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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 18 januari 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 1 12 januari 2022

VROLIJK VRIJTHOF 
VIERLINGSBEEK IN GOEDE 
HANDEN

De meeste bewoners en bezoekers van 
Vierlingsbeek weten niet beter als dat het in de 
donkere dagen rondom het Vrijthof een feest van 
lichtjes is met een heldere ster op een mooie 
kerstboom.

Welnu, het is alweer 14 jaar het werk van de 
werkgroep VVV. En de ‘oude’ groep heeft 
onlangs het stokje overgedragen aan de nieuwe 
‘jonge’ groep. Onder het genot van een echte 
Bekse Borrel werd een toost uitgebracht opdat 
Vierlingsbeek weer 14 jaar mag genieten van een 
gezellig en warm aangekleed centrum in het dorp 
in de donkerste tijd van het jaar.

Langs deze weg bedanken wij dan ook de ‘oud’ 
leden zijnde Hans Hendriks, Koen Klaassen, Erik 

van de Hagen, Joop Verbeeten, René Schaeffers 
en Bert Linders. En heten wij de nieuwe leden 
welkom: Stan Hendriks, Nard van Dooren, Bart 
van den Heuvel, Jeroen Weijmans, Edwin Bardoel, 
Gijs Wijnhoven, Bert van Bussel, Rob Zegers, 
Willem de Hoog, Bart Houben en Rinaldo Derks 
van de Ven.

Dat de werkgroep meteen goed werd ontvangen, 
werd onderstreept met een verrassingsbezoek 
van de kerstman die namens de Ronde Tafel 126 
Land van Cuijk en Noord-Limburg, een waarden-
cheque van maar liefst € 250,00 overhandigde. 
Een bedrag dat in de pot kan en naast de jaarlijkse 
bijdrage vanuit de Dorpsraad besteed wordt aan 
nieuwe lichtjes en/of onderhoud.
En zo gaat Vierlingsbeek voorzeker de toekomst 
vol vertrouwen in. Wat betreft het vrolijke gebeuren 
rondom het Vrijthof tenminste. 
Werkgroep VVV



2

Van de Redactie:
Een nieuw jaar.

Een nieuw jaar betekent vaak goede voornemens, 
die we dit jaar wél willen laten uitkomen. Ook de 
goede dingen die we elkaar toe wensen horen 
daarbij. Natuurlijk wensen we allemaal dat we 
spoedig weer in een wereld kunnen leven zonder 
restricties, en in alle vrijheid kunnen gaan en staan 
waar we willen.

Dit jaar betekent het tevens de start van een 
nieuwe gemeente. Een fusie van 5 gemeentes 
betekent ook dat sommige dingen anders worden 
geregeld. Een voorbeeld hiervan is dat de afval-
kalender (voorlopig) niet op papier wordt verdeeld 
onder de inwoners. Deze is nog wel terug te 
vinden op de website van de gemeente Land van 
Cuijk, of via de DeAfvalApp. Voor onze lezers die 
toch liever een geprinte afvalkalender hanteren, 
plaatsen we éénmalig het gemeentelijke jaarover-
zicht (zie pagina 4). Deze kunt u dan uitknippen of 
kopiëren. 

Tevens is de Afvalkalender toegevoegd aan onze 
reguliere Agenda. Hierin staat een overzicht 
van het soort afval dat de komende weken zal 
worden opgehaald (met bijbehorende datum), en 
ook welke huisnummers er aan de beurt zijn om 
het oud papier naar het verzamelpunt aan het 
Soetendaal te brengen.

Tot slot willen we Jan Stoffelen nog van harte 
feliciteren met zijn welverdiende koninklijke onder-
scheiding, naar aanleiding van zijn afscheid van 
de gemeenteraad van de Gemeente Boxmeer.

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

2022
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.

20 jan VOVG: jaarvergadering
22 jan CV de Keieschieters:  
 Rondbrengen carnavalskrant
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
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  
 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

Afvalkalender 2022
VIERLINGSBEEK/GROENINGEN

13 jan Restafval
20 jan GFT groenbak/Plasticafval/Kerstbomen
22 jan Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06- 48236890

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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3 feb GFT groenbak / Plasticafval 
5 feb Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196
10 feb Restafval 
17 feb GFT groenbak / Plasticafval 
19 feb Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914

Graag willen we iedereen bedanken die ons 
gesteund heeft na het overlijden van ons mam, 
onze oma en omi. 

HANNIE SCHOOFS - CREMERS

20-12-2021

De vele bezoekjes, kaarten, bloemen, telefoon-
tjes en de belangstelling bij de uitvaart hebben 
ons goed gedaan.

Kinderen Schoofs

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

AED Vervangen  
Heihoekscheweg 39.

De Cardiac Science die bij de Heihoekscheweg 
39 hangt is technisch afgeschreven. Deze is 
vervangen voor het nieuwste model Lifepack CR2. 
De AED is voorzien van een kinderstand; deze kun 
je handmatig bedienen. Mocht u interesse hebben 
om het model van dicht bij te bekijken, we hebben 
hier ook een trainer van deze AED, mocht je geïn-
teresseerd zijn maak een afspraak via de mail: 
info@boel-bhv.nl om de oefen AED te bekijken en 
een demo te doen. Wij nemen dan contact met je 
op om een afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,

Sjaak Barten Boel BHV op Maat Heihoekscheweg 
39 5821GE Vierlingsbeek

Voorjaar in de bol(len)

Op initiatief van de Dorpsraad heeft onze oude 
gemeente in de voorbije weken een flink aantal 
bloembollen gepoot in grasplantsoenen in ons dorp. 
O.a. in het grasveld bij het station en Kreupelstraat. 
Dit is machinaal gebeurd. 

Het is een mengsel van 8 soorten die verdeeld over 
het voorjaar tot bloei zullen komen. Het grasveld is 
daarbij  weliswaar licht “ beschadigd “ maar herstelt 
zich na een tijdje vanzelf

Daarnaast heeft onze werkgroep ook nog op de hoek 
Spoorstraat/Molenweg 1500 crocusbollen geplant. 
De bollen kunnen jaar na jaar blijven bloeien op voor-
waarde dat er pas omstreeks half juni voor de eerste 
keer gemaaid wordt. Het groene loof zorgt nl. voor 
reservevoedsel in de bol onder de grond.

Vierlingsbeek zal er niet alleen fraaier op worden 
maar de bloemen zullen ook een waardevolle voed-
selbron voor veel insecten vormen. 

Namens de groengroep

Dank u wel voor uw flessen!

Op zaterdag 8 januari zijn de leerlingen van 
groep 8 van basisschool Laurentiushof bij u 
langs de deur geweest om lege flessen op te 
halen ter sponsoring van hun Efteling uitje. 

Heel erg bedankt voor de vele flessen en de 
gulle giften!

Mocht u de kinderen gemist hebben: 
gedurende de hele maand januari is de 
opbrengst van de statiegeld brievenbus bij de 
PLUS ook voor deze Efteling actie, dus daar 
kunt u uw bonnetjes ook nog doneren.

Alvast hartelijk bedankt namens alle leerlingen 
van groep 8!
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Onderstaande column las ik in de Peel en Maas 
van donderdag 23 december j.l. 
De column,  geschreven door Henk Baltussen, 
redacteur bij weekblad Peel en Maas, geeft kort, 
maar krachtig  weer wat ons letterlijk en figuur-
lijk boven het hoofd hangt als vliegbasis de Peel 
daadwerkelijk gereactiveerd wordt.
Gelet op de impact hiervan wil ik de inwoners 
van Vierlingsbeek,  middels deze column,  hierop 
wijzen. De column wordt geplaatst met toestem-
ming van de redactie van Peel en Maas, waarvoor 
mijn dank.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel de ontwik-
kelingen over de Peel willen volgen dan kunt 
contact met mij opnemen:
Fons Opheij
elsenfons@gmail.com
06-28485366
0478-631794

De vliegbasis heeft ook een burenmailing, 
waarvoor elke inwoner zich kan aanmelden via 
informatiedepeel@mindef.nl met het verzoek voor 
aanmelden burenmailing. Dan wordt u regelmatig 
op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en 
van de vliegbewegingen.

F35 
Meer dan zeshonderd zienswijzen kreeg Defensie 
te verstouwen voor haar plan om op De Peel 
twaalf F35-jachtvliegtuigen te stationeren. Een 
eerste teken aan de wand over zorgen die er leven. 
Mocht De Peel promoveren tot een bijkantoor van 
het twintig kilometer verderop gelegen Volkel, dan 
is het de vraag hoeveel overlast dat oplevert voor 
ons brave burgers rondom Vredepeel. Overigens 
kan ook de herrie die vanaf Volkel vanaf halver-
wege volgend jaar opstijgt zomaar doordreunen 
tot in Noord-Limburg. Wat kille cijfers: Nederland 
kocht voor 5 miljard euro 46 F35-toestellen (er 
kunnen er nog wat bij komen) die worden verdeeld 
over Volkel, Leeuwarden en De Peel, dat er twaalf 
krijgt. Daarbij staan in Arizona (VS) permanent 
enkele Nederlandse F35-jagers gestationeerd.  
Maar hoe zit het nou met die herrie? Voordat 
hier de eerste F35 landde, waren de berichten al 
ronduit alarmerend. Het Noorse Ørland ontving in 
2017 de eerste JSF’s, waarna de hel losbrak, zei 
locoburgemeester Hans Kristian Norset destijds. 
Inwoners kwamen in opstand, 130 woningen 
werden gesloopt omdat tegen dat onvoorstelbare 
kabaal niet op te isoleren viel, duizend woningen 
werden wel geïsoleerd. Hoe kan dat? Klopten 
de rekenmodellen niet, sloten de beslissers de 
ogen voor de cijfers, stonden er wat komma’s en 
punten verkeerd? Nu in Nederland sinds 2019 
de kabaalbakken rondvliegen, gaat het hard met 
de klachten. Een willekeurige greep: volgens het 
Brabants Dagblad kwamen in 2020 vier keer zoveel 
klachten (1277) binnen over Volkel, door onder 
meer extra oefeningen met de F35. “Zorgelijk”, zei 

AFVALKALENDER 2022

6 JAN GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
13 JAN RESTAFVAL
20 JAN GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL KERSTBOMEN
27 JAN

3 FEBR GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
10 FEBR RESTAFVAL
17 FEBR GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
24 FEBR

3 MRT GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
10 MRT RESTAFVAL
17 MRT GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
24 MRT
31 MRT GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL

7 APR GFT-AFVAL RESTAFVAL
14 APR GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
21 APR GFT-AFVAL
28 APR GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL

5 MEI GFT-AFVAL RESTAFVAL
12 MEI GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
19 MEI GFT-AFVAL

28 MEI GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL

2 JUNI GFT-AFVAL RESTAFVAL
9 JUNI GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL

16 JUNI GFT-AFVAL
23 JUNI GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
30 JUNI GFT-AFVAL RESTAFVAL

7 JULI GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
14 JULI GFT-AFVAL
21 JULI GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
28 JULI GFT-AFVAL RESTAFVAL

4 AUG GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
11 AUG GFT-AFVAL
18 AUG GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
25 AUG GFT-AFVAL RESTAFVAL

1 SEPT GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
8 SEPT GFT-AFVAL

15 SEPT GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
22 SEPT GFT-AFVAL RESTAFVAL
29 SEPT GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL

6 OKT GFT-AFVAL
13 OKT GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
20 OKT GFT-AFVAL RESTAFVAL
27 OKT GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL

3 NOV GFT-AFVAL
10 NOV GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
17 NOV GFT-AFVAL RESTAFVAL
24 NOV GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL

1 DEC GFT-AFVAL
8 DEC GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL

15 DEC RESTAFVAL
22 DEC GFT-AFVAL PLASTIC AFVAL
29 DEC
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Marcel van Egmond, commandant van de vlieg-
basis Volkel. Burgemeester Hellegers: “Ik heb 
de oplossing niet, maar als het aantal klachten 
zo hoog blijft, hebben we een probleem.” In het 
voorjaar komt de F35 definitief naar Volkel. In De 
Stentor in mei 2021 zegt een inwoner van het 
dorpje Cornjum bij de vliegbasis Leeuwarden: 
“Ramen trillen in de kozijnen, autoalarmen gaan 
af en de hond vlucht als de JSF overkomt.” Niet 
alleen van de herrie worden de inwoners volgens 
de krant horendol. “Het geluid is daarbij angst-
aanjagend.” Op 16 december meldde Omroep 
Friesland het volgende over het F35-geweld: 
“Kinderen spelen niet meer buiten, huisgenoten 
verstaan elkaar niet meer, lessen op school kunnen 
niet doorgaan, hinder bij thuiswerkers, overlast én 
toenemende boosheid, gegoochel met cijfers en 
data door de vliegbasis, veel klachten uit dorpen 
die verder weg liggen van de Friese vliegbasis, de 
roep van een Leeuwardense wethouder om een 
onderzoek naar de gezondheidseffecten van de 
dreunende herrie.” En dan moet het overgrote deel 
van de peperdure F35-vloot hier nog arriveren. 
Defensie liet weten dat het isolatieprogramma 
rondom De Peel alvast wordt opgepakt. Als 
beproefd sloopbedrijf lijkt Harry Maessen geramd 
te zitten. 

Henk Baltussen

KERSTATTENTIE
Vóór de kerstdagen heeft het bestuur de leden 
van 85 jaar en ouder en onze vrijwilligers bezocht 
met een kleine kerstattentie. Natuurlijk op afstand 
i.v.m. de maatregelen rondom corona.
De attentie werd door iedereen goed ontvangen. 
Steeds staan onze vrijwilligers weer klaar om 
elke maand het maandblad ONS te bezorgen, de 
nieuwsbrief of ander informatie.
Daarom verdienen zij het om in het zonnetje gezet 
te worden.

JAARPROGRAMMA KBO
Om als bestuur bij elkaar te komen is, i.v.m. de 
coronamaatregelen, nog niet mogelijk. We hopen 
na 14 januari weer iets meer vrijheid te krijgen 
om activiteiten te kunnen organiseren, wat we in 
het jaarprogramma kunnen presenteren. Ook de 
datum van de jaarvergadering proberen we in te 
plannen.
Laat 2022 weer een jaar zijn met activiteiten die 
we voor onze leden mogen organiseren.

ALLE VASTE 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
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag
 in het Joffershof
SWOGB Yoga
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur
 dinsdag van 16.45 –17.45 uur
 in het 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
 in het 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 het Joffershof
 Info 632028

Voor meer info kijk op onze website:
www.kbo-vierlingsbeek.nl
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OUD PAPIER VIERLINGSBEEK-GROENINGEN NIEUWE WIJZE 

ZATERDAG 22 januari OUD PAPIER nieuwe wijze.  
Zaterdag 22 januari is het alweer de 2e maal dat het oud papier door de inwoners Vierlingsbeek-Groeningen 
zelf gebracht en in de container gezet dient te worden. En ditmaal zijn de even huisnummers aan de beurt. 
De 1e maal, op 8 januari jongstleden, kwamen er helaas een aantal problemen naar boven. Achteraf bezien 
verklaarbaar, maar ja zoals het gezegde al aangeeft: “Achteraf is het gemakkelijk de koe in de kont kijken”. 
Zo hadden we deze eerste maal te maken met extra aanvoer van papier doordat in december en de 1e week 
januari  (= 6 weken) het ophalen van het oud papier niet mogelijk was. Straks komen we in een normaal 
ritme van 4 weken. Verder gaan we in ieder geval vanaf 22 januari zorgen dat er vanaf het begin om 9:00 uur 
zeker 2 en als kan 3 bakcontainers tegelijkertijd geopend zijn. Zo kunnen we sneller auto’s ‘verwerken’ en 
slinkt de filevorming dan wel wachttijd. Het is voor alle partijen, bewoners maar ook de leden van de oud-
papier verenigingen, gewoon ook wennen aan deze nieuwe methodiek die door de gemeente is verkozen.  
Na 19 februari zullen we beslist in een meer normale situatie komen en zullen we ook nauwgezet evalueren 
welke knelpunten nog opgelost moeten worden. Onderstaand nog even wat punten op een rij om een en 
ander zo goed als mogelijk te laten verlopen: 
 

 Om de 2 weken zaterdags (de oneven weken) van 9:00 uur tot 12:00 uur kunt u uw oud papier kwijt door zelf te 
brengen aan de Soetendaal (langs het spoor op – gedeelte van de vrachtwagenparkeerplaats).   

 U wordt verzocht het oud papier zelf in de gereedstaande bak-containers te plaatsen. Hierbij dient ACHTERAAN in de 
containerbak begonnen te worden met OPSTAPELEN tot de rand.  

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

 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.  Dus zaterdag 22 januari de even huisnummers van 
Vierlingsbeek-Groeningen en zaterdag 5 februari weer de oneven huisnummers.   

 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 cementresten. Alleen papier en karton. 

Handigste, ook voor u zelf, is om pakketten te maken in een omdoos of stevig met touw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hopende op uw medewerking in deze,  
Namens de oud papier verenigingen Vierlingsbeek/Groeningen:  
coördinator Harmonie De Herleving   Jan Stoffelen 06-48236890 
coördinator St. Anthonius en St. Nicolaasgilde   Rinus Thijssen 06-43246914 
coördinator Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek Joop Verbeeten 06-54661196 

week HUISNR. OUD PAPIER DAG
1 ONEVEN zaterdag-8-jan Gilde - 06-43246914
2

3 EVEN zaterdag-22-jan Herleving 06-48236890
4

5 ONEVEN zaterdag-5-feb ZEV 06-54661196
6

7 EVEN zaterdag-19-feb Gilde - 06-43246914
8

9 ONEVEN zaterdag-5-mrt Herleving 06-48236890
10

11 EVEN zaterdag-19-mrt ZEV 06-54661196
12

13 ONEVEN zaterdag-2-apr Gilde - 06-43246914

VERENIGINGS BEURT
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van onze kleinschalige landbouwcoöperatie in 
Mozambique.

Als voormalig bewoner in een derde wereldland zie  
ik dat we moeten proberen om de zorgwekkende 
veranderingen in onze samenleving in te dammen. 
Relaxter omgaan met de pandemie door deze te 
bestrijden met een goed meerjarenplan en de derde 
wereld daarbij te betrekken door vaccinpatenten 
vrij te geven en door te geven aan de noodlijdende 
landen wereldwijd om ons heen. Dit alles is alleen 
maar positief voor ons gezamenlijk welzijn.

Op dit moment zijn we een lokale broodoven aan het 
bouwen en als die klaar is, hebben de mensen daar 
dagelijks vers brood op de plank. Ondergetekende 
biedt een schilderij aan met het portret van Herman 
Brood (45x65 cm op hout). Dit gaat volgende maand 
naar de hoogste bieder met als startbedrag 100 euro 
(een bod uitbrengen kan via Annette en/of Margreet). 
Opbrengst gaat naar de coöperatie. Kleinschalig landbouwproject 

Mozambique

Beste, lieve mensen,
Op deze manier willen wij, onze werkgroep, 
aan iedereen onze wensen voor het nieuwe jaar 
uitspreken en meegeven. Op de eerste plaats 
wensen wij jullie allemaal een liefdevol en gezond 
2022. 

Voor het slagen van een succesvol nieuw jaar zullen 
we veel bruggen moeten slaan en oversteken om 
de kloof tussen rijk en arm te verkleinen bv. door 
de bureaucratie en corruptie van overheden te 
omzeilen. Dit kan d.m.v. kleinschalige projecten met 
gebruikmaking van directe en korte lijnen (donateurs 
naar lokale uitvoerders met aan beide zijden “diri-
genten” zonder strijkstokken).

Opstaan voor een positieve omwenteling van het 
klimaatprobleem. Onze concrete bijdrage is het 
planten van bomen en het aanleggen van een 
boomgaard met diverse fruitbomen op het terrein 

Tijdens de jubileumfestiviteiten van PLUS 
Verbeeten hebben wij van onze medewerkers een 
prachtig en symbolisch kunstwerk ontvangen. Dit 
gebaar vervult ons met dankbaarheid en trots! 

Het kunstwerk, dat symbool staat voor een 
hechte familie, is geplaatst voor onze winkel in 
Vierlingsbeek, de bakermat van ons 175-jarig 
bedrijf. 

Ook langs deze weg willen wij al onze medewer-
kers hiervoor danken! 

Jolien Verbeeten, Koen Verstegen en  
Jan Verbeeten
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WAT KAN OF MOET ANDERS 
MET DE OPENBARE RUIMTE IN 
ONS DORP?

Elk jaar stelt de gemeente een uitvoeringspro-
gramma “Werk In Uitvoering” (WIU) op, waarbij 
hulp c.q. inbreng van inwoners van de dorpen 
gevraagd wordt. 

Wat is WIU? 
“Werk In Uitvoering” is een integraal uitvoerings-
programma van werkzaamheden als onderhoud 
en aanleg van (nieuwe) openbare ruimte en omvat 
wegen/verkeer, riool/water, groen, verlichting 
en natuur. Denk daarbij ook aan wandelpaden, 
straten, pleinen, trottoirs, parken, speelplekken, 
etc. Eigenlijk alles wat je in de openbare omgeving 
tegenkomt.

Hiervoor wil men een concept-plan opstellen, 
waarvoor men de hulp van inwoners vraagt. De 
gemeente wil namelijk input voor het concept-plan 
hebben en wil inzicht krijgen waar binnen ons dorp 
knelpunten en/of wensen in de openbare ruimte 
zijn. Deze wil men inventariseren en betrekken 
bij het definitief maken van het plan waarbij een 
tweejarig uitvoeringsprogramma (=WIU) wordt 
opgesteld. Het definitieve plan wordt normaal 
gesproken medio 2022 ter besluitvorming voor-
gelegd aan het College van Burgemeester en 
Wethouders, waarna eind 2022 c.q. in 2023 
de werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze 
data kunnen afwijken i.v.m. de overgang van de 
gemeente Boxmeer naar de nieuwe gemeente 
land van Cuijk.

De dorpsraad wil weer graag voor ons dorp de 
gevraagde input voor het nieuwe concept-plan 
WIU verzamelen. Daarom willen wij jou vragen:

Ervaar jij in Vierlingsbeek knelpunten in de 
openbare ruimte welke de gemeente zou 
moeten oppakken en/of heb jij misschien 
wensen voor wat betreft die openbare ruimte?

Denk daarbij aan aspecten als: is de veiligheid 
in het geding, is er risico op ongelukken, is er 
vorm van hinder voor (bijv.) weggebruikers, hoe 
is het aanzien en uitstraling, hoe is de staat van 
onderhoud, willen we meer groen, kan er iets 
klimaatbestendig gemaakt worden, ziet het er 
verzorgd uit, is revitalisering wenselijk? Zelfs zgn. 
“out of the box” ideeën zijn welkom!

Heb je input voor WIU, stuur deze dan uiterlijk 
vrijdag 14 januari a.s. naar ons secretariaat:
dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groe-
ningen.nl, of p/a Heihoekscheweg 75. Je kunt ook 
bellen: 632428 (Bas van Treek) 

Beste Keieschieters en 
Keieschieterinnekes,

Met pijn in ons hart en met de waterlanders nog 
in de ogen moeten we jullie helaas mededelen dat 
we de zittingsavonden hebben moeten annuleren. 
Na digitaal overleg met het bestuur hebben we 
deze knoop moeten doorhakken. De huidige 
maatregelen rondom Corona maken het voor 
ons niet mogelijk om voor jullie een spetterende 
zittingsavond te organiseren. En dit is nu juist wat 
we jullie wel zouden willen bieden! Omdat het voor 
een gedeelte van de jeugd normaal gesproken hun 
laatste kans is aangezien ze al in groep 8 zitten 
willen we nog geen streep door de jeugdpronkzit-
ting zetten en wachten we de persconferentie in 
januari af om te kijken wat de mogelijkheden dan 
zouden zijn.

Ons uitgangspunt is dat de traditionele carnavals-
dagen door zouden moeten gaan. We moeten er 
echter ook rekening mee houden dat dit in een 
hele andere vorm kan plaatsvinden binnen de dan 
geldende maatregelen. Dat vraagt om creativiteit 
en flexibiliteit van ons en van jullie, Keieschieters 
en Keieschieterinnekes. Creativiteit en flexibili-
teit hebben we binnen onze vereniging en in het 
Keieschietersriek gelukkig genoeg! We hebben 
als bestuur daarom nog niet besloten of de acti-
viteiten op de carnavalsdagen door kunnen gaan. 
Hierover zullen we als bestuur later pas een beslis-
sing nemen. Zodra we een besluit genomen 
hebben, zullen we jullie hiervan op de hoogte 
stellen. En mochten jullie ideeën hebben? Laat het 
ons vooral weten!

Daarnaast hopen wij dat het doneren aan het project 
voor Mozambique gewoon nog even doorgaat, want 
we zijn er nog niet. Misschien is jullie bijdrage in jullie 
ogen slechts een speldenprik, maar uiteindelijk met 
al die miniprikjes wordt het wel een echte booster-
prik voor een nieuwe toekomst.

Nogmaals een heel mooi, nieuw jaar 2022 voor 
jullie allemaal.

Ruud Ewals, namens Annette (0612083856), 
Margreet (0647485225) en Ronique
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Of we dit seizoen nog een prins kunnen laten 
uitkomen hangt dus ook af van de dan geldende 
maatregelen, natuurlijk gunnen wij onze prins een 
volledig seizoen en programma, dus als we dit 
seizoen nog een prins laten uitkomen zal deze 
ook volgend seizoen over het Keieschietersriek 
heersen.

Voor nu wensen we jullie een gezond en gelukkig 
nieuwjaar!

En hopelijk zien we elkaar weer bij een 
carnavalsactiviteit!

Bestuur CV de Keieschieters

Vierlingsbeek-Groeningen

Nieuwe leerlingen schooljaar 
2022/2023

Wij laten onze school graag aan 
jullie zien!

Kom jij ook samen met je ouders een kijkje 
nemen bij ons op school? Onze leerlingen van de 
bovenbouw geven jullie graag een rondleiding én 
je kunt ons alles vragen over de school.

 Wie:
 Kinderen geboren tussen 
 1 juni 2018 en 30 juni 2019 
 met hun ouder(s)

 Wanneer: 
 Woensdag 9 en donderdag 
 10 februari 2022 tussen 
 9.00 - 11.00 uur

 Waar:
 Basisschool Laurentiushof, 
 Vierlingsbeek

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2018 en 30 juni 
2019 én denkt u erover om uw kind op basis-
school Laurentiushof te plaatsen, dan bent u 
samen met uw zoon/dochter van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen en om kennis te maken 
met onze school. Wij geven graag antwoord op al 

uw vragen en onze leerlingen uit de bovenbouw 
zullen een rondleiding geven. Zo kunt u de 
school in bedrijf zien. Heeft u geen behoefte aan 
een rondleiding en wilt u uw zoon/dochter wel 
aanmelden dan vindt u het aanmeldformulier op 
onze site www.laurentiushof.nl - handige links en 
downloads – schoolinformatie.

Aanmeldformulieren:
U kunt het ingevulde aanmeldformu-
lier voor 4 maart in de brievenbus 
van school afgeven of mailen naar: 
t.dekker@skov-onderwijs.nl 

VAN HARTE WELKOM !
Team basisschool Laurentiushof

Wisseling van de wacht bij PLUS 
Verbeeten Vierlingsbeek

Binnenkort gaat er het een en ander veranderen in 
de organisatie van PLUS Verbeeten Vierlingsbeek. 

Ruud Peeters is reeds 12,5 jaar werkzaam binnen 
PLUS Verbeeten, de laatste 2,5 jaar in Vierlingsbeek 
en daarvoor als afdelingsverantwoordelijke kassa 
in Tegelen. Ruud gaat terug naar PLUS Verbeeten 
Tegelen en keert daarmee terug op zijn vertrouwde 
nest. Deze stap past perfect in het ontwikkelplan 
dat Ruud voor zichzelf heeft opgesteld. Hij wordt in 
Vierlingsbeek opgevolgd door Jens Janssen. 
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We hopen dat u genoten heeft van de Kerst Walk 
Along. Heel veel dank aan alle mensen die dit 
lichtenfeest weer mogelijk hebben gemaakt: de tuin-
versierders, muziekpunten, afhaal-eetkraampjes, 
kapelsleutelhouders, vuurkorfverzorgers en houtle-
verancier, letterzoekers en enthousiaste wandelaars! 

Het woord is: 

“Kerstverlichting”

Hartelijk dank voor al jullie medewerking aan de 
Kerst Walk Along. Heeft u al een leuk idee voor 
volgend jaar, dan kunt u het mailen naar:  
kerstsingalong@gmail.com 

We wensen iedereen een mooi 2022, 

Joke Deriet, Christa Moeskops, Diny Bartels, 
Marloes Lenkens en Marjolein de Bruin

Hij is 38 jaar en woonachtig in Tegelen en is als 
jonge gast begonnen in de vulploeg van onze winkel 
in Tegelen. Na een korte uitstap naar een andere 
formule is hij bijna 10 jaar geleden teruggekeerd 
naar onze winkel in Tegelen als afdelingsmanager 
brood-kaas-vleeswaren en als lid van het zelfstu-
rend team. Maar ook Jens heeft ambities om verder 
te kijken en hij is er van overtuigd dat hij kan groeien 
in een nieuwe omgeving. Met een frisse kijk op 
zaken en zijn jarenlange PLUS Verbeeten ervaring 
kan hij nieuw elan toevoegen. Daarom zal Jens vanaf 
10 januari 2022 het team in Vierlingsbeek komen 
versterken. 

Wij zijn trots en blij op de groei die zowel Ruud als 
Jens binnen ons bedrijf gemaakt hebben en met 
deze stap nog verder kunnen gaan maken. Bij ons 
bedrijf binnengekomen als kassamedewerker en in 
de vulploeg, vervolgens groei gemaakt door diverse 
opleidingen, persoonlijke ontwikkeling en goede 
samenwerking met de collega’s. Succesverhalen die 
laten zien dat er veel mogelijk is bij het werken bij 
PLUS Verbeeten.

Jens zal zoveel mogelijk de taken van Ruud 
overnemen en in overleg kijken wat het beste bij het 
team past en hij zal hier samen met Tom Spitters de 
bedrijfsleiding gaan vormen. Tom is reeds jarenlang 
een bekend gezicht in onze winkel in Vierlingsbeek, 
hij werkt al negen jaar bij PLUS Verbeeten. 
Gezamenlijk verdelen zij de bedrijfsleiderstaken op 
persoonlijke competenties, kwaliteit en interesse. 
Jens zal hierbij het belangrijkste aanspreekpunt naar 
buiten zijn. Samen zullen zij voor onze medewerkers 
en voor onze klanten zorgen. Zodat PLUS Verbeeten 
Vierlingsbeek een fijne plek blijft waar je niet alleen 
je dagelijkse boodschappen haalt maar waar we 
ook een ontmoetingsplek en bindende factor voor 
Vierlingsbeek en omstreken blijven.

Wij danken Ruud voor de mooie jaren in 
Vierlingsbeek en wensen hem veel succes met zijn 
nieuwe job bij PLUS Verbeeten in Tegelen! Voor 
Jens; welkom in Vierlingsbeek en veel succes en 
PLUSier!

Berichten uit het veld

Na de lunch zit ik nog even door een raam naar 
buiten te kijken. Het is rustig op de 
velden. Af en en toe rijdt er een trein langzaam het 
station van Vierlingsbeek binnen.
Plotseling verschijnt er een Sperwer in mijn blikveld. 
Rustig vliegt hij in de richting van de rand van het 
park. Ik denk nog: “Hij zou zomaar via een omweg 
in onze achtertuin terecht kunnen komen om daar 
ongezien een paar mussen te verrassen”. Het wemelt 
namelijk van de mussen in onze achter-tuin. Het 
blijft nog even rustig, maar dan hoor ik een doffe 
dreun. Alsof iemand een zwaar voor-werp heeft laten 
vallen. Ik denk meteen weer aan de Sperwer en loop 
snel naar de achterkamer. Daar zie ik nog juist een 
mannetje Sperwer wegvliegen met een onfortuinlijke 
Huismus in zijn klauwen. Achter in de tuin strijkt hij 
neer om zijn prooi vakkundig te plukken.

Helaas voor de arme Huismus, maar gelukkig voor 
de Sperwer. Die is tevreden met zijn middagmaal. De 
dierenwereld lijkt soms hard, maar het is en kwestie 
van leven en overleven.
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Sperwer met Huismus (foto Ton Loeffen)

Gedurende een paar nachten werden onze buren 
wakker van een hoog “Pieuw, pieuw, pieuw” geluid. 
Ze vroegen zich af wat dat dan wel mocht zijn? Het 
bleek een mannetje Steenuil te zijn wiens hormonen 
enkele maanden te vroeg wakker zijn geworden. 
De roep van dit mannetje Steenuil is er op gericht 
om aan te geven dat dit zijn gebied is en dat andere 
mannetjes niet welkom zijn. Vrouwtjes natuurlijk wel. 
Ik ben benieuwd of hij ook na de winter nog hier in de 
buurt blijft.

Het was miezerig weer tijdens de laatste winter 
watervogeltelling van 2021. Mijn verrekijker en bril 
waren voortdurend beslagen door de motregen. 
Mijn verwachtingen waren dan ook niet zo hoog 
gespannen. Net als mensen houden de meeste 
vogels niet van miezerweer. Maar zoals vaak gebeurd 
er altijd wel iets positiefs. Zoals de IJsvogel die vlak 
voor mij op een tak kwam zitten langs de Sambeekse 
Uitwatering. Ik kon hem zelfs met het blote oog, heel 
mooi bekijken in zijn blau-we pak. De tweede verras-
sing wachtte mij bij een veld met geel mosterdzaad 
in Groeningen. Een groep van ongeveer 150 Kneutjes 
zwenkte en zwierde boven het veld en streek af en 
toe neer om van de zaadjes te snoepen. Vooral in 
vlucht was het een indrukwekkend schouwspel.

Kneu

De Kneu is op zich een vrij onopvallend vogeltje, 
dat het hele jaar aanwezig is. Het zijn overwegend 

bruingrijze vogeltjes met een vaalwitte onderkant. In 
het voorjaar hebben de mannetjes een rode borst 
en een rood petje. De vogels, ter grootte van een 
vink, zijn tamelijk rusteloos en vrij schuw. In herfst en 
winter vormen ze grote groepen die rondtrekken op 
zoek naar voedsel. In de winter trekken sommigen 
weg naar zuid Spanje. Anderen blijven hier en verza-
melen zich in groepen die worden aangevuld met 
broedvogels uit Scandinavië.

Tijdens mijn stop bij de Dokterskuul ontdekte ik 
daar 4 Aalscholvers die gebroederlijk samen in een 
boom zaten. Aalscholvers vissen normaal in grotere 
wateren zoals meren en rivieren. In de winter kun je 
ze ook vaak zien vissen in beken en kanalen, zoals 
de Molenbeek. Blijkbaar zit daar toch voldoende vis 
in die ze geschikt en lekker vinden.

Al met al was mijn teldag toch nog een mooie 
miezerige dag.

Ton van den Berg

Onderscheidingen voor 
raadsleden en college Boxmeer

Tijdens de laatste raadsvergadering van de 
gemeente Boxmeer op 16 december werd 
afscheid genomen van alle raadsleden en het 
college van B&W.

Raadsleden die minstens 12 jaar zitting hebben 
gehad in de gemeenteraad en niet meer terug-
keren in de nieuwe raad komen in aanmerking 
voor een Koninklijke onderscheiding. 

Raadsleden Maria van Ammers-van Duijnhoven, 
Gérard Kusters, Sonja Stevens-Kremers, Jan 
Stoffelen en Frans van der Zande mochten 
daarom een Koninklijke onderscheiding in 
ontvangst nemen. Burgemeester Van Soest reikte 
de onderscheidingen uit. 

De burgemeester reikte vervolgens Boxmeerse 
Bokken uit aan de raadsleden Jan Stoffelen, Sonja 
Stevens-Kremers, Frans van der Zande, Gérard 
Kusters en Johan Hermanussen.
Ook wethouders Peter Stevens, Willy 
Hendriks-van Haren, Jeu Verstraaten en Bouke de 
Bruin-van Vught ontvingen een Bok. Vervolgens 
mocht burgemeester Van Soest een Boxmeerse 
Bok in ontvangst nemen uit handen van Gérard 
Kusters, plaatsvervangend voorzitter van de raad.  
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Voor de feestdagen hebben onze leden en vrijwil-
ligers een gelukpresentje ontvangen in de vorm 
van chocolade. We hopen dan ook dat eenieder 
daarvan genoten heeft. 

 

1e trekking Lotnummer Naam 

1e prijs: 55 euro 187 Vervoort 

2eprijs: 33 euro 145 Vloet 

3eprijs: 22 euro 770 Vousten-
Hermsen 

Vrijkaart 
Pronkzitting 

425 Verhoet 

Bierpakket Leurs 
en Lunchbon 

1048 Denen 

2e trekking     

1e prijs: 55 euro 162 de Haas 

2eprijs: 33 euro 926 Syntax 

3eprijs: 22 euro 1094 De Ruijter 

Vrijkaart 
Pronkzitting 

117 Stiphout 

Bierpakket Leurs 
en Lunchbon 

34 Evers 

3e trekking     

1e prijs: 55 euro 556 Roelofs 

2eprijs: 33 euro 1262 Janssen 

3eprijs: 22 euro 480 Reijnen 

Vrijkaart 
Pronkzitting 

1132 Janssen 

Bierpakket Leurs 
en Lunchbon 

594 Evers 
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Alle raadsleden en collegeleden ontvingen 
een erepenning van de gemeente Boxmeer en 
mochten het Ereboek van de gemeente Boxmeer 
tekenen. 

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                   

 
 

 

De gebruikelijke nieuwjaarsborrel is helaas door de 
lockdown afgelast. Toch willen we van de gelegen-
heid gebruik maken om al onze leden, vrijwilligers, 
vrienden van het gilde, sponsoren en alle betrok-
kenen van ons gilde een gelukkig en vooral een 
gezond 2022 te wensen.

Aankomend jaar hopen we onze activiteiten weer 
op te kunnen pakken. Dit is natuurlijk afhankelijk 
van de maatregelen van de overheid. Op naar een 
fantastisch 2022! 

Beste Stan,
Ben jij omstreeks 4 november in de omgeving 
Spoorstraat/Vrijthof een paar draadloze 
earbuds/oordopjes/earpods verloren?
Telefoon: 0478-631123
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� adverteren
doet verkopen

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

APK, onderhoud en reparatie.
In- en verkoop van alle merken.

Molenweg 1
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020

Warme Bakker Degen
Reclame: 17 t/m 22 januari
  ¾ Joegoslavische kersenvlaai € 10,10
  Extra-/dubbeldonker meergranen € 2,90
  Klein suikerbrood € 2,30

Reclame: 24 t/m 29 januari
  ¾ Appel speciaal vlaai € 10,10
	  Rozijnenbrood klein € 2,30
  Bruin tarwebrood € 2,20

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

 

 
 
 
 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 

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

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist
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� adverteren
doet verkopen

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

NIEUW BIJ ABC; 

WOODCAP VULMIDDELEN 

 

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

Molenweg 10a | 5826 BZ  
Vierlingsbeek-Groeningen
www.mar-oil.nl | 0478 561 541

De goedkoopste gasflessen in de regio. 
Ook voor heftruckgasflessen, propaangastanks, 

smeermiddelen en dieselolieleveringen.

Olie en Gas Service
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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
0485-854000 Gemeente Land van Cuijk of via
 www.landvancuijk.nl, ook voor
 meldingen over de buitenruimte

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
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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

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

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


