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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 15 maart 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 5 9 maart 2022

Na 2 tropische stormen met orkaankracht, Ana en 
Batsirai, kunnen we nu de balans opmaken. 
Onze rijstplantage hebben we tot 3 keer toe 
opnieuw moeten inzaaien, omdat de hitte 
voor de regen en de storm de tere rijstplantjes 
verschroeide. We hopen dat het nu beter gaat 
lopen, maar hebben geen enkele garantie. 

Onze broodoven heeft nogal wat stormschade 
opgelopen en moet ter plekke worden hersteld of 
worden herbouwd naast het sociaal centrum. Deze 
mogelijkheden gaan we eerst zorgvuldig bepreken 
en afwegen. 

Het sociaal centrum hebben we voor een ramp 
behoed door op tijd de laatste pilaren te storten 

tussen de losstaande muren, zodat deze niet 
om konden vallen door de enorme windkracht. 
20.000 gezinnen in heel Mozambique zijn dakloos 
geworden. 

Wij hadden nog geen dak geconstrueerd, omdat 
het budget niet toereikend was. In de komende 
maanden willen we dit met jullie realiseren en 
tevens het sociaal centrum voorlopig dan gaan 
inrichten voor de tijdelijke opvang van de daklozen 
uit de omgeving. We blijven optimistisch en geven 
het niet zomaar op, omdat we ondanks deze 
tegenslagen ook terug kunnen kijken op mooie 
resultaten. En die zijn zeker de moeite waard. 
Nog even dit : de huidige inflatie heeft sommige 
groepen in Nederland zwaar getroffen, maar de 
derde wereld gaat hierdoor nu alleen maar van 
armer naar nog armer. Dat is een realiteit helaas. 
Wij alleen kunnen het verschil maken door dit 
project tot een goed einde te brengen. Wij hebben 
samen met jullie het volste vertrouwen in het 
slagen van deze missie. Dank iedereen voor 
de gevraagde aandacht en wellicht komen we 
binnenkort met meer positieve resultaten. Nog effe 
de schouders eronder.

Ruud Ewals, namens de werkgroep Annette, 
Margreet en Ronique
Ps. Het volgende verslag zal o.a. een financieel 
rapport bevatten
Ons rekeningnummer: 
RBB Arts - NL 91 INGB 0627067492

De verwoeste broodoven

Voortgangsverslag 2 

Kleinschalige landbouwcoöperatie Moçambique

Het sociaal centrum in wording
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Van de Redactie:

Zijn we net bekomen van een pandemie 
die ons leven 2 jaar in zijn ban heeft gehad, 
wordt het dagelijks nieuws beheerst door de 
verschrikkingen in Oekraïne. Deze laatste 
gebeurtenis zorgt er echter wel voor dat we 
allemaal beseffen hoe belangrijk het is om in 
een vrij en democratisch land te leven.

Na 2 jaar hebben we eindelijk weer Carnaval 
kunnen vieren! De Carnavalsvereniging had 
in zeer korte tijd toch een programma in 
elkaar kunnen zetten. Hiervoor onze compli-
menten! Onder leiding van Prins Denny en 
Jeugdprinses Lieke hebben we even onze 
dagelijke sores kunnen vergeten, en genieten 
van hoe fijn het is om in het Keieschietersriek 
Carnaval te vieren.

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Adrienne van Groenland, 
Frank van Bommel
Tel: 06-41209403

redactie@dorpsbladglobaal.nl
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
abonnement@dorpsbladglobaal.nl
 
Abonnementsprijs: € 12.50
IBAN: NL77RABO0154392502
 
www.dorpsbladglobaal.nl 

AGENDA

Kijk voor de actuele informatie op de websites 
van de betreffende organisatie

Heb je oud ijzer, geen nood
Breng het naar onze container voor schroot 
op Staaiweg 25

2022
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag 
t/m zondag Happen en Stappen in 
Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl

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

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

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
19 mrt Gilde Groeningen: Potgrondactie
21 mrt VOVG: Bloemschikken
26 mrt Gryphus: 50 JAAR SOOS: NEVER MIND  
 THE DJ’S
29 + 
31 mrt Collecte Samen Sterk voor Goede   
 Doelen
30 mrt VOVG: Jaarvergadering 2022 aanvang:  
 19:30 uur Plein 27 Maashees
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
13 apr VOVG: Uitstapje
19 apr KBO: Bezoek Brabant museum Gemert
23 apr Gryphus: 50 JAAR SOOS: LIVE ON   
 STAGE: THE VOLUNTEERS
3 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking
6 mei Zonnebloem: boottocht
9 mei Vergadering DR Groeningen. Wilt u de   
 vergadering bijwonen? Graag vooraf   
 doorgeven via 
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
19 mei VOVG: Wandeltocht
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 KBO: Fietsdag
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
17 juni VOVG: Fietstocht
2 juli Zanggroep EvergreenVierlingsbeek: 
 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
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16 aug KBO: Kermismatinee
25 aug KBO: Kevelaer
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur
7 sept KBO: Fietsmiddag
12 sept Vergadering DR Groeningen. Wilt u de   
 vergadering bijwonen? Graag vooraf   
 doorgeven via 
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
15 sept VOVG: Najaarsontmoeting
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
21 sept KBO: Excursie bierbrouwerij
24 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t
1 okt KBO: Dag van de ouderen
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur
4 okt VOVG: Lezing “Borsten en zo”
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
19 okt KBO: Kermismuseum Vortum/ Museum  
 Tonny Ebben Groeningen
27 okt VOVG: Bezoek aan MFA Knillus
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur
8 nov VOVG: Tapashapjes en spellenavond
14 nov Vergadering DR Groeningen. Wilt u de   
 vergadering bijwonen? Graag vooraf   
 doorgeven via 

 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
16 nov KBO: Herfstwandeling
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur
7 dec VOVG: Eindejaarsviering
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 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
2 apr Oud papier Soetendaal 
 Oneven huisnummers 
 van 09:00 tot 12:00 uur 
 Gilde, tel. 06-43246914
7 apr GFT groenbak / Restafval
14 apr GFT groenbak / Plasticafval
16 apr Oud papier Soetendaal 
 Even huisnummers 
 van 09:00 tot 12:00 uur 
 Herleving, tel. 06-48236890
21 apr GFT groenbak
28 apr GFT groenbak / Plasticafval
30 apr Oud papier Soetendaal 
 Oneven huisnummers 
 van 09:00 tot 12:00 uur 
 ZEV, tel. 06-54661196

Bedevaart naar de SMAKT

Zaterdag 18 maart gaan de Parochie MARIA 
MOEDER VAN DE KERK naar de Bedevaart 
naar SINT JOZEF in SMAKT

Om 19.00 uur is er een Plechtige Heilige Mis 
die wordt opgeluisterd door een koor.

We vragen de Heilige Jozef om vrede in de 
wereld en onze eigen intenties.

We hopen op vele parochianen in deze viering.

LITURGIEGROEP

VIERLINGSBEEK /MAASHEES

Staat de collecteweek van: “Samen Sterk 
voor Goede Doelen” al op uw kalander?
 
De collecte van de 13 deelnemende organi-
saties, zal plaatsvinden op dinsdag 29 maart 
en donderdag 31 maart.
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Landelijke Opschoondag op 
zaterdag 19 maart.

Op zaterdag 19 maart kunnen we weer aan de 
slag voor een zwerfafvalvrij Vierlingsbeek en 
Groeningen. 
In samenwerking met Damesgymclub 
Vierlingsbeek e.o. en KBO Vierlingsbeek/
Groeningen wordt alweer voor de achtste 
keer het opruimen van het zwerfafval in de 
straten, paden en pleinen in Vierlingsbeek en 
Groeningen georganiseerd. 

Een schoon dorp is voor iedereen belangrijk: 
je woont er prettiger, de kinderen kunnen vrijer 
spelen en je voelt je veiliger. Wij zijn toch het 
groenste dorp aan de Maas!!
We komen op zaterdag 19 maart om 09.00 uur 
bij elkaar in Gemeenschapshuis Joffershof. Alle 
deelnemers krijgen daar koffie/thee met een over-
heerlijk stukje vlaai. In groepjes van drie á vier 
personen wordt om 09.30 uur begonnen met het 
opruimen van het zwerfafval. Iedereen krijgt een 
route aangewezen en voor iedereen is er een 
veiligheidshesje, handschoenen en een prikstok. 
Alle straten, paden en pleinen in Vierlingsbeek 
en Groeningen kunnen worden opgeschoond, 
maar dan moeten er wel genoeg vrijwilligers 
zijn. Maar als je in een schoon Vierlingsbeek en 
Groeningen wilt leven, wonen, spelen of werken, 

dan wil je daar toch aan mee werken! Vorig jaar 
waren er ruim 60 vrijwilligers aanwezig. En hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd, des te minder 
zwerfafval!

Om 11.30 uur is men weer terug in 
Gemeenschapshuis Joffershof en krijgt iedereen 
soep en broodjes aangeboden. Dat heeft men 
wel verdiend na enkele uurtjes in de mooie en 
dan schone omgeving van en in onze dorpen het 
zwerfafval in de vuilniszakken gedaan te hebben. 
De koffie, vlaai, soep en broodjes worden 
beschikbaar gesteld door de dorpsraden van 
Vierlingsbeek en Groeningen.
Sta op en meld je aan om onze teams bij de 
opschoondag te versterken met jouw hulp. Iedere 
inwoner van Vierlingsbeek en Groeningen is van 
harte welkom. Ook kinderen met hun ouders en/
of met hun opa’s en oma’s zijn van harte welkom. 
Voor de kinderen ligt een leuke verrassing te 
wachten!!

Doe mee om onze dorpen nog schoner en 
mooier te maken dan ze al zijn!!

Daarvoor is dan wel jouw hulp nodig.
Geef je vóór zaterdag 12 maart op bij Jos en 
Wilma van Boekel.
Telefoon 0478-631839 of 06-20653887. 

Jaarlijks organiseert ons gilde in maart de potgrondactie in Vierlingsbeek & Groeningen. 

Op zaterdag 19 maart 2022 bieden we de zakken potgrond weer huis-aan-
huis aan met directe levering (coronaproof).  

Ook is er de mogelijkheid om de potgrond vooraf online te bestellen en te 
betalen via https://groevie.myonline.store/ 

Dit laatste is makkelijk voor u èn voor ons. Bestellen kan t/m vrijdag 18 maart. 

Kosten per zak potgrond à 40 liter zijn: € 5,50. 

Mocht u liever op een andere manier willen bestellen of heeft u vragen over 
deze actie, neem dan contact op met: Marjon Hermans-Ermers via een 
telefoontje/appje: 06-13396427 of mail: marjon@gildegroeningen.nl.   

Bij voorbaat dank voor uw bestelling en de steun aan onze vereniging! 
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JAARVERGADERING EN OPSCHOON-
DAG
Op 11 maart houdt KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
haar jaarvergadering in gemeenschapshuis 
Joffershof

Op 19 maart is de Nationale Opschoondag, geor-
ganiseerd door Damesgymclub en KBO.
Komt u ook helpen? Aanmelden kan bij Jos en 
Wilma van Boekel, tel: 0478-631839

KIENDATA KBO
Op 18 maart en 1 april wordt er gekiend in 
Joffershof. Aanvang 13.45 uur gemeenschapshuis 
Joffershof.

VASTE ACTIVITEITEN 
Onderstaande activiteiten worden georganiseerd 
door KBO Vierlingsbeek/Groeningen. Daar waar 
SWOGB vermeld staat, kunnen ook niet-leden 
deelnemen aan de activiteit.

Biljarten in het Joffershof (swogb)   
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
Yoga  (swogb)    
  dinsdag van 8.45 – 9.45 uur in    
 Joffershof 
 dinsdag van 16.45 – 17.45 uur in 
Joffershof Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal 
(swogb)  
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur  
  Info 631839
Jeu de Boules Joffershof (swogb)  
  dinsdag van 13.30 - 15.30 uur   
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur  
  Info 631918
Bewegen voor Ouderen zitgym in het Joffershof 
(swogb)
  dinsdag van 15.00 -16.00 uur  
Bewegen voor Ouderen in het Joffershof (swogb)
 vrijdag:  van 9.30 - 10.15 uur  
  en van 10.30 – 11.15 uur  
Damesgymclub (swogb)   
 maandag 18.30 – 19.30 uur gymzaal 
  basisschool
  Info Gerrie Willems 0478-631896
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof    
 donderdag van 14.00 - 16.00 uur 

Bijeenkomst alleenstaanden in Joffershof 
 1e zondag van de maand om 14.00 u.           
 Info 632028

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

Op vrijdag 6 mei organiseert de Zonnebloem 
Vierlingsbeek Groeningen een boottocht 
over de Maas samen met Maashees en 
Sambeek 

Wij willen graag mensen uitnodigen van 75 jaar 
en ouder om hier aan deel te nemen.

De boottocht is geheel verzorgd en de 
kosten zijn eenmalig 35 euro.

Lijkt het u wat, graag even bellen naar :
Tinie Teunesen 631998 of Wies Willems 631745
Dan brengen wij u een formulier dat u in kunt 
vullen. 
Vervoer graag zelf regelen.

===================================

Onze gasten krijgen persoonlijk een 
uitnodiging.

Misschien tot ziens op vrijdag 6 mei!

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen
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Berichten uit het veld

Medio februari was het weer tijd voor de maan-
delijkse winter- en watervogeltelling. Deze keer 
had mijn collega-teller weer tijd om mee te gaan 
en onder een stralende zon stapten we samen op 
de fiets voor het eerste deel van het telrondje, dat 
in totaal 42 km groot is.
In het eerste half uur zagen we vooral de normaal 
veel voorkomende en algemene vogels zoals 
Waterhoen, Meerkoet en Wilde Eend. Bij de 
watermolen zat en stel Kramsvogels in de 
boomgaard te genieten van de afgevallen appels. 
Met hun luid tsjak, tsjak trokken ze meteen 
de aandacht. Bij Havens in Maashees zat de 
Slechtvalk weer op de silo zoals gebruikelijk de 
laatste tijd, en op de Maasoever ontdekten we 
vier Grote Canadese Ganzen. Even keken ze op, 
maar daarna gingen ze onverstoorbaar verder 
met eten. We fietsten verder richting Geijsteren 
en draaiden de Campagne op. Via de zandweg 
fietsten we weer terug richting Maashees, onder-
tussen goed oplettend. Plotseling zag ik een 
grijze vogel met witte stuit snel in het struik-
gewas verdwijnen. In eerste instantie dacht ik aan 
een Tapuit, maar dat kan eigenijk niet in deze tijd 

van het jaar. Roerloos bleven we staan en toen 
verschenen er vier Goudvinken; twee vrouwtjes 
en twee mannetjes. Het mannetje Goudvink 
wordt door velen gezien als een van de mooiste 
vinken en daarmee als een van de meest waar-
devolle. Hier komt ook zijn naam vandaan. 
Goud slaat in dit geval niet op de kleur van het 
mannetje, maar op de waarde die veel mensen 
aan zijn verschijning hechten.

Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben een 
mooie zwarte kop. Het mannetje heeft een helder 
roze buik en wangen. Hij heeft een donkere staart 
en een witte streep op de vleugels. De rug is grijs 
en hij heeft een opvallend witte stuit, die vooral 
tijdens het vliegen goed zichtbaar is. Het vrouwtje 
is minder opvallend gekleurd. Goudvinken zijn vrij 
schuwe bosvogels, die zich niet snel laten zien. 
Daarom is onze waarneming ook zo bijzonder.
Na dit schouwspel fietsten we verder richting 
de Smakt en Holthees. Onderweg telden we, de 
hier meestal wel aanwezige, Kolganzen, Grauwe 
Ganzen en Toendrarietganzen. 

Net buiten Holthees, waar de Molenbeek parallel 
aan de spoorlijn loopt, zagen we iets heel opmer-
kelijks. Acht Blauwe reigers zaten op circa 1,5 
meter afstand van elkaar langs de beek. Het leek 
wel op een werkoverleg dat volledig Corona-
proof was. Zouden ze instructies van het RIVM 
gehad hebben? Deze gebeurtenis moesten we 
echt op foto vastleggen.

Blauwe Reiger werkoverleg (4 van de 8 deelne-
mers)

Heel tevreden fietsten we terug naar huis. Het 
was een mooie telling met een schitterend 
resultaat.
Het is mij opgevallen dat er de laatste dagen op 
verschillende plaatsen Ooievaars te zien zijn in de 
omgeving van Vierlingsbeek. Zo zag ik er eentje 
in het weiland langs de Maasheseweg (tussen 
Maashees en Venraij) en vier in de maasweide 
nabij de Weerd.
Door het zachte weer zijn ze waarschijnlijk in         
Nederland gebleven en niet weggetrokken.

Ton van den BergGoudvink (foto Ton Loeffen)
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Beste inwoner(s) van Vierlingsbeek,

Zoals jullie mogelijk weten is er door een groep 
enthousiaste inwoners(“het bouwteam”)van 
Vierlingsbeek gewerkt aan het kernen C.V. van 
Vierlingsbeek.
Momenteel staat dit geplubiceerd op https://ons.
landvancuijk.nl , waarbij u dit kunt vinden onder 
het kopje Uw dorp/wijk waar u op Vierlingsbeek 
klikt.
Wij hopen dat dit een naslagwerk is over ons dorp 
waar u zichzelf in kunt vinden, omdat er op dit 
moment nog aanpassingen aan gedaan kunnen 
worden, vragen wij uw feedback.
Mochten er vragen en/of opmerkingen over het 
kernen C.V. zijn wat u anders ziet, dan horen wij 
dat graag en ontvangen wij graag uw bericht 
op dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groe-
ningen.nl of middels een brief op het volgende 
adres: Dorpsraad Vierlingsbeek, Heihoekscheweg 
75, 5821 GH Vierlingsbeek.

Met vriendelijke groet,
Bouwteam kernen C.V. Vierlingsbeek.

Oproep Getuigen

Op 5 november 1943, Op die dag stort er een 
Amerikaanse bommenwerper neer bij de 
Watermolen in Vierlingsbeek en zorgt voor veel 
paniek in het dorp.

De leerlingen van de Laurentiusschool, uit die tijd, 
zullen zich die dramatische gebeurtenis onge-
twijfeld nog wel herinneren, want dat was hollen 
geblazen om een veilige bescherming te vinden, 
met de onderwijzers voorop en de leerlingen in 
hun kielzog. 
Het was in die tijd heel gewoon dat er gedurende 
de dag ook veel vliegverkeer was; bommenwer-
pers en de begeleidende jagers op weg naar 
Nazi-Duitsland; die toestellen vlogen steeds op 
een grote hoogte van 7000 tot 9000 meter en 
wij wisten inmiddels dit waren de Amerikanen. 
Het vliegverkeer gedurende de avond en nacht 
bestond hoofdzakelijk uit vliegtuigen van de 
Engelsen en Canadezen; de RAF en RCAF. Het 
zware gebrom van die grote aantallen vliegtuigen 
had een ding gemeen; het klonk ons als muziek in 
de oren. 

Al snel stonden destijds in de boomgaard achter 
de boerderij van de familie Bruijsten steeds meer 
kijklustigen naar het gecrashte toestel te kijken. 

Er schuilden in de kelders onder de boerderij 
verschillende mensen voor het oorlogsgeweld. 
Deze mensen werden op een zeer bijzondere wijze 
op de hoogte gehouden van het neerstortende 
vliegtuig.

Dit toestel, de 42-39831 call sign UX-L, behoorde 
tot de 92e bommenwerpergroep van het 
327-squadron van de Amerikaanse luchtmacht. 
Op de hoek Sleijbergweg en, wat tegenwoordig 
Warmeerweg heet, crashte het toestel vervol-
gens op het grondstuk, waar de familie Van Rens 
tegenwoordig haar bomen kweekt. Het toestel 
werd, na zijn bommen boven Gelsenkirchen te 
hebben gelost, geraakt door Duits afweergeschut 
en Duitse jagers, waardoor het zijn thuishaven 
Podington in Engeland niet meer kon bereiken.

De tien bemanningsleden wisten zich met hun 
parachute in veiligheid te brengen; negen van hen 
werden door de Duitsers gevangengenomen; één 
bemanningslid wist te ontsnappen en terug te 
keren naar Engeland.

De onlangs opgerichte Werkgroep Warmeer gaat 
in augustus van dit jaar een informatiebord over dit 
voorval plaatsen nabij de crashplek. Om er zoveel 
mogelijk informatie over te verzamelen, is er onder 
meer al gesproken met enkele getuigen van toen: 
Piet Gommers, Piet Peters, Gerrit van Treek en 
Piet Kaanen, van wie de eerste twee genoemden 
helaas zijn overleden.

Wij vragen ons af of er nog getuigen van destijds 
zijn die hun verhaal willen vertellen? Heeft er nog 
iemand informatie over dit voorval? Heeft iemand 
nog stukken van dit vliegtuig? Foto’s? Het is de 
bedoeling om ons verhaal zo compleet mogelijk te 
krijgen.

Wie kan ons helpen?

Werkgroep Warmeer - Leo Janssen
Tel 0478 582175
Mob 06 53693428
Email: leojanssen1954@ziggo.nl

Bemanning van de B17-G
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Na bijna 2 jaar onzekerheid, was het dan eindelijk 
zo ver: op een enkele regel na ging Nederland 
weer open. We hadden net voor de 4e keer 
onze jaarvergadering ingepland. Deze zal nu op 
woensdag 30 maart plaatsvinden. Omdat we niet 
wisten wat de regelgeving zou gaan doen, waren 
we wat betreft de locatie genoodzaakt om deze 
keer uit te wijken naar Maashees, dit omdat er 
in Vierlingsbeek geen accommodatie beschik-
baar was voor meer dan 40 personen. We gaan 
er wel van uit dat dit éénmalig zal zijn. Natuurlijk 
hebben wij als bestuur ook niet stil gezeten in de 
afgelopen tijd en hebben onze bezorgers 2 weken 
geleden bij alle leden de nieuwe activiteitenka-
lender samen met een inschrijfformulier in de 
brievenbus gedaan. De nieuwe kalender is deze 
keer wel een korte versie, maar alles staat erin. 
De viering van de Internationale Vrouwendag van 8 
maart is al geweest en binnenkort op maandag 21 
maart, hebben we een workshop bloemschikken 
op het programma staan. Deze wordt verzorgd 
door een van onze leden, Corry Peters. Zij zal 
ondersteund worden door onze voorzitter Monique 
van Bree. Tijdens de jaarvergadering lichten we de 
rest van het programma tot de zomer toe. Na het 
officiële gedeelte van de vergadering hebben we 
nog op de valreep entertainment kunnen regelen. 
Bij deze nodigen we onze leden nogmaals uit om 
naar de ledenvergadering te komen. Je kunt je 
nog tot uiterlijk 20 maart opgeven door het opga-
vestrookje ingevuld bij Thea Smits, Beekstraat 28 
of bij Monique Smits, Burggraaf 12 in de bus te 
doen. Het belooft een gezellige avond te worden 
met na het officiële deel muzikaal vermaak. Wij 
zorgen natuurlijk voor wat lekkers, voor en tijdens 
deze avond. Het belooft een gezellige avond te 
worden, waar we weer eens ouderwets bij kunnen 
kletsen.

Het Bestuur VOVG 

Hieronder weer 2 foto’s waarvan we weinig weten. 
De eerste is de bouw van iets. De pastoor staat er 
ook bij wat niet wil zeggen dat het een kerk of zo 
moet zijn. Het nummer is C01804, te vinden op de 
site.

De onderste foto is een heel oude. De kleuters zijn 
nu zeker in de 80 of nog ouder. Op de site staan 
verschillende namen, maar er ontbreken nog een 

paar. Misschien staat uw opa of oma er wel bij. 
Het nummer is A00721. 

Veel kijk plezier op 
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

Gebiedsteams Land van Cuijk van 
start 
De verbindende schakel tussen de kern 
en de gemeente 

In de nieuwe gemeente Land van Cuijk heeft 
iedere kern een eigen gebiedswethouder en 
een gebiedsmakelaar. Samen vormen zij, 
namens de gemeente, het gebiedsteam voor 
de kern. Hierbij is de gebiedsmakelaar de 
verbindende schakel tussen gemeente en 
alle inwoners en (maatschappelijke) organi-
saties. Bij hen kunnen inwoners terecht voor 
vragen en ideeën over de woon- en leefomge-
ving. Ze denken mee, wijzen de weg binnen 
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de gemeentelijke organisatie en weten goed 
welke instanties er in de gemeente actief zijn. 
Ze werken intensief samen met de gebieds-
wethouder, het gezicht in de kern namens het 
gemeentebestuur. 

De gebiedsteams zijn momenteel bezig met de 
eerste bezoeken aan de kernen. De eerste stap is 
een nadere kennismaking met de wijk- en dorps-
raden. Gebiedsmakelaar José Jacobs: “We willen 
zo snel mogelijke alle kernen beter leren kennen. 
We starten met een afspraak met de wijk- of 
dorpsraad omdat zij een goed overzicht hebben 
van alles wat er ‘reilt en zeilt’. Maar natuurlijk 
willen we ook snel met veel meer mensen uit de 
kernen gaan kennismaken.”

Samenwerken
Gebiedswethouder Bouke de Bruin (heeft 
Overloon, Vortum-Mullem, Maashees, Holthees, 
Vierlingsbeek en Groeningen in haar pakket) geeft 
aan hoe belangrijk die verbinding met de kernen 
is. “Wij willen als gemeente graag samen met 
inwoners werken aan de woon- en leefomgeving in 
hun eigen kern. We vinden participatie belangrijk. 
Dat begint natuurlijk met een goede aansluiting 
bij de mensen en de kernen. Dat we weten wat er 
speelt en dat we horen welke behoeften er zijn. 
En andersom, dat inwoners en (maatschappelijke) 
organisaties goed weten hoe zij met de gemeente 
kunnen samenwerken. Wat zijn de mogelijkheden? 
Bij wie moeten ze zijn? Hoe werkt dat verder? De 
gebiedsmakelaar helpt hen daarbij. Als gebieds-
wethouder behartig ik belangen van de kern en 
hun participatietraject op bestuurlijk niveau.”

‘Hun’ kernen
De komende tijd zijn de gebiedswethouders en 
gebiedsmakelaars regelmatig in ‘hun’ kernen 
te vinden. Het blijft echter niet bij kennismaken 
alleen. José: “We gaan met de kernen de samen-
werking verder vormgeven. Het zou mooi zijn 
als uit de eerste gesprekken meteen al een paar 
concrete vragen, ideeën of initiatieven komen 
zodat we met elkaar ‘al doende’ aan de slag 
kunnen. 

Kernen CV’s 
“Bij de kennismakingsrondes maken we natuur-
lijk gebruik van de input die het afgelopen jaar al 
in de kernen is opgehaald door de Bouwteams.”, 
vult wethouder De Bruin aan. Iedere kern (of wijk) 
heeft namelijk het afgelopen jaar gewerkt aan een 
Kernen CV. In dit CV staat onder andere benoemd 
wat inwoners belangrijke aandachtspunten voor 
de toekomst vinden en hoe ze hier samen met de 
gemeente aan willen gaan werken.”
De Kernen CV’s staan momenteel online op www.
onslandvancuijk.nl zodat ook inwoners die niet 
bij het bouwteam betrokken waren, nog op de 
Kernen CV van hun dorp of wijk kunnen reageren. 
José: “Doe dat vooral! Het geeft ons waardevolle 

informatie aan de start van onze samenwerking.”

Benieuwd naar het gebiedsteam van 
jouw kern. Kijk op Gebiedsmakelaars | 
Gemeente Land van Cuijk
(www.gemeentelandvancuijk.nl/
gebiedsmakelaars)

Informatiebijeenkomst over aftrek 
zorgkosten bij belastingaangifte 

Op dinsdagavond 22 maart 2022 organiseert 
Mantelzorg- & Vrijwilligersplein (onderdeel van 
Sociom) een online informatiebijeenkomst over 
de aftrek van zorgkosten bij belastingaangifte. 
Als je veel zorgkosten hebt, mag je bepaalde 
kosten namelijk aftrekken in de aangifte. Het 
gaat om specifieke zorgkosten die onder 
bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Dit kan 
zorgen voor financieel voordeel. 

Een aangifte is altijd persoonsgebonden. De enige 
kosten die je af kunt trekken en die niet voor jezelf 
zijn, zijn vervoerskosten voor ziekenvervoer. Ook 
daarvoor gelden voorwaarden. Vooral bij een laag 
inkomen is de kans op aftrekbare zorgkosten 
groot. Daniëlle van Dijck, sociaal werker en sociaal 
raadsvrouw bij Sociom, zal deze avond voorlich-
ting geven over hoe deze aangifte juist gedaan kan 
worden. 

De bijeenkomst vindt online plaats via Microsoft 
Teams, van 19.30 tot 21.30 uur. Deelnemers 
ontvangen een link en instructie. De bijeenkomst 
wordt ook opgenomen, zodat deze later nog 
teruggekeken kan worden. Aanmelden kan gratis 
tot 15 maart 2022 via www.mvplein.nl of neem 
contact op met Mantelzorg- & Vrijwilligersplein via 
0485-700500 of mvplein@sociom.nl.
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Rioolgemalen in Beugen en 
Vierlingsbeek vallen stil door 
billendoekjes

De rioolgemalen Heggerank in Beugen en 
Burggraaf in Vierlingsbeek vallen vaak meerdere 
keren per dag stil door zogenaamde billendoekjes. 
Het kost veel tijd en geld om de storingen (soms 
20 per dag) op te lossen en in het ergste geval kan 
het riool overstromen.
Ook andere zaken dan billendoekjes kunnen 
storingen veroorzaken en horen niet in het toilet. 

Het riool is alleen geschikt voor plas, poep en 
wc-papier. Ook zogenaamd vochtig toiletpapier 
kan verstoppingen in uw eigen toilet of storingen 
in het gemaal veroorzaken.

De specifieke problemen voor de rioolgemalen 
Heggerank en Burggraaf ontstaan doordat in de 
beide wijken, veel gezinnen met kleine kinderen 
wonen en er op een relatief klein rioolgemaal 
wordt geloosd. Maar ook bij grotere gemalen 
ontstaan storingen door dit soort materiaal.

BeleefTV activeert en stimuleert 
ouderen

Maasziekenhuis Pantein heeft dankzij 
een donatie van de Vrienden van het 
Maasziekenhuis een BeleefTV/tafel voor oudere 
patiënten aan kunnen schaffen. Een aanwinst 
voor het ziekenhuis die dankzij velerlei moge-
lijkheden patiënten activeert, stimuleert en een 
zinvolle dagbesteding biedt. 

Door Wanda Laarakkers

Foto Marga Nuijs

Voor een goed herstel is het belangrijk dat 
patiënten zo min mogelijk in bed liggen. 
Huiskamer het Anker is voor patiënten in het 
Maasziekenhuis dan een fijne, huiselijke en 
gezellige plek om naar toe te gaan. In het Anker is 
de mogelijkheid spelletjes te doen, een praatje te 
maken, of gewoon even in een andere omgeving 
te zijn. De Vrienden van het Maasziekenhuis 
hebben al meerdere financiële bijdragen geleverd 
om een huiselijke sfeer te creëren in deze 
huiskamer. Denk aan planten, schilderijen, spellen, 
een bluetooth box en gordijnen. Maar onlangs 
hebben zij met de BeleefTV/tafel werkelijk een 
pronkstuk geschonken. 

Senioren prikkelen
De medewerkers maatschappelijke zorg van het 
Maasziekenhuis kwamen op het idee een BeleefTV 
aan te schaffen voor geriatrische patiënten die een 
week ter observatie worden opgenomen. Er werd 
een BeleefTV op proef geplaatst, die heel goed 
beviel. Jolanda Cornelissen en Evelien Huijgen, 
medewerkers Maatschappelijke Zorg: “We hebben 
de BeleefTV een maand uitgeprobeerd om te 
kijken of deze tafel iets toe zou voegen aan wat 
we al hebben aan mogelijkheden. Dit bleek zo 
te zijn. De TV heeft velerlei mogelijkheden zoals 
het spelen van stimulerende spelletjes. Hierbij 
oefen je met het afmaken van spreekwoorden, 
geheugenspelletjes, luisteren van muziek of het 
ophalen van herinneringen met beeld en filmpjes. 
De TV kan ook als een tafel worden gebruikt 
worden en zowel individueel als in een groep. 
Omdat er wielen onder zitten is deze ook te 
verplaatsen naar een patiëntenkamer.” De mede-
werkers Maatschappelijke Zorg zetten de tv ook 
in voor andere kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld 
patiënten met een gebroken heup, die risico lopen 
op verwardheid óf ouderen die na behandeling in 
afwachting zijn van een plek in een zorgcentrum of 
wachten op een revalidatieplek.
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Helpt bij gesprekken
Evelien en Jolanda zijn enthousiast over de 
nieuwe aanwinst. “Een heel mooi geschenk van de 
Vrienden van het Maasziekenhuis. Voor ouderen 
biedt dit veel herkenning en aanknopingspunten 
voor een gesprek. We helpen mensen verbinding 
te maken met hun omgeving, zodat ze aansluiting 
vinden bij anderen. Per patiënt bekijken we waar 
hun interesse ligt en spelen daar op in. Laatst was 
er een man die eerst niet zo spraakzaam was, 
maar honderduit vertelde toen er gereedschap 
van vroeger in beeld kwam. Of de man met een 
spraakgebrek, waarmee we via een puzzel contact 
konden krijgen. Dat is mooi om te zien en een 
waardevolle aanvulling op ons werk.”

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

Opbrengst meerijdritten 
Militracks naar hulp aan 
Oekraïners
 
Oorlog hoort in een museum, dat is al 75 jaar 
de slogan van Oorlogsmuseum Overloon. Deze 
boodschap is nog altijd onverminderd relevant en 
dat blijkt nu ook maar weer. Op dit moment staat 
de westerse wereld voor de bizarre situatie dat 
een soevereine staat in Europa wordt aangevallen. 
Diesituatie is herkenbaar vanuit de geschiedenis 
van de 20e eeuw. Als museum is dat precies 
waarop we huidige generaties willen attenderen. 
 
Op 14 en 15 mei staat Militracks weer op het 
programma. Een evenement dat de grootste in zijn 
soort is op het gebied van Duitse voertuigtech-
niek uit de Tweede Wereldoorlog. De vraag die het 
museum zichzelf heeft gesteld is, of het militair-
technische evenement tegen de achtergrond van 
de situatie in Oekraïne door moet gaan. 
 
Tijdens Militracks rijden tientallen Duitse militaire 
voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog over een 
parcours op het museumterrein in Overloon. De 
bezoekers kunnen na het kopen van een extra 
kaartje ook meerijden met deze voertuigen. 
De netto opbrengst van de meerijdritten wordt 
gedoneerd aan steunfondsen voor de opvang 

van Oekraïense vluchtelingen. Het wordt zo een 
hulpactie en het museum verwacht dat de meeste 
bezoekers en voertuigeigenaren daar wel achter 
kunnen staan.

Militracks 14 & 15 mei 
Militracks is geen politiek evenement en dat 
weten bezoekers en deelnemers ook. Tijdens 
het weekend zijn er Duitse motoren, perso-
nenvoertuigen, vrachtwagens, halfrupsen en 
pantservoertuigen te zien, vooral afkomstig van de 
Wehrmacht. De Duitse voertuigtechniek was ten 
tijde van de Tweede wereldoorlog vaak kwalitatief 
beter dan de geallieerde. Bij Militracks laten we 
dat zien, want die Duitse voertuigen rijden rond op 
het speciale, anderhalf kilometer lange parcours in 
het museumpark en er wordt zo nu en dan ook live 
gesleuteld. Daarnaast is er een militaria-markt en 
ook het museum is toegankelijk tijdens Militracks.
 
Het evenement werd diverse keren uitgesteld 
vanwege Covid-19. Het kan jaarlijks op veel 
belangstelling rekenen en ook dit jaar worden 
zo’n 15.000 bezoekers verwacht. 
Een groot deel van de tickets is al 
verkocht, maar er zijn nog zo’n 5000 
tickets beschikbaar. Meer informatie 
is te vinden via www.militracks.nl.

Stichting Overloon War Chronicles zoekt 
naar oud- en nieuwe adoptanten voor de 
Commonwealth War Graves Commission- het 
Engels kerkhof aan de Vierlingsbeekseweg.

Stichting Overloon War Chronicles (hierna te 
noemen OWC) is voornemens de 281 militaire 
graven van de Commonwealth War Graves 
Commission op de Overloonse begraafplaats 
opnieuw ter adoptie aan te bieden. Deze adoptie 
wordt ondersteund door de Commonwealth War 
Graves Commission.
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De Stichting is er zich van bewust, dat er vanuit 
het verleden door meerdere, voornamelijk lokale 
families aanspraak gemaakt kan worden op 
eerdere adoptie van graven, zelfs vanaf de inge-
bruikname van de begraafplaats in 1947. Helaas 
is het niet meer mogelijk alle rechthebbenden 
hiervan te achterhalen. 

Alvorens definitief over te gaan tot het toewijzen 
van de graven is het daarom noodzakelijk om 
inzage te krijgen in hoeverre rechthebbenden hun 
aanspraak op adoptie opeisen dan wel hiervan 
afstand willen doen. De Stichting van haar kant zal 
de bestaande adoptierechten respecteren.

De Stichting verzoekt daarom rechthebbenden om 
zich voor 1 april 2022 te melden en aan te geven 
of zij de adoptie willen voortzetten dan wel hiervan 
afstand willen doen. Indien op voornoemde 
datum geen aanspraak is gemaakt op eerdere 
adoptie van een graf, gaat de Stichting er vanuit 
dat er geen rechthebbenden meer zijn of dat er 
geen belangstelling meer voor is en dat het graf 
opnieuw ter adoptie kan worden aangeboden. 

Daarnaast is het vanaf heden voor personen, 
bedrijven, scholen, organisaties en vereni-
gingen mogelijk een graf te adopteren. Bij de 
aanvraag kan de kandidaat-adoptant een voorkeur 
uitspreken voor een bepaald graf. OWC zal bij 
de toewijzing zoveel mogelijk rekening houden 
met de door de kandidaat-adoptant uitgesproken 
voorkeur.

Voor zowel oud- als nieuwe adoptanten geldt, 
dat zij zich niet meer hoeven aan te melden als zij 
dat in het recente verleden al aan OWC hebben 
gedaan. 

Via de website van de Stichting kunt 
u het adoptiereglement lezen en zich 
aanmelden voor de adoptie van een 
graf. Kijk hiervoor op 
www.overloonwarchronicles.nl onder 
het kopje adoptie. 

Met vriendelijke groeten,
Stichting Overloon War Chronicles.

PLUS Verbeeten doneert 3500 
euro aan Voedselbank

Overloon-Vierlingsbeek, 4 maart 2022 – 
Onlangs eindigde de spaarcampagne voor een 
gratis boodschappenpakket. De afgelopen 
maanden konden klanten van PLUS sparen voor 
een pakket met een winkelwaarde van maar 
liefst 50 euro. Bij PLUS Verbeeten staat maat-
schappelijk verantwoord ondernemen hoog in 
het vaandel. PLUS levert namelijk al sinds jaar 
en dag aan de plaatselijke Voedselbanken. Nu 
haakten zij daarnaast ook in op de spaaractie 
voor het boodschappenpakket. Bij de kassa’s 
hadden klanten van PLUS Verbeeten de gelegen-
heid om (een deel van) de spaarzegels te doneren 
aan de Voedselbank. PLUS Verbeeten heeft 
na de spaaractie, op basis van de gedoneerde 
zegels, 70 van deze boodschappenpakketten ter 
beschikking gesteld aan de Voedselbank Land 
van Cuijk. Deze pakketten vertegenwoordigen 
tezamen een winkelwaarde van in totaal €3500,-! 
Jan Verbeeten van PLUS Verbeeten: “Helaas zijn 
er in Nederland, en dus ook in onze omgeving, 
nog altijd mensen die van een zeer klein budget 
rond moeten komen. Wij zijn blij dat wij op deze 
manier, samen met onze klanten, ons steentje 
bij kunnen dragen.”. Naast de winkels van PLUS 
Verbeeten in Overloon en Vierlingsbeek, deed 
de winkel in Tegelen ook eenzelfde actie voor 
de plaatselijke Voedselbank. In totaal doneerde 
PLUS Verbeeten, samen met haar klanten, voor 
bijna 5600 euro aan levensmiddelen aan de 
Voedselbank.
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Doe mee! “Samen Sterk 
voor Goede Doelen” zoekt 
collectanten.

Voor de collecte “Samen Sterk voor Goede 
Doelen” zoeken we collectanten. Met slechts 2 
uurtjes van je tijd help je 13 Goede Doelen. 

Collecteer dus mee in Vierlingsbeek of 
Groeningen. De collecte wordt dit jaar gehouden 
op dinsdag 29 maart en donderdag 31 maart.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u 
contact opnemen met:

Dorrie van de Ven 0478 630380  
email dorrie_van_de_ven@hotmail.com
Corry Bosch 0478 634014 
email corry.clermons@outlook.com

Funmiddag voor jonge 
mantelzorgers
Vrijdag 18 maart van 15.30 tot 17.30 uur
Locatie: Jongerencentrum CYou Cuijk

Speciaal voor jongeren tussen de 8 en 16 jaar 
die thuis voor een zieke naaste zorgen, zijn er 
gezellige chillmiddagen in het Land van Cuijk. 
De eerste vindt plaats op vrijdag 18 maart bij 
Jongerencentrum CYou in Cuijk.
Jonge mantelzorgers noemen wij liever: 
ZORGHELDEN! Soms kun je dan wel wat hulp 
gebruiken. Het zorgen voor iemand in combinatie 
met school, vrienden en hobby’s is pittig. Het is 
heel normaal dat je daar weleens van baalt. Dat 
hoort er ook bij. Daarom zijn wij er voor jou! Zodat 
jij genoeg leuke dingen kunt blijven doen én die 
coole zorgheld kunt blijven!

STAP 1
Omschrijf de situatie.
Voeg optioneel een foto toe.

STAP 2
Kies het onderwerp 
van je melding.
Je kunt kiezen uit 
een relevante lijst.

STAP 3
Kies de locatie van 
je melding en
verstuur je melding 
naar de gemeente.

De openbare ruimte is van ons allemaal. Heb je iets 
gezien in je woon- en leefomgeving en wil je dit snel 
doorgeven aan de gemeente? Dat kan met de
 MijnGemeente app.

Met de MijnGemeente app kan je gemakkelijk en 
snel een melding doorgeven over de openbare 
ruimte. Denk aan een losliggende stoeptegel, zwerf-
vuil, gladheid op de wegen tot aan geluidsoverlast 
en ongedierte. De melding komt direct binnen bij de 
gemeente.

samen houden we de 
gemeente Land van Cuijk 
schoon én veilig
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zaterdag 12 maart > ierse avond 
> ST. PATRICK’S EVE met live:  
GOOD COMPANY
Aan de vooravond van de Ierse nationale feestdag 
wordt Gryphus omgetoverd tot een heuse Irish 

Vastenactie 2022: Je land is je 
leven

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer 
in het teken van het beschermen van landrechten 
van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan 
grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversi-
teit, milieu en klimaat.

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de 
opbrengst van hun land. Het meeste voedsel 
wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van 
natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeen-
schappen beschermen op deze manier tachtig 
procent van de biodiversiteit. Daarom is het 
belangrijk de landrechten van lokale gemeen-
schappen te beschermen.

Wat doet Vastenactie?
In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-
gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over 
landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van 
Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van 
een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen 
zestig families materialen en begeleiding bij het 
opzetten van een tuinbouwproject.

Hoe kunt u helpen?
Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar 
Vastenactie aan bijdraagt:
• € 23 : reparatie drinkwatersysteem voor één 

familie
• € 45 : één bijenkorf voor een 

bijenhoudersgezin
• € 74 : een kleine plantenkas om groenten te 

laten kiemen

Steun Vastenactie: elke gift telt! 

Doet u ook weer mee met de Vastenactie 2022? 
Dat kan via de Vastenactie 2022 op de Goede 
Doelenlijsten en via de collectebussen in de kerken 
of rechtstreeks uw gift overmaken op het rekening-
nummer van Vastenactie: 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den 
Haag. In de betaalomschrijving zetten: 
Campagnethema 2022: Je land is je leven. 
Parochie Maria Moeder van de kerk te Sint 
Anthonis. 
Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Tijd voor fun
Tijdens de funmiddag kun jij chillen, gamen, een 
potje tafeltennissen en genieten van het muzikale 
talent van een DJ. Dat wordt gegarandeerd leuk! 
Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kun je recht-
streeks  appen naar het nummer: 06-2301 4025.
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pub. Waan U in het Temple Bar District in Dublin 
of waar dan ook op het groene beloofde eiland en 
vier het feest der feesten. Met een pint Guinness 
in de ene en een glas Murphy’s in de andere hand. 
En dit allemaal om de sterfdag van de heilige 
Paddy te herdenken. Rare jongens, die Ieren. 
Maar o zo gezellig! En het wordt alleen maar 
plezanter door de muziek van Good Company. 
Lekkere Ierse folk gemaakt door vijf muzikanten 
met een opgeteld muzikaal verleden van zo’n 
200 jaar. Harry Janssen, Peter Bonants en de 
Vierlingsbeekse ‘Ieren’ Yvonne Berden, Bert 
Verbeeten en Henk Koppes brengen met veel 
enthousiasme en plezier een óverheerlijke ’stew’ 
van traditionals, evergreens, ballades en dranklie-
deren. Gezelligheid gegarandeerd. En dan is het 
natuurlijk aan U om in de beste Ierse traditie uit 
volle borst mee te zingen. Slàinte!
zaal open: 20.30 uur > entree: 5,00 euro
 

vrijdag 18 maart > cabaret > 
JASPER VAN DER VEEN > HET 
DREIGT VOLSLAGEN GOED TE 
KOMEN
Jasper van der Veen (Groningen, 1987) vertelt 
mooie en slimme verhalen vol sterke grappen. 
Hij is verwonderd en boos, over zichzelf, zijn 
vrienden, familie en de wereld om hem heen. Snel 
schakelend, met een sterke mimiek en onnavolg-
bare redenaties fileert hij de maatschappij, onze 
blinde vlekken en dooie hoeken. Maar hij begint 
bij zichzelf, zijn gedachten, doen en vooral zijn 

laten. Hij wil een stap verder. Hij wil door. Hij vindt 
dat de wereld door moet. Maar om verder te 
kunnen moet je kunnen terugkijken, weten waar 
je vandaan komt en dan een plan maken. Durft hij 
dat? Dat gaan we zien.

Jasper van der Veen is de winnaar van de jury- en 
publieksprijs van het Leids Cabaret Festival 2019 
waar de jury hem omschreef als een “zeldzaam 
podiumbeest”.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl of 0478.630508 > win 
gratis kaarten bij PLUS Verbeeten

zaterdag 26 maart > disco > 50 
JAAR SOOS: NEVER MIND THE 
DJ’S
‘De Soos’ bestaat 50 jaar en dat moet gevierd 
worden. En nu de coronacrisis voorbij is, kan dat 
eindelijk ook. Begin juni is er een reünie voor alle 
(oud-) vrijwilligers van Gryphus en diens voor-
ganger ‘t Kapelleke, eind april zijn er optredens 
van allerlei Vierlingsbeekse bandjes die ooit in 
de soos hebben gespeeld en er wordt gestart 
op zaterdag 26 maart met een avond vol fijne 
muziek gedraaid door een toental huis-dj’s van 
de afgelopen 50 jaar. Of het nu uit de ‘discobak’ 
kwam die hoog aan de muur in ’t Kapelleke hing, 
van een dj booth in Gryphus of gewoon van achter 
de bar, muziek moet er altijd zijn. En dus ook een 
diskjockey. Voor een disco of een dansfeest, als 
warm-up bij een concert, voor een carnavalsbal of 
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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                   

 
 

 

   

    
Op 25, 26 en 27 maart komen de chef-koks (Guido 
en Dion), van Bruur Culinair uit Boxmeer, een culinair 
5-gangendiner met seizoensproducten verzorgen bij 
Perron 22. 
Waar: B&B Perron 22, Spoorstraat 22, Vierlingsbeek 
Aanvang: 18.30 uur (vr en za) 
         16.00 uur (zo) 
Prijs: € 60,00 voor 5 gangen, exclusief drank 
 
Wil jij er ook bij zijn? 
Reserveren kan via 0646255163 of 
perron22@xs4all.nl 
 
Peter Schoofs & Anneriet Klein  

 
* advertentie in zijn geheel omkaderen 

een nieuwjaarsnacht, altijd moet er iemand achter 
de knoppen staan. Chris van Gend, Gert Derkx, 
Hans Smits, Jack Vervoort, Joan Duffhues, Patrick 
van Haren, Sander Nabuurs, Sjaak Kessels, 
Wiel Lamers en Wim Geurts staan er vanavond 
wederom en trakteren de bezoekers op de 
lekkerste popmuziek van de afgelopen vijftig jaar. 
In alle soorten en maten: rock & roll, soul, blues, 
reggae, disco, punk, classic rock, ska, new wave, 
grunge, breakbeats, happy hardcore, techno, big 
beats, easy tune… Een heerlijk feest der herken-
ning. Maarehh… let vooral niet op de dj’s!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis

in petto
  vrijdag 8 april > bieravond > DE PRUUVERIJ:  
 DIERENBIEREN
  zaterdag 16 april > quiz > WITTE GEI’T?
  zondag 17 april > PAASWANDELING
  zondag 17 april > concert > BJ BAARTMANS  
 PAASCONCERT
  zaterdag 23 april > concert > 50 JAAR SOOS:  
 LIVE ON STAGE

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 
0478.632053 | www.gryphus.nl
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Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT / RBCZ / NGS

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 

Olie en Gas Service

Smeermiddelen

Gasflessen

Propaangas (tanks)

Brandstoffen

Technisch Advies

www.mar-oil.nl      0478 - 56 15 41
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ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl

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

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 maart
  Kruimelvlaai € 8,50
  Wit meergranen V-kornbrood  € 2,25
  Kaiserbroodje € 0,35

Reclame: 21 t/m 26 maart
  Mangovlaai € 13,00	
	  Wit meergranen maisbrood € 2,95
  Wit pistoletje € 0,35

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

Zaterdag 19 maart openen de deuren
van onze aspergewinkel weer.

www.martensasperges.nl
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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 

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

Molenweg 1
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020

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

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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Gipslijsten & Ornamenten 
Kooflijsten, perklijsten, rozetten, konsoles 

enz., in allerlei soorten en maten! 

 

 
 

 

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

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


