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Een waar drama is op komst ….

Het is 2024. Dat lijkt ver weg, maar het volgende 
dreigt dan werkelijkheid te worden: 
Je zit op je terras met vrienden en je moet voor de 
3e keer stoppen met praten vanwege de herrie …
De juf op school stopt met lesgeven aan de 
kinderen vanwege de herrie….
Toeristen van 'de Vers' zeggen na een bezoek: 
“Volgende keer ergens anders vanwege de 
herrie"…..
Kind van 7 jaar komt om 10 uur ‘s avonds naar 
beneden en zegt: "Ik kan niet slapen bij deze 
herrie"…

Hoezo herrie in 2024?
Voorzichtig en zonder teveel geluid te maken, 
probeert het Ministerie van Defensie “Vliegbasis 
de Peel” weer te openen. Het was 30 jaar een 
slapende luchthaven, zoals dat mooi heette. Och, 
er vloog wel eens een vliegtuig of een helikopter 
en er was wel eens een oefening. Niemand in het 
dorp, die zich daar echt aan stoorde.
Als het aan het Ministerie van Defensie ligt gaat 
dat veranderen. De militaire luchthavens in 
Soesterberg, Twente en Valkenburg (Zuid Holland) 
werden in 2006 gesloten. Voorzichtigheidshalve 
werden de 'geluidsrechten' van vliegbasis de 
Peel gehandhaafd. De vergunning werd verlengd. 
Niemand, die zich daar toen druk over maakte, 
want er werd toch niet gevlogen…… tot nu……
Het Ministerie van Defensie kocht voor 5 miljard 
euro maar liefst 46 F-35-toestellen (er kunnen 
er nog wat bij komen) die worden verdeeld over 

Volkel, Leeuwarden en De Peel. De Peel krijgt er 
twaalf. Daarnaast staan in Arizona (VS) permanent 
enkele Nederlandse F35-jagers gestationeerd.
De eerste 15 toestellen zijn aangekomen in 
Leeuwarden. Hoe dat daar bevalt? Daarover direct 
meer …

De 24 volgende F-35’s komen naar vliegbasis 
Volkel. Volkel heeft niet genoeg 'geluidruimte' 
en dus staat gepland dat 12 toestellen op de 
nu slapende luchthaven de Peel geplaatst gaan 
worden en hier gaan starten en landen. 
Alle inwoners van het dorp hebben wel eens 
gehoord over de herrie die de oude F-16 toestellen 
maken in Mill en de dorpen daaromheen. Alle 
huizen, die lawaaioverlast hebben door deze over-
vliegende vliegtuigen zijn voor geluid geïsoleerd. 
Dat is mooi, maar als je buiten op je terras zit heb 
je daar niet zoveel aan. 
En wat nu helemaal onbegrijpelijk maar wel waar 
is: die oude F-16 toestellen maken veel minder 
herrie dan de nieuwe F-35 toestellen. En dat anno 
2021, terwijl iedereen spreekt over allerlei mili-
euzaken, koopt onze regering toestellen die niet 
minder, maar méér kabaal maken!
De bedachte oplossing van het ministerie: laat 
die straaljagers maar oefenen in Leeuwarden en 
beneden de rivieren. 

Wat gaat dit betekenen?
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Van de Redactie:
In de vorige Globaal stonden we stil bij de vredige 
rust die we de laatste tijd ondervinden in onze 
dorpen.

Echter….. de kans is groot dat dit in de nabije 
toekomst zal gaan veranderen. Met de aangekon-
digde komst van meerdere F35 straaljagers op 
Vliegbasis De Peel (hemelsbreed zo’n 15 kilometer 
van Vierlingsbeek en Groeningen) zal de geluids-
overlast hiervan voor velen tot onrust gaan zorgen. 
Meer hierover vindt u elders in deze Globaal. Ook 
staat er vermeld hoe u bezwaar kunt aantekenen.                                                          
Het definitieve besluit is nog niet genomen, dus 
er is nog een kans om van onze rust te kunnen 
blijven genieten.

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
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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.

10 febr KBO: Snertwandeling
13 febr CV de Keieschieters:
 Jeugdpronkzitting (Concordia)
14 febr Vergadering DR Groeningen. 
 Wilt u de vergadering bijwonen? 
 Graag vooraf doorgeven via 
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
19 febr CV de Keieschieters: 
 Rondbrengen carnavalskrant
1 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
11 mrt KBO: Jaarvergadering
12 mrt Gilde Groeningen: Potgrondactie
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
21 mei Afscheid (oud)burgemeester van Soest 
 voor Vierlingsbeek
 van 14:00 uur tot 17:00 uur
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
11 jul Vergadering DR Groeningen. 
 Wilt u de vergadering bijwonen? 
 Graag vooraf doorgeven via 
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com

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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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!
18 sept GroeVie: Family Obstacle Run 
 Vierlingsbeek
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

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

Gedurende 3 maal 6 weken - dat zijn dus 126 dagen 
per jaar- kan er gevlogen worden tussen zonsopgang 
en ‘s avonds 24.00 uur. 
In die 18 weken kunnen de toestellen 1800 'sorties' 
maken, dat betekent 1800 keer opstijgen en 1800 
keer landen. 
Er vanuit gaande dat er in het weekend niet gevlogen 
wordt, betekent dat dat we in 2024 40 keer per dag 
een F-35 zullen horen landen of opstijgen en dat 
gedurende een derde deel van het jaar. 
De landingsbaan van het vliegveld De Peel ligt in 
noordoostelijke richting. Richting Vierlingsbeek en 
Overloon dus. Afhankelijk van de wind, zullen de 
vliegtuigen over die dorpen opstijgen of landen. 
Gezien de ervaringen met Leeuwarden zal dus in een 
groot gebied, naar verluidt tot wel dertig kilometer 
vanaf de Peel, het opstijgen en landen te horen zijn. 

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 beslis-
sers de ogen voor de cijfers, stonden er wat komma’s 
en punten verkeerd?”

De dorpen in de omgeving van Leeuwarden hebben 
er in 2021 ook al van mogen proeven. In de Friese 
Stentor in mei dit jaar zegt een inwoner van het dorpje 
Cornjum dat ook vlak bij vliegbasis Leeuwarden ligt: 
“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 angstaanjagend.”
Op 16 december meldt Omroep Friesland het 
volgende over het F-35-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 Leeuwardens 
wethouder om een onderzoek naar de gezondheids-
effecten van de dreunende herrie.” En dan moet het 
overgrote deel van de peperdure vliegtuigen daar nog 
arriveren.

Zijn de vergunningen voor de Peel al rond? Nee, nog 
niet. Door Defensie wordt er in alle stilte aan verder 
gewerkt.
Weliswaar werden er vanuit Noord-Limburg en Oost-
Brabant bij de eerste aanvraag ruim 600 bezwaren 
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ingediend. Dat geeft aan dat de werkelijkheid 
langzaam door begint te dringen. Het Ministerie heeft 
in een reactie aangegeven dat deze bezwaren nauwe-
lijks kans van slagen maken. Voor wie daar meer van 
wil weten: bekijk de reactienota van het Ministerie 
op: https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchtha-
venbesluiten/downloads/publicaties/2021/12/13/
reactienota-luchthavenbestluit-de-peel
De volgende stap is de Milieu Effect Rapportage die 
nu door Defensie opgesteld moet worden. Het woord 
zegt het al. In deze rapportage zullen de effecten van 
de reactivering van vliegbasis de Peel op de diverse 
milieu-onderwerpen onderzocht moeten worden. 

Meer weten? 
De website van de werkgroep die alle informatie 
over de heropening verzamelt:
http://www.stopvliegbasisdepeel.nl

Je kunt je ook aanmelden voor de 
bureninformatie per mail vanuit 
defensie: stuur dan een mail naar 
informatiedepeel@mindef.nl. 

Conclusie: 
2024 lijkt nog ver weg, maar het wordt hoog tijd 
dat de inwoners van Vierlingsbeek, Groeningen en 
de andere omliggende dorpen, hun dorpsraden en 
zeker ook onze nieuwe gemeente Land van Cuijk 
alles in het werk gaan stellen om deze ellende tegen 
te houden. 
Dit wordt een niet te onderschatten bedreiging voor 
ons mooie nu nog rustige woonomgeving! Als deze 
plannen van het Ministerie van Defensie doorgaan 
wordt de leefbaarheid van het dorp niet alleen 
bedreigd, maar totaal verziekt. Laten we voorkomen 
dat ons dat overkomt. Laten we samen een vuist 
vormen, want nog steeds geldt: ‘Samen sterk!’ 
Mocht je nog twijfelen over de urgentie: praat eens 
met mensen, die in Mill wonen of werken en verme-
nigvuldig hun verhaal met minstens twee.

Bert Bardoel

HEILIGE MIS IN DE KAPEL IN 
GROENINGEN

De Liturgiegroep VIERLINGSBEEK / 
MAASHEES heeft in overleg met het Pastorale 
team het plan opgepakt om op gezette tijden in 
de Kapel in Groeningen een Eucharistieviering 
te laten plaats vinden, op zaterdagavond om 
19.00 uur.
De eerste datum is ZATERDAG 19 FEBRUARI 
om 19.00 uur in de kapel. Op ZATERDAG 2 
APRIL is de volgende avond dat we in onze 
eigen deelparochie naar de Heilige Mis kunnen.
Wij nodigen U van harte uit!
Liturgiegroep VIERLINGSBEEK / MAASHEES

“Doodgaan is moeilijker dan geboren worden”

Piet Peeters

* Op Den Bosch, 9 mei 1934
† Vierlingsbeek, 24 januari 2022

lieve echtgenoot van
Gerrie Peeters – Jansen

pap en opa van

Marinka en Twan †, Jeu

Yvonne en Toon
Sjoerd en Laura

Freek

Astrid en Hans
Jelte

Jiske †

Merletgaarde 8
5821 BV  Vierlingsbeek

We hebben in besloten kring op maandag 31 
januari voor het laatst afscheid genomen van Piet.

VONDELNIEUWS

Tijdens de ledenbijeenkomst van 31 januari 
2022 is besloten dat Zangvereniging Vondel 
stopt met haar zangactiviteiten. Dit heeft te 
maken met het teruglopend ledenaantal en de 
leeftijdssamenstelling van de huidige leden.

Op een nader te bepalen datum wordt het 
Vondelkoor definitief ontbonden.

U hoort daarover nog van ons.

Bestuur Zangvereniging Vondel
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In Memoriam 
Piet Marcellis, onze voorzitter, op 
20 januari overleden.

In 1982 is een groep mannen bij elkaar gekomen 
met dezelfde interesse: een fotoarchief opzetten 
van oude foto’s uit het gebied van de (toenma-
lige) gemeente Vierlingsbeek. Op 11 november 
1982 vond er een oprichtingsvergadering plaats. 
De nieuwe club kreeg de naam Stichting De Oude 
Schoenendoos. Piet was met zijn belangstelling 
voor o.a. de plaatselijke geschiedenis een van 
de personen van het eerste uur. Hij werd meteen 
vicevoorzitter en was ook de persoon die het logo 
van onze stichting ontwierp: eenvoudig maar zeer 
doordacht.

Aangezien eind 1985 de voorzitter ging verhuizen 
volgde Piet hem in die functie op en dat is hij tot 
zijn dood gebleven. Met zijn kennis en ervaring 
was hij de grote animator van de opzet en inrich-
ting van het archief. Op de woensdagavonden 
kwamen de leden bij elkaar in Vierlingsbeek: eerst 
in de gemeenteloods aan ’t Hulder, daarna in 
Joffershof en vervolgens in de archiefruimte van 
het voormalig gemeentehuis, waar ons archief 
nog steeds gevestigd is: de Oude Schoenendoos 
kreeg de archiefkasten. En Piet was al die jaren 

de meest trouwe bezoeker van die avonden en 
daardoor kende hij De Schoenendoos en het 
archief als zijn broekzak. 
Piet was allround: 
In samenwerking met de Stichting Welzijn 
Ouderen in de Gemeente Boxmeer verzorgde hij 
in Overloon familiemiddagen “Uit op zondag” in 
het gemeenschapshuis: hierbij toonde hij oude 
foto’s en de bezoekers konden daarbij commen-
taar geven. 
Hij had een geweldige kennis en kon die tijdens 
rondleidingen op een zodanige manier over-
brengen, dat de toehoorders met open mond 
stonden te luisteren. 

Hij zette geschiedenis op papier met boekjes als 
Overloon 100 jaar verenigd in 2002 en De kerk in 
het midden in 2007 en werkte mee aan Grenzen 
Verlegd uit 1997 en Verboden Gebied uit 2014.
Piet vertegenwoordigde onze stichting naar 
buiten: naar de gemeente, naar omliggende 
heemkundekringen waarmee hij goed contact 
onderhield en naar overkoepelende organisa-
ties. Hij had veel connecties en wist de weg. Hij 
was het lopend bewijs van onze doelstelling: het 
voor een breed publiek openbaar en toeganke-
lijk maken van historisch-cultureel erfgoed, met 
name in de dorpen van de voormalige gemeente 
Vierlingsbeek. 
Dat erfgoed is in de loop der jaren en door zijn 
inspiratie uitgegroeid tot veel meer dan alleen 
maar oude foto’s: documenten, archiefstukken, 
kaarten, films, boeken.
Daarom wilden wij de aanvraag voor een 
koninklijke onderscheiding dan ook volledig 
onderschrijven, welke onderscheiding hij ruim 2 
jaar geleden kreeg uitgereikt.
Piet bracht zijn kennis met veel enthousiasme 
over op de andere leden en vrijwilligers binnen De 
Oude Schoenendoos. Maar hij zorgde ook voor 
de ruimte zelf: hij was niet te beroerd om muren 
te texen, te stofzuigen, dweilen: niets was te veel 
voor hem. En dan bracht hij nog een koffieappa-
raat mee van thuis om tijdens die werkzaamheden 
te kunnen pauzeren met een kopje koffie.
Piet kende het archief zoals gezegd als zijn 
broekzak en wist alles te vinden: hij was de grote 
vraagbaak.

Tijdens zijn ziekte bleef hij zeer actief en betrokken 
bij De Schoenendoos. Hij volgde de werkzaam-
heden en kwam nog met ideeën hoe het verder 
moest met het archief. 
Piet wist veel te vertellen over de geschiedenis 
van deze streek en nu is hij zelf geschiedenis 
geworden.

We zullen Piet enorm missen, hij was de bevlogen, 
bindende factor. Het zal anders worden, niet meer 
zoals het geweest is. Piet, enorm bedankt!

Stichting de Oude Schoenendoos, 27 januari 2022
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SNERTWANDELING KBO

Op 10 februari gaan we een mooie wandeling van 
6 of 9 kilometer maken.
Na de wandeling gaan we genieten van een 
heerlijk kop snert.
Ook onze kaarters zijn die middag welkom in 
Joffershof en ook zij kunnen genieten van de snert.
We hopen dat het weer die dag ons goedgezind is.

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

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 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 Joffershof

Info 631233
SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym
 dinsdag van 15.00 -16.00 uur
 in het Joffershof
SWOGB Bewegen voor Ouderen
 vrijdag:  van 9.30 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.15 uur
 in het Joffershof
SWOGB damesgymclub
 maandag 18.30 – 19.30 uur
 gymzaal basisschool

Info Gerrie Willems 0478-631896
Inloopmiddag/kaarten
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur
 in het Joffershof
Bijeenkomst alleenstaanden
 1e zondag van de maand om 14.00 u.
 in Joffershof

Info 632028

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

Een leuke kaart en een mooi gedicht voor  
onze gasten 

Wij denken aan ze

Berichten uit het veld

Na een aantal dagen van donker, miezerig en 
koud weer is er vandaag weer ruimte voor de 
zon. De lucht is strak blauw en de temperatuur 
best aangenaam voor de tijd van het jaar. Het is 
de eerste dag van de Nationale Tuinvogeltelling 
en daar kom ik verderop nog op terug. Eerst ga 
ik echter een stuk fietsen, want dat is er niet van 
gekomen de afgelopen week. Een rondje langs de 
Maas en via Maashees, Smakt en Holthees weer 
terug naar huis. Bij mooi weer levert dat altijd wel 
iets bijzonders op.
Aan de rand van het dorp zijn Eksters al volop 
bezig met nestbouw. Met hun sterke snavels 
breken ze vakkundig twijgen van de bomen die ze 
dan kunstig verwerken in hun nest. Het nest wordt 
ook nog voorzien van een dakje. Heel knap en 
slim.
Zoals meestal het geval is, zit een grote groep 
Kokmeeuwen keurig op een rij op de botenkraan 
nabij de veerpont. Het ziet er gezellig uit en ik heb 
ook ontdekt waarom ze dat doen. Af en toe gooit 
de veerbaas stukken brood in de lucht die ze dan 
vakkundig opvangen. Slimme vogels toch! 
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Op het hoogste punt van de silo’s van Havens in 
Maashees zit een Slechtvalk de omgeving in de 
gaten te houden. Dat kan hij uitstekend vanaf zijn 
hoge positie. Als hij daar zit zijn er meestal geen 
andere vogels in de buurt. Ik geef ze geen ongelijk 
want je weet nooit of hij honger heeft. Verderop, 
op de Maas, zie ik iets wits dobberen. Door mijn
verrekijker ontdek ik al snel dat het een Grote 
Zaagbek is.

Grote Zaagbek (mannetje)

De Grote Zaagbek is een vrij grote langwerpige 
eend-achtige vogel. Meestal liggen ze vrij diep in 
het water. Het is een duikvogel die op vis jaagt. De 
mannetjes zijn voor het grootste deel wit met een 
zwarte kop en bovenhals. De rug is ook gedeel-
telijk zwart. De vrouwtjes zijn vooral grijs met een 
roodbruine hals en kop. De vrouwtjes hebben een 
duidelijke kuif, terwijl de mannetjes een raar bol 
achterhoofd hebben. Beiden hebben een lange 
snavel met een naar beneden gebogen punt. 
Grote Zaagbekken broeden niet in Nederland, 
maar vooral in het noorden van Schotland, 
IJsland, Scandinavië en de Baltische Staten. 
Meestal broeden ze in een boomholte langs meren 
en grote rivieren. Een paar dagen nadat de jongen 
uitgekomen zijn moeten ze al uit de boomholte 
springen, waarna hun moeder ze naar water in de 
buurt brengt. Daar moeten ze dan meteen zelf hun 
voedsel vangen. Echt een topprestatie voor die 
kleintjes. Zaagbekken komen naar Nederland om 
te overwinteren op zoet water. 
Na deze mooie waarneming fiets ik terug naar 
huis, waar de Tuinvogeltelling op mij wacht. Het 
is een drukte in onze tuin omdat ik al de gehele 
winter voer aanbied. De vogels weten dat en 
vliegen af en aan en het valt nog niet mee om ze 
te tellen. Vooral bij de talrijke Huismussen is dit 
lastig. Ook Koolmezen en Pimpelmezen laten zich 
volop zien. Gelukkig komt een Grote Bonte Specht 
ook even genieten van de vogelpindakaas in het 
half uur dat ik moet tellen. De Gaai die meestal 
ook even komt kijken is er nu niet. Hij heeft zeker 
andere bezigheden vandaag. Toch mogen de 
resultaten er best zijn voor onze relatief kleine 
tuin. Overeenkomstig de landelijk trend, was de 
Huismus het talrijkst gevolgd door de Koolmees, 
de Pimpelmees en de Merel. Ik heb 11 verschil-
lende soorten kunnen tellen met een totaal van 41 
vogels.

De dag na de telling liep ik naar buiten, de tuin in, 
en zag nog net een Sperwer wegvliegen met een 
Pimpelmees in zijn klauwen. Dat had hij ook best 
een dag eerder kunnen doen.

Ton van den Berg

Afschrijven gemeentelijke 
aanslagen vier voormalige 
gemeenten in Land van Cuijk in 
maart

Veel inwoners maken gebruik van het gespreid 
betalen van de aanslag van de gemeentelijke 
belastingen. Dat gebeurt via een zo geheten auto-
matische incasso, het automatisch afschrijven van 
de aanslag van de bankrekening. Het gaat hierbij 
om de gecombineerde aanslag van onroerende-
zaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing en in 
Grave nog de hondenbelasting.

Doorschuiven incasso naar maart
Het samenvoegen van de belastingadminis-
traties van de vijf voormalige gemeenten duurt 
langer dan voorzien. En dat betekent dat de 
gemeente Land van Cuijk de afschrijvingen 
twee maanden doorschuift. Het gaat hierbij 
om de aanslagen over 2021 van de voorma-
lige gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill 
en Sint Hubert. Voor inwoners van de voorma-
lige gemeente Sint-Anthonis verandert er niets, 
omdat hier de Belastingsamenwerking Oost-
Brabant (BSOB) de afschrijving van de aanslag 
over 2021 nog verzorgt.

Rekening mee houden
Wat betekent het doorschuiven van de 
incasso’s? De gemeente int de aanslagen voor 
januari en februari nu in maart en april. Voor de 
meeste inwoners gaat het alleen om de termijn 
van januari. Voor een aantal ook nog die van 
februari. Eind maart of eind april 2022 valt de 
aanslag over 2022 in de bus en de gespreide 
betaling van die aanslag start dan of in april of in 
mei. Het is verstandig om er nu rekening mee te 
houden dat de afschrijvingen over 2021 in maart 
weer starten. Als u door het doorschuiven beta-
lingsproblemen krijgt, neemt u dan contact op 
met de gemeente via het telefoonnummer: 0485-
854000. Of stuur een mail naar: 
belastingen@landvancuijk.nl
Dan zoeken we naar een oplossing.
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Inzicht in jezelf en je leven door

Familieopstellingen

En nee, je neemt niet je eigen familie mee!

Als coach heeft Christa een eigen praktijk 
in Vortum-Mullem, Positivity, coaching & 
training. Je kunt hier terecht voor Coaching, 
Familieopstellingen, Klankschalensessies, 
Reiki cursussen, NLP workshops en de 
Jaargroep Levensgeluk.

Sinds een aantal jaren begeleidt ze 
Familieopstellingen, maar wat is dat nou eigenlijk? 
En de vraag die ze regelmatig krijgt “Neem je dan 
ook je eigen familie mee?” 

Om te beginnen, een korte intro…
Een Familieopstelling (ook wel Systemisch 
Werken genoemd) is een methodiek om inzicht 
te krijgen in persoonlijke problemen, patronen 
en verstoorde (familie)relaties. Uitgangspunt 
bij Familieopstellingen is dat veel persoonlijke 
problemen voortkomen uit “verstrikkingen” in het 
familiesysteem. 

Herkenbaar?
Misschien herken je wel van die hardnekkige 
patronen en overtuigingen in je leven, bijvoor-
beeld dat je altijd overmatig aan het zorgen bent, 
het lastig vindt om goede relaties aan te gaan of 
het gevoel hebt dat het leven je vaak tegenzit. 
De ervaring leert dat dit soort thema’s kunnen 
voorkomen uit de eerder genoemde “verstrikking” 
in het familiesysteem. Als je bijvoorbeeld thuis 
vaak moest bemiddelen bij ruzie ben je op de plek 
naast je ouders terecht gekomen, in plaats van op 
de “kindsplek” met alle gevolgen van dien. 

Je neemt niet je eigen familie mee
Als je een thema inbrengt bij een 
Familieopstelling, dan doe je dat zonder je eigen 
familieleden mee te nemen. Je werkt met andere 
deelnemers uit de bijeenkomst; zij staan repre-
sentant voor jezelf en jouw familieleden. Ze 
kiezen intuïtief een plek in de ruimte, je maakt als 
het ware een opstelling. Reacties, ervaringen en 
bewegingen van de representanten met betrek-
king tot dit thema geven vaak veel inzicht in wat 
er speelt, het legt onderliggende dynamieken 
bloot.

Wat kan een opstelling je brengen?
Deze inzichten worden gebruikt in het verdere 
verloop van de opstelling en geeft de mogelijk-
heid om je los(ser) te maken van verstrikkingen en 
jouw “juiste” plek in te nemen. Dit kan resulteren 
in bijvoorbeeld meer levenslust, vergroten van je 
zelfvertrouwen, loslaten van schuldgevoelens en 
verbetering van relaties.

Zelf een opstelling ervaren?
Wil je zelf een Familieopstelling ervaren als vraag-
steller of eerst eens meedoen als representant? 
www.positivitycoaching.nl of 06-53232297

Begeleidster Familieopstellingen - Christa Verberkt

Schouwburg Cuijk weer open 
voor publiek

Na een sluiting van bijna twee maanden 
gingen woensdag 26 januari de deuren van 
Schouwburg Cuijk weer open. Het publiek kan 
de komende tijd genieten van voorstellingen 
van onder meer operazanger Henk Poort, caba-
retier Roué Verveer en zanger Frank Boeijen. 

Bart Vaessen, directeur van de schouwburg, is blij 
met de aangekondigde versoepelingen. “Nu de 
schouwburg en de horeca weer open zijn, kunnen 
we ons publiek eindelijk weer een avondje uit 
aanbieden. Iets wat veel mensen de afgelopen tijd 
gemist hebben.”
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Programma in beweging
Ondanks het goede nieuws dat de theaters weer 
beperkt open zijn, kunnen niet alle geplande voor-
stellingen doorgaan. “Veel acteurs en muzikanten 
moeten weer starten met repeteren en kunnen 
daarom niet gelijk hun voorstelling weer spelen”, 
legt Vaessen uit.  “Sommige producenten hebben 
hun tournee zelfs moeten annuleren door de 
sluiting.”

Daar komt nog bij dat minder gasten kunnen 
plaatsnemen in de zaal, als gevolg van de ander-
halve meter afstand. De schouwburg overlegt 
daarom met de artiesten of zij bijvoorbeeld de 
voorstelling twee keer kunnen spelen, of dat de 
voorstelling wordt verplaatst. Het publiek wordt 
hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Het programma is dus nog in beweging. Vaessen: 
“We proberen nog voorstellingen bij te boeken 
die goed passen bij de huidige omstandigheden. 
Nu we weer open zijn, willen we natuurlijk zoveel 
mogelijk mensen een leuke avond bezorgen. Houd 
daarom zeker onze website in de gaten.”

Frank Boeijen en Roué Verveer
De komende tijd is het publiek welkom bij voor-
stellingen van onder andere operazanger Henk 
Poort, countryband Her Majesty en bij de première 
van Frank Boeijens theatertournee. Verder is er 
een speciaal Liefdescollege op Valentijnsdag en is 
de nieuwste cabaretvoorstelling van Roué Verveer 
te zien. 

Tijdens de voorstellingen zit het publiek op 
anderhalve meter afstand. In het gebouw zijn 
mondkapjes verplicht en bij toegang wordt om een 
coronatoegangsbewijs gevraagd. Verder geldt, net 
als voor andere instellingen, een sluitingstijd van 
22.00 uur.

Het actuele programma is te vinden op 
schouwburgcuijk.nl 

Afscheid oud-burgemeester  
Van Soest.

Onze oud-burgemeester Van Soest heeft per 
31-12-2021 zijn taak als burgemeester van de 
oude gemeente Boxmeer neergelegd.

Hij heeft aangegeven dat hij graag in ieder dorp 
een bezoekje wil brengen om afscheid te nemen 
van zijn inwoners.

In Vierlingsbeek was dit aanvankelijk gepland 
op zaterdag 27 november 2021. Door de aange-
scherpte Corona-maatregelen heeft dit afscheid 
geen doorgang kunnen vinden. Maar wij zijn 
niet voor één gat te vangen! We zullen als 

Vierlingsbeek alsnog op gepaste wijze afscheid 
nemen van onze oud-burgemeester en wel op 
zaterdag 21 mei 2022 van 14:00 tot 17:00 uur.

Uiteraard zijn alle inwoners van Vierlingsbeek 
daarbij van harte welkom.

Het programma is als volgt:

• De burgemeester wordt samen met zijn vrouw 
opgehaald in Boxmeer.

• Om 14.00 uur is er een ontvangst in een klein 
comité in het Koningskerkje. Hierbij zijn 10 
kinderen van de basisschool aanwezig die 
hiervoor uitgeloot zijn.

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

• De aanwezigen mogen een wens voor de 
burgemeester noteren op een speciaal 
vlaggetje, dat na afloop in de Bèkse toren die 
vooraan in de kerk staat gestopt kan worden. 
Dit vlaggetje is eerder verstrekt, maar wij 
kunnen ons voorstellen dat u dat niet meer 
heeft. Extra exemplaren kunt u halen bij 
Bibliobeek en PLUS Verbeeten.

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

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

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

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

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

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

Uiteraard zullen we de dan geldende corona regels 
hanteren. 

Het comité.

Rein, Huub, Esther en Piet.

Vragen? Bel gerust even: 06-54661197. 
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Het combinatieteam Activerooy/MVC’64 dames 
2 is eind 2021 winterkampioen geworden. Door 
de maatregelen moest de felicitatie even uitge-
steld worden. Op dinsdag 1 februari werden de 
dames tijdens de training verrast met bloemetjes 
van de besturen. Tegelijkertijd kregen ze nieuwe 
wedstrijdshirts dankzij sponsoring van Rob Elens 
van Het Beterhuis uit Meijel.

Toewijzingsregels sociale 
huurwoningen verruimd

Senioren met een laag inkomen maar met een 
vermogen boven de zorgtoeslaggrens mogen 
desgewenst voortaan naar een duurdere 
sociale huurwoning. KBO-Brabant is blij met 
deze verruiming van de toewijzingsregels per 1 
januari 2022, al is nog niet bekend hoe woning-
corporaties die concreet gaan toepassen. De 
toewijzingsregels voor sociale huurwoningen 
met een huur boven € 633,25 per maand zijn 
per 1 januari 2022 verruimd. Deze duurdere 
sociale huurwoningen zijn nu ook toeganke-
lijk voor senioren met alleen AOW, eventueel 
aangevuld met een klein pensioen, maar met 
een vermogen boven de zorgtoeslaggrens van 
€ 120.020,- (dit is voor alleenstaanden, voor 
echtparen is de grens € 151.676,-). Dit is een 
belangrijke verbetering, aangezien een deel van 
de (nieuwere) seniorenwoningen in dat duurdere 
huursegment valt. Voorheen kwamen senioren 
die daar graag in wilden wonen en de huur met 
hun vermogen ook gemakkelijk konden betalen, 
daar toch niet voor in aanmerking vanwege hun 
lage inkomen. Dankzij de recente verruiming 
van de toewijzingsregels komen er nu meer 
woonopties beschikbaar voor senioren, en dat 
draagt weer bij aan de gewenste doorstroming 
op de woningmarkt. 

Het rigide toewijzingsbeleid in het verleden 
leidde tot schrijnende situaties. Een voorbeeld. 
Een echtpaar woont al ruim 50 jaar in de woning 
die ze ooit zelf hebben gebouwd, in het dorp 
waar ze al hun hele leven wonen. Hun inkomen 
bestaat uit AOW en een klein aanvullend 
pensioen. In hun dorp heeft de woningcorpo-
ratie een aantal nieuwe huurwoningen voor 
senioren gebouwd. Het echtpaar wil daar graag 

Naar Lourdes per bus  
en/of vliegtuig.

In 2022 gaat Lourdesgroep Maas en Peel van 
6 t/m 14 mei weer een busreis organiseren 
vanuit Venray. Dit onder de vlag van het Huis 
voor de Pelgrim. 

De 9-daagse busreis brengt u niet alleen naar 
Lourdes, maar laat u onderweg ook genieten 
van al het moois dat Frankrijk te bieden heeft. 
Naast deze prachtige busreis is het mogelijk 
de reis naar Lourdes per vliegtuig te maken. De 
data voor een reis per vliegtuig zijn van 8 mei 
t/m 13 mei en van 12 t/m 17 september. We 
vliegen vanaf Maastricht. 
Bent U CZ verzekerd en hebt U een medische 
achtergrond, dan kunt U in aanmerking komen 
voor een korting van ruim € 600,00. Wij komen 
bij U aan huis voor uitleg over onze reizen. Voor 
nadere inlichtingen en eventuele aanmelding 
kunt u contact opnemen met Cristien Goumans 
tel: 0623532814. 

ActiveRooy uit Venray en MVC'64 uit Maashees 
werken al een tijdje samen. Dit zorgt ervoor dat 
er evenwichtigere teams samengesteld kunnen 
worden en het volleybal in de regio sterk vertegen-
woordigd blijft.

Dames 2 ActiveRooy/MVC’64 speelt bij Nevobo 
in de 3e klasse O. Nevobo heeft de competitie 
weer opgestart en hoopt met een verlenging tot en 
met mei de meeste wedstrijden te kunnen spelen. 
En dan hoopt Dames 2 natuurlijk weer met een 
kampioenschap te eindigen.
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naartoe verhuizen, omdat hun eigen woning 
en de tuin te groot zijn geworden, de ouder-
domskwalen toenemen en ze zo lang mogelijk 
zelfstandig willen en ook wel moeten blijven 
wonen. De seniorenwoning die nu te huur is 
voldoet helemaal aan hun wensen: betaalbaar, 
in hun eigen dorp waar ze hun sociale netwerk 
hebben en waar ze actief deelnemen aan het 
verenigingsleven. Er is echter één probleem: 
hun inkomen is te laag voor deze huurwo-
ning die € 710,- per maand kost. Terwijl ze 
met de verkoop van hun huidige woning straks 
€ 450.000,- op hun bankrekening hebben 
staan, wordt er op grond van hun inkomen van 
uitgegaan dat deze huurprijs hun financiële 
draagkracht te boven gaat. Dankzij de verrui-
ming van de toewijzingsregels per 1 januari 
2022 is aan deze niet uit te leggen situatie 
gelukkig een einde gekomen.

Paspoorten en identiteitsbewijzen
Op verzoek thuisbezorging mogelijk 

Woon je in de gemeente Land van Cuijk? Dan 
kun je vanaf nu een aangevraagd paspoort 
of identiteitsbewijs thuisbezorgd krijgen. 
Daarvoor hoef je dus niet meer naar het 
gemeentehuis te komen. Handig, nietwaar? 

Eén keer naar gemeentehuis
Voor een nieuw paspoort of een nieuwe identiteits-
kaart moest je eerst twee keer naar het 
gemeentehuis komen. Een keer om het aan te 
vragen. En een keer om het op te halen. Die 
tweede keer hoeft nu niet meer. Als jij dat wil, 
bezorgen we het thuis. Thuis bezorgen doen we 
van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 
21:00. Maar op zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur 
kan ook. Deze thuisbezorging is gratis. 

Ander adres
Vind je het handiger om jouw paspoort of identi-
teitskaart op een ander adres af te laten leveren? 
Bijvoorbeeld op jouw werk of op een vakan-
tieadres in Nederland? Dat kan. We bezorgen 
het graag op ieder ander adres in Nederland 
waar jij op dat moment bent, behalve op de 
Waddeneilanden. 

Hoe werkt het? 
Je maakt een afspraak met de gemeente via 
www.landvancuijk.nl Je geeft aan dat je een 
paspoort of identiteitskaart wil aanvragen. Je 
komt op het tijdstip van je afspraak naar het 
gemeentehuis. Bij de balie geef je aan of je het 
document komt ophalen of dat je het thuisbezorgd 
wil hebben. De baliemedewerker bekijkt of thuis 
bezorgen kan. Er zijn namelijk een paar uitzonde-
ringen, bijvoorbeeld: 

• Bij een spoedaanvraag. Thuisbezorgen duurt 
namelijk altijd enkele dagen langer. Het 
paspoort moet immers eerst nog naar de 
bezorgdienst.  

• Als in het oude paspoort nog een geldig 
visum zit. 

• Bij de aanvraag van een vreemdelingen- of 
een vluchtelingenpaspoort. 

Bezorgdienst
We bezorgen het paspoort of identiteitskaart veilig 
bij je thuis. Een speciale, vertrouwde 
bezorgdienst zorgt daarvoor. Geen zorgen dus dat 
het kwijtraakt.

Rijbewijzen
Binnenkort gaan we ook aangevraagde rijbewijzen 
thuis bezorgen. Nu kan dat nog niet maar over een 
paar weken hopen we dat het wel kan. Je leest er 
hier dan meer over. 

Informatie
Wil je meer weten over dit onderwerp? Bel dan 
met de gemeente: 0485 – 85 40 00.

Cadeaubonactie ‘energie 
besparen’ huurders gemeente 
Land van Cuijk

Deze week ontvangen de huurders van de 
woningcorporaties en particulieren een brief 
van de gemeente over de cadeaubonactie 
‘energie besparen’. Huurders 
in de gemeente Land van Cuijk 
kunnen een gratis cadeaubon 
van € 45,- aanvragen bij het 
Regionaal Energie Loket.  
Doe dit via 
www.regionaalenergieloket.nl/cadeaubon
 
Deze cadeaubon is in te wisselen voor kleine ener-
giebesparende producten. Zo kunnen huurders 
direct aan de slag met energie én geld besparen. 
Lukt het digitaal aanvragen niet, bel dan met tele-
foonnummer: 0485-854000. We maken dan een 
telefonische afspraak voor het aanvragen van de 
cadeaubon. 



12

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























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

Meer energiebespaaracties
Voor huurders zijn er meer energiebespaar-
acties. Denk aan een afspraak met een 
energiebespaarcoach of het lenen van een ener-
gieverbruiksmanager en luchtkwaliteitsmeter. Kijk 
hiervoor op de website van de gemeente www.
landvancuijk.nl en zoek op ‘energiebespaaracties’. 
Heeft u vragen over deze actie voor huurders? 
Mail dan naar cadeaubon@regionaalenergieloket.nl
of bel 088 – 5254110 (ma-vr van 9.00 tot 17.30 
uur, best bereikbaar in de ochtend).
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Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

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: 14 t/m 19 februari
  Valentijnstaartje € 12,50
  Joegoslavische abrikoos € 13,00
  5 Gesorteerde harde broodjes € 2,10

Reclame: 21 t/m 26 februari
  Carnavalsvlaai € 13,00
	  Huiknappers € 2,40
  8 Zachte witte bollen + 2 gratis

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

� adverteren
doet verkopen

Olie en Gas Service

Smeermiddelen

Gasflessen

Propaangas (tanks)

Brandstoffen

Technisch Advies

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

 

 
 
 
 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

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

Molenweg 1
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist
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� adverteren
doet verkopen

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

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
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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

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

 

 

Diverse verven en texen: 
 Gratis kleuradvies 
 Direct op de juiste kleur te mengen  
 Groot assortiment tapes, kwasten, rollers etc. 

 

 
 

 

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

GORDIJNEN  •  VLOEREN  •  RAAMDECORATIE  •  KLEUR- & INTERIEURADVIES

20% KORTING OP GORDIJNEN
Actie geldt van 14 t/m 26 februari 2022. Vraag naar de voorwaarden.


