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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 12 april 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 7 6 april 2022

Lisanne’s schoonheidssalon 
& pedicure verhuist naar 
vitaliteitscentrum:  
‘Win-winsituatie’ 

Lisanne Rijs (25) sluit zich met haar on-
derneming Lisanne’s schoonheidssalon 
& pedicure aan bij Vitaliteitscentrum 
Brabant. 

De medisch pedicure (sport) en allround schoon-
heidsspecialiste verruilt haar huidige salon bij haar 
ouders in de Beekstraat in Vierlingsbeek voor een 
ruimte in het gloednieuwe gezondheidscentrum 
in aanbouw, waar ze vanaf 1 september 2022 een 
eigen plek gaat huren. Net als Susan en Wouter 

van Dongen, eigenaren van Vitaliteitscentrum 
Brabant, zette ze zaterdagmiddag haar handteke-
ning onder het huurcontract. Daarna werd getoost 
op een fijne samenwerking. ‘Het is na vijf jaar 
tijd voor een volgende stap. Van een salon aan 
huis naar een grote ruimte met een professione-
lere uitstraling’, vindt Lisanne Rijs. ‘Daarbij komt 
dat ik ook geloof in het concept van een positieve 
gezondheid dat Wouter al jaren uitdraagt. Als 
orthomoleculair huidspecialist kijk ik graag verder 
dan alleen de huid van buitenaf, je huid weerspie-
gelt namelijk je gezondheid van je lichaam. Een 
als gekwalificeerd medisch pedicure sport richt 
ik me onder meer ook op het optimaal houden 
en het herstellen van de balans tussen belasting 
en belastbaarheid van de huid en nagels van 
de voeten van atleten.’ Met een lach: ‘Hopelijk 
wordt de samenwerking een succes, we gaan 
voor een win-win situatie voor beide partijen.’ 
Het Vitaliteitscentrum, waarvoor het huidige 
Zalencentrum Concordia de komende maanden 
wordt verbouwd, geeft onder meer ook onderdak 
aan de fysiotherapiepraktijk en de fitnessruimte 
van van Dongen, een sportcafé en een hotel/B&B. 
‘Wij zijn bijzonder verheugd met het feit dat ons 
totaalconcept vitaliteit meer vorm gaat krijgen’, 
meldt Wouter van Dongen enthousiast. ‘Naast 
fysiotherapie, fitness en diëtetiek kunnen mensen 
vanaf onze start aan het Vrijthof op 1 september 
ook gebruikmaken van de expertise van Lisanne 
Rijs. Als ambitieuze schoonheidsspecialiste 
en medisch pedicure past zij uitstekend in ons 
concept en hebben wij er vertrouwen in er samen 
een succes van te maken. Kortom; nog meer 
mogelijkheden voor iedereen die wil investeren in 
zijn of haar gezondheid!’ 

Voor meer informatie over Lisanne’s schoonheids-
salon & pedicure: 
www.lisannessalon.nl 
Facebook @lisannesschoonheidssalon, 
Instagram @lisannessalon. 
Voor meer informatie over Vitaliteitscentrum 
Brabant www.vcbrabant.n
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Van de Redactie:

Deze uitgave is ons Paasnummer. 
Christenen vieren de Paasdagen vanuit hun 
geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan, op de 
zondag na zijn kruisiging.
Dit christelijke Paasfeest heeft echter zijn 
oorsprong in het joodse Pesach, dat nauw 
verbonden is met de uittocht uit Egypte (de 
Exodus). Hierin ligt het idee van “Kunnen leven in 
vrijheid” besloten. De afgelopen weken hebben 
we kunnen zien hoe hard er elders in Europa 
voor deze vrijheid moet worden gestreden.

Dorpsblad Globaal zit inmiddels alweer in de 
zevenendertigste jaargang. 
Vanaf 2007 is de abonnementsprijs niet 
gewijzigd.
Gezien de stijgende kosten zien we ons 
genoodzaakt om deze te verhogen naar  
€ 15,00 per jaar. Binnenkort vind de automati-
sche incasso plaats.

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

redactie@dorpsbladglobaal.nl
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
abonnement@dorpsbladglobaal.nl
 
Abonnementsprijs: € 15.00
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

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

5+6 apr RKVV-Volharding:
 Jaarlijkse bloemenactie
5 apr Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
7 apr KBO: Vroege ochtendwandeling
9 apr KBO: Bezoek brandweer
11 apr Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
13 apr VOVG: Uitstapje
23 apr Gryphus: 50 JAAR SOOS:  
 LIVE ON STAGE: THE VOLUNTEERS
24 apr Harmonie de Herleving:  
 Driedorpenconcert in Maashees  
 in ’t Trefpunt; aanvang 11.00 uur
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
14 mei Evers Installatieburo B.V.
 Opening bedrijfspand; opendag i.v.m.  
 50 jarig bestaan van 10:00 tot 17:00 uur
19 mei KBO: Bezoek Brabant museum Gemert
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
5 juni Harmonie de Herleving:  
 Uitwisselingsconcert met de  
 muziekvereniging uit Larochette uit  
 Luxemburg in ’t Trefpunt Maashees;  
 aanvang 11.00 uur
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 Harmonie de Herleving: Afsluiting  
 seizoen met een openbare repetitie in  
 Gryphus; aanvang 19.00 uur
5 juli Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof. Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
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11 jul Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
16 aug KBO: Kermismatinee
25 aug KBO: Kevelaer
2 t/m 4 sept Groeningse kermis 2022
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
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

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
5 mei GFT groenbak / Restafval
12 mei GFT groenbak / Plasticafval
14 mei Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914
19 mei GFT groenbak
28 mei GFT groenbak / Plasticafval
28 mei Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890

Vrijdag 15 april is het GOEDE VRIJDAG en 
herdenken wij de Kruisiging van Jezus.

's Middags om 15.00 uur is er de Kruisweg in 
de MARIAKAPEL onder de toren.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Liturgiegroep VIERLINGSBEEK / MAASHEES

HOE ZIET U DE TOEKOMST VAN 
DE KERK? LAAT HET WETEN!

U wordt uitgenodigd om uw mening te geven 
over hoe u de Kerk en het katholieke geloof van 
vandaag de dag beleeft. Wat zegt het geloof 
u nog? Wat mist u? Hoe voorkomen we dat er 
in de toekomst niemand meer de kerk bezoekt 
en het geloof doorgeeft aan de volgende 
generaties? 
Op deze en andere vragen kunt u antwoord 
geven en zo de Nederlandse bisschoppen mee 
op weg helpen naar een goede voorbereiding 
op de bisschoppensynode van over de hele 
wereld.
Laat van u horen en geef door hoe u de Kerk 
ziet, want die kerk vormen wij samen. Reageer 
voor 1 mei 2022.

Voor meer informatie zie de site van ons 
bisdom: www.bisdomdenbosch.
nl of geef uw gedachten door via 
de weblink: https://erasmusuni-
versity.eu.qualtrics.com/jfe/form/
SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q
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3x is scheepsrecht: Receptie 
koningspaar en jubilarissen 2021
Op zondagmiddag 10 april a.s. hebben we een 
feestelijke middag georganiseerd met de receptie 
voor het koningspaar èn de jubilarissen, gevolgd 
door de huldiging van de jubilarissen.
Dit feest moest in 2021 helaas tot tweemaal toe door 
de corona-pandemie kort van te voren geannuleerd 
worden, maar driemaal is scheepsrecht en nu lijkt het 
erop dat het toch echt wel door kan gaan. 
Op deze middag zullen we ook afscheid nemen 
van Karel van Soest als beschermheer van ons 
gilde en zal zijn opvolger geïnstalleerd worden.

Programma zondag 10-04-2022:
13.30 uur:  Trom- en vendelhulde voor het  
  koningspaar en de jubilarissen.  
  Traktatie door de koning aan alle  
  aanwezige kinderen.
14.00 uur:  Aanvang receptie. Gelegenheid tot  
  het feliciteren van het koningspaar  
  Hilde en Maik Vloet èn de  
  onderstaande jubilarissen.
  Huldiging jubilarissen.
  Afscheid beschermheer en  
  installatie van zijn opvolger.
16.30 uur: Optreden drumband.
17.30 uur:  Aanvang warm/koud-buffet voor  
  alle aanwezigen welke zich vooraf  
  opgegeven hebben.

Jubilarissen:
25 jaar gildebroeder: Erwin Vousten 
25 jaar tamboer: Paul School en Jeroen Rouwens
40 jaar gildebroeder: Tonny School en Rinus Thijssen
50 jaar gildebroeder en 60 jaar tamboer: Rini Peters
65 jaar lid tamboerkorps: Frans Kusters

We willen iedereen van harte uitnodigen om ons 
nieuwe koningspaar Maik en Hilde Vloet en boven-
genoemde jubilarissen te komen feliciteren. Met 
iedereen bedoelen we: gilde-leden, familieleden, 
vrienden en bekenden, inwoners van Groeningen 
en Vierlingsbeek en andere geïnteresseerden. 

We gaan er een feestelijke middag van maken. 
Iedereen is van harte welkom!

Nederlandse Kampioenschappen 
garde- en showdans in  
St. Anthonis
 
Het zijn De Bekse Klinkertjes uit Vierlingsbeek 
en de Miracle Dancers uit Deventer, die dit jaar 
samen de organiserende partij vormen voor de 
Nederlandse Kampioenschappen garde- en 
showdans.

De beide verenigingen hebben elkaar gevonden 
doordat enkele hoofdklasse-meiden uit Deventer 
bij de Vierlingsbeekse club gingen dansen, waarna 
een fijne klik ontstond en tegelijk het idee om de 
NK samen te organiseren.
 
Op 16 en 17 april is het zover. Onder auspiciën 
van de NDO (Nederlandse Danssport Organisatie) 
staat MFC Oelbroeck in Sint Anthonis dit weekend 
geheel in het teken van de danssport.
 
Op zaterdag zullen de jongste deelnemers in de 
leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in hun categorie 
strijden voor de titel Nederlands Kampioen. We 
starten die dag rond 09.30 uur.
Aan het einde van deze dag worden deze kampi-
oenen gehuldigd en ontvangen zij een mooie bokaal.
 
Op zondag volgen de jeugd- en de hoofdklasse 
dansers, waar in hun eigen categorie weer hard 
gestreden worden om de felbegeerde titel én 
kwalificatie voor de Europese Kampioenschappen.
 
Op zondag zal de eerste dans 
om 09.30 uur op het podium 
verschijnen.
Wil je komen kijken? Voor meer 
informatie kijk op:  
www.ndo-danssport.nl/nk-2022/
 
Voor sommigen betekent de NK het laatste 
toernooi van het seizoen. De gekwalificeerden 
trainen nog even hard door om hun beste 
beentje voor te zetten tijdens de Europese 
Kampioenschappen die plaatsvinden op 6, 7 en 8 
mei in de Brabanthallen in Den Bosch.
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WE MOGEN WEER…… 
Eindelijk….Na 2 jaar voorbereiden en weer 
annuleren mogen we weer…….. 
Diverse werkgroepen van GroeVie zijn weer 
volop bezig om een aantal activiteiten voor te 
bereiden. We geven in deze nieuwsflits alvast 
enkele tipjes van de sluier 
 

 
 
NIEUW BIJ HAPPEN EN STAPPEN: HERBERG 
THIJSSEN 
I.v.m. de sluiting van ’t Genot hebben we ook met 
de Hap en Stap route helaas afscheid moeten 
nemen van een jarenlange fijne samenwerking 
met Anja en Bart.  
Gelukkig hebben we in Herberg Thijssen een hele 
goede opvolger gevonden.  
Samen met Restaurant de 4-Linden, Restaurant de 
Poort van Loon en Herberg Thijssen gaan we met 
veel plezier Happen en Stappen voortzetten. 
 

 
 
 
 
 
 

AANMELDEN HAP EN STAP ROUTE 
Voor info en aanmelden zie: 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-
verhuur/ 

 
 

KONINGSDAG IN VIERLINGSBEEK & GROENINGEN 
 

 
 
Op 27 april 2022 dopen we het schoolplein weer 
om tot feestlocatie, waar we met jong en oud 
Koningsdag gaan vieren! 
Voor alle kinderen uit Vierlingsbeek en Groeningen 
zijn er tussen 14.00u en 17.00u diverse activiteiten 
gepland, terwijl er voor de volwassenen een 
feestelijk terras klaarstaat. En bij goed weer mogen 
kinderen speelgoed verkopen.  
 
‘K WÈT’T: WE GAAN OOK WEER SAMEN QUIZZEN! 
De 4e editie van Dorpsquiz ‘k Wèt’t zal 
plaatsvinden op zaterdag 24 september 2022. 
Tijdens een spetterende finale-avond op zaterdag 
7 oktober 2022 volgen nog enkele 

groepsopdrachten, waarna 
de uitslag bekend wordt 
gemaakt.  
 
Volg dorpsquiz ‘k Wèt’t op 
Facebook en/of Instagram 
Tot 24 september zal er 
nog veel gezegd en 

geschreven worden over de dorpsquiz. Houd naast 
deze nieuwsflitsen ook onze Facebookpagina 
(www.facebook.com/‘k Wèt’t) en ons Instagram-
account (www.instragram.com/‘k Wèt’t) 
nauwlettend in de gaten. 
 

SAVE THE DATES: 
• Koningsdag : woensdag 27 april 
• Family Obstacle Run: zondag 18 september 
• Dorpsquiz ‘k Wèt’t : zaterdag 24 september 
• Finale-avond ‘k Wèt’t: zaterdag 8 oktober 
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Boerderijautomaat Timmermans 
groter en gevarieerder

‘Aardbeien en asperges zijn er weer’

De boerderijautomaat bij Timmermans is uitge-
breid en vernieuwd. “Met meer vakjes en meer 
variatie in de producten die erin liggen”, zegt 
Mariëlle Timmermans. “Wekelijks presenteren 
we ook een nieuw actieproduct in de automaat, 
zoals een heerlijke groente of een cakemix. 
Half maart zijn we weer begonnen met de 
verkoop van verse aardbeien en inmiddels 
hebben we ook alweer overheerlijke asperges, 
met aanverwante producten zoals ham en 
Hollandaisesaus.”

Boerderijwinkel Timmermans is al jaren hét juiste 
adres voor eigen aardappelen en eieren. Voor de 
boerderij aan de Overloonseweg 11 staat al een 
jaar of vijf een automaat, waarin, naast aardap-
pelen en eieren, ook uien, blauwe bessen, kersen 
en asperges worden verkocht en waar klanten 
24 uur per dag, zeven dagen in de week terecht 
kunnen. 

“De boerderijautomaat is een mooie aanvulling 
op onze winkel”, vervolgt Gérard Timmermans. 
“Want die blijft natuurlijk ook gewoon open voor 
de verkoop van eieren, aardappelen en alle andere 
producten. In de winkel worden ook lekkere 
seizoenproducten, andere soorten groenten en 
fruit, diepvrieskip en meerdere soorten huisge-
maakte jam en soepen verkocht.”

Mariëlle en Gérard Timmermans hebben een 
trouwe klantenkring. Ook krijgen ze regel-
matig toeristen of dagjesmensen over de 
vloer. “Maar we merken dat veel mensen nog 
steeds niet weten wat we allemaal in onze 
winkel aanbieden. Dat willen we bij dezen nog 
eens extra onder de aandacht brengen”, zegt 
Mariëlle. “Het winkelassortiment is in de loop 
der jaren steeds verder uitgebreid en alleen 
maar gevarieerder geworden.”

Middels de boerderijautomaat heeft de familie 
Timmermans het voor iedereen al een aantal jaren 
nog makkelijker gemaakt om eieren en aard-
appelen en andere streekproducten te kunnen 
kopen. “Veel mensen maken gebruik van de 
automaat, zeker buiten de openingsuren van de 
winkel”, weet Gérard Timmermans. “En het nieuwe 
bedieningssysteem maakt het voor mensen nog 
gebruiksvriendelijker. Ja, we zij erg tevreden over, 
de automaat heeft zijn waarde zeker bewezen. 
Dagelijks maken tientallen mensen er gebruik 
van, er staat praktisch altijd wel iemand.” Met een 
lach: “Het komt zelfs voor dat er ’s nachts mensen 
eieren uit onze automaat kopen. Waarschijnlijk 
door personeel dat in de nachtdienst werkt en ’s 
morgens toch een eitje bij het ontbijt wil.”

De automaat werkt heel simpel. De klant kan 
eenvoudig zien welke producten in de vakken 
zitten. Na de keuze van het product kan er 
middels pin betaald worden. Het vak gaat daarna 
automatisch open, waarna het product gepakt kan 
worden.

Boerderijwinkel Timmermans, Overloonseweg 11, 
5821 EE Vierlingsbeek, telefoon: 0478-631243, 
Facebook @timmermansvierlingsbeek, website 
www.timmermansvierlingsbeek.com, e-mail: info@
timmermansvierlingsbeek.com. Openingstijden: 
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 
uur, zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur, zondags 
gesloten. De boerderijautomaat is de hele week 
24/7 geopend.

Potgrondactie Gilde Groeningen

Beste inwoners van Groeningen en 
Vierlingsbeek,

Onze jaarlijkse potgrondactie was dit jaar zeer 
succesvol.
Het was dit jaar weer mogelijk om, zoals 
iedereen gewend is van ons, huis-aan-huis aan 
te bellen. Ook is er veelvuldig gebruik gemaakt 
van het gemak van vooraf bestellen via de 
webwinkel van Stichting GroeVie of door telefo-
nisch of via email een bestelling te plaatsen. 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor 
deelname aan onze potgrondactie en tot 
volgend jaar!

Bestuur en leden St. Anthonius en St. 
Nicolaasgilde Groeningen
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Berichten uit het veld

Het was al een aantal dagen mooi zonnig weer 
met een strakblauwe lucht en een matige oosten-
wind. Bij dit weertype in maart word ik altijd een 
beetje onrustig en blijf ik voortdurend de lucht 
in de gaten houden. De oorzaak van mijn onrust 
is de Kraanvogeltrek die in deze periode op 
gang komt. Ik had al bericht gekregen vanuit de 
Ardennen dat er grote groepen Kraanvogels naar 
het noorden trokken. Toen ik op 10 maart laat in 
de middag buiten bezig was, werd mijn aandacht 
getrokken door een vreemd geluid. Een aanzwel-
lend kroe-kroe-kroe vulde de lucht. Ik keek naar 
het zuiden en daar waren ze dan; 40 prachtige 
Kraanvogels vliegend in V-vorm. Precies boven 
Vierlingsbeek vlogen ze richting het noord-oosten. 
Een prachtig gezicht, deze mooie grote vogels 
vliegend op weg naar hun broedgebieden in Noord 
Duitsland en Zweden. Een oude Japanse wijsheid 
zegt dat het zien van Kraanvogels geluk en een 
lang leven brengt. Nou daar wil ik wel voor gaan.

Kraanvogels

In de oosterse cultuur staat de Kraanvogel ook 
voor eer en trouw. Uit mijn jeugd herinner ik mij 
dat mijn vader altijd enthousiast naar buiten 
rende als hij Kraanvogels hoorde. Hij riep ons 
dan om samen met hem van het schouwspel 
te genieten. Een mooie jeugdherinnering. In het 
weekend na deze kraanvo-gelwaarneming was 
het weer tijd voor de maande-lijkse winterwa-
tervogeltelling. De verwachtingen waren hoog 
gespannen, mede vanwege het mooie weer. 
Helaas hebben we toen geen Kraanvogels meer 
gezien, maar wel andere bijzondere vogels. 
Zoals het koppeltje Patrijzen dat voedsel zocht 
nabij de zorgboerderij aan de Hulten-hoek. 
Vanwege hun schutkleur waren ze moeilijk 
te zien, maar af en toe kwamen hun kopjes 
boven het gras uit. In de afgelopen decennia 
is de Patrijs schaars geworden in het boeren-
land vanwege het sterk veranderde cultuur 
landschap. Op sommige plaatsen is nu wel een 
voorzichtig herstel te zien. Een andere leuke 
waarneming was de zingende Roodborsttapuit 
langs de Makkenweg nabij de kruising met de 
Molenbeek.

Roodborsttapuit mannetje (foto Ton Loeffen)

De Roodborsttapuit laat zich graag zien door op 
een hoger uitkijkpunt, zoals een paaltje of hoge 
braamstruik, te gaan zitten. Vanaf diezelfde uitkijk-
post zoeken ze ook naar prooien, vooral insecten. 
Het is een trekvogel die overwintert in het zuid-
westen van Europa. De mannetjes hebben een 
mooie zwarte kop en een witte halsvlek. De borst 
is roestrood. Het vrouwtje is veel minder opvallend 
gekleurd.
Een week later hadden we bezoek. Vanwege het 
mooie weer besloten we een wandeling te maken 
in de omgeving. Overal klonk het gezang van 
Roodborsten en een enkele Tjiftjaf liet zich ook al 
horen. In de buurt van de Handwijzer zweefde een 
grote roofvogel die leek op een Buizerd. 

Rode Wouw (foto Ton Loeffen)
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Toen we hem goed bekeken zagen we dat het een 
Rode Wouw was. 
Tegen de strakblauwe lucht was zijn lange diep-
gevorkte staart goed te zien. De vleugels waren 
langer en smaller dan die van de Buizerd. Deze 
Rode Wouw was waarschijnlijk een vogel die in 
Duitsland broedt en even een uitstapje maakte 
naar Nederland.

Ton van den Berg

BEZOEK BRANDWEER
Op 9 april bezoeken we de brandweerkazerne, 
waar we uitleg krijgen wat er allemaal komt kijken 
bij hun werk als vrijwillige brandweer. Diegene 
die zich hebben aangemeld voor het bezoek 
verwachten we om 13.30 uur bij de brandweer-
kazerne. Per abuis was dit niet vermeld in de 
nieuwsbrief.

KIENDATA KBO
Op 15 en 29 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 (swogb)
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
 in het Joffershof
Yoga (swogb) 
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur
 dinsdag van 16.45 – 17.45 uur
 in Joffershof
Wandelvoetbal (swogb)
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur
 Sportpark Soetendaal
 Info 631839
Jeu de Boules (swogb)
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur 
 Joffershof
 Info 631918
Bewegen voor Ouderen zitgym (swogb)
 dinsdag van 15.00 -16.00 uur
 in het Joffershof

Bewegen voor Ouderen (swogb)
 vrijdag: van 9.30 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.15 uur 
 in het Joffershof
Damesgymclub (swogb)  
 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 06-10270603

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

Column

PIGMENTVLEKKEN

Waardoor ontstaan pigmentvlekken in 
het gezicht?
De officiële term voor bruine vlekken in het gezicht 
en andere vormen van huidverkleuringen zoals 
ouderdomsvlekken, is hyperpigmentatie. 
Hyperpigmentatie zal in de winter niet vervagen 
en helaas ook zichtbaarder worden naarmate we 
ouder worden.
Sproeten zijn ook een vorm van hyperpigmentatie 
maar sproeten vervagen in de winter en worden 
juist weer zichtbaarder in de lente en zomer.

Pigmentvlekken ontstaan door onregelmatige 
productie van melanine (het bruine of roodachtige 
pigment in de huid) of bepaalde triggers (met name 
blootstelling aan de zon zonder spf bescherming) 
veroorzaakt deze onregelmatige productie, die leidt 
tot kleur-ophopingen aan het huidoppervlak. 
Andere oorzaken zijn hormonale factoren (anticon-
ceptiepil en zwangerschap) of het ontstaan van 
donkere littekens door wondjes of huidproblemen 
(bijvoorbeeld acné, psoriasis of huidinfecties). 
De medische term voor deze donkere littekens is 
'Post-Inflammatoire Hyperpigmentatie' (PIH).
Hormonale hyperpigmentatie en PIH worden beide 
versterkt door blootstelling aan de zon.

Hoe kun je pigmentvlekken voorko-
men?
Het belangrijkste is om dagelijks te smeren met 
een hoge SPF (Sun Protect Factor). Zeker in de 
eerste periode dat de zon zich weer vaker laat 
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zien. Er zijn diverse dagcrèmes waar al een SPF 
in verwerkt zit. Dan heb je toch de bescher-
ming tegen de schadelijke UV stralen van de zon, 
zonder dat je een witte waas of een glimmend 
gezicht hebt. Zorg dan wel dat je een SPF gebruikt 
hoger dan 30.

Zonbescherming met SPF voorkomt dat UV-stralen 
nieuwe plekken op de huid maakt, èn helpt ook om 
de kleurintensiteit van de reeds aanwezige plekken te 
reguleren. Draag dagelijks zonbescherming om ook 
optimaal resultaat te behouden van eventuele behan-
delingen. Slechts 30 minuten zonder bescherming 
in de zon kan namelijk een maand inspanning om 
hyperpigmentatie tegen te gaan ongedaan maken!

Gebruik de juiste producten om de effecten te 
vergroten. Producten met een hoge dosering 
vitamine C helpen aan het herstel van pigment-
vlekken. Laat je echter wel goed informeren over 
producten met vitamine C. Vitamine C is namelijk 
lastig te verwerken in cosmeticaproducten. Als er 
zuurstof bij komt wordt het namelijk direct afge-
broken. Daardoor zie je vaak dat in crèmes maar een 
klein percentage vitamine C zit. In bepaalde serums 
zit wel een hooggedoseerd percentage vitamine C.

Helaas is er geen snelle oplossing voor hyperpig-
mentatie: het kan ten minste 30 dagen duren voor de 
huidverzorgingsroutine (met spf) enig effect laat zien. 
Soms kan het ook zijn dat pigmentvlekken eerst 
donkerder lijken voordat ze lichter worden. Het heeft 
uiteindelijk vooral te maken met volhouden, uiteinde-
lijk zul je een heldere huid krijgen.

Heb jij last van pigmentvlekken of wil je graag 
advies over jouw huid? 
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Groet Fiona Willems
Schoonheidssalon at Home
Laurentiusstraat 51 Vierlingsbeek
www.schoonheidssalonathome.nl
06-46428052

Zomerstop bij voetbal of hockey? 
Doe mee aan de Zomer Challenge!

Speel je een teamsport en heb je een 
zomerstop, maar wil je toch graag fit blijven in 
de zomer? Of sport je vaak binnen en wil je in 
de zomer graag naar buiten? Dan dagen we jou 
en je vrienden uit voor de Zomer Challenge!

De Zomer Challenge is een compact lidmaat-
schap, voor jong en oud, waarbij je drie maanden 
vrij kunt tennissen wanneer het jou uitkomt.

De Zomer Challenge bij TV Vierlingsbeek bestaat uit:
• een lidmaatschap voor de maanden juni, juli 

en augustus om vrij te tennissen wanneer het 
jou uitkomt;

• 5 tennislessen onder begeleiding van een 
gecertificeerde leraar; (minimaal 6 deelnemers 
per les)

• 5 Consumptiebonnen
• Deelname Racketwissel 
• EN… heel veel gezelligheid

Tennissen op onze vereniging gebeurt onder 
professionele begeleiding en volgens de richtlijnen 
van de KNLTB.

Je kunt individueel inschrijven, of met 
teamgenoten. Kosten zijn €50,-

Ben jij enthousiast geworden?  
Voor meer informatie en aanmelden  
www.tvvierlingsbeek.nl/zomer_challenge

Of scan de QR code.
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Een aantal weken geleden zij we weer van start 
gegaan met onze activiteiten. Zo hadden we al de 
lezing op Internationale Vrouwendag en hadden 
we 21 maart met 16 dames een gezellige  bloem-
schikavond. Onder leiding van ons lid Corry Peters 
werden er verschillende mooie lentestukken 
gemaakt. Afgelopen week kwamen we sinds lange 
tijd weer bij elkaar voor de Jaarvergadering. 
Volgende keer zullen we hierover berichten. 

Voor 13 april hebben we in plaats van de jaarlijkse 
Rayonreis een leuk uitje georganiseerd. We gaan 
bowlen in Boxmeer en na afloop gaan we terug 
naar Vierlingsbeek. Daar verzorgt Herberg Thijssen 
een heerlijke High Tea. Tijdens de Jaarvergadering 
wordt dit uitje nog verder toegelicht. Leden 
kunnen zich nog inschrijven tot uiterlijk 5 april. Dus 
wil je nog meedoen met deze middag, meld je dan 
aan. Hopelijk zien we elkaar dan.

Het Bestuur VOVG 

Het sportakkoord
Budget voor jouw sportinitiatief!

Sport zou voor iedereen toegankelijk moeten 
zijn, ongeacht leeftijd, budget of bijvoor-
beeld een beperking. Met het sportakkoord 
willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, 
plezier in sport kan hebben. In het sport-
akkoord staan doelstellingen geformuleerd 
om dit waar te maken, met daaraan ook een 
uitvoeringsbudget verbonden. Iedereen met 
een sportief idee dat aansluit op deze doelen, 
maakt kans om hiervoor budget te ontvangen. 
Een kernteam, onder meer bestaande uit sport- 
en beweegaanbieders, onderwijsaanbieders, 
dorpsraadsleden en de gemeente, neemt een 
besluit over deze aanvraag.

Het sportakkoord is breed inzetbaar. Om een 
voorbeeld te geven, spreken we met Peggy 
Kuijpers, van Dagbesteding De Huuskamer. Hier 
is het sportakkoord ingezet voor de ‘Silverfit Mile 
fiets’, die het voor de gasten mogelijk maakt 
om virtueel door een zelf gekozen omgeving te 
fietsen. Door je eigen dorp of door je geliefde 

vakantieland. Net als op een echte fiets bepaalt 
je fietsbeweging hoe snel je voortbeweegt, in 
dit geval op het scherm. “Het is of je echt fietst 
door een landschap. Het stimuleert iedereen om 
te fietsen, maar het stimuleert ook om samen 
met anderen te praten over de omgeving”, licht 
mevrouw Kuijpers toe. In een interview vertelt 
mevrouw Kuijpers meer over haar ervaring met het 
sportakkoord:

Wil je het sportakkoord ook inzetten 
voor jouw sportinitiatief?
Op dit moment is er voor elke voormalige 
gemeente binnen het Land van Cuijk een lokaal 
sportakkoord. Je vindt deze via www.gemeen-
telandvancuijk.nl/sportakkoord. Bekijk de 
voorwaarden en lever je idee aan. Zo maken we 
met elkaar sporten toegankelijk voor iedereen!

Oorlogsmuseum Overloon, DSV 
en Globemilk slaan de handen 
ineen voor Oekraïne

Hoe is het op dit moment mogelijk om de 
Oekraïners zo effectief mogelijk te helpen? 
Oorlogsmuseum Overloon heeft daar wel een idee 
over en is op zoek gegaan naar lokale onderne-
mers om hierin samen op te trekken. Het vond in 
Globemilk uit Boxmeer en DSV uit Venray bereid-
willige partners. Globemilk is een leverancier van 
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biologische houdbare melk, een product waaraan 
veel behoefte is in Oekraïne op dit moment, net 
zoals aan andere voedingsmiddelen en medische 
benodigdheden.

Het museum had natuurlijk kunnen kiezen om een 
geldbedrag te storten op Giro555, maar koos ervoor 
het anders aan te pakken. Globemilk kon 36.000 
liter melk leveren. En doordat de melk dichtbij de 
bron gekocht kon worden tegen minder dan de helft 
van de kostprijs, kon van een dubbeltje een kwartje 
gemaakt worden. DSV werkt volstrekt belangeloos 
mee om het grootste deel hiervan te transporteren. 
De eerste volle vrachtwagen is vrijdag 25 maart 
aangekomen in de buurt van Rzeszow. Van daaruit 
wordt de melk door het Rode Kruis verdeeld naar 
opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen.

De foto toont het laden van de 36.000 liter melk.

Het museum koopt de partij met de opbreng-
sten van het meerijden bij Militracks, het jaarlijkse 
evenement dat het museum op 14 en 15 mei weer 
hoopt te organiseren. 

De komende tijd zal het museum zich verder 
oriënteren op mogelijk meerdere samenwerkingen 
met lokale ondernemers in de Gemeente Land van 
Cuijk om zoveel mogelijk Oekraïense vluchtelingen 
te kunnen helpen in deze onzekere tijd.

Wandfoto’s poli oncologie zijn 
lichtpuntjes voor bezoekers

Wie op de poli oncologie komt in Maasziekenhuis 
Pantein waant zich een beetje in de Maasheggen. 
Twee witte muren zijn voorzien van warme, kleur-
rijke foto’s uit het natuurgebied dat in de achtertuin 
van het ziekenhuis ligt. Deze lichtpuntjes op de 
muren zijn mogelijk gemaakt door twee fotografen 
en de Vrienden van het Maasziekenhuis.

Foto Marga Nuijs; v.l.n.r. Geert Broeks, Dianne 
Toonen, Jan Stax, Anne Nieuwenhuizen
Door Wanda Laarakkers

Bijeenkomst voor (jonge) 
mantelzorgers en professionals 
(verwijzers) 
Zorg jij voor een ander? We gunnen jou 
een adempauze ofwel respijtzorg

Donderdag 14 april
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Bibliotheek Boxmeer

Op donderdagavond 14 april 2022 organiseert 
Mantelzorg- & Vrijwilligersplein een bijeenkomst 
over respijtzorg. Respijtzorg is als het ware een 
adempauze voor mantelzorgers. Een ander woord 
voor vervangende mantelzorg. Daar heeft iedere 

mantelzorger weleens behoefte aan. Het belooft 
een zeer informatieve avond te worden met als 
doel meer inzicht te geven in de term respijtzorg 
en de mogelijkheden voor jou als mantelzorger. 

Ben jij mantelzorger en heb jij een adempauze 
nodig, maar weet je niet hoe die te organiseren?
Ben jij geholpen met vervangende mantelzorg?

Of werk jij bij een organisatie die vervangende 
mantelzorg (ofwel respijtzorg) biedt?

Kom dan naar de bijeenkomst en praat mee!
 
Aan bod komen:
• Wat is respijtzorg?
• De respijtzorgkaart: een overzicht van alle 

respijtzorgvoorzieningen in het Land van Cuijk;
• Respijtzorgaanbieders vertellen over hun voor-

zieningen en de mogelijkheden;
• Mantelzorgers delen ervaringen over respijt-

zorg en wat het hen heeft opgeleverd. 

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht 
bij Mantelzorg- en Vrijwilligersplein. 
• 0485-700500 
• mvplein@sociom.nl

Aanmelden voor 11 april kan ook rechtstreeks via 
de website www.mvplein.nl.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samen-
werking met de gemeente Land van Cuijk, SWZ 
Zorg, Sociom, Zorgboerderij De Horst, Stichting 
De Parel, Unik en Syntein. 
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Casemanagers/Oncologieverpleegkundigen Anne 
Nieuwenhuizen en Dianne Toonen vonden dat de 
muren in de gang naar de spreekkamers op poli 
oncologie wel wat warmer konden worden aange-
kleed. Dianne en Anne: “In de spreekkamers op 
onze afdeling vinden vaak spannende gesprekken 
plaats, mensen komen voor uitslagen van onder-
zoeken. We vinden het belangrijk dat ze zich op 
hun gemak voelen op de afdeling, en een warm 
welkom hebben wanneer ze de afdeling op komen 
lopen.”

Foto’s passend bij de afdeling
Dianne zette een verzoekje in de Facebookgroep 
‘Mooi Maasheggen’: “Op de polikliniek oncologie 
van het Maasziekenhuis willen we graag een muur 
laten bedrukken met een mooie foto. Hoe mooi is 
het om hiervoor een foto van de Maasheggen te 
gebruiken? Daarom zijn we op zoek naar de aller-
mooiste foto's!” Van diverse fotografen kwamen 
fantastisch leuke reacties. Anne en Dianne kozen 
twee foto’s die zij het beste vonden passen bij hun 
afdeling op de lege muren; een landschapsfoto 
en een foto van bloemen waar een drieluik van is 
gemaakt. 

Afleiding bieden aan bezoekers 
Fotograaf van de landschapsfoto is Geert Broeks: 
“De foto is gemaakt aan het fietspad tussen 
Sambeek en Boxmeer aan de Maas. Ik vind het 
een hele eer dat mijn foto uitgekozen is, een mooie 
waardering. Ik hoop dat de mensen die de afdeling 
bezoeken er van kunnen genieten.” Fotograaf van 
de bloemenfoto is Jan Stax: “De foto is gemaakt 
op 14 juni 2021 in de Maasheggen, richting 
Loerangel. Ik was zeer vereerd dat ik gevraagd 
werd een foto aan te leveren voor de afdeling 
oncologie. De foto die is gekozen is een foto van 
bonte zomerbloemen in de Maasheggen. Een 
kleurrijke foto die hopelijk wat afleiding biedt aan 
de bezoekers van deze afdeling.” Dianne en Anne 
zijn erg tevreden over het resultaat. “We zijn de 
Vrienden van het Maasziekenhuis erg dankbaar 
voor hun bijdrage en de fotografen voor het gratis 
ter beschikking stellen van een foto.”

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

Meer ruimte voor de fiets

Nu er in de meeste gemeenteraden een nieuwe 
coalitie is of wordt gevormd, is dit een goed 
moment om te pleiten voor meer ruimte voor de 
fiets, stelt Henk Brink. Er zal flink moeten worden 
geïnvesteerd in goede infrastructuur.

Steeds meer ouderen durven de fiets niet meer 
te pakken, ook omdat de snelheid van het fiets-
verkeer toeneemt door e-bikes en speed 
pedelecs, schrijft in het AD. Hij is voorzitter van 
Tour de Force, een samenwerkingsverband van 
overheden, marktpartijen, maatschappelijke orga-
nisaties, kennisinstituten en platforms die zich 
inzetten voor de fiets.

Fors investeren
Het aantal verkeersdoden nam in 2020 
weliswaar licht af, maar de meeste slachtof-
fers waren fietsers. Daarnaast zijn er tekorten 
aan stallingen, waardoor er verrommeling en 
overlast van geparkeerde fietsen ontstaat. 
“Kortom, we moeten flink extra investeren in 
brede en veilige fietspaden, overgangen, stal-
lingen en fietssnelwegen. Hiervoor hebben rijk 
en provincies het initiatief genomen tot het 
Nationaal Toekomstbeeld Fiets.”

Gemeentebesturen aan zet
In dat toekomstbeeld staat op hoofdlijnen wat er 
moet gebeuren en is voorzien in financiële onder-
steuning, schrijft Brink in het AD. “Nu zijn vooral 
gemeentebesturen aan zet om met concrete 
plannen te komen om de fietsinfrastructuur te 
verbeteren.”

Bron: www.seniorenjournaal.nl

Bouwplan ’t Hulder, Vierlingsbeek 
van start

Aan de Hulder in Vierlingsbeek stond vroeger 
een gemeentewerf. Toen die verdween wilde 
de gemeente daar woningen bouwen. Daar is 
ook in het dorp veel behoefte aan. Om verschil-
lende redenen is er niet eerder gebouwd. Een 
projectontwikkelaar haakte af. En ook een 
groep mensen die daar samen zelf woningen 
wilde bouwen zagen er van af. Ook bleek er 
een dassenburcht op het terrein aanwezig. Dan 
mag er niet zo maar gebouwd worden. Tot slot 
waren er bezwaren uit de buurt. Omwonenden 
wilden liever dat de gemeente een park zou 
aanleggen. 

Overeenstemming 
De gemeente wilde toch graag dat er woningen 
gebouwd kunnen worden. Dat gaat nu lukken. Er 
komen dertien woningen. Vijf bouwkavels zijn al 
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vrijdag 8 april > bierproeverij > DE 
PRUUVERIJ: DIERENBIEREN
Alle dierenvrienden opgelet! Waar denk je aan 
als je namen als Steenuilke, Bizon, IJsbeer, Witte 
Raaf, Het Voske, Strandgaper, Strijdende Kater, 
Vroege Vogel, Everzwijn, Korenwolf, Fuut Fieuw, 
Lambok, Gulden Draak of Naar De Haaien hoort? 
Aan de donkerste plekken van de Ardennen? Aan 
Buurgers Zoo? Aan bijna uitgestorven dieren? 
Wij denken gewoon aan bier. Aan dierenbier om 
precies te zijn. Met zorg hebben wij vijf speciaal 
dierenbieren geselecteerd waarover we graag 
vertellen maar nog liever samen met je mee 
proosten. Beestachtig lekker!

verkocht. Deze kopers zullen niet hoger bouwen 
dan 4,5 meter. Ook op de andere acht kavels 
komen geen huizen die hoger zijn. Dit alles is afge-
sproken tussen gemeente, de buurt en de kopers. 
In gesprekken is daar over een akkoord bereikt. 
Wethouder De Bruin over het akkoord: “Als 
gemeente zijn wij blij dat er nu overeenstemming 
is en dat er nu gebouwd kan worden. Nieuwbouw 
zorgt voor doorstroming en dat is goed voor heel 
Vierlingsbeek”. Afgelopen week al zijn de werk-
zaamheden gestart om het gebied bouwrijp te 
maken. Naar verwachting is de locatie voor de 
zomer bouwrijp. Dat wil zeggen dat er dan riolering 
ligt en water en elektra. Aansluitend kunnen dan 
de eerste woningen gebouwd worden. Voor de 
overige acht kavels moet nog geloot worden.

Raadsprogramma in de maak
Voor de gemeente Land van Cuijk is een raadspro-
gramma in de maak. Bij de vorming van de 
coalitie is gekozen voor een andere dan de traditi-
onele insteek van een coalitieakkoord. Het 
presidium, het overleg van de fractievoorzitters, 
heeft de handschoen opgepakt en is aan de slag 
gegaan met een raadsprogramma. In een raads-
programma wordt de koers bepaald voor een 
aantal maatschappelijke opgaven. Het college 
geeft uitvoering aan het raadsprogramma. In de 
raadsperiode 2018-2022 werkten ruim 15% van 
alle gemeentes met een raadsprogramma.
 
Voordelen raadsprogramma
Behalve dat raadsprogramma’s meer mogelijk-
heden voor zowel coalitie en oppositie bieden om 
onderwerpen te agenderen, zorgt het ook voor 
meer dynamiek in de raad omdat de scheidslijn 
tussen coalitie en oppositie vervaagt. De hele raad 
committeert zich met een raadsprogramma aan 
gezamenlijke doelen of thema’s.

Aanpak
De afgelopen weken zijn benut om met elkaar te 
spreken over beelden en verwachtingen met 
betrekking tot het raadsprogramma. Op basis 
daarvan is het presidium tot een aanpak gekomen. 
Ook zijn de verkiezingsprogramma’s met elkaar 
vergeleken. De raad gaat in een aantal 
werkbijeenkomsten bouwen aan het raadspro-
gramma. Inmiddels zijn bij een eerste bijeenkomst 
op het gebied van het Sociaal domein en Ruimte 
en Economie de belangrijkste onderwerpen 
benoemd door raadsleden. 
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Kerstmis ‘21 in lockdown? Dan verschuiven we 
we de kerst gewoon naar pasen! En dus wordt 
de kerstwandeling gewoon een paaswandeling. 
En dat komt goed uit want met die enorme paas-
brunch in de maag is het de hoogste tijd voor een 
beetje beweging. Een uurtje of twee rondstie-
felen in het ontluikende voorjaar. En als beloning 
is er weer eten: aspergesoep! En daarna heerlijke 
muziek!
inschrijven: 14.00 uur > inschrijfgeld: 3,00 euro

zondag 17 april > concert > BJ’S 
SPRING REVERB
Kerstmis ‘21 in lockdown? Dan verschuiven we 
we de kerst gewoon naar pasen! En dus wordt het 
kerstconcert van BJ Baartmans gewoon een paas-
concert. Gewoon? Nee, gewoon is het helemaal 
niet. Het is heel erg goed! BJ neemt een vijfster-
renensemble mee. Zonder drummer maar met 
prachtige stemmen en snaren! 

Zangeressen Rieany Janssen en Chantal 
Wessels, BJ Baartmans (zang, gitaar, 
mandoline, dobro), Jan Hendriks (gitaar, bas) 
en Eric Devries (zang, gitaar) brengen een mix 
van americana, folk, country en bluesklas-
siekers. Vaak meerstemmig en met tintelend 
snarenwerk uitgevoerde covers van onder 
andere Dolly Parton, The Band, John Prine, 
Steve Earle, Lucinda Williams, Bob Dylan en 
Gram Parsons. Aanstekelijke muziek met een 
bitterzoet randje.
aanvang: 17.00 uur > entree: gratis

Meld je snel aan voor een bierkaart van 20,00 
euro, dan kan er worden ingekocht. Ook voor alle 
dierenvrienden zonder bierkaart staat de deur van 
De Pruuverij natuurlijk altijd wagenwijd open!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis > aanmelden: www.gryphus.nl

zaterdag 16 april > quiz > WITTE GEI’T?
Na vijftien maanden spoorloss te zijn geweest is 
onze Gei’t weer teruggekomen. Er kan dus weer 
gequizd worden! En deze keer dus niet zoals te 
doen gebruikelijk ergens middenin de winter, nee, 
dit jaar doet onze Witte vriendin eens lekker gek 
en kiest ze voor het vrolijke voorjaar. 

Witte Gei’t? nummertje twaalf. Een quiz voor 
teams want twee weten immers meer dan één, 
en drie nóg veel meer. De vragen zijn pittig, 
de onderwerpen zeer uiteenlopend. Laat maar 
werken die grijze massa, laat het maar kraken 
daarboven. Hersengymnastiek voor gevorderden. 
Heerlijk!

Doe mee met dit grootse kennisspel en meld 
je met je team (maximaal acht personen) aan 
via www.gryphus.nl. Eenlingen kunnen zich 
aansluiten bij een willekeurig team. Maar U kunt 
het natuurlijk ook allemaal beter staan te weten 
aan de zijlijn.
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > 
entree: gratis > inschrijven: www.gryphus.nl

zondag 17 april > wandelclub > PAAS-
WANDELING
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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 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                   

 
 

 

zaterdag 23 april > concert > 50 JAAR 
SOOS: LIVE ON STAGE
‘De Soos’ bestaat 50 jaar en dat moet gevierd 
worden. Na de zeer geslaagde huisdiskjockey-
avond Never Mind The DJ’s en met de reünie Wa 
Motte Gej Hier? In aantocht is het vanavond tijd 
voor liv muziek. 

Live muziek is altijd belangrijk geweest voor de 
soos en de soos is altijd belangrijk geweest voor 
popmuzikanten uit Vierlingsbeek en Groeningen. 
Dat was al in ’t Kapelleke aan de Kloosterstraat, 
dat is nog steeds in Gryphus aan de Grotestraat. 
Vanavond komt een aantal muzikanten die ooit 
in de soos heeft gespeeld, dit weer doen. Onder 
andere (leden van) Jackson’s Cage, Razorblade 
Messiah, The Pukes, 4 Inch Revolution, Good 
Company, Splash, Euwens & Van Bommel, Janice 
Dael en Lars Reen zullen weer op het podium 
klimmen. Van singer-songwriter tot rock en van 
folk en pop tot metal. Onze plaatselijke sterren 
zullen weer volop stralen!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het Formule 1 Circus heeft de motoren weer 
gestart en is begonnen aan een nieuw rondje door 
de wereld. Mooier dan vorig seizoen kan het bijna 
niet worden maar wie weet… We gaan het zien 
want ook dit seizoen zullen (onder voorbehoud) 
weer alle Grand Prix races op een grootbeeld-
scherm worden vertoond. Wij gaan er weer eens 
goed voor zitten en zetten ons geld weer op onze 

Max. En U?
 zondag 10 april: GP AUSTRALIË  
 (14.00 uur)
 zondag 24 APRIL: GP IMOLA (15.00 uur)
 zondag GP VERENIGDE STATEN (21.00 uur)  
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
 zaterdag 14 mei > concert > BEUKFEEST
 woensdag 25 mei > hard rock café ?  
 MAIDEN NIGHT 2022
 vrijdag 27 mei > cabaret > REMY EVERS > 
 GEWOON REMY

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

Gezocht: Huis te koop
 
Bent of kent u iemand die een huis gaat 
verkopen in de omgeving Groeningen, wilt u 
dan alstublieft aan ons denken? Wij zijn een 
(modaal) gezin met een pasgeboren zoon en 
willen graag van een huur- naar een koophuis, 
maar helaas komen we nergens tussen. Alle 
hulp is dus welkom.  
U kunt ons contacten via: dirkjenl@gmail.com
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Voor al uw verse witte (geschilde) en groene asperges, 
ook voor streekproducten

Kijk voor meer informatie op onze website
www.poortvanloon.nl

www.martensasperges.nl

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 

Moederdag Cadeautip

Puurr Aromafume 
Speciale Moederdag actie  
van € 15,95 voor € 13,95.

Een parfum dat meer doet dan alleen lekker 
ruiken. Rozenkwarts zorgt voor vrede, liefde 
en gezelligheid. Rust in het hart zorgt voor 
harmonie van binnenuit. Met deze steen heb 
je minder pijn, slaap je beter en kom je meer in 
balans. De droge basisolie met zachte geur is 
een ware streling voor je huid. Of (en) geef jouw 
moeder een Amaryllis Cadeaubon.

Met betoverende groet,

Trudie van Aggelen, 06-57177457
Gediplomeerd Schoonheidsspecialiste en pedicure
Beekstraat 2 Vierlingsbeek

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

GORDIJNEN  •  VLOEREN  •  RAAMDECORATIE  •  KLEUR- & INTERIEURADVIES

Actie geldt van 11 t/m 23 april 2022. Vraag naar de voorwaarden.

20% KORTING OP
RAAMDECORATIE & SHUTTERS

TE HUUR: ROYALE FEESTTENT
Zin in een examenfeestje of buurtbarbecue nu het 
weer mag? Huur een tent! Stichting Op De Tôffel 
heeft er een in de aanbieding: nu van 150 voor 
slechts 100 euro. De tent is net zo groot gebleven 
(10x5 meter), is nog steeds geheel afsluitbaar en 
voorzien van verlichting. We bouwen ‘m gratis voor 
je op en daarna is ie twee dagen voor jou. Mail of bel 
voor meer informatie of een reservering naar  
tent@opdetoffel.nl of 06.22268629.
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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























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

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

� adverteren
doet verkopen
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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: 11 t/m 16 april
  ¾ Paasvlaai (8 personen) € 11,90
  Roomboter croissant  € 0,80
  8 Zachte witte bollen + 2 gratis
2e Paasdag (18 april) zijn wij gesloten.

Reclame: 19 t/m 23 april
  Rijstevlaai + slagroom € 13,00	
	  Tarwe rogge pompoenbrood  € 2,95
  5 Gesorteerde harde broodjes € 2,10

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Olie en Gas Service

Smeermiddelen

Gasflessen

Propaangas (tanks)

Brandstoffen

Technisch Advies

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

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

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

� adverteren
doet verkopen
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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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PRINSSEN CLEAN MAT 
Extra matte, zeer goed reinigbare en 

goed dekkende muurverf voor 
binnen. 

 

Direct op kleur te maken bij ABC! 

 

Overloon-Mill

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20%Actie geldig 

t/m juni 2022!� adverteren
doet verkopen


