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De Keieschieters eert jubilarissen

Een delegatie van carnavalsvereniging De 
Keieschieters Vierlingsbeek-Groeningen heeft 
zondag een coronaproof bezoek gebracht aan 
haar jubilarissen. Toon Lenkens (5x11 jaar lid), 
Herman Reijnen (4x11 jaar lid) en Raymond 
Schelbergen (2x11 jaar lid) werden vanwege hun 
verdiensten voor de vereniging door voorzitter 
Thijs Willems en secretaris Rob van Berlo in het 
zonnetje gezet.

Naast de jubilarissen werd ook Piet Bouten 
geëerd. Hij ontving de Moet, beleid en trouw, de 
hoogste onderscheiding die door De Keieschieters 
wordt uitgegeven, vanwege zijn inzet en adviezen 
die volgens de vereniging van zeer grote 
waarde zijn geweest binnen het bestuur van De 
Keieschieters.
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Van de Redactie:
Als je door ons dorp loopt, overvalt je een gevoel 
van rust. Niet dat het dorp in slaap is gevallen, 
maar het is meer een vredig gevoel van rust.

Na een onstuimige periode van o.a. de gemeen-
teraadsverkiezingen voor onze nieuwe gemeente, 
de perikelen omtrent het nieuwe MFA, een 
onrustig verenigingsleven dat op een laag pitje 
stond, is het eigenlijk best een prettig gevoel. 

De dagen worden weer langer, alsof er een 
nieuwe fase aangebroken is. Een fase waarin 
weer meer mag en kan. Hopelijk is deze rust geen 
stilte voor de storm, maar een voorteken van een 
mooi en zonnig voorjaar. 

Carnavalsvereniging De Keieschieters heeft 
enkele jubilarissen in het zonnetje gezet. Toon, 
Herman en Raymond, van harte gefeliciteerd en 
wel verdiend! Een bijzondere felicitatie voor Piet 
Bouten met het ontvangen van de hoogste onder-
scheiding van onze carnavalsvereniging!
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Tel: 06-41209403

redactie@dorpsbladglobaal.nl
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
abonnement@dorpsbladglobaal.nl
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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.

1 febr Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
10 febr KBO: Snertwandeling
14 febr Vergadering DR Groeningen. 
 Wilt u de vergadering bijwonen?
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
19 febr CV Keieschieters:
 rondbrengen Carnavalskrant
1 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
11 mrt KBO: Jaarvergadering
14 mrt Vergadering DR Groeningen.
 Wilt u de vergadering bijwonen?
 Graag vooraf doorgeven via
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
19 mrt KBO: Nationale opschoondag
26 mrt Gryphus: 50 JAAR SOOS:
 NEVER MIND THE DJ'S
5&6 apr RKVV-Volharding: 
 Jaarlijkse bloemenactie
5 apr Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
7 apr KBO: Vroege ochtendwandeling
11 apr Vergadering DR Groeningen.
 Wilt u de vergadering bijwonen?
 Graag vooraf doorgeven via
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
23 apr Gryphus: 50 JAAR SOOS:
 LIVE ON STAGE: THE VOLUNTEERS
3 mei Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
9 mei Vergadering DR Groeningen.
 Wilt u de vergadering bijwonen?
 Graag vooraf doorgeven via
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
29 mei GroeVie: Family Obstacle Run 
 Vierlingsbeek
4 juni Gryphus: 50 JAAR SOOS:
 DE REÜNIE
7 juni Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
11 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2022
13 juni Vergadering DR Groeningen.
 Wilt u de vergadering bijwonen?
 Graag vooraf doorgeven via
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
2 juli Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:
 Muziek op de Maas 2022
5 juli Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur

Hulp nodig?
Zin in gezelschap?
Bel op maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 11.30 uur 0478-792011
Werkgroep Zorg nú voor later
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11 jul Vergadering DR Groeningen.
 Wilt u de vergadering bijwonen?
 Graag vooraf doorgeven via
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
12 sept Vergadering DR Groeningen.
 Wilt u de vergadering bijwonen?
 Graag vooraf doorgeven via
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
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
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
8 okt GroeVie: Finale-avond Dorpsquiz ‘k Wet’t
10 okt Vergadering DR Groeningen.
 Wilt u de vergadering bijwonen?
 Graag vooraf doorgeven via
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
14 nov Vergadering DR Groeningen.
 Wilt u de vergadering bijwonen?
 Graag vooraf doorgeven via
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
12 dec Vergadering DR Groeningen.
 Wilt u de vergadering bijwonen?
 Graag vooraf doorgeven via
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com

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

Afvalkalender 2022
VIERLINGSBEEK/GROENINGEN

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
3 mrt GFT groenbak / Plasticafval

5 mrt Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890
10 mrt Restafval
17 mrt GFT groenbak / Plasticafval
19 mrt Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196
31 mrt GFT groenbak / Plasticafval

Hulpdienst van  
Zorg Nu Voor Later

In het voorjaar van afgelopen jaar is onze hulp-
dienst van start gegaan. Weliswaar niet op grote 
schaal, want de coronapandemie maakte lang niet 
alles mogelijk en ook meerdere vrijwilligers wilden 
liever (nog) niet ingezet worden. Maar toch willen 
wij Vierlingsbeek en Groeningen laten weten wat 
er afgelopen jaar zoal gedaan is.

Klusjes in huis 3 personen totaal 7 x
Vervoer 1 persoon 1 x
Klein tuinonderhoud 4 personen totaal 13 x
Gezelschap/wandelen 1 persoon ongeveer wekelijks

Bijna alle aanvragen hebben we kunnen koppelen. 
Alleen aan enkele aanvragen uit Overloon en 
Maashees konden we niet voldoen, omdat onze 
vrijwilligers zich op dat moment wilden beperken 
tot onze eigen dorpen.

Al met al is dit een mooi begin. We hopen op 
dezelfde voet door te kunnen gaan.

Voor mensen die denken “ïk zou voor een bepaald 
iets ook wel eens een beroep op een vrijwilliger 
willen doen”: onze hulpdienst is maandag t/m 
vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00u – 11.30u. 
onder nummer 0478-792011 

En voor degenen die op bepaalde dagdelen tijd en 
interesse hebben om voor een ander iets te doen: 
Meldt u aan via: zorgnuvoorlater@gmail.com

Werkgroep Hulpdienst.

Snoeiwerkzaamheden gildeterrein

Op zaterdagochtend 15 januari vertrokken een 
aantal gildeleden gewapend met diverse snoeige-
reedschappen richting het gildeterrein om daar te 
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beginnen aan de 2-jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. 
De bomen en heggen rondom het terrein werden flink 
onder handen genomen.
Nu ziet het er kaal uit, maar over enige tijd zijn ze weer 
groen en mooi aangegroeid en staan ze in volle glorie. 

Het was mistig en koud weer dus voor de inwendige 
mens van deze harde werkers werd natuurlijk ook 
gezorgd. De lunch bestond uit heerlijke erwtensoep en 
broodjes knakworst. Mannen bedankt voor jullie inzet!

Beste mensen

In het najaar van 2021 zetten we vol goede 
moed een mooi activiteitenprogramma voor 
2022 in elkaar. Donderdag 20 januari zouden we 
bij elkaar komen met onze leden tijdens onze 
Jaarvergadering. Maar voor het 2e jaar op een rij 
was de regelgeving rondom Corona dusdanig dat 
de Jaarvergadering niet door mocht gaan. 
Gelukkig zijn er wel wat lichtpuntjes, zoals het 
openen van contactberoepen en niet essen-
tiele winkels. Het volgende weegmoment van 
het kabinet voor eventuele versoepelingen is 
op 25 januari. De vraag is wel of er dan versoe-
peld wordt en wat de regelgeving dan zal zijn. 
Na overleg hebben we besloten dit niet af te 
wachten en alle activiteiten tot nader orde stil 
te leggen. We zullen onze leden op de hoogte 
brengen wanneer we de activiteiten hervat 
kunnen worden. Tot dan: blijf gezond en hou vol!

Het bestuur

Kunstwerk symboliseert  
25 jaar Lima

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 
van Lima Meubelmakerij maakte de 
Vierlingsbeekse ondernemer Wim Geurts een 
kunstwerk, dat het werk en de historie van het 
plaatselijke familiebedrijf symboliseert. 

Lima, dat werd opgericht door Wiel en Angela 
Willems-van Dinter en is gevestigd aan het 
Schootsveld 5 in Vierlingsbeek, is gespecialiseerd 
in CNC-freeswerk voor de meubel- en kunststofin-
dustrie. Het bedrijf bestond in 2019 25 jaar.

“Dit hebben we nog groots kunnen vieren op 21 
september 2019”, meldt dochter Linda van den 
Berg-Willems, die net als haar broer Marcel ook in 
het bedrijf werkzaam is. “Het was een supermooi 
feest waar we met trots op terugkijken. We hebben 
toen als cadeautip geld gevraagd voor een 
kunstwerk en vervolgens Wim Geurts in de arm 
genomen voor het ontwerp en het maken ervan. 
Dit kunstwerk is dus betaald van het cadeaugeld 
dat we hebben gekregen tijdens ons jubileum-
feest. Met dank aan onze gasten en Wim Geurts, 
we gaan het een mooie plek in ons bedrijf geven.”

Uitleg kunstwerk door Wim Geurts:

De Maaskeien onder de sokkel symboliseren de 
geboorteplekken van Wiel en Angela langs de 
Maasoever van Vierlingsbeek en Boxmeer. 
De sokkel is gemaakt van een eiken balk afkomstig 
van een oude eik. Het jaartal staat voor het 
jubileum van Lima.
De handen van Angela en Wiel zijn in brons 
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afgegoten zodat ze voor altijd verenigd zijn. Zij 
hebben het bedrijf Lima opgericht en ontwikkeld.
De glazen wolk staat voor de droom van Wiel en 
Angela om van hun bedrijf Lima een goedlopend 
bedrijf te maken. Deze wolk wordt gedragen door 
de beide handen.
De naam Lima is verwerkt in een glazen wolk 
met kleuraccenten die de dynamiek en de groei 
weergeven van het bedrijf. De zon moet altijd 
blijven schijnen als een teken van leven. 

Berichten uit het veld

Tijdens een wandeling door het dorp in het begin 
van januari ontdekte ik dat er weer een Buizerd 
aanwezig was nabij de Joodse Begraafplaats. Toen 
ik de vogel beter bekeek zag ik dat zijn staart een 
witte eindband had. Dat had de Buizerd, die hier 
vorig jaar en het jaar daarvoor verbleef, ook. Dus is 
het vermoedelijk dezelfde Buizerd die hier in 
Vierlingsbeek elk jaar op winterbezoek komt. 
Ik geef hem geen ongelijk want het is een mooi 
stukje groen daar bij de dierenweide.
Blijkbaar is het in de vogelwereld ook bekend 
gemaakt dat er een nieuwe gemeente Land van 
Cuijk is. Slechts enkele dagen nadat de nieuwe 
gemeente een feit was, verschenen er ook nieuwe 
vogelsoorten in de gemeente. Vogelsoorten die 
hier voorheen niet waargenomen zijn, maar die 
elders in Nederland wel voorkomen, duiken hier 
plotseling op.
Zo ontdekte een dorpsgenoot twee Raven in het 
noorden van de nieuwe gemeente. 
Bovendien zag hij daar ook Kleine Barmsijzen 
buitelend in een Elzenboom.
Wat betreft de Raaf, dat is een heel bijzondere 
vogel. Heel vroeger kwam hij in heel 
Nederland vrij algemeen voor, maar omdat hij 
in volksverhalen afgeschilderd werd als bezitter 
van duistere krachten en als brenger van onheil 
(ziektes en armoede) is hij jarenlang zwaar 
bejaagd. Dat mag nu niet meer.
De Raaf is een bijzonder slimme en intelligente 
vogel. Ze maken zelfs speelgoed van stokjes, 
dennenappels en balletjes waar ze samen of alleen 
mee spelen.
Ze zijn ook heel goed in het nabootsen van allerlei 
geluiden. Vogelzang, geluiden van zoogdieren 
maar ook menselijke taal. Ze hebben ook een 
eigen gebarentaal. Met hun kop en snavel kunnen 
ze ding-en aanwijzen en signalen geven.

Raaf (foto Ton Loeffen)

De Raaf is een geheel zwart met een groene tot 
blauwgroene metaalglans. Hij is groter dan een 
Zwarte Kraai en heeft een heel dikke snavel en een 
wigvormige staart. Hij heeft geen lichtgekleurde 
snavelbasis zoals de Roek. In de vlucht vallen zijn 
lange, smalle en spitse vleugels op. Hij vliegt met 
langzame en krachtige vleugelslagen. De Raaf is 
een alleseter, maar hij eet vooral aas zoals dode 
vogels en konijnen. Ook het kadaver van een Ree 
vinden ze heel aantrekkelijk. Wellicht zakken ze 
nog verder naar het zuiden af zodat we ze mogelijk 
hier in Vierlingsbeek ook gaan zien. Dat zou heel 
mooi zijn.
Tijdens de eerste winterwatervogeltelling van 
dit jaar zag ik grote groepen Kolganzen en 
Toendrarietganzen. Dat is op zich niet zo bijzonder 
omdat ze hier elk jaar overwinteren. Echter dit 
jaar heb ik extra gelet op zieke en dode vogels. 
Gelukkig heb ik die niet gezien, dus het lijkt er op 
dat ze hier nog geen last hebben van het vogel-
griepvirus. Elders in het land heeft dit virus flink 
huis gehouden, ook onder wilde vogels. Als u zelf 
groepjes dode (water)vogels vindt raak die dan 
vooral niet aan, maar meldt dit dan via  
www.nvwa.nl of www.wur.nl .
In het laatste weekend van januari (28 t/m 
31 janu-ari 2022) is weer de Nationale 
Tuinvogeltelling. Het is erg leuk om hier aan mee te 
doen en te zien welke vogels uw tuin in de winter 
bezoeken en hoe dat is in andere 
tuinen in de buurt.  
Nadere informatie kunt u vinden op  
www.vogelbescherming.nl 
Hier kunt u zich ook aanmelden en 
alvast genieten van de voorpret.

Ton van den Berg

Column
De kleur van een crème

Waarom zijn (bijna) alle crèmes wit van kleur? En 
moet je dat eigenlijk wel willen? Wellicht heb je er 
nog nooit echt over nagedacht, maar er is zeker 
over nagedacht in de cosmeticabranche. De witte 
kleur van crèmes en lotions geeft de illusie van 
schoon, puur en is altijd hetzelfde. Wanneer je 
geen ingrediënten toevoegt met donkere kleuren, 
kun je de kleur van een crème zelf bepalen. Want 
een crème basis is water + olie + emulgator. 
En wanneer je de oliën vervangt door kleurloze 
siliconen kun je bij iedere batch van het product 
de witte kleur garanderen. Maar wat gebeurt er als 
je plantenextracten en oliën gaat toevoegen en de 
siliconen laat voor wat ze zijn? 

Een zwarte, rode of gele crème? 
Sommige oliën en extracten zijn donkerrood, 
andere donkergeel of oranje en er zijn zelfs bijna 
zwarte oliën en extracten die wel cola lijken! 
Maar er zijn ook oliën die nagenoeg transparant 
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zijn. Een mooi voorbeeld van een donker ingre-
diënt is sea buckthorn extract (duindoornbes). Dit 
extract zit in verschillende (natuurlijke) producten, 
vanwege de zeer hoge concentratie vitamine C 
(12x meer dan in sinaasappels!) en de verbete-
rende effecten op de huidbarrière. Maar dit extract 
is zo donker van kleur, dat het de crème gelig zal 
kleuren wanneer je er een klein percentage van in 
de crème toevoegt. Vandaar dat een crème met 
natuurlijke ingrediënten meestal geel is. Dus een 
witte crème is niet altijd beter.

Kleurverschillen gedurende het jaar 
Gedurende het jaar leveren bomen, planten, noten 
en bloemen plantaardige oliën en extracten die 
cosmeticamerken in hun producten gebruiken. 
Maar niet iedere oogst is iedere keer hetzelfde. De 
kleur van de olie of het extract dus ook niet. In een 
seizoen met veel regen worden oliën en extracten 
vaak lichter van kleur. Bij weinig regen krijgen zij 
juist vaak donkere kleuren. En hoe gaaf is het dat 
je de eigenschappen van de natuur kunt terugzien 
in jouw crème?

Als jouw crème dus wit is, kan het zomaar zijn dat 
er siliconen of andere vervangende ingrediënten in 
zitten. 

Wil jij meer informatie over jouw huid of welke 
producten je daarvoor het beste kunt gebruiken?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Groet Fiona Willems

Schoonheidssalon at Home
Nagelsalon at 10
Laurentiusstraat 51 Vierlingsbeek
www.schoonheidssalonathome.nl
06-46428052

Maarten van Koulil stopt als 
vrouwentrainer van Volharding

Maarten van Koulil (36) uit Cuijk gaat Volharding na 
twee seizoenen verlaten. De Vierlingsbeekse voet-
balclub moet daardoor op zoek naar een nieuwe 
trainer-coach voor het eerste vrouwenteam, dat 
momenteel uitkomt in de vierde klasse.

Van Koulil kan zijn werkzaamheden niet langer 
combineren met het trainerschap. “Vanwege ploe-
gendiensten. Ja, het is jammer, maar ik maak 
even een pas op de plaats na 22 jaar trainer te 
zijn geweest van meerdere vrouwen- en jeugd-
teams. Ik hoop dat ze bij Volharding een goede 
trainer vinden om de selectie te trainen en te 
coachen, want dat verdienen de groep en de club. 

Volharding is een prettige, prima georganiseerde 
vereniging waar het als trainer plezierig werken is.”

Roel Zwartjens van de technische commissie 
vindt het jammer dat Van Koulil stopt. “Wij waren 
als Volharding inderdaad graag doorgegaan 
met Maarten. De jonge spelersgroep is enthou-
siast over zijn manier van trainen en heeft zich 
de laatste 1,5 jaar onder hem verder ontwikkeld, 
maar we hebben ook begrip voor zijn keuze om 
Volharding na dit seizoen te verlaten vanwege 
de combinatie met zijn werk. Dat tekent ook zijn 
betrokkenheid en enthousiasme om er alleen voor 
te gaan als hij zich voor de volle honderd procent 
kan geven. We gaan op zoek naar een nieuwe 
trainer die past bij de club en het team. Met 
Volharding willen we ook met de vrouwen op een 
hoger niveau gaan spelen. Er komen veel goede 
jeugdspelers aan. Onze ambitie is om binnen een 
paar jaar in de derde klasse te spelen.”

Volharding gaat nu op zoek naar een nieuwe trainer.
Sollicitaties kunnen worden gemaild naar  
tc@rkvv-volharding.nl

Chantal Groeneveld geeft stokje door aan jongere 
generatie

Scarlett Hendriks nieuwe 
eigenaar schoonheidssalon 

Gezichts- en lichaamsbehandelingen waren de 
afgelopen 13,5 jaar dé specialiteit van Chantal 
Groeneveld (50) van BeautySalon Chantal. Sinds 
1 januari 2022 is haar salon echter overgenomen 
door Scarlett Hendriks, die op het vertrouwde 
adres aan de Spoorstraat 10 in Vierlingsbeek 
onder de naam Salone Di Bellezza Scarlett op 
19-jarige leeftijd als zelfstandig schoonheidsspe-
cialiste is gestart. “Ja, ik heb er zin in”, zegt de 
jonge onderneemster enthousiast. 

“En ik heb alle vertrouwen in de schoonheids-
specialiste Scarlett”, vervolgt Chantal met een 
glimlach. “Ik was op zoek naar een opvolger, 
iemand die mijn in de loop der jaren opgebouwde 
trouwe klantenkring wilde overnemen. Scarlett ken 
ik al jaren en ik wist dat zij de opleiding deed en 
de ambitie had. Na een paar positieve gesprekken 
waren we er eigenlijk snel uit.” 

Zelf woont Chantal al een aantal jaren in het 
Belgische Neerpelt, waar ze een opleiding volgt 
voor makelaar. “Dat is ook de reden dat ik stop 
in Vierlingsbeek. Mijn leven heeft zowel op het 
privévlak als op zakelijk gebied een totaal andere 
invulling gekregen. En ook de afstand Neerpelt 
-Vierlingsbeek speelt een rol. Ik ga een nieuw 
leven in België opbouwen. Graag had ik met een 
feestelijke borrel afscheid genomen van mijn 
klanten, maar dat kan vanwege de coronaregels 
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helaas niet. Dat vind ik écht heel erg jammer, want 
met de meesten van hen heb ik een jarenlange 
band opgebouwd. Ik ga mijn klanten heel erg 
missen.”

Scarlett Hendriks (rechts) en Chantal Groeneveld 
(inzetje links). 

Scarlett gaat grotendeels op dezelfde voet verder 
als Chantal. Met schoonheidsverzorging en huid-
verbetering. “En net als Chantal hou ik me bezig 
met het aanbieden van en adviseren over schoon-
heidsbehandelingen voor lichaam en gezicht. Het 
kan hierbij gaan om cosmetische, verzorgende en 
ontspannende behandelingen. Op maat gemaakt 
voor de klant”, zo legt ze helder uit. 

De geboren en getogen Vierlingsbeekse rondt dit 
jaar haar mbo-opleiding tot allround schoonheids-
specialiste af. Ze liep voor haar opleiding onder 
meer stage bij Ici Paris in Boxmeer, Le Masque in 
Cuijk, Beautyworx By Ilse in Geijsteren en werkt 
momenteel nog bij de Wellnessboot in Mill. De 
jonge onderneemster kijkt ernaar uit om snel te 
kunnen beginnen. “Het is altijd een droom van 
me geweest om een eigen schoonheidssalon te 
beginnen. Ik was bij ons thuis al bezig met een 
inrichten van een ruimte om voor mezelf te starten, 
ik had zelfs al een stoel gekocht, toen Chantal met 
haar vraag kwam. Het heeft gewoon zo moeten 
zijn. Natuurlijk is het spannend, maar het is vooral 
heel fijn dat ik al een vaste klantenkring en een 
professioneel ingerichte salon kan overnemen. Nu 
is het natuurlijk aan mij om me als schoonheids-
specialiste te bewijzen. Nee, daar ben ik niet bang 
voor, ik vind het vooral een uitdaging en een kans 
die ik met beide handen wil grijpen. Ik ga in de 
salon op afspraak beginnen en ben blij dat ook wij 
als schoonheidsspecialisten weer aan het werk 
kunnen.”

Voor informatie/ contact: Salone Di Bellezza 
Scarlett, Scarlett Hendriks, Spoorstraat 10, 5821 
BD Vierlingsbeek, telefoon: 06-47609922,  
e-mail scarletthendriks@gmail.com,  
website www.salonedibellezzascarlett.nl  
(gaat binnenkort online),  
Facebook Salone Di Bellezza Scarlett. 

Jan Pruijn nieuwe trainer 
Volharding

Jan Pruijn (63) staat met ingang van het 
nieuwe seizoen als hoofdtrainer aan het roer 
bij Volharding. Met Pruijn heeft de ambiti-
euze tweedeklasser uit Vierlingsbeek een zeer 
ervaren trainer-coach als opvolger van Johan 
Vullings uit Venray gestrikt. 

Pruijn neemt als trainer-coach een karren-
vracht aan voetbalervaring mee. De inwoner van 
Molenhoek werkte als oefenmeester zowel bij de 
profs als de amateurs op het hoogste niveau. Zo 
leidde hij halverwege de jaren 80 De Treffers uit 
Groesbeek drie keer naar het kampioenschap 
in de zondaghoofdklasse en een keer naar het 
algeheel amateurkampioenschap. 

Tussen 1991 en 1994 was hij trainer van NEC, 
waarmee hij in 1994 promoveerde naar de eredi-
visie en de finale van de KNVB-beker tegen 
Feyenoord speelde (2-1 verlies). Ook was hij 
trainer bij de profs van Helmond Sport en werkte 
hij voor jeugdacademies in onder meer Japan, 
China, Engeland, Zuid-Afrika en Amerika, de 
jeugdafdeling van de Libanese voetbalbond, de 
KNVB, AFC Amsterdam, SV Venray, Al Ain FC en 
de Ajax-filialen in Ghana, België en Zuid-Afrika. 
Medio 2015 keerde Pruijn vanuit Zuid-Afrika met 
zijn gezin terug naar Nederland en trainde hij twee 
seizoenen de Wijchense hoofdklasser VV Alverna. 

Zijn laatste club was de amateurtak van eerste-
klasser NEC, waarvan hij onlangs vanwege het 
ontbreken van een klik tussen hem en de selectie 
afscheid nam. “Jan is een ervaren, oudere trainer 
die hoge eisen stelt aan spelers”, meldt Rob 
Branje namens de technische commissie van 
Volharding. “Wij hebben veel jonge jongens in 
de selectie, die hopelijk veel van zijn ervaring 
en technische en tactische knowhow kunnen 
leren. Jan was op zoek naar een club die bij zijn 
visie, ambities en beleving van het voetbal past. 
Een echte vereniging. Hij heeft ook oog voor 
de jeugd en het tweede elftal, wil waar mogelijk 
op een positieve en aantrekkelijke manier voet-
ballen en kent tevens het belang van de ‘derde 
helft’ en saamhorigheid. Dat iemand met zijn staat 
van dienst ervoor kiest om als hoofdtrainer bij 
Volharding aan de slag te gaan, vervult ons met 
de nodige trots en zegt ook het nodige over waar 
wij als club voor staan: een positieve uitstraling en 
streven naar het hoogst haalbare.”

Jan Pruijn vindt het niet vreemd dat hij voor 
Volharding, een van de titelkandidaten in de 
tweede klasse F, kiest. “Nee, het gaat mij niet om 
het hoogste niveau, maar om de visie, de ambitie, 
het enthousiasme en de mogelijkheden van de 
club. Volharding is een vereniging met een rijke 
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historie en een uitstekende jeugdopleiding. De 
club wil hogerop en daar wil ik ze met mijn kennis 
en ervaring graag bij helpen. Toen ik de vacature 
zag, dacht ik meteen: ‘Dat kon weleens een club 
zijn die bij mij past’. En dat gevoel is tijdens de 
verschillende gesprekken alleen maar versterkt. 
Ik werk graag bij een club met een goede orga-
nisatie, een helder beleid en een spelersgroep 
die bereid is te investeren in zichzelf. Die zowel 
individueel als in teamverband wil groeien naar 
een hoger niveau. Ik kijk er nu al naar uit om in 
Vierlingsbeek aan de slag te gaan, maar wens de 
huidige trainer Johan Vullings en de spelers vooral 
heel veel succes en voetbalplezier in de rest van 

het seizoen. Maak er samen wat moois van.”
Foto: Rob Branje en Jan Pruijn.  
Foto: website Volharding.

Rikken en Chirino blijven op hun post

Dennis Rikken (46) uit Grave blijft ook volgend 
seizoen assistent-trainer bij het eerste team van 
Volharding. “Erg belangrijk, want Dennis bewijst 
zijn waarde binnen onze club al jaren”, meldt Rob 
Branje namens de technische commissie (tc) van 
de Vierlingsbeekse club. “Eerst als trainer van 
het tweede team en daarna als assistent van de 
hoofdtrainer. Dennis kent de vereniging en de 
meeste spelers door en door. Hij staat tussen 
de spelers en vormt op zijn eigen manier al jaren 
een brug tussen de hoofdtrainer en de spelers-
groep. Omdat we in de persoon van Jan Pruijn een 
nieuwe hoofdtrainer krijgen, zijn we ontzettend 
blij dat Dennis als assistent én als persoon voor 
Volharding behouden blijft.”

Ook Marvin Chirino (39) uit Boxmeer blijft de 
Vierlingsbeekse club als trainer-coach van het 
tweede team, dat uitkomt in de reserve hoofd-
klasse, trouw. De Boxmerenaar is momenteel ook 
bezig met zijn opleiding Uefa-C en was eerder 
jaren speler en assistent-trainer bij het eerste elftal 
van Volharding. Na zijn toezegging en die van Jan 
Pruijn als nieuwe trainer van het eerste team heeft 
Volharding de trainersstaf van volgend seizoen op 
orde. 

“We denken ook dat Marvin als Dennis prima 
matchen met Jan, die graag met een goede, 

leergierige trainers werkt en zijn enorme voetbal-
kennis en schat aan ervaring ook graag met hen 
wil delen. Deze samenwerking biedt voor volgend 
seizoen in onze ogen een prima perspectief voor 
iedereen. We zijn ook erg blij dat we als tc vroeg 
in het nieuwe jaar, begin januari, al helderheid 
kunnen verschaffen over de trainers die volgend 
seizoen de selectie, het eerste en het tweede 
team, onder hun hoede hebben. Dan is daar 
duidelijk over.”
Zoals bekend neemt Volharding, dat in de tweede 
klasse F een van de titelkandidaten is, na dit 
seizoen na vier seizoenen afscheid van trainer-
coach Johan Vullings uit Venray. Vullings gaat aan 
de slag bij de Zeilbergse eersteklasser ZSV.

Foto: Van links naar rechts Rob Branje, Marvin 
Chirino en Dennis Rikken.
Foto: website Volharding.

Masseren bij Kanker
Stap voor Stap
Vierlingsbeek

Al jarenlang zie je het vertrouwde logo van mijn 
praktijk Stap voor Stap aan de Vlasakker 20 in dit 
dorpsblad. Zo aan de start van het nieuwe jaar leek 
het me een mooi moment om een update rondom 
mijn werkzaamheden in de praktijk te geven.
Met gepaste trots wil ik je melden dat sinds 
december 2021 mijn praktijk een specialisatie rijker 
is. Naast de vertrouwde therapieën; reflexzonethe-
rapie, zenuwreflexologie, sportmassage en medical 
taping, kun je nu ook bij mij terecht voor Massage 
bij Kanker. Graag wil ik je wat meer vertellen over 
deze relatief nieuwe specialisatie.

Waarom massage als je kanker hebt 
(gehad)?
Kanker is een ingrijpende ziekte. De ziekte neemt 
bezit van je lichaam en de behandeling met chemo-
therapie, bestraling of hormoontherapie laat zijn 
sporen achter, zowel lichamelijk als geestelijk.
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Massage geeft geen genezing, maar verbetert de 
kwaliteit van leven. Zowel lichaam als hoofd hebben 
behoefte aan ontspanning. Een massage helpt 
het contact met en het vertrouwen in je lichaam 
herstellen. Maar misschien nog belangrijker: 
massage kan de symptomen als pijn, misselijkheid, 
vermoeidheid, slapeloosheid, angst, eenzaam-
heid, isolatie, stress en depressie verminderen. 
Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat mensen 
met de ziekte kanker profijt kunnen hebben van 
massage. Ook in ziekenhuizen wordt massage als 
complementaire ondersteuning bij kanker vaker 
ingezet.

Bij massage bij kanker is het van groot belang dat 
de massagetherapeut weet wat hij/zij doet. Door 
de ziekte en de behandelingen is het lichaam uit 
balans, en massage mag deze balans niet verder 
verstoren. Dankzij kennis van de ziekte, de behan-
delingen en de bijwerkingen daarvan kan ik als 
gespecialiseerde massagetherapeut de massage 
afstemmen op de lichamelijke en geestelijke 
conditie van een cliënt met kanker. Ik als massa-
getherapeut geef, binnen de beperkingen van de 
ziekte en behandelingen, een optimale massage 
waardoor het lichaam niet verder uit balans raakt 
maar juist ontspant.

Ik ben geautoriseerd om in een hospice, in mijn 
praktijk Stap voor Stap of bij u thuis, als gespeciali-
seerde massagetherapeut te masseren bij kanker. 
Mijn praktijk is voorzien van een uiterst comforta-
bele massagebank (heerlijk zacht, ergonomisch 
en voorverwarmd). Er is veel aandacht voor 
een optimale positionering zodat jij je prettig 
en ontspannen voelt. Absolute privacy is 
vanzelfsprekend.
Als je, om wat voor reden dan ook, liever thuis 
gemasseerd wil worden is dat ook mogelijk. 
Daarvoor maken we dan samen passende 
afspraken. 

Nationale en Internationale erkenning
Ik heb mijn opleiding gevolgd in Utrecht bij het 
instituut Massage bij Kanker.
Instituut Massage bij Kanker is een nationaal en 
internationaal erkend trainings- en expertise-insti-
tuut op het gebied van massage in de oncologie. De 
opleidingen en de docenten voldoen aan de inter-
nationale richtlijnen van de Society for Oncology 
Massage in de VS. Het instituut is toonaangevend 

in de Benelux en verzorgt trainingen en cursussen 
voor gekwalificeerde massagetherapeuten en zorg-
professionals, zodat zij in staat zijn mensen met 
een diagnose of voorgeschiedenis van kanker een 
verantwoorde en veilige massage te bieden.
Het instituut volgt de internationale ontwikkelingen 
en onderzoek, waardoor de kwaliteit van de trai-
ningen continue ’up to date’ zijn volgens de laatste 
inzichten.

Ik ben lid van Het Netwerk Massage bij Kanker 
(kwaliteitsregister).
Hier kun je een gespecialiseerde massagethera-
peut bij jou in de buurt vinden. 
Mijn praktijk Stap voor Stap staat daar reeds 
vermeld. De leden van het netwerk staan tevens 
vermeld in de landelijke Verwijsgids Kanker, 
OOKWijzer en Kanker.nl. Ook hier zal mijn praktijk 
Stap voor Stap binnenkort terug te vinden zijn.
Meer weten of vragen?

Je mag altijd vrijblijvend contact met me 
opnemen:
• Mobiel nummer  06-13630382
• Via mail  trudy@voetzonetherapie.nl
• Desgewenst een bezoek aan mijn praktijk voor 

een persoonlijk gesprek.

Trudy Blenckers-Swinkels

4e trekking Lotnummer 
1e prijs: 55 euro 478 Roosen
2e prijs: 33 euro 266 Theunissen
3e prijs: 22 euro 15 Scheaffers
Vrijkaart Pronkzitting 1272 Niet bekend
Bierpakket 
Leurs en Lunchbon 250 Rick en Jill
  
5e trekking Lotnummer 
1e prijs: 55 euro 543 de Rijck
2e prijs: 33 euro 423 Fleuren
3e prijs: 22 euro 238 Gielkens
Vrijkaart Pronkzitting 229 Vousten
Bierpakket 
Leurs en Lunchbon 1062 van Tilburg
  
6e trekking Lotnummer 
1e prijs: 55 euro 569 Janssen
2e prijs: 33 euro 1047 van Rhee
3e prijs: 22 euro 1151 Ebben
Vrijkaart Pronkzitting 141 de Vos
Bierpakket 
Leurs en Lunchbon 553 Rutten

 

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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KIENDATA KBO
Op 4 en 18 februari wordt er gekiend in Joffershof. 
Aanvang 13.45 uur gemeenschapshuis Joffershof.
Denkt u aan het mondkapje!

VASTE ACTIVITEITEN 

SWOGB Biljarten in het Joffershof 
 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 Joffershof

SWOGB Wandelvoetba
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur
 Sportpark Soetendaal 
 Info 631839.

SWOGB Jeu de Boules Joffershof
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 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

We mogen weer van start 
met onze activiteiten. Via 
onze nieuwsbrief krijgt u meer 
informatie.
Maar we beginnen met de 
snertwandeling

Nieuwe leerlingen schooljaar 
2022/2023 

Beste ouder(s) /verzorger(s), 
 
Wat hadden we jullie al graag een kijkje laten 
nemen in onze school!  
 
Helaas moeten we de rondleidingen die gepland 
staan annuleren. Door de maatregelen rondom 
Corona kunnen de rondleidingen onder school-
tijd nu nog niet doorgaan. Kinderen van wie we 
een aanmeldformulier hebben ontvangen, zullen 
we samen met hun ouders rondleiden tijdens het 
kennismakingsgesprek met de leerkracht. We 
nemen dan de tijd om jullie de hele school te laten 
zien. 
 
Ouders die hun kind willen aanmelden, maar nog 
geen aanmeldformulier hebben ingeleverd, vragen 
wij dit te doen voor 8 maart. Het aanmeldformulier 
kan gemaild worden naar t.dekker@skov-onder-
wijs.nl. Ook deze ouders en kinderen zullen we 
tijdens het kennismakingsgesprek rondleiden. 

Voor ouders die twijfelen over de schoolkeuze 
maken we een uitzondering; hen bieden we de 
mogelijkheid van een korte rondleiding buiten 
schooltijd of een afspraak om te (beeld)bellen. 
Deze ouders vragen we om een afspraak te maken 
middels een mail naar t.dekker@skov-onderwijs.nl. 

Zijn er vragen dan horen we het graag! 

Team Basisschool Laurentiushof 

Vaccinatieteams GGD Hart voor 
Brabant op pad om mensen die 
niet mobiel zijn te vaccineren

GGD Hart voor Brabant zet mobiele teams in om 
mensen te boosteren. De teams gaan mensen 
vaccineren die thuis wonen en niet zelf naar een 
prikstraat kunnen komen of die woonachtig zijn in 
een instelling zonder medische dienst.
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Niet iedereen mobiel genoeg
GGD Hart voor Brabant heeft 9 vaccinatieloca-
ties verspreid door haar werkgebied, van Tilburg 
tot Land van Cuijk. Maar niet iedereen die thuis 
woont is mobiel genoeg om daar zelf naartoe te 
komen. Nu de omikronvariant van het virus om 
zich heen grijpt, is het noodzakelijk het boosteren 
te versnellen. Juist voor deze kwetsbare groep is 
het van belang dat die zo snel mogelijk een boos-
terprik krijgt. 

Arbeidsintensiever
Op onze vaccinatielocaties zetten we zoveel 
mogelijk prikken in een uur. Uiteraard op een 
verantwoorde manier. Maar als je iemand thuis 
gaat vaccineren, is dat arbeidsintensiever. Zo 
moet er bijvoorbeeld altijd een arts aanwezig zijn. 
De arts kan mensen de boosterprik geven en 
tevens toezicht houden op eventuele bijwerkingen. 
Veiligheid staat voorop. Ook is het belangrijk dat 
de boosterprik goed geregistreerd wordt zodat 
mensen de QR-code in de CoronaCheck app 
kunnen updaten.

Inmiddels kan iedereen van 18 jaar en 
ouder een afspraak inplannen voor 
een boosterprik. Dit kan online via 
www.coronavaccinatie-afspraak.nl. 

Let op: er moeten meer dan 3 maanden zitten 
tussen de laatste vaccinatie of besmetting en de 
boosterprik.

Vaccinatie kinderen van 5 tot en 
met 11 jaar

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen een 
coronavaccinatie krijgen. Hiermee volgt het 
kabinet het advies van de Gezondheidsraad. 

Het gaat om alle kinderen in deze leeftijds-
groep. Vanaf 18 januari ontvangt de eerste 
groep kinderen een uitnodigingsbrief van het 
RIVM. Hierin staat informatie die ouders of 
verzorgers nodig hebben om - als zij dit willen 
- voor hun kind een afspraak te maken bij de 
GGD.

Speciale kinderenstraten voor vaccinatie
Er wordt alleen op afspraak gevaccineerd zodat 
we alle tijd kunnen nemen voor de kinderen. Het 
inplannen van de afspraak is alleen mogelijk door 
te bellen. Het telefoonnummer staat in de uitno-
digingbrief die ouders van het RIVM ontvangen. 
Ouders en kinderen kunnen bij de GGD Hart 
voor Brabant terecht op zes vaccinatieloca-
ties in de regio, o.a. in Cuijk. Hier worden aparte 
‘kinderstraten’ ingericht. De vaccinaties worden 
uitgevoerd door medewerkers die veel ervaringen 
hebben met het prikken van kinderen. Zij geven 
graag uitleg aan jou en je kind en nemen meer 
rust en tijd voor de prik zelf. Uiteraard ontvangt 
ieder kind na afloop een dapperheidsdiploma voor 
bewezen dapperheid tijdens de prik.

Speciaal voor kinderen:  
prikken met Buzzy
Veel kinderen vinden het spannend om een prik 
te krijgen. Daarom kan er bij het prikken van 
kinderen ‘Buzzy’ worden ingezet. Dit is klein appa-
raatje in de vorm van een lieveheersbeestje. We 
zetten Buzzy op de bovenarm van het kind, waar 
de prik wordt gezet. De vleugels van Buzzy koelen 
de plaats waar geprikt gaat worden, tegelijker-
tijd vibreert Buzzy om de hersens af te leiden van 
mogelijke pijnprikkels. De combinatie van verkoe-
ling en vibratie, zorgt voor een positievere ervaring 
bij het zetten van vaccinaties. Door de afleiding en 
natuurlijke verdoving door het koelen, is prikken 
een stuk minder eng.

Kinderdosis
De kinderen krijgen twee prikken met een kinder-
dosis van het vaccin van BioNTech/Pfizer. Dit is 
een mRNA-vaccin dat speciaal voor kinderen is 
gemaakt. Het is goedgekeurd door het Europees 
geneesmiddelenagentschap EMA. Tussen de 
eerste en de tweede prik moet minstens acht 
weken zitten. Als het kind ook nog andere vacci-
naties krijgt, moet dat twee weken voor of na de 
coronavaccinatie gebeuren.

Ouders beslissen over vaccinatie
Bij kinderen onder de 12 jaar beslissen de ouders 
of zij hun kinderen wel of niet laten vaccineren. 
Omdat de kinderen minderjarig zijn is het ook 
nodig dat er één ouder of verzorger meekomt 
naar de priklocatie. De ouder of verzorger die 
niet meekomt moet wel geïnformeerd zijn en ook 
toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. 
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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                   

 
 

 

Installatievakwinkel Overloon-Mill

korting op allle
rookmelders!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20 % Actie 
geldig in
februari

2022

Bedbank en relaxstoelen van de 
Vrienden van het Maasziekenhuis

Beugen- De Intensive Care-afdeling van 
Maasziekenhuis Pantein heeft een bedbank 
en twee relaxstoelen aangeschaft dankzij 
een donatie van de Vrienden van het 
Maasziekenhuis. Zowel patiënten als hun 
naasten kunnen hierdoor op een comfortabele 
manier hun tijd in het ziekenhuis doorbrengen.
Door Wanda Laarakkers

“Zorg aan het bed, staat op nummer één, maar 
zorgen voor de naasten van een patiënt hoort 
daar ook bij,” vertelt Marian Verijdt, Intensive 
Care-verpleegkundige van het Maasziekenhuis. 
“We vinden het belangrijk dat familieleden van 
patiënten zich welkom en comfortabel voelen 
in een warme omgeving. Daarom zijn we bezig 
met het opknappen van de familiekamer. Nieuwe 
meubels en vloerbedekking zijn aangeschaft zodat 
er een huiselijke sfeer wordt gecreëerd.” 

Sneller herstel patiënt
Marian klopte bij de Vrienden van het 
Maasziekenhuis aan voor een bijdrage voor een 
slaapbank en twee relaxstoelen. Eén daarvan 
is bedoeld voor patiënten op de afdeling. “Per 
patiënt bekijken we of het gebruik van de elek-
trisch bedienbare relaxstoel meerwaarde heeft. 
Patiënten mobiliseren, weer laten bewegen is een 
belangrijke stap die nodig is om te herstellen. 
Deze stoel kan daarbij helpen.” 
Zorg voor familie en vrienden
De andere relaxstoel, een met de hand bedien-
bare, en de nieuwe slaapbank zijn bedoeld voor 
naasten van patiënten voor wie het nodig is in 
de buurt van hun zieke dierbare te blijven. “We 
merken dat er steeds meer patiënten van buiten 
onze regio verblijven op onze afdeling. Door deze 
twee persoonsslaapbank, die makkelijk uit te 
klappen is, en de relaxstoel in de familiekamer, 
kunnen naasten ook ’s nachts in de buurt zijn en 
hun rust pakken. Ook beddengoed en comfor-
tabele dekbedden zijn dankzij de donatie van de 
Vrienden aangeschaft. We zijn heel erg blij dat 

Foto Marga Nuijs

we dit onze patiënten en hun naasten kunnen 
aanbieden.” 

De Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis 
zet zich belangeloos in voor een nog leefbaarder, 
aangenamer, sfeervoller, en aantrekkelijker 
Maasziekenhuis.
Wilt u stichting Vrienden van het Maasziekenhuis 
steunen? Kijk op www.vvhm.nl/doneren

� adverteren
doet verkopen
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� adverteren
doet verkopen

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 31 januari t/m 5 februari
  ¾ Appelvlaai € 6,50
  Wit meergranen waldkorn € 2,95
  Kaiserbroodje € 0,30

Reclame: 7 t/m 12 februari
  Rijstevlaai met slagroom € 12,90
	  Tarwe rogge zonnebrood € 2,95
  Roomboter croissant € 0,75

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

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

GORDIJNEN  •  VLOEREN  •  RAAMDECORATIE  •  KLEUR- & INTERIEURADVIES

Actie geldt t/m 5 februari 2022. Vraag naar de actievoorwaarden.

20% KORTING OP RAAMDECORATIE
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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

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek



15

� adverteren
doet verkopen

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

NIEUW BIJ ABC; 

WOODCAP VULMIDDELEN 

 

.......... 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 
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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
0485-854000 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

24

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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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
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Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD
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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

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

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


