we Hendrick Celen tegen als 
landbouwer woonachtig in Groeningen.

De tekst op de klok luidt:
S LAURENTI ORA PRO NOBIS.
HENDRICK CELEN IN VIERLINGKBEEK 1668
P. MICHELIN ME FECIT

(figuur reliëf. Maria met kind). 
Vertaling: heilige Laurentius bid voor ons 
Hendrick Selen in Vierlingsbeek 1668 Petrus 
Michelin maakte mij.
Diameter: 450 mm Hoogte 44,5 cm diameter  
45,3 cm Gewicht: 61 kg
Petrus Michelin was een Lotharingse klokkengieter 
die in Nederland enkele klokken gegoten heeft in 
de jaren 1665 -1688, volgens Toon Michiels.
Klooster Elzendaal, waar de klok oorspronke-
lijk hing en Carmelietessen leefden, is pas in 1670 
gesticht. Het gietjaar doet vermoeden dat de klok 
gegoten is voor het naburige Carmelietenklooster 
in Boxmeer.
De klok is te bewonderen in het museum Klok en 
Peel in Asten.
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In de afgelopen periode zijn er verschillende acties georganiseerd voor verenigingen. En 
daar wilden we allemaal aan meedoen. Dit betekende dat we extra inspanning vroegen 
van de leden, trainsters en bestuur. We hebben ons bij de Plus gepresenteerd om punten 
te verzamelen, we zijn langs deuren, familie en collega's gegaan om loten te verkopen en 
we hebben gestemd en om stemmen gevraagd voor de Rabo clubsupport. 
In zo'n kort tijdsbestek voelt het soms als "zeuren om" maar we weten dat er mooie 
bedragen mee kunnen worden verdiend. 
 
We zijn enorm trots op de behaalde resultaten die wij als team in de wacht gesleept 
hebben. Daarbij willen wij iedereen die ons hierbij heeft geholpen enorm bedanken. 
Zonder uw steun was dit nooit gelukt! 
 
Rest ons nog u fijne feestdagen te wensen en een gezond en sportief 2022! 
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December

Sinterklaas heeft de cadeautjes door de schoor-
stenen gegooid en is stilletjes vertrokken. De 
kinderen pakten de presentjes uit en zijn de Sint 
snel vergeten. Nu ze ook niet naar school mogen 
worden de vrije uren, buiten de zoomlessen, nuttig 
besteed met de cadeautjes. Rust in de tent!

Het volgende feest is Kerstmis. De geboorte 
van een kind wordt altijd groots gevierd. Een 
unieke gebeurtenis ook al worden er veel kleintjes 
geboren. Het is iedere keer weer een wonder. 
Zeker die kleine in de stal. Zie je het al gebeuren? 
Je bent op reis en nergens is plaats, ook niet voor 
een jonge vrouw die moet bevallen. Het geluk 
is aan hun kant als er toch een plekje is in dat 
stalletje. Tegenwoordig gebeurt het nog steeds, 
al merken we hier in ons land er weinig of niets 
van. Inderdaad, je moet er niet aan denken. Mijn 
gedachten zijn niet echt vrolijk. Is het de tijd van 
het jaar? Is het dat we veel binnen moeten blijven? 
Nergens op bezoek mogen? 

Zijn er dan geen leuke dingen meer? Zeker wel, 
al zien we dat nu iets minder. Morgen gaan we 
een kerstboom halen. In de winkels is het te druk, 
ik haal alles van de zolder wat maar iets met 
Kerstmis te maken kan hebben. Kijk, die oude 
versiersels van vroeger hingen bij onze pa en ma 
nog in de boom. Het zijn van die herinneringen 
die je toch niet weggooit, al zijn niet meer zo 
heel mooi. Voorzichtig poets ik ze op. Deze piek, 
belletjes, ballen zijn nog breekbaar. Ze passen vast 
wel in onze boom. 

Ik droom een beetje weg naar vroeger. Kerst in 
de kerk, ik mocht een gedichtje voordragen. Met 
een rood hoofd en stotterend kreeg ik het voor 
eklaar. Mijn eerste optreden, het lukte wonderwel. 
Een 8-jarig kind voor een volle kerk. Ga er 
maar aanstaan. De beloning was een boek van 
Rozemarijntje. Het maakte alles goed. 

Zoetjes aan gaan we naar de laatsten weken van 
2021.Hoe snel gaat het voorbij. Zoals we zeggen: 
uren, dagen, maanden, jaren, ze vliegen als een 
schaduw heen. Ik wens u mooie Kerstdagen en 
een gezond 2022.

LK

Deze keer geen nieuwe oude foto’s. Namens 
alle medewerkers willen we u bedanken voor de 
stemmen die wij kregen tijdens de actie van de 
Rabobank, € 208.36 en Plus Verbeeten € 129,-. 
Met deze bedragen kunnen we weer een poosje 
vooruit. 

Het sorteren en bekijken van negatieven vraagt 
veel tijd en geduld. Wij hebben het allebei en 
werken er gestaag aan. We zijn met een paar 
mensen naar Den Bosch geweest om te praten 
over de teksten die bij de foto’s moeten komen. 
Voor ons is het heel duidelijk, voor iemand die er 
niets vanaf weet niet. Eigenlijk was het advies om 
alles nog eens na te lopen en te bekijken door de 
ogen van een ander. Het wordt een hele klus om 
bijna 10.000 plaatjes na te gaan en er eventueel 
andere tekst bij te bedenken. We doen ons best. 
Het is winter en lekker warm thuis werken.

Wij willen u allen graag mooie en 
fijne Kerstdagen toewensen en een 
gezond 2022. De tijd vliegt, we zijn 
oud voor we het weten. 
Kijkt u maar naar de 
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

Vondelnieuws

Graag hadden we hier nu een concert 
van Zangvereniging Vondel willen 
aankondigen. 
Het is helaas anders gelopen.

Na een enthousiaste start van de repetities in 
september hebben we alle activiteiten vanaf 
november, in verband met het Coronavirus, 
stopgezet tot en met december.

Een vervelende keuze, maar de gezondheid is 
nu even het belangrijkste.

Hopelijk gaat het lukken om in het nieuwe jaar 
de draad, lees: de repetities, weer op te pakken.

Zangvereniging Vondel wenst u Fijne 
Feestdagen en graag tot ziens in 2022
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Camerateam I Love Vierlingsbeek-
Groeningen krijgt vorm

‘Er zijn veel verhalen die erop wachten 
verteld te worden’

De website www.ilovevierlingsbeekgroeningen.
nl is ruim een maand online. In de afgelopen 
weken is er op de redactie keihard gewerkt 
aan het vullen van de website. Maar nu de 
site zowel technisch als inhoudelijk (groten-
deels) staat, is een van de volgende stappen 
het formeren van een tv-ploeg. Er hebben 
zich inmiddels twee cameramensen gemeld 
die graag hun bijdrage leveren aan in beeld 
brengen van Vierlingbeek en Groeningen: Koen 
Klaassen en Gideon Kessler. 

Koen Klaassen (links) en Gideon Kessler gaan 
als cameramannen Vierlingsbeek en Groeningen 
op allerlei manieren in beeld brengen. Foto: Ron 
Koenen.

Waarom heb je je bij dit initiatief aangesloten?
Koen: “Omdat ik het een supermooi initiatief 
vind en daar waar kan iets toe hoop te kunnen 
voegen.”
Gideon: “Naast mijn vaste werk wil ik me meer 
bezig gaan houden met ‘vrije projecten’, waarbij 
ik mijn creativiteit middels fotografie en film kan 
inzetten voor mijn omgeving. Ik denk dat er in 

Vierlingsbeek en Groeningen veel verhalen zijn die 
erop wachten om verteld te worden.”

Woon je al lang in Vierlingsbeek? Ben je 
verliefd, verloofd, getrouwd? En waar kennen 
de mensen uit Vierlingsbeek en Groeningen je 
misschien van?
Koen: “Ik woon sinds 1997 in Vierlingsbeek, 
ben getrouwd met Mira Goemans en vader van 
twee dochters, Roos en Merel. De mensen uit 
Vierlingsbeek en Groeningen zouden mij kunnen 
kennen doordat ik al vaker video-opnames heb 
gemaakt voor onder andere de ouderraad van 
basisschool Laurentiushof, kindervakantiewerk 
en carnavalsvereniging De Keieschieters. Tijdens 
de afgelopen carnaval ben ik betrokken geweest 
bij de alternatieve carnavalsavond Langen Ojjem, 
die georganiseerd werd door een samenwer-
king van zanggroep Evergreen, De Keieschieters 
en de APK. Daarnaast ben ik jaren actief geweest 
bij Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek, een groep vrijwil-
ligers die het Vrijthof in kerstsfeer versiert en een 
kerstboom plaatst, en in 2018 was ik de adjudant 
van prins Ger II.”
Gideon: “Geboren en getogen in Vierlingsbeek. 
Maar al snel belandde ik in vriendengroepen en 
bands richting Boxmeer. Met mijn bandje heb ik 
vroeger veel bij Gryphus en zelfs bij Op de Tôffel 
mogen spelen en ik heb natuurlijk fanatiek gevoet-
bald bij Volharding. Mijn familie woont grotendeels 
nog steeds in en om Vierlingsbeek. Nadat ik tien 
jaar in de steden Tilburg en Nijmegen heb gestu-
deerd en gewoond, hebben mijn vrouw Katelijn, 
afkomstig uit Beugen, en ik het huis van mijn 
grootouders gekocht na hun overlijden. De oude 
slagerij en het café zitten vol met Békse- en fami-
lieverhalen, dus het is geweldig om hier ons thuis 
van te mogen maken. Helemaal omdat wij in 
januari ons eerste kind verwachten.”

Is filmen je werk of je hobby? Heb je ervaring 
met camerawerk?
Koen: “Filmen is een hobby. De ervaring die ik op 
heb gedaan, is door daar hobbymatig al jaren mee 
bezig te zijn.”
Gideon: “Ik ben opgeleid tot cameraman en maat-
schappelijk werker. Na mijn studie heb ik als 
zzp’er op veel internationale plekken films mogen 
produceren. Dit heb ik ongeveer tien jaar gedaan 
en momenteel werk ik met veel plezier als video-
maker bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Hier maken wij educatieve video’s voor docenten, 
onderzoekers, studenten en medici.”

Wat heb je voor een camera?
Koen: “Ik heb een Sony Handycam en sinds kort 
is daar een JVC GY-HM700E-videocamera bij 
gekomen.”
Gideon: “Zelf gebruik ik al jaren de Panasonic 
GH5-systeemcamera. Maar de belangrijkste les 
die ik geleerd heb is dat je producties niet automa-
tisch beter worden van duurdere apparatuur.”

We zijn blij met het vertrouwen wat we van onze 
kiezers hebben gekregen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 24 november jl. 
 
Samen gaan we bouwen aan een mooie nieuwe 
gemeente Land van Cuijk. 
 
Team Lokaal wenst U gezellige feestdagen en 
vooral een gezond en lokaal politiek 
voorspoedig 2022 
 

We zijn blij met het vertrouwen wat we van onze 
kiezers hebben gekregen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 24 november jl. 
 
Samen gaan we bouwen aan een mooie nieuwe 
gemeente Land van Cuijk. 
 
Team Lokaal wenst U gezellige feestdagen en 
vooral een gezond en lokaal politiek 
voorspoedig 2022 
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INTERACTIVE DISPLAYS

De donkere dagen voor kerst zijn begonnen. 
Unique Worlds nodigt iedereen uit om te komen 
genieten van onze verlichte, interactieve etalage 
vanaf 21 december. Deze poster zal in de 
omgeving te zien zijn. Reis mee naar een andere 
wereld, druk op de knop en laat je verwonderen 
op Grotestraat 66!

Wat lijkt jou een leuk lokaal programma om te 
maken?
Koen: “Eigenlijk sta ik open om allerlei program-
ma’s te gaan doen. Er zijn ook al verschillende 
ideeën, zoals reportages maken van bijzondere 
mensen of van mensen met een bijzonder beroep 
of hobby. Of items over de lokale natuur, dorps-
wandelingen, impressies van evenementen, zoals 
Op de Tôffel, Schijt aan de grens, Kerst Sing 
Along, Muziek op de Maas, etc.”
Gideon: “Het lijkt mij mooi om beeldportretten te 
maken van mensen uit onze omgeving. Ik kan zo 
al een lijstje maken van mensen met interessante 
passies en verhalen. Maar dat is waarschijnlijk het 
topje van de ijsberg.”

Wil je nog iets kwijt?
Koen: “Het is mooi om met enthousiaste mensen 
te werken die een gezamenlijk doel hebben. Ik heb 
er vooral zin in om samen met Ron en Gideon, die 
beroepsmatig al ervaring heeft opgedaan, mooie 
televisie-items te maken en nog veel te gaan leren. 
Ik heb Vierlingsbeek en Groeningen leren kennen 
als zeer actieve dorpen, waar veel georganiseerd 
wordt door vooral veel enthousiaste vrijwilligers. Ik 
wil daar graag een steentje aan bijdragen door het 
in beeld brengen van al die mooie initiatieven en 
activiteiten.”
Gideon: “Na mijn terugkeer naar Vierlingsbeek 
zijn wij beiden geweldig hartelijk ontvangen en wij 
hopen de aankomende tijd de mensen beter te 
leren kennen.”
De redactie van de website  
www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl is 
momenteel met meer mensen in gesprek die zich 
willen aansluiten bij het tv-team. Hierover binnen-
kort meer informatie. 
Mensen die ook willen helpen, bijvoorbeeld als 
verslaggever of cameraman, kunnen zich melden via 
e-mail info@koenenmediaencommunicatie.nl. Of 
bellen/ appen met Ron Koenen via 06-46196803.

De initiatiefnemers hopen, gezien de tijd en de 
energie die ze in dit project steken en de plannen 
tot verdere professionalisering van de website 
en de uitbouw van Vierlingsbeek-Groeningen TV, 
tevens dat zich (nog) meer bedrijven (als media-
partners) en particulieren (als vrienden) zich bij hen 
aansluiten. Onder het motto: ‘Samen zijn we sterk 
in Vierlingsbeek en Groeningen’. 
Per 1 januari 2022 wil het I Love-team écht starten 
met de tv-tak. 
Voor meer informatie over het partnerschap 
(mediapartner of vriend) kijk op de website  
www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl. Of stuur een 
mail naar info@koenenmediaencommunicatie.nl.
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Overstap Damesgymclub naar 
het SWOGB.

Afgelopen najaar heeft de Damesgymclub 
Vierlingsbeek e.o. de overstap gemaakt naar 
het SWOGB. De SWOGB is een vrijwilligersor-
ganisatie die samen met andere organisaties 
de belangen behartigt van alle 55-plussers 
binnen de gemeente Boxmeer. Een belangrijk 
onderdeel/activiteit hiervan is: Beweging.

In oktober 1959 werd de gymclub opgericht door 
Stien Ewals en Miep Hendriks-Ewals. De oprich-
tingsnaam: G.G.D. (Gymclub voor Gehuwde 
Dames).

En nu houdt deze Damesgymclub, door deze 
overstap na 62 jaar op te bestaan als zelfstan-
dige club. Middels een ingelaste en afsluitende 
ledenvergadering op 20 september is dit besluit 
kenbaar gemaakt. Op deze laatste bijeenkomst 
zijn op de valreep ook nog enkele leden gehuldigd, 
die respectievelijk 40 en 25 jaar lid waren. 

v.l.n.r. Mientje Logtens (40), Nelly Adam (40), Wilma 
van Boekel (25) en Nelly Bloemberg (40).

Vanaf de maand oktober bewegen 21 dames 
nu op muziek en onder enthousiaste leiding van 
Annie van Diessen iedere maandagavond van 
18.30 tot 19.30 uur op onze vertrouwde locatie in 
de gymzaal van Basisschool Laurentiushof. Deze 
fitness BBB (Buik, Billen, Benen) is een intensieve 
en actieve work-out.
Wij zijn verheugd dat we hiermee toch kunnen 
blijven bewegen op een manier die ons erg 
aanspreekt. 

Met een sportieve groet, 

Namens het (aftredend) Bestuur van de 
Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. 

Wilma van Boekel-Swinkels(voorzitter)
Gerrie Willems-de Hoog
Nelly Adam-Franssen

Tevens willen we hierbij iedereen fijne 
Feestdagen en een goed, en gezond en sportief 
2022 wensen! 

Zonnebloem Vierlingsbeek 
Groeningen 

Op zaterdag 4 december hebben wij bij onze 
gasten een mooie schaal met allerlei lekkers 
gebracht om ze te laten weten dat we hen in deze 
moeilijke tijd niet zijn vergeten.

Ook willen wij iedereen bedanken die aan ons 
gedacht heeft met de Rabo Clubkas en de actie 
van de Plus. Wij hebben zoveel punten van 
iedereen gekregen, bedankt daarvoor! 

Wij willen iedereen Fijne Feestdagen toewensen 

En een gelukkig maar vooral gezond 2022

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen

=====================================
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Vijf gemeenteraden stemden in 
met de leges, reinigingsheffingen 
en rioolheffing 2022

De vijf gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, 
Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis 
stemden in met de leges, reinigingsheffingen 
en rioolheffing voor het belastingjaar 2022. De 
verordening is wel eerst besproken in de Land 
van Cuijkraad.

Uniforme tarieven belastingen
De onderliggende kosten voor afval en riool voor 
het begrotingsjaar 2022 zijn duidelijk. Daarmee 
was het mogelijk de tarieven voor 2022 vast te 
stellen. Daarnaast is het belangrijk dat de uniforme 
legestarieven vanaf de eerste dag van de nieuwe 
gemeente gaan gelden. Daarom konden deze 
tarieven niet in het nieuwe jaar door de nieuwe 
gemeenteraad worden vastgesteld. 

Kostendekkende leges
Gemeenten mogen geen winst maken op leges. 
Dit betekent dat de bedragen van de leges 
gebaseerd zijn op de kosten die ervoor gemaakt 
worden. Deze berekening is gemaakt voor de 
nieuwe gemeente Land van Cuijk. Voor de 
gemeente Boxmeer is er sprake van een signifi-
cante stijging van de bouwleges. Vanaf 1 januari 
gelden deze leges voor de inwoners van Land 
van Cuijk. Tot die tijd gelden de tarieven van de 
huidige gemeenten.

Wijzigingen voor de individuele gemeenten
Door de harmonisatie van de leges en de belas-
tingen veranderen er kleine dingen per gemeente: 
• Land van Cuijk heeft geen hondenbelasting. 

Inwoners van de gemeente Grave betalen 
momenteel nog hondenbelasting.

• Voor de gemeente Sint Anthonis doet de 
Belastingsamenwerking Oost Brabant in Oss 
(BSOB) op dit moment de gemeentelijke 
heffing en invordering. Dit wordt straks gedaan 
door de gemeente Land van Cuijk.

• Inwoners van de gemeente Boxmeer en Mill 
en Sint Hubert betalen de rioolheffing en/of 
afvalstoffenheffing op dit moment via Brabant 
Water. Vanaf 2022 loopt dit via de gemeente 
Land van Cuijk.

Nieuwe gemeente, wat betekent dit 
voor het aanvragen van uw rijbewijs en 
reisdocumenten?

1 januari 2022 is het dan echt zover: de 
gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint 
Hubert en Sint Anthonis gaan samen verder 
als één gemeente Land van Cuijk. Achter de 
schermen wordt hard gewerkt aan de inrich-
ting van de nieuwe gemeente. Dit heeft vanaf 
december gevolgen voor de dienstverlening die 
we u kunnen bieden.

Vanaf 17 december is het niet meer mogelijk 
om regulier afspraken in te plannen voor rijbe-
wijzen en reisdocumenten. U kunt vanaf dan alleen 
SPOED afspraken voor rijbewijzen en reisdocu-
menten maken. Daarom adviseren wij u om uw 
afspraak voor het aanvragen van een rijbewijs of 
reisdocument in te plannen vóór 17 december. 
Documenten die zijn aangevraagd, kunnen tot en 
met 23 december 16.00 uur worden afgehaald bij 
de receptie.

Vanaf 24 december tot en met 3 januari zijn we 
beperkt geopend voor geboorte- en overlijdens-
aangiften. Houd onze communicatiekanalen in de 
gaten voor de laatste ontwikkelingen met betrek-
king tot onze dienstverlening.

Ondersteuning voor verenigingen

Verenigingen in de gemeente Boxmeer kunnen 
verenigingsondersteuner Thomas Peeters Weem 
inzetten. Hij ondersteunt sportverenigingen 
bij diverse hulpvragen en bij het verbinden en 
het verbeteren van de onderlinge samenwer-
king tussen (sport)verenigingen in de gemeente 
Boxmeer. Op naar een vitale toekomst.

Vanuit eigen kracht
“Alle verenigingen in Boxmeer zorgen voor 
ontmoeting, energie en plezier. Inwoners van jong 
tot oud ontmoeten elkaar bij de verenigingen die 
de gemeente Boxmeer rijk is. Daar zijn we trots 
op. Maar ik zie dat sportverenigingen onder druk 
staan en dat mensen zich minder vanzelfspre-
kend verenigen. De verenigingen kennen veel 
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GRYPHUS BLAAST 
KERSTPROGRAMMA AF

Helaas, helaas. Ook dit jaar vinden er in de kerst-
periode geen activiteiten plaats in Gryphus. Het 
bestuur van het culturele podium heeft besloten 
om het kerstprogramma helemaal af te lassen. 
“Op dit moment in de coronacrisis is het niet reëel 
en passend om activiteiten te organiseren, niet 
zittend op anderhalve meter, laat staan voor een 
vol huis.” Dat betekent dus geen kerstwande-
ling, geen kerstconcert van BJ Baartmans en geen 
nieuwe aflevering van talkshow Uut Ut Köpke Van 
Jeu. Ook voor activiteiten als quiz Witte Gei’t? en 
darttoernooi The Gryphus Open in januari vreest 
het bestuur met grote vrezen maar er wordt nog 
een kleine slag om de arm gehouden. Verder kijkt 
men in Gryphus ook of het mogelijk is om activi-
teiten te verplaatsen naar een andere datum.

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

Bestuur en medewerkers van Gryphus 
wensen U allen een gezegend kerstfeest 

en een gezond en zorgenloos 2022!

Goede zorg bieden belangrijk
Maasziekenhuis Pantein vindt het belangrijk om 
goede zorg te bieden aan patiënten en bewoners 
in de regio. “Daarom bieden wij GGD Hart voor 
Brabant graag de ruimte bij ons ziekenhuis voor 
een extra corona-vaccinatiepunt. Wij hopen dat 
veel mensen hier gebruik van maken. Hoe meer 
mensen zich laten vaccineren des te minder kans 
op besmettingen met ernstig verloop. Daardoor 
kan ons ziekenhuis zo goed mogelijk de nood-
zakelijke zorg blijven bieden aan mensen die het 
nodig hebben.” Op de dagen dat er niet geprikt 
wordt door de GGD, gebruikt Pantein het vacci-
natiepunt voor de boostervaccinatie van eigen 
zorgpersoneel. Dankzij deze boosterprik kunnen 
de zorgmedewerkers goed beschermd hun werk 
blijven doen. 

Online of telefonisch afspraak maken
Een afspraak kan online met DigiD gemaakt 
worden via www.coronavaccinatie-afspraak.
nl of telefonisch via 0800 – 7070. 
Mensen die voor een derde prik 
komen, kunnen telefonisch een 
afspraak maken via het nummer 
dat in hun uitnodigingsbrief staat 
vermeld. 

uitdagingen, maar het biedt ook kansen”, vertelt 
verenigingsondersteuner Thomas. Met vereni-
gingsondersteuning in de gemeente Boxmeer 
helpt hij sportverenigingen op weg om ze klaar te 
maken voor de toekomst. 

Verenigingen verenigen
Verenigingsondersteuner Thomas is een 
aanspreekpunt voor hulp- en ondersteunings-
vragen. Hij zorgt met sportcafés met thema’s, 
zoals samenwerking, communicatie en vrijwilligers 
voor het versterken van onderlinge kennisde-
ling en samenwerking. Ook zoekt hij samen met 
verenigingen de samenwerking op met bijvoor-
beeld onderwijs, zorg, welzijn en het lokale 
bedrijfsleven. Dit doet hij samen met andere 
partners in de gemeente. Daarnaast helpt Thomas 
verenigingen bij diverse vraagstukken, zoals het 
realiseren van nieuw aanbod en het beter benutten 
van accommodaties. Verenigingsondersteuning in 
de gemeente Boxmeer biedt ook ondersteuning in 
nieuwe subsidiemogelijkheden, een veilig sportkli-
maat, een rookvrij sportpark en nog veel meer. 

Meer weten
Meer weten over verenigingsondersteuning in 
gemeente Boxmeer? Of wil je nader kennismaken 
en bespreken wat Thomas voor jullie vereniging 
kan betekenen? Neem dan gerust contact op via 
Thomas@negen.nl. 

Corona-vaccinatiepunt in het 
Maasziekenhuis Pantein vanaf 6 
december geopend.

Patiënten, bezoekers en omwonenden kunnen 
reeds vanaf maandag 6 december iedere 
maandag en donderdag op afspraak een coro-
naprik halen bij Maasziekenhuis Pantein. Het 
vaccinatiepunt is een nauwe samenwerking 
tussen GGD Hart voor Brabant en zorgorgani-
satie Pantein.
 
Dichtbij huis vaccineren
In Beugen wordt alleen op afspraak gevacci-
neerd. Dat geldt zowel voor mensen die komen 
voor een eerste of tweede prik en mensen met 
een ernstige afweerstoornis die komen voor hun 
derde prik. Ook voor de boostervaccinatie kunnen 
inwoners terecht in Maasziekenhuis Pantein. Het 
vaccinatiepunt wordt gevestigd in Pantein Plaza, 
het gebouw direct naast het Maasziekenhuis. 
Op de maandagen kan iedereen vanaf 12 jaar op 
afspraak terecht voor de eerste, tweede of derde 
prik (immuun gecompromitteerde). De donder-
dagen reserveren we voor inwoners die op 
afspraak hun boostervaccinatie komen halen. 
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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                   

 
 

 

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

Warme Bakker Degen
Vrijdag 24 en 31 december om 15.00u gesloten 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een
Gezond 2022!!

Reclame: 20 t/m 24 december
Dessert of bij de koffie taartjes Cappuccino/
Kersenyoghurt of hazelnoot praline  € 13,00
  8 Witte zachte bollen + 2 gratis
  8 Worstenbroodjes + 2 gratis

Reclame: 27 t/m 31 december
  ¾ Kersenvlaai € 6,40
	  Roombotercroissant € 0,70
  4 Rozijnenbollen + 1 gratis

Reclame: 3 t/m 8 januari
  ¾ Kruimelvlaai € 6,40
  Tarwe rogge zonnepitbrood € 2,85
  4 Mueslibollen + 1 gratis 

Reclame: 10 t/m 15 januari
  ¾ Joegoslavische abrikozen € 10,10
	  Tarwe rogge pompoenpit € 2,85
  4 Winterbolletjes + 1 gratis

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

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

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

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
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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 

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

� adverteren
doet verkopen

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl
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Openingstijden rondom feestdagen: 
 

Week 52: 
Vr.  24 Dec. GEOPEND 7.00-15.00uur 
Za.  25 Dec.  GESLOTEN  
 
Week 53: 
Ma.  27 Dec.   GEOPEND 7.30-16.00uur 
Di.  28 Dec.   GEOPEND 7.30-16.00uur  
Wo. 39 Dec.  GEOPEND 7.30-16.00uur 
Do. 30 Dec.   GEOPEND 7.30-16.00uur 
Vr.        31 Dec.   GEOPEND 7.30-12.00uur 
Za. 1 Jan.  GESLOTEN 

 
 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen 
en een gelukkig en GEZOND 2022!   
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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
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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
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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

.......... met 
minder kosten 

- Administratiekantoor
- Begeleiding startende ondernemer

Administratieve diensten Management advies 

René Franssen - 06 10479901 - Gildelandt 23, Maashees
Ed Janssen - 06 18093500 - Burggraaf 29, Vierlingsbeek

Meer weten zie: www.lnternActief.com 

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



Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar Kerstmis 2021




