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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 21 juni 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 11 15 juni 2022

Henriëtte van Rosmalen zet punt 
achter Bekse Klinkertjes

Op 4-jarige leeftijd begon Henriëtte met balletles 
bij Finy van Rens. Al gauw werd er meer ritmisch 
gedanst en werd er geoefend voor een optreden 
tijdens de carnaval. Dat was het ontstaan van De 
Bekse Klinkertjes, ongeveer 50 jaar geleden.

Henriëtte was als dansend lid al zeer betrokken 
bij de club, waar ze in haar tienerjaren al hielp 
met het geven van trainingen. Henriëtte barstte 
van ambitie. Ze gaf al snel zelfstandig trainingen. 
Ze is voor de dansbond als jurylid actief geweest 
en bleef ook niet onopgemerkt bij overige dans-
verenigingen. Zo werd ze benaderd door de 
dansvereniging in Boxmeer. Daar heeft ze de 
groep enkele jaren als trainster en danseres onder-
steund, waarna ze toch haar Vierlingsbeekse 
hart weer volgde en terugkeerde bij De Bekse 
Klinkertjes.

Henriëtte was onze showtrainster. Dit deed ze 
vol overgave. In het maken van een karakterdans 
of moderne dans kon ze haar passie kwijt en de 
energie straalde ervan af.

De goedlachse Henriëtte was naast het trainen 
ook actief met het organiseren van de jaarlijks 
terugkerende danskampen. Een echt verenigings-
mens! Anders houd je het ook niet zo ontzettend 
lang vol.

Maar er is een tijd van komen én een tijd van gaan. 
Henriëtte heeft dit seizoen aangegeven te gaan 
stoppen en meer tijd te willen gaan besteden aan 
een andere passie: schilderen.

Met 2 kwalificatiekaarten op haar naam is ze nog 
één keer met haar groep en haar duo afgereisd 
naar de Europese Kampioenschappen en heeft 
daar een prachtige prestatie neergezet. 

Henriëtte mag meer dan trots zijn op deze 
danscarrière. Dat zijn De Bekse Klinkertjes ook op 
haar!

Tijdens de jaarvergadering hebben we officieel 
afscheid genomen van ons Jet. Langs deze weg 
nogmaals dank voor al je inzet, passie en presta-
ties bij de Bekse Klinkertjes.

Bestuur en leden Bekse Klinkertjes
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Van de Redactie:

De economie draait weer op volle toeren, en 
de arbeidsmarkt zorgt er voor dat werknemers 
steviger in hun schoenen staan bij salarison-
derhandelingen. Dit is ook wel nodig met al 
die gestegen prijzen!

Die gespannen arbeidsmarkt zorgt echter 
ook voor een nadeel: doordat veel bedrijven 
onderbezet zijn, moeten we er aan wennen 
dat wachtlijsten langer worden. Niet alleen op 
Schiphol, maar ook dichter bij huis; bijna elk 
onderdeel van de economie, zorg en ambte-
narij heeft hier last van. 

De zorg heeft veel baat bij het inschakelen 
van mantelzorgers. Gelukkig worden de vaak 
anonieme mantelzorgers, die vooral voor 
een naast familielid zorgen, gewaardeerd 
door onze gemeente. Zij kunnen sinds kort 
weer een aanvraag doen voor de jaarlijkse 
mantelzorgwaardering. 

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 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

17 juni VOVG: Fietstocht
19 juni GroeVie: Bèèk ruumt op en Gruuninge ok,
 vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur
2 juli Zonnebloem: Verwenmiddag
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
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 Groeningse kermis 2022
4 sept
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
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2023

27 mrt Collecte Samen Sterk voor
t/m Goede Doelen
1 april
1 juli Zanggroep EvergreenVierlingsbeek:  
 In het kader van het 50-jarig bestaan  
 in 2020 houdt ZEV haar zangfestijn  
 "ZEVmeeZING". 

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

Afvalkalender 2022 VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN

16 juni GFT groenbak
23 juni GFT groenbak / Plasticafval
25 juni Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914
30 juni GFT groenbak / Restafval
7 juli GFT groenbak / Plasticafval
9 juli Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890
14 juli GFT groenbak
21 juli GFT groenbak / Plasticafval
23 juli Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196
28 juli GFT groenbak / Restafval

Grote boekenmarkt bij Bibliobeek!!

Zomerboek verkoop  
vanaf 19 juni tot 23 juli

Bibliobeek heeft weer een hele partij boeken in de 
verkoop.
We starten met deze verkoop op 19 juni tijdens 
“Bèèk ruumt op & Gruuninge ok”

Deze dag is ook de start van de grote boeken-
markt, die doorgaat tot aan de zomervakantie op 
23 juli.
Voor zeer lage prijzen koopt u een koffer vol 
vakantieboeken.
Dit keer zijn er héél veel boeken! Wij vullen ook 
de schappen steeds aan met nieuwe te verkopen 
boeken. 

Iedereen mag binnenlopen en snuffelen tussen de 
te verkopen boeken. Wij hebben ze voor u klaar 
gezet langs een zijde van de bibliotheek. 
Kom naar Bibliobeek tijdens de openingstijden. 
Sla uw slag!!

Open op: 
Maandag, woensdag en vrijdag van 14 tot 17 uur
Zaterdag van 10 tot 13 uur

SAVE THE DATE!
Zaterdag 2 juli 2022

“Na 3 jaar mogen we weer!”
Vierlingsbeek en omgeving kan en mag weer 
komen genieten in de wei aan de Maas! 

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek, alom 
bekend onder de naam ZEV, tovert de wei aan 
de Maas als vanouds om in een heus laag-
drempelig festival “Muziek op de Maas” (MoM). 
In een prachtige omgeving kan iedereen komen 
genieten van een diversiteit aan optredens. 
ZEV zorgt voor een natje en een droogje, de 
ambiance waarmee eenieder in de gelegenheid 
is om op een zelf meegenomen dekentje of 
klapstoeltje te genieten of te dansen. 

MUZIEK OP DE MAAS 
Muziek op de Maas wordt om 19.30 afgetrapt 
door troubadour Math Craenmehr. De avond biedt 
voor iedereen wat wils. Naast Math Craenmehr 
en ZEV, zullen ook het Liberty Gospel Choir en de 
band Terra Volta van zich laten horen! 
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MATH CRAENMEHR
ZEV stelt aan u voor: Math Craenmehr uit Horst. 
Hij was al jaren als vrijwilliger, muzikant en trou-
badour actief in verpleeghuizen en ervoer dat 
bewoners van zorginstellingen tekort werd 
gedaan door te bezuinigen op welzijnsactiviteiten. 
Daarom is Math muziek gaan maken voor mensen 
in verpleeghuizen en andere zorginstellingen. 
Daarvoor was hij o.a. als manager betrokken bij 
de Limburgse band de Heideroosjes (ondermeer 
van de vermaarde single ‘Bomen Zijn Relaxed’) 
en zette hij de regionale carnavalspodia in vuur en 
vlam als de helft van het duo ‘Um & Um’. En op 
zaterdagavond is hij te gast bij ons aan de Maas.

LIBERTY GOSPEL CHOIR 
Ons MoM-programma gaat, naast een tweetal 
optredens van onszelf, verder met twee optredens 
van het Liberty Gospel Choir. Zij presenteren zich 
als volgt: Gospel Swingt, Inspireert, heeft Soul en 
geeft Energie. Gospel muziek raakt! Dit heerlijke 
koor komt uit Nijmegen en zingt met veel plezier 
Black Gospel. Het gospelkoor is ongeveer 30 man 
en vrouw groot, met solisten van hoog niveau.
Liberty Gospel Choir zingt op festivals, evene-
menten en tijdens eigen Gospelconcerten. Maar 
ook op bruiloften, huwelijksfeesten en als muzikale 
omlijsting bij kerkdiensten. 

TERRA VOLTA
Het slotstuk van deze bijzondere avond aan de 
Maas neemt Terra Volta voor haar rekening.
Deze opwindende Nederlandse band, ook 
afkomstig uit Nijmegen, begon als een kleine 
akoestische jamband, maar is nu uitgegroeid tot 
een dynamische, achtkoppige feestoutfit die van 
elk publiek een dansend publiek maakt. Terra 
Volta gebruikt een mix van multiculturele invloeden 
uit verschillende hoeken van de wereld, van ska 
en reggae tot Balkan-, Afrikaanse en Caribische 
geluiden om een vrolijke en levendige muzikale 
ervaring te creëren. Ze debuteerden in 2018 
met hun EP “ Revelry ” Gloednieuw in 2022 is 
de release van de reggae single Liar man . Het 
verwijst naar de huidige opkomst van alternatieve 
feiten, slechteriken, nepnieuws en liegende politici.
 
Dus….“Trek je dansschoenen aan en breng een van 
die kleurrijke cocktails met een parasolletje erop, 
want het is Terra Volta's hete mix van sprankelende 
reggae, aanstekelijke ska en opzwepende balkan 
die je meteen een zonovergoten zomergevoel zal 
geven terwijl die besmettelijke tribale beat daalt!”

Naast de met zorg geselecteerde muzikale 
invulling van deze befaamde avond kunt u, zoals 
u van ons gewend bent, tussentijds genieten van 
een hamburgertje of iets anders van de BBQ en 
een drankje (helaas geen kleurrijke cocktails) aan 
de bar.

Wij kijken ernaar uit om U allen na drie jaar weer te 
ontmoeten aan de Maas in Vierlingsbeek!!

www.zevzingt.nl

Op zaterdag 4 juni jl., daags voor Pinksteren, 
heeft ook dit jaar het koningschieten voor het 
St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen 
plaatsgevonden.

De zaterdag begon al vroeg. Om 7.00 uur in 
de ochtend werd Groeningen gewekt door de 
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drumband van het gilde. Tijdens deze rondgang 
door het dorp werd de drumband uitgenodigd 
voor een ontbijt bij Hilde Vloet, die op dat moment 
nog koningin van ons gilde was. 

Aan het einde van de middag vertrok het gilde 
naar het oude schietterrein bij het veldkapelletje 
aan de Voortweg om enkele schoten te lossen 
op een houten vogel. Traditiegetrouw moet er op 
het oude schietterrein jaarlijks een schot gelost 
worden. Helaas kwam daar de vogel iets te vroeg 
naar beneden, zonder ook maar één schot gelost 
te hebben. Het was hierdoor niet mogelijk om alle 
gildeleden een schot te laten lossen wat gebruike-
lijk is. Het ene schot werd gelost door Hilde Vloet. 
Zij nam de taken van koning Maik Vloet waar, die 
door ziekte helaas niet aanwezig kon zijn. Hierna 
trok het gilde naar het gildeterrein “De Lemse 
Kuul” voor de start van het koningschieten.

Na het lossen van 5 herenscheuten door de 
koningin, beschermvrouwe, keizer van verdienste, 
ere-hoofdman en hoofdman èn exact 300 schoten 
door de 8 deelnemende gildebroeders èn (voor 
de 1e keer) gildezusters was de strijd gestreden. 
Uiteindelijk wist Jos Vloet de houten vogel eraf te 
schieten. Hiermee schoot hij zichzelf tot koning 
van ons gilde voor 2022-2023.
Ook ging de strijd los tussen 4 jeugdleden. 
Jeugdkoningin werd Silke Ebben na 49 schoten. 
Silke mag voor het komende jaar haar rol als 
jeugdkoningin innemen.
Ook was er dit jaar weer het onderdeel voor het 
publiek. Het schieten op de ‘publieksvogel’ werd 
dit jaar gewonnen door Nel Versteegen. Zij wist de 
klos met het 62e schot naar beneden te halen. 

Het gilde stelde zich weer op, het hoofdvaandel 
werd op de grond gelegd en de nieuwe koning, 
jeugdkoningin en beschermvrouwe hadden de 
eer om over het vaandel in te treden in het gilde.

Hierna trok het gilde langs de kapel voor het 
lossen van enkele schoten ten teken dat de 
nieuwe koning bekend is. Daarna naar De 
Zandpoort voor een trom- en vendelhulde, 
aansluitend teren en gezellig samen zijn. 
Einde van een zonnige en warme dag vol met 
gildeactiviteiten.

De start van Pinksterzondag, 5 juni, begint 
gelukkig droog en zonnig en wederom met 
reveille door het dorp. Die dag kreeg de 
drumband een ontbijt van zowel Silke als van 
Jos; onze nieuwe jeugdkoningin en koning.
Tijdens de Heilige Openluchtmis op het 
grasveld bij de kapel werden de jubilarissen 
van ons gilde in het zonnetje gezet. De H. 
Openluchtmis werd geleid door Gildepriester 
Ruud Willemsen. Tijdens deze mis werden, 
zoals gebruikelijk, intenties voorgelezen. Ook 
het Groenings koor verzag ons van mooie 
klanken tijdens de mis.

In de avond hadden de weergoden bedacht om 
ons te zegenen met een fikse bui die de rest 
van de avond zou duren. Dat maakte dat we het 
programma moesten aanpassen. De koningin 
en jeugdkoning werden dit jaar niet thuis 
ingehaald door het voltallige gilde, maar werden 
door het gilde-bestuur per auto opgehaald 
en naar De Zandpoort gebracht. Hier stond 
binnen een erehaag voor hen klaar. De trom- en 
vendelhulde werden eveneens binnen gegeven. 
Daarna kon de receptie en het koninginnebal 
beginnen.

Tijdens het koninginnebal werden onze jubila-
rissen gehuldigd en ontvingen zij hun zilveren 
jubileumschildje. Dit waren Harm Thijssen, Sjef 
Versteegen en Jan de Vos. Hans Gerrits en 
Huub Huibers waren al eerder jubilaris, maar 
door de pandemie was hun huldiging uitgesteld 
naar deze avond. Maik Vloet zal op een later 
tijdstip zijn schildje in ontvangst nemen.
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Op deze avond zijn ook de nieuwe gildtmeesters 
bekend gemaakt. Tinie Martens mag voor 2 jaar 
deze taak vervullen en Erwin Vousten gaat deze 
rol voor 1 jaar op zich nemen.
Gildtmeesters zijn o.a. verantwoordelijk voor het 
(konings)zilver en zij mogen deelnemen aan de 
bestuursvergaderingen.

Het was weer een mooie en ‘alles is anders’ 
Pinksterweekend van ons gilde.

Jos Vloet en Silke Ebben feliciteren we 
nogmaals met het behalen van hun koning-
schap. We gaan er met z’n allen weer een mooi 
gildejaar van maken.

KERMIS 2022
Zet dinsdag 16 augustus in uw agenda. Dan 
organiseert de KBO een gezellig kermismatinee 
van 14.00 uur tot 17.00 uur in Joffershof.

KIENDATA KBO
Op 24 juni en 8 juli kan men weer kienen in 
gemeenschapshuis Joffershof. Aanvang 13.45 uur

Beste mensen, 

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de ontvangen steun en troost vóór, tijdens en ná het  
overlijden van Geert Volleberg. Na 11 jaar moedig en met een niet aflatend optimistisch te hebben 
gestreden tegen kanker, is Geer vrijdag 27 mei jl. heel rustig ingeslapen.
Dankbaar blikken we terug op een rijk en fijn gezinsleven, samen met onze lieve echtgenoot, (schoon)vader 
en opa. Wat zullen we hem missen; vergeten echter nooit!

Familie Volleberg

PS  Ter informatie plaatsen we de rouwkaart, voor wie nog niet op de hoogte was.

Geert  1959  -  2022

Het doel van het leven, is het leven zelf. 
Carpe Diem

Geert Volleberg
* 16 juli 1959                                           † 27 mei 2022

echtgenoot van

Diny Volleberg-Roosen

Michelle en Ruben 
Aron 
Ivo 
♥ 
 

Kay en Anoek 
♥ 

Familie Volleberg
Overambt 34 
5821 CE Vierlingsbeek

Geert ligt opgebaard in rouwcentrum Boschhuizen, Spurkterdijk 40 
te Venray. Hier is woensdagavond 1 juni tussen 18.30 en 19.30 uur 
gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen.

De uitvaartbijeenkomst ter ere van het afscheid vindt plaats op 
vrijdag 3 juni om 10.00 uur in crematorium Boschhuizen.
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VASTE ACTIVITEITEN
Onderstaande vaste activiteiten worden 
georganiseerd door KBO Vierlingsbeek/
Groeningen. Daar waar SWOGB staat vermeld, 
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
 in het Joffershof. 
 Info 631918
Bewegen voor Ouderen zitgym (swogb)
 dinsdag van 15.00 -15.45 uur 
 in het Joffershof 
Bewegen voor Ouderen (swogb)
 vrijdag: van 9.30 - 10.15 uur
  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 het Joffershof
 Info 06-10270603

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

FIETSDAG KBO
Op 7 juni startten 25 fietsers voor een mooie tocht 
door het mooie Limburgse land.
Na een koffiepauze weer op de fiets om in 
Ysselsteyn de Duitse militaire begraafplaats 
te bezoeken. Na een heerlijke lunch, ook in 
Ysselsteyn, via Oirlo en Wanssum weer terug naar 
de Buitenboel in Holthees, waar een koel afzak-
kertje werd genuttigd.
Een prachtige fietstocht van ongeveer 55 km over 
wegen, waar weinig verkeer was.
We hadden bijna allemaal een regenpak bij ons, 
maar dat was absoluut niet nodig. Het was 
prachtig fietsweer.

De Oude Schoenendoos 40 jaar jong. Als we 
terugkijken is het niet zo lang geleden. In die 40 
jaar is er veel gebeurd. Oude gebouwen zijn afge-
broken of, na de oorlog, gewoon opgeruimd 
nadat zij in puin waren geschoten of afgebrand. 
Nieuwe gebouwen zijn opgebouwd in een 
nieuwe stijl. De mode is anders, veel van vroeger 
is gebruikt en in een nieuw jasje gestoken. 
Sommige huizen zijn blijven staan en verbouwd, 
een nieuw jasje dus. Onze dorpen kregen een 
nieuw aanzien.

Maar goed dat we foto’s hebben van vroeger. 
Zoals het nu is geworden vindt niet iedereen 
mooi, zoveel mensen zoveel meningen. We 
doen het ermee en kunnen via onze Oude 
Schoenendoos terugkijken hoe het was, wat ook 
niet iedereen mooi vond.

Zo vonden we weer een paar foto’s waarvan 
we niet weten hoe en wat. De boerderij heeft 
nummer A18215. 
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VHZ nieuws

Het sloeg in als een bom, 2 jaar geleden: een 
lockdown, die ervoor zorgde dat we van de ene 
dag op de andere niet meer konden repeteren. 
We hadden op dat moment een mooi jaarpro-
gramma gepland met diverse optredens. We 
waren gegroeid van een groep mensen die met 
veel plezier samen een potje stonden te zingen 
tot een volwaardig koor met een uitzonderlijk 
repertoire dat bij elk optreden het publiek wist 
te verwonderen en enthousiasmeren en zelfs 
eerste prijzen in de wacht wist te slepen. En 
toen moesten we plotseling stoppen. Voorzichtig 
werden de eerste optredens maar afgezegd, in de 
hoop dat we in de loop van de zomer weer aan 
de slag zouden kunnen gaan. Het liep helaas heel 
anders! Zingen - en al helemaal met een groep 
van meer dan 80 personen - bleek een te groot 
risico op verspreiding van het coronavirus. Het 
duurde uiteindelijk ruim 2 jaar voordat de repe-
tities hervat konden worden. Wat waren we blij 
toen alle coronabeperkingen werden afgeschaald 
en we op een veilige manier weer konden gaan 
repeteren. Dit nadat onderzoek had bevestigd 
dat de ventilatie in de Joffershof voldoende is. 
En wat bleek: hoewel onze stemmen nog wel wat 
oefening nodig hebben, was het enthousiasme 
bij de leden als vanouds en de sfeer vertrouwd. 

Goedhart bijvoorbeeld. Die levert trouwens ook de 
abrikozenvlaai en de appel-kruimelvlaai die dit jaar 
ook weer deel uitmaken van ons assortiment.
Verder zijn er dan van de warme bakker Degen 
eveneens 4 soorten van de meest gevraagde super-
lekkere seizoens-vlaaien. Alle vlaaien natuurlijk van 
topkwaliteit.

We komen bij u - zoals gezegd - vanaf deze week 
de bestelling opnemen en wij vinden het fijn om dan 
direct contant af te rekenen. Want dat betekent, dat 
we de bestellingen snel kunnen uitvoeren. 
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis op 
zaterdag 13 augustus (kermiszaterdag) tussen 09.30 
en 12.00 uur.

Wij hopen dat u “De Herleving” ook dit jaar weer 
steunt en meedoet aan de vlaaienactie. Mocht u 
echter absoluut geen vlaai lusten, geen kermis vieren 
of lekker met vakantie zijn en u wilt onze vereniging 
tóch steunen, dan mag u ook gewoon een duit in het 
zakje doen.

Voor vragen kunt u terecht bij Jan Stoffelen 
(06-48236890)

De andere foto lijkt een toneelstuk. Wie weet hoe 
of Wat? Het nummer is A18129

Zoekt u met ons mee? 

Veel plezier met de speurtocht op 
onze site

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

Harmonie “De Herleving” 

Vlaaienactie “De Herleving”  
in Vierlingsbeek.

We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Na twee 
jaar afwezigheid is het weer zover.  Want met de 
Vierlingsbeekse kermis in het vooruitzicht weet u 
allemaal weer "hoe laat het is". De kermisvlaaien-
actie van “De Herleving” komt er weer aan. Zoals 
u van ons gewend bent zijn het weer de bekende 
overheerlijke kermisvlaaien, waarvoor wij vanaf de 
komende week bij u aan huis komen. U kunt dan één 
of meer van uw favoriete vlaaien bij ons bestellen. 
Er worden maar liefst 8 verschillende vlaaien aange-
boden. Een heerlijke kersen- en kruimelvlaai van 
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Alsof er in de tussentijd geen twee jaar voorbij 
zijn gegaan.
Inmiddels zijn we enkele repetities verder 
en staat er al weer het een en ander op het 
programma, hoewel we voorzichtigheids-
halve toch ook al diverse uitnodigingen hebben 

afgeslagen. Afgelopen 21 mei hebben we samen 
met Harmonie de Herleving en ZEV een uitge-
stelde afscheidsserenade aan ex-burgemeester 
van Soest gebracht in de kerk, en 12 juni stond 
er een optreden gepland in het Tryneshuis. VHZ 
bruist weer!

De mantelzorgwaardering kan 
weer aangevraagd worden

De gemeente Land van Cuijk verstrekt jaarlijks 
een attentie aan mantelzorgers, vanwege 
de waardering voor hun onmisbare inzet. De 
attentie betreft € 100, - en wordt één keer per 
jaar uitgereikt. Ben jij mantelzorger? Vraag 
de mantelzorgwaardering dan aan via www.
mvplein.nl. Aanvragen kan van 1 juni tot 15 
december 2022.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Mantelzorg 
is vaak geen keuze. Het overkomt je, wanneer een 
dierbare extra zorg nodig heeft. De waardering 
voor mantelzorgers voelen we dan ook het hele 
jaar door. We hopen onder meer via deze attentie 
iets terug te kunnen doen voor onze mantelzor-
gers, want ze hebben het meer dan verdiend.”

Wanneer kom je in aanmerking voor de 
mantelzorgwaardering?
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Het gaat om langdurige zorg: langer dan drie 

maanden en minimaal acht uur per week 
(gemiddeld).

• Per zorgvrager kan één mantelzorger deze 
waardering ontvangen.

• Een mantelzorger kan maximaal twee waarde-
ringen ontvangen.

• De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt 
verleend, woont in de gemeente Land van Cuijk.

• Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan, je 
ontvangt hiervoor geen persoonlijk bericht.

De mantelzorgwaardering wordt per aanvrager 
éénmaal per jaar verstrekt. De mantelzorgwaar-

dering ontvang je het kwartaal volgend op het 
kwartaal waarin de aanvraag is ingediend. 
Ook mantelzorgwaardering voor jonge 
mantelzorgers
Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 
jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandi-
capt of verslaafd familielid kunnen een waardering 
aanvragen. Hier gaat het om een geldbedrag van  
€ 30,-, waarbij de bovenstaande criteria niet 
gelden. Het is mogelijk om binnen één gezin 
meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen 
voor jonge mantelzorgers. Wel geldt dat de zorg-
vrager, aan wie mantelzorg wordt verleend, 
in de gemeente Land van Cuijk moet wonen. 
Jonge mantelzorgers tussen 18 en 23 jaar die 
de waardering voor jonge mantelzorgers hebben 
aangevraagd, kunnen geen aanspraak maken op 
de volwassen mantelzorgwaardering. 
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                             Ruimen van graven: 30-5-2022

code: 5  = aangeschreven voor verlenging  ( geen reactie)
code: 7  = verzoek / machtiging/ vervallen- graf  ruimen.
code: 9  = adres nabestaande onbekend

vak nr sub Naam Voornaam datum datum verlengd code
geb. overl. t/m

1 A 38 Simons Theodorus 20-1-1869 5-2-1939 2027 7
- A 38 Achten Petronella 24-10-1881 8-11-1962 2027 7
2 A 52 Hendriks Jacobus 26-7-1881 15-3-1960 2004 5
- A 52 Hanff Paulina 15-6-1880 19-9-1935 1982 5
3 B 21 Reijers Joannes A.B.M. 31-10-1887 22-12-1956 2017 7
4 B 22 Kocourek Barbara 16-12-1892 24-1-1956 2017 7
- B 22 Reijers Joannes T. 4-8-1922 22-7-1953 2017 7
5 B 24 Jilesen Joseph Carolus 13-5-1907 18-3-1976 2020 7
- B 24 Smals Catharina P 7-1-1903 30-8-1953 2020 7
6 B 32 Jenniskens Antonius J. 4-2-1875 27-5-1956 2015 5
- B 32 Poels Huberta F 4-2-1880 11-8-1956 2015 5
7 B 34 Simons Peter A. 18-3-1907 1-6-1957 2017 7
8 B 35 Jansen Johanna J.W. 4-4-1929 25-9-1957 2016 7
9 B 75 Blom Franciscus 04-08-1899 23-5-1941 2004 9
- B 75 Gijskens Anna E. P. 14-4-1891 15-3-1970 2004 9

10 C 26 Heijden van der Augustinus 22-03-1869 2-8-1948 2018 5
- C 26 Meuwissen Elisabeth 30-11-1872 10-10-1942 2018 5

11 C 78 Vos de Pieter 20-10-1891 10-10-1978 2013 5
- C 78 Ars  Elena 06-04-1898 7-5-1946 2013 5

12 C 116 Jacobs Hubertus 16-05-1886 10-6-1972 2019 7
- C 116 Hendriks  Mathilda 20-12-1888 8-1-1954 2019 7
- C 116 Jacobs Maria G. 18-8-1921 4-4-1990 2019 7
- C 116 Jacobs H. 2019 7

13 C 119 Ars Jan 04-11-1899 19-12-1954 2020 7
- C 119 Hofmans Dina 1-2-1904 24-7-2001 2020 7

14 C 151 Fleuren Peter H. 31-7-1925 16-4-1966 2020 5
15 C 154 Dijk van Petronella H.F. 17-11-1934 26-6-1966 2020 7
16 C 161 Els van Francisca 24-04-1897 19-4-1990 2019 7
- C 161 Kelders  Antoon 27-8-1904 3-12-1967 2019 7

17 D 2 Broeren Christiaan J.A. 18-1-1933 30-6-1951 2016 7
18 D 34 Evers Christiaan 23-07-1865 27-10-1944 2015 7
- D 34 Bergh van den Petronella 10-10-1866 4-7-1944 2015 7

19 D 35 Evers Marinus J. 10-12-1899 30-7-1924 2015 7
20 D 41 a Broeren Johannes Mathijs 24-02-1856 25-10-1940 2016 7
- D 41 b Smits Jacoba 11-01-1870 1-12-1954 2016 7

21 D 49 a Ewals Fransicus 08-11-1888 26-9-1944 2013 7
- D 49 b Mooren Maria R H 28-05-1889 10-10-1969 2013 7

22 D 55 Biggelaar van den Elisabeth Maria 20-12-1901 6-2-1988 2019 7
- D 55 Nillesen L. 22-8-1904 16-11-2000 2019 7

23 D 99 a Gooren Petrus A. 23-03-1888 11-11-1955 2016 5
- D 99 b Martens Helena M. 08-03-1886 7-4-1963 2016 5

24 D 133 Opbergen van Johanna W. 03-09-1893 15-2-1988 2017 7
- D 133 Reefs Wilhelmus H. 17/10/1896 17-3-1964 2017 7

25 D 140 Cremers Arnoldus 09-02-1898 30-9-1965 2020 5
26 D 141 Driessen Margaretha 11-12-1905 10-4-1975 2020 5
27 D 142 a Elbers Jacobus 06-04-1885 14-10-1965 2016 5
- D 142 b Hermans Dorothea 17-03-1886 10-8-1966 2016 5

1 van 2

Informatie Kerkhof Vierlingsbeek 
/ Groeningen 

Op advies van het parochiebestuur gaan wij weer 
graven ruimen op het kerkhof.

Op de bijgaande lijst staan 47 graven vermeld die 
geruimd gaan worden.

Op de lijst staan met code 7 de graven waarvan 
een verzoek tot ruimen is ontvangen.
De graven met code 5 en 9 worden event. geruimd 
omdat er op de brief voor verlenging / ruimen 
geen reactie is ontvangen of het adres van de 

nabestaande onbekend is.
De graven zullen in maand juli of augustus worden 
geruimd.

Voor nadere informatie over de graven kunt u 
bellen of mailen naar:
Lambert Litjens
Soetendaal 14, 5821 BL Vierlingsbeek
l.litjens@outlook.com
0478-631200
06-51394099

Wie uit Vierlingsbeek of Groeningen wil mij 
opvolgen als administrator van het kerkhof ?
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vak nr sub Naam Voornaam datum datum verlengd code
geb. overl. t/m

28 E 8 Kempen van Willem 17-9-1913 19-7-1973 2020 7
- E 8 Thiel Gertruda 14-6-1918 13-8-2000 2020 7

29 E 13 Roelofs Johannes M.J. 23-4-1886 9-5-1975 2019 7
- E 13 Kolk van de  Johanna C. 24-4-1889 27-3-1973 2019 7

30 E 46 Pijls Anna G. 16-8-1905 27-9-1975 2020 5
- E 46 Rosmalen van  Arnoldus 29-4-1895 29-4-1971 2020 5

31 E 67 Streutjes Hubertus 4-7-1907 3-7-1974 2018 7
32 E 73 Creemers Antoon K.M. 7-3-1981 2006 5
- E 73 Kateman  Maria P.W. 31-7-1908 22-1-1974 2006 5

33 E 80 Jansen Wilhelmus L.L. 28-4-1930 24-6-1976 2021 7
34 E 81 Pennings Gerardus 16-11-1905 8-7-1976 2021 7
- E 81 Treek van Johanna C. 4-1-1910 28-6-2001 2021 7

35 E 94 Elferen van Hans 5-2-1953 8-3-1997 2017 7
36 F 3 14 Soree Jean L. 14-6-1900 14-4-1983 2019 7
- F 3 14 Kerstjens Johanna G.H. 8-4-1907 17-8-2000 2019 7

37 F 4 16 Bardoel Hermanus A. 7-2-1902 3-3-1986 2018 5
- F 4 16 Tax Gertruda J.A.M. 19-10-1912 26-11-1989 2018 5

38 F 4 6 Janssen Johannes J. 7-7-1909 14-9-1984 2021 7
- F 4 6 Tilburg van Helena M. 3-3-1915 25-7-1992 2021 7

39 F 4 7 Kepser Catharina J. 28-2-1910 4-10-1984 2019 7
- F 4 7 Brakels Johannes L.P. 21-12-1911 15-6-2000 2019 7

40 F 4 17 Peeters Maria Johanna 8-6-1890 6-3-1986 2015 9
- F 4 17 Cortenbach Johannes 14-02-1870 16-10-1944 2015 9

41 F 5 2 Timmermans Gerardus P.H.M. 9-6-1897 23-6-1986 2019 7
- F 5 2 Peters  Helena 3-5-1907 21-5-1990 2019 7

42 F 6 13 Bon van Antonius M.J. 11-3-1914 1-4-1991 2020 7
- F 6 13 Hendriks Theodora G.A. 4-10-1913 5-5-2000 2020 7

43 F 7 10 Dijk van Johanna W.R. 23-1-1939 5-4-1992 2021 7
44 G 2 Gerrits Wilhelmina J.H.J. 2-3-1932 19-5-1999 2018 7
- G 2 Gerrits Jacoba, Arnoldina, G. 5-3-1928 24-11-2000 2019 7

45 G 7 Rosmalen, van Johannes, Petrus 9-2-1934 11-9-2000 2019 7
46 G 15 Janssen Paula, Thea, Maria 6-12-1952 8-3-2001 2020 7
47 G 17 Stoffels Henrica J.M. 24-10-1916 23-9-2001 2020 7

2 van 2

vak nr sub Naam Voornaam datum datum verlengd code
geb. overl. t/m

28 E 8 Kempen van Willem 17-9-1913 19-7-1973 2020 7
- E 8 Thiel Gertruda 14-6-1918 13-8-2000 2020 7

29 E 13 Roelofs Johannes M.J. 23-4-1886 9-5-1975 2019 7
- E 13 Kolk van de  Johanna C. 24-4-1889 27-3-1973 2019 7

30 E 46 Pijls Anna G. 16-8-1905 27-9-1975 2020 5
- E 46 Rosmalen van  Arnoldus 29-4-1895 29-4-1971 2020 5

31 E 67 Streutjes Hubertus 4-7-1907 3-7-1974 2018 7
32 E 73 Creemers Antoon K.M. 7-3-1981 2006 5
- E 73 Kateman  Maria P.W. 31-7-1908 22-1-1974 2006 5

33 E 80 Jansen Wilhelmus L.L. 28-4-1930 24-6-1976 2021 7
34 E 81 Pennings Gerardus 16-11-1905 8-7-1976 2021 7
- E 81 Treek van Johanna C. 4-1-1910 28-6-2001 2021 7

35 E 94 Elferen van Hans 5-2-1953 8-3-1997 2017 7
36 F 3 14 Soree Jean L. 14-6-1900 14-4-1983 2019 7
- F 3 14 Kerstjens Johanna G.H. 8-4-1907 17-8-2000 2019 7

37 F 4 16 Bardoel Hermanus A. 7-2-1902 3-3-1986 2018 5
- F 4 16 Tax Gertruda J.A.M. 19-10-1912 26-11-1989 2018 5

38 F 4 6 Janssen Johannes J. 7-7-1909 14-9-1984 2021 7
- F 4 6 Tilburg van Helena M. 3-3-1915 25-7-1992 2021 7

39 F 4 7 Kepser Catharina J. 28-2-1910 4-10-1984 2019 7
- F 4 7 Brakels Johannes L.P. 21-12-1911 15-6-2000 2019 7

40 F 4 17 Peeters Maria Johanna 8-6-1890 6-3-1986 2015 9
- F 4 17 Cortenbach Johannes 14-02-1870 16-10-1944 2015 9

41 F 5 2 Timmermans Gerardus P.H.M. 9-6-1897 23-6-1986 2019 7
- F 5 2 Peters  Helena 3-5-1907 21-5-1990 2019 7

42 F 6 13 Bon van Antonius M.J. 11-3-1914 1-4-1991 2020 7
- F 6 13 Hendriks Theodora G.A. 4-10-1913 5-5-2000 2020 7

43 F 7 10 Dijk van Johanna W.R. 23-1-1939 5-4-1992 2021 7
44 G 2 Gerrits Wilhelmina J.H.J. 2-3-1932 19-5-1999 2018 7
- G 2 Gerrits Jacoba, Arnoldina, G. 5-3-1928 24-11-2000 2019 7

45 G 7 Rosmalen, van Johannes, Petrus 9-2-1934 11-9-2000 2019 7
46 G 15 Janssen Paula, Thea, Maria 6-12-1952 8-3-2001 2020 7
47 G 17 Stoffels Henrica J.M. 24-10-1916 23-9-2001 2020 7

2 van 2

                             Ruimen van graven: 30-5-2022

code: 5  = aangeschreven voor verlenging  ( geen reactie)
code: 7  = verzoek / machtiging/ vervallen- graf  ruimen.
code: 9  = adres nabestaande onbekend

vak nr sub Naam Voornaam datum datum verlengd code
geb. overl. t/m

1 A 38 Simons Theodorus 20-1-1869 5-2-1939 2027 7
- A 38 Achten Petronella 24-10-1881 8-11-1962 2027 7
2 A 52 Hendriks Jacobus 26-7-1881 15-3-1960 2004 5
- A 52 Hanff Paulina 15-6-1880 19-9-1935 1982 5
3 B 21 Reijers Joannes A.B.M. 31-10-1887 22-12-1956 2017 7
4 B 22 Kocourek Barbara 16-12-1892 24-1-1956 2017 7
- B 22 Reijers Joannes T. 4-8-1922 22-7-1953 2017 7
5 B 24 Jilesen Joseph Carolus 13-5-1907 18-3-1976 2020 7
- B 24 Smals Catharina P 7-1-1903 30-8-1953 2020 7
6 B 32 Jenniskens Antonius J. 4-2-1875 27-5-1956 2015 5
- B 32 Poels Huberta F 4-2-1880 11-8-1956 2015 5
7 B 34 Simons Peter A. 18-3-1907 1-6-1957 2017 7
8 B 35 Jansen Johanna J.W. 4-4-1929 25-9-1957 2016 7
9 B 75 Blom Franciscus 04-08-1899 23-5-1941 2004 9
- B 75 Gijskens Anna E. P. 14-4-1891 15-3-1970 2004 9

10 C 26 Heijden van der Augustinus 22-03-1869 2-8-1948 2018 5
- C 26 Meuwissen Elisabeth 30-11-1872 10-10-1942 2018 5

11 C 78 Vos de Pieter 20-10-1891 10-10-1978 2013 5
- C 78 Ars  Elena 06-04-1898 7-5-1946 2013 5

12 C 116 Jacobs Hubertus 16-05-1886 10-6-1972 2019 7
- C 116 Hendriks  Mathilda 20-12-1888 8-1-1954 2019 7
- C 116 Jacobs Maria G. 18-8-1921 4-4-1990 2019 7
- C 116 Jacobs H. 2019 7

13 C 119 Ars Jan 04-11-1899 19-12-1954 2020 7
- C 119 Hofmans Dina 1-2-1904 24-7-2001 2020 7

14 C 151 Fleuren Peter H. 31-7-1925 16-4-1966 2020 5
15 C 154 Dijk van Petronella H.F. 17-11-1934 26-6-1966 2020 7
16 C 161 Els van Francisca 24-04-1897 19-4-1990 2019 7
- C 161 Kelders  Antoon 27-8-1904 3-12-1967 2019 7

17 D 2 Broeren Christiaan J.A. 18-1-1933 30-6-1951 2016 7
18 D 34 Evers Christiaan 23-07-1865 27-10-1944 2015 7
- D 34 Bergh van den Petronella 10-10-1866 4-7-1944 2015 7

19 D 35 Evers Marinus J. 10-12-1899 30-7-1924 2015 7
20 D 41 a Broeren Johannes Mathijs 24-02-1856 25-10-1940 2016 7
- D 41 b Smits Jacoba 11-01-1870 1-12-1954 2016 7

21 D 49 a Ewals Fransicus 08-11-1888 26-9-1944 2013 7
- D 49 b Mooren Maria R H 28-05-1889 10-10-1969 2013 7

22 D 55 Biggelaar van den Elisabeth Maria 20-12-1901 6-2-1988 2019 7
- D 55 Nillesen L. 22-8-1904 16-11-2000 2019 7

23 D 99 a Gooren Petrus A. 23-03-1888 11-11-1955 2016 5
- D 99 b Martens Helena M. 08-03-1886 7-4-1963 2016 5

24 D 133 Opbergen van Johanna W. 03-09-1893 15-2-1988 2017 7
- D 133 Reefs Wilhelmus H. 17/10/1896 17-3-1964 2017 7

25 D 140 Cremers Arnoldus 09-02-1898 30-9-1965 2020 5
26 D 141 Driessen Margaretha 11-12-1905 10-4-1975 2020 5
27 D 142 a Elbers Jacobus 06-04-1885 14-10-1965 2016 5
- D 142 b Hermans Dorothea 17-03-1886 10-8-1966 2016 5

1 van 2
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2 JULI 2022
19:30 UUR

Waar? Vanaf een ponton op de Maas 
nabij het pontveer in Vierlingsbeek.

Entree € 6.00

Extra overtochten pontveer na afloop

Zelf eventueel een deken of klapstoel
meenemen om op te liggen/zitten.

LIBERTY GOSPEL CHOIR

TERRA  VOLTA

MATH  CRAENMEHR

ZANGGROEP EVERGREEN VIERLINGSBEEK
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Brabander krijgt alsnog erkenning 
voor inzet bij Amerikaanse divisie 
tijdens WO2

Zondag 29 mei jl. ontving Oorlogsmuseum 
Overloon bijzonder bezoek. Vier Amerikaanse 
oorlogsveteranen bezochten het museum voor een 
signeersessie en een meet & greet met publiek. 
Onder hen was ook Deurnenaar John Althuizen 
(97 jaar). Hij sloot zich in oktober 1944 aan bij de 
Amerikaanse 7th Armored Division en vocht met 
deze eenheid o.a. bij de Slag in de Peel en later 
in België en Duitsland. Die zondag werd hem, 78 
jaar na de oorlog en onder toeziend oog van zijn 
familie, het Draaginsigne Veteranen opgespeld. 
Een symbool van erkenning en waardering voor 
het risicovolle werk dat hij tijdens de oorlog 
uitvoerde. John was hiervan niet op de hoogte, 
het werd dus een bijzondere dag voor hem en zijn 
familie.

Johnny the Dutchman
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond John 
Althuizen bij zijn kameraden beter bekend als 
‘Johnny the Dutchman’. Hij groeide op in het 
Brabantse dorpje Deurne. Tijdens de Duitse 
bezetting van Nederland was John net als vele 
anderen gedwongen om onder te duiken, voor 
de Arbeitseinsatz. Terwijl hij ondergedoken zat, 
werkte hij als koerier voor het verzet. Nadat 
de Amerikaanse 7th Armored Divsion Deurne 

bevrijdde in oktober 1944, besloot hij mee te gaan 
als tolk. Maar niet nadat de commandant eerst 
een briefje met handtekening van zijn ouders had 
ontvangen met toestemming.  John raakte tijdens 
hevige gevechten in o.a. Nederland, België en 
Duitsland meerdere malen gewond en ontving 
daarvoor ook onderscheidingen. Na de oorlog 
keerde hij terug naar huis om vrij snel daarna te 
emigreren naar Amerika. Hij woont daar tot op de 
dag van vandaag nog altijd met zijn vrouw Jeanne.

Draaginsigne Veteranen
John heeft nooit de Nederlandse vetera-
nenstatus gekregen. Met hulp van Comité 
Ereschuld Onderscheidingen en het Nederlands 
Veteraneninstituut wordt de Nederlandse vete-
ranenstatus na 78 jaar aan hem toegekend. 
John komt hiervoor in aanmerking omdat hij als 
Nederlander als tolk in een geallieerd leger heeft 
gediend.

Virtuele fietstocht: goed voor 
spieren en hersenen

Foto Marga Nuijs

                   Bedankt, namens de Zonnebloem                  
                 Wij willen u allemaal hartelijk bedanken  

               dat u loten van de Zonnebloem heeft gekocht. 

               Wij zullen het geld gaan gebruiken om voor  

                 onze gasten weer leuke dingen te organiseren. 

Nogmaals bedankt 

                       Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen  
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Whiteboards voor kinderen  
Maasziekenhuis

Wanneer kinderen zijn opgenomen in het 
Maasziekenhuis is het belangrijk dat ze duide-
lijkheid en een houvast hebben. Overzichtelijke 
whiteboards, dagplanners met zinvolle infor-
matie, kunnen hier een positieve bijdrage aan 
leveren. De Vrienden van het Maasziekenhuis 
schonken zeventien whiteboards, voor elk bed 
één, aan de Kinderafdeling. 

“Voordat we bij de Vrienden van het 
Maasziekenhuis aanklopten keken we naar andere 
ziekenhuizen die werken met whiteboards op 
patiëntenkamers”, volgens Miriam Ebbers, peda-
gogisch medewerker op de Kinderafdeling, C4. 
“Daarnaast hielden we een enquête onder onze 
verpleegkundigen en andere betrokken collega’s. 
Het doel was peilen van welke informatie op de 
borden zou moeten staan, zodat deze voor alle 
doelgroepen, van baby’s tot tieners, meerwaarde 
hebben.” De Vrienden van het Maasziekenhuis 
besloten de kosten van zeventien whiteboards op 
zich te nemen. 

Dagplanning op de whiteboards
De whiteboards zijn ingedeeld in zes vakken. 
Linksboven is plek voor een welkom. Rechts 
daarvan de datum. In het midden aan de linker-
zijde is ruimte voor de naam van degene die voor 
het patiëntje zorgt. “Naast dat dit voor het kind 
en ouders duidelijk is, is het ook voor collega’s 
van andere afdelingen gemakkelijk dat ze weten 
wie het aanspreekpunt is.” Daarnaast een vakje; 
dit vind ik leuk. “De ‘dit vind ik leuks’ die ingevuld 
worden zijn bijvoorbeeld de naam van een 
huisdier, eigen knuffel, televisie kijken of voetbal. 
Dit kan voor de hulpverleners een houvast zijn in 
een gesprek.” 

Met een gloednieuw Fietslabyrint ligt de wereld 
aan de voeten van de patiënten van afdeling 
klinische geriatrie in Maasziekenhuis Pantein. 
Met interactieve fietsroutes kunnen zij in het 
ziekenhuis virtueel de hele wereld over fietsen. 
Giften van Vrienden van het Maasziekenhuis 
en RK-Caritasinstelling Sint Petrus Boxmeer 
maakten deze aanschaf, goed voor lichaam en 
geest, mogelijk. 

Door Wanda Laarakkers

Ga zitten in een makkelijke stoel, zet je voeten 
op de pedalen en trappen maar! Patiënten van 
afdeling klinische geriatrie en ook verpleegafdeling 
B3 van het Maasziekenhuis kunnen tegenwoordig 
ín het ziekenhuis een fietstocht maken. Een rondje 
in de buurt, naar een plek in Nederland of zelfs 
over de hele wereld. Er zijn vijfhonderd fietsroutes 
om uit te kiezen. Wie de pedalen indrukt, ziet op 
een beeldscherm een straatbeeld verschijnen. 
Niet trappen is geen vooruitgang, wie trapt wordt 
beloond met prachtige uitzichten. Buiten wordt 
hiermee naar binnengehaald, zelfs met omge-
vingsgeluiden, zonder ingewikkelde instructies. 

Behoud van spierkracht 
Lars van Heijningen, klinisch geriater: “Fietslabyrint 
kende ik van een eerdere werkplek en ik was daar 
enthousiast over. Wanneer een kwetsbare oudere in 
bed verblijft tijdens een ziekenhuisopname, wordt 
de spierkracht elke dag minder. In beweging blijven 
helpt de patiënten deze te behouden. Daarnaast is 
het bevorderlijk voor de conditie en ook op cognitief 
vlak (het verwerken van informatie) geeft het 
voordelen. We hebben het Fietslabyrint eerst twee 
weken op proef gehad, het was direct een succes.”

Fietsen door geboortedorp of  
vakantieadres
Wie door een geboortedorp of voormalig vakantie-
adres fietst, krijgt op het beeldscherm informatie 
over bijzondere gebouwen. Al fietsend door deze 
herinneringen kan de keuze links- of rechtsaf 
gemaakt door een simpele druk op de knop. De 
snelheid kan door de fietser ingesteld worden 
en zelfs trapondersteuning is mogelijk. Wie fietst 
bepaalt. Van Heijningen: “De patiënten, maar ook 
medewerkers van het ziekenhuis zijn enthou-
siast. We hebben er ook een camera bijgekregen, 
hiermee willen we routes in de buurt opnemen. We 
zijn blij en dankbaar met deze gift!”

Caritas (www.caritasboxmeer.nl) wil liefdadigheid 
en barmhartigheid tonen en sociale gerechtigheid 
geven aan de medemens vanuit een christelijke en 
humane overtuiging. Wilt u Caritas steunen met 
een gift? Neem contact op: info@caritasboxmeer.nl
De Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis 
zet zich belangeloos in voor een nog leefbaarder, 
aangenamer, sfeervoller, en aantrekkelijker 
Maasziekenhuis.
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Alleen leuke dingen op het bord
Linksonder op het bord kan het plan van vandaag 
ingevuld worden. “Dit zijn niet de medische hande-
lingen, of iets wat de kinderen spannend vinden 
of angstig van worden. Er kan bijvoorbeeld staan; 
traplopen met de fysiotherapeut of, vandaag naar 
huis.” Daarnaast staat rechtsonder een vakje 
overig. Een plek waar ouders of kinderen zelf 
wat kunnen schrijven. “Dit kan het gewicht zijn 
van een baby of wat een kind gedronken heeft.” 
De tekening van de ziekenhuis-mascottes Mees 
en Maartje maken het whiteboard compleet. 
De reacties van de kinderen en hun ouders zijn 
positief. “Een meisje was buiten wandelen, bij 
terugkomst hing het bord er. Ze reageerde enthou-
siast dat ze het zo leuk vond.”

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

Dertien gemeenten:
‘Bekijk alternatieven voor De Peel’

Namens twaalf Limburgse en Brabantse 
gemeenten laat Venray Defensie-
staatssecretaris Christophe van der Maat in 
een brief weten nog eens goed naar alterna-
tieven te kijken voor de militaire vliegbasis De 
Peel. Volgens de dertien heeft het ministerie 
van Defensie dat onvoldoende onderzocht. 
Tevens spreken ze hun zorgen uit over de 
gezondheid en het welzijn van hun inwoners als 
de F35-toestellen boven de regio gaan vliegen.

Door Henk Baltussen
De twaalf gemeenten die de brief van Venray 
onderschrijven zijn Gemert-Bakel, Land van Cuijk, 
Deurne, Laarbeek, Helmond, Boekel, Geldrop-
Mierlo, Someren, Asten, Horst aan de Maas, 
Bergen en Gennep. Ze laten weten zich zorgen te 
maken over de leefomgeving rond het vliegveld.
De vliegbewegingen op De Peel komen immers 
boven op de activiteiten op vliegvelden Volkel 
(waar 30 juni de eerste F35-toestellen worden 
gestationeerd), Eindhoven en Weeze. Van der 
Maat wordt gewezen op het feit dat er niet is 
gekeken naar alternatieven voor De Peel. ‘Hoe 
komt u tot een gedegen onderbouwing waarom 
vliegbasis De Peel de meest geschikte locatie in 
Nederland is voor het laten opstijgen en landen 
van gevechtsvliegtuigen?’, is de vraag aan de 
staatssecretaris.
‘Bij een uitgebreider onderzoek naar alternatieve 
locaties willen wij betrokken zijn bij het opzetten 
van de onderzoeksvraag en de daadwerkelijke 

uitvoering’, meldt de brief.

Gevreesd wordt dat het weer in gebruik nemen 
van De Peel woningbouw in de regio in de weg zal 
staan. De vele vliegbewegingen zullen zorgen voor 
een toename van de stikstofuitstoot. ‘Veel bouw-
projecten zijn al stil komen te liggen als gevolg 
van de uitstoot van stikstof op omliggende Natura 
2000-gebieden. Om woningbouw te kunnen 
realiseren is het van belang dat er voldoende stik-
stofruimte is’, wordt Van der Maat voorgehouden. 
‘Is het realistisch te veronderstellen dat de reac-
tivering van vliegbasis De Peel en een verdere 
toename van stikstofdepositie een juridische 
blokkade vormt?’, vragen de dertien gemeenten 
zich af. Ze willen van Van der Maat op korte 
termijn duidelijkheid hoe de staatssecretaris wil 
voorkomen dat mogelijke reactivering van vlieg-
basis De Peel leidt tot een nóg moeizamer uit te 
voeren woningbouwopgave leidt.
En wat leefbaarheid betreft:‘Er ligt een relatie 
tussen fijnstof en gezondheid, die nog niet in 
beeld is gebracht’, meldt de brief.
‘Bovendien is het belangrijk dat er aandacht 
komt voor de door inwoners ervaren impact op 
de gezondheid. Hoe gaat u deze aspecten van 
gezondheid nader onderzoeken?’
Er bestaan ook zorgen en onzekerheden over de 
geluidoverlast die De Peel na de reactivering gaat 
opleveren. ‘In het kader van de voorgenomen 
reactivering lijkt Defensie uitsluitend aandacht te 
hebben voor de geluidbelasting in relatie tot starts 
en landingen’, schrijven de dertien gemeenten. ‘De 
geluidstoename voor de regio, die na reactivering 
zal optreden, wordt niet nader beschouwd of is 
onderwerp van onderzoek’.

‘Relatie tussen fijnstof en gezondheid 
nog niet in beeld gebracht’
Tevens vragen de briefschrijvers aandacht voor 
informatieachterstand: ‘Onze informatiepositie is 
op dit moment onvoldoende om adequaat en op 
gelijkwaardig niveau te participeren in dit proces 
en van daaruit onze inwoners zorgvuldig en tijdig 
te informeren.
Hoe gaat u ons en onze inwoners tijdig en zorg-
vuldig informeren?’ Daarbij stellen de opstellers 
van de brief dat vliegbasis De Peel helemaal niet 
geschikt is om nieuw leven in te blazen. ‘De vlieg-
basis is niet gebruiksklaar. Veel is verwijderd of 
verouderd. Er is geen sprake van een vliegveld dat 
direct gebruik kan worden’.
Als het aan het ministerie van Defensie ligt, wordt 
het vliegveld in 2024 heropend. Er zullen per jaar 
dan 3600 vluchten met F-35-straaljagers worden 
uitgevoerd. Die komen naast oefeningen met heli-
kopters en Hercules-transporttoestellen en ook
naast de reguliere oefeningen die er nu al plaats-
vinden. Al of niet in combinatie met Volkel.

Bron: Peel en Maas



16

� adverteren
doet verkopen

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

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.

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                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl

Diverse vaste planten

Karin Martens - 06-25523444
Voortweg 11 - 5826 AG - Groeningen

Vele soorten vaste planten
verkregen vanuit hobby.

Te koop
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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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Per vliegtuig naar Lourdes !!

Lourdesgroep Maas en Peel organiseert dit jaar 
nog 1 reis naar Lourdes, en wel van 12 t/m 17 
september, met het vliegtuig. Het is een medische 
verzorgde reis, dat wil zeggen dat er Nederlandse 
artsen, en verpleegkundigen met ons mee gaan. 
U reist met de groep van Venray e.o. en er gaan 
natuurlijk ook vrijwilligers mee die daar waar nodig 
is u hulp bieden door b.v. een rolstoel te duwen. We 
reizen onder de vlag van “Het huis voor de Pelgrim” 
en wij bieden U een geheel verzorgd programma 
aan. Bent u toevallig CZ verzekerd en hebt u een 
medische achtergrond, dan kunnen wij voor u een 
korting aanvragen van ruim € 600,00. Voor meer 
informatie kunt U contact opnemen met Cristien 
Goumans, tel: 0623532814. Zij kan u hierover alles 
vertellen, en als u het wilt komt zij persoonlijk bij u 
thuis voor al uw vragen te beantwoorden.

Cartridge inzameling voor KIKA

Het JOC zamelt originele inkt- en toner-
cartridges in voor KIKA.
Deze kunt u afgeven tijdens openings-
tijden of in de brievenbus doen bij het JOC, 
Grotestraat 18a.

Namens KIKA, bedankt.
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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

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

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

TE KOOP VERSE AARDBEIEN
Openingstijden: 
Maandag t/m Zaterdag 9.00 uur tot 18.00 uur
Zondag gesloten.

H. Linssen
Op den Bosch 4
Maashees.

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

GORDIJNEN  •  VLOEREN  •  RAAMDECORATIE  •  KLEUR- & INTERIEURADVIES

20% KORTING
OP RAAMDECORATIE

Actie geldt van 20 juni t/m 2 juli 2022. Vraag naar de voorwaarden.
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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

Warme Bakker Degen
Reclame: 20 t/m 25 juni
  ¾ Mangovlaai  € 10,65
  Wit meergr. V-kornbrood  € 3,05
  4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Reclame: 27 juni t/m 2 juli
  ¾ Limoen mint vlaai   € 10,65
	  Wit meergranen waldkorn € 3,05
  Wit pistoletje  € 0,35

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

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek
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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

 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

.......... met 
minder kosten 

- Administratiekantoor
- Begeleiding startende ondernemer

Administratieve diensten Management advies 

René Franssen - 06 10479901 - Gildelandt 23, Maashees
Ed Janssen - 06 18093500 - Burggraaf 29, Vierlingsbeek

Meer weten zie: www.lnternActief.com 
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Belangrijke telefoonnummers:

112 Alarmnummer, als elke seconde  
telt, bij levensgevaar of  
heterdaad

0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer, spoed 
op ma t/m vr tussen 17.00 en  
8.00 uur

0900-8844 Politie
Wijkagent Cyril van den Bosch,
via politie.nl (Mijn Buurt)

0800-7000 Anoniem bellen
088-0208208  Brandweer
0485-845000  Maasziekenhuis Pantein
0485-854000 Gemeente Land van Cuijk of via

www.landvancuijk.nl, ook voor
meldingen over de buitenruimte

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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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

Overloon-Mill

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20%Actie geldig 

t/m juni 2022!

Nieuw assortiment: 
handgereedschappen 

& schuurmiddelen 
Voor de professionele- 
EN particuliere klusser! 




