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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 13 september 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 17 7 september 2022

Vervolg op pagina 3

De vakanties zijn weer voorbij en de scholen zijn 
weer begonnen. Ook wij starten onze activiteiten 
weer op na een warme vakantieperiode.
De verschillende onderdelen zullen hun oefen-
avonden/ochtenden weer volop gaan benutten. 
Het is voor u mogelijk om (vrijblijvend) te 
komen kijken wat voor u interessant zou 
kunnen zijn. Het gilde biedt activiteiten voor alle 
leeftijdscategorieën.

De drumband oefent op donderdagavond van 
19.45 uur tot 20.45 uur.

Momenteel kan men lid worden van de 
drumband vanaf de leeftijd van 9 jaar. De jeugd 
(of volwassene) begint dan met een eigen 
opleiding. De individuele lessen worden op 
donderdagavond van 18.30 uur tot 19.45 uur 
gegeven.

Vendelen oefent op donderdagavond vanaf  
19.30 uur.
De vendeliers zwaaien hun vendels namens alle 
gildebroeders van het gilde en onder bescher-
ming van de patroonheilige van het gilde. Vanaf 
de leeftijd van 9 jaar kan men met vendelen 
beginnen. 

Geweerschieten oefent op zondagochtend 
tussen 11.00 uur tot 13.00 uur.

Bij het gilde hoort van oudsher ook een schut-
terij. Vroeger was de schietbeoefening er nog 
voor de bescherming, maar tegenwoordig is het 
geworden tot een sport. De officiële naam voor 
de sport is wipboomschieten. 

Kruisboogschieten traditioneel oefent op 
maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur
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Van de Redactie:

Veel verenigingen hebben hun seizoen 
inmiddels opgestart. Het is alweer zo’n 2 ½ 
jaar geleden dat onze verenigingen weer 
volop hun activiteiten kunnen ontplooien. 
Laten we hopen dat er dit keer geen roet in 
het eten wordt gegooid door een mogelijke 
opleving van het Coronavirus.

Vanaf deze week kunnen leden van de 
Rabobank veel verenigingen blij maken met 
een of meerdere stemmen, en hen daardoor 
een mooie gift uit de ClubSupportactie 
schenken. Hierdoor laten de leden van de 
Rabobank blijken dat ze de plaatselijke 
verenigingen een warm hart toedragen. Wat 
enkele verenigingen met de gift gaan doen, 
leest u verderop in deze uitgave van Globaal.

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

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

2022

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

7 sept KBO: Fietsmiddag
10 sept Onthulling informatiebord Crash
 Bommenwerper WOII; 14.00 uur
12 sept Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
15 sept VOVG: Najaarsontmoeting
16 sept MVC’64: KENNISQUIZ  
 VOLLEYBALVERENIGING MVC’64  
 aanvang: 20:00 uur in Blokhut Maashees
17 sept AFGELAST Gryphus: Metal BBQ met live:
 Black Solid; aanvang BBQ: 18.00 uur;  
 aanvang Black Solid: 21.00 uur
18 sept GroeVie: Family Obstacle Run  
 Vierlingsbeek
21 sept KBO: Excursie bierbrouwerij
1 okt KBO: Dag van de ouderen
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
4 okt VOVG: Lezing “Borsten en zo”
7 okt Gryphus: cabaret;Kim Schuddeboom
 zaal open: 20.30 uur
8 okt Helen Nillesen: Concert 'Remembering  
 The Queen of Soul' in het Koningskerkje
10 okt Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
16 okt Groenings Koor: Concert Groenings Koor 
 en het Kemmerekoor (Geijsteren)  
 bij Knillus in Vortum Mullem
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
19 +  Oude Schoenendoos: Tentoonstelling  
20 nov met foto's van het begin tot nu
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
23 dec Kerst Sing Walk Along

2023

27 mrt Collecte Samen Sterk voor
t/m 1 apr Goede Doelen
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Vervolg van de voorpagina

KIENDATA KBO
Op 9 en 23 september kan men weer kienen in 
gemeenschapshuis Joffershof.
Aanvang 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN
Onderstaande vaste activiteiten worden georgani-
seerd 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 

10 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2023
1 juli Zanggroep EvergreenVierlingsbeek:  
 zangfestijn "ZEVmeeZING"

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

Afvalkalender 2022 VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN

15 sept GFT groenbak / Plasticafval
17 sept Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914
22 sept Restafval
29 sept GFT groenbak / Plasticafval
1 okt Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890
13 okt GFT groenbak / Plasticafval
15 okt Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196
20 okt Restafval
27 okt GFT groenbak / Plasticafval
29 okt Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914

Binnen de kruisboogsport onderscheiden we een 
aantal disciplines. Binnen ons gilde beoefenen we 
twee disciplines; namelijk het kruisboogschieten 
traditioneel en het kruisboogschieten wip.
Bij het traditioneel schieten (10 meter vlakschieten, 

dus horizontaal) wordt er binnen geschoten met 
traditionele kruisbogen. 

Kruisboogschieten wip oefent op donderdag-
avond van 19.00 uur tot 20.30 uur (alleen in de 
zomermaanden). Dit vindt buiten op het schietter-
rein plaats.

Bij het wipschieten is het de bedoeling om een 
ijzeren schijfje, variërend van 8 naar 6 cm, welke 
op een paal van 12,5 meter hoogte ligt, van 
de paal te schieten. Met behulp van een touw 
wordt de wip weer op de paal getrokken zodat 
je weer klaar bent voor het volgende schot. Er 
wordt omhoog – dus verticaal – geschoten. 
Mede daarom wordt er ook geschoten met een 
speciaal voor deze discipline geschikte boog, 
die makkelijk op je schouder rust. De pijlen 
hebben, in tegenstelling tot bij andere disciplines, 
geen scherpe punt, maar hebben een plat, bot 
uiteinde.

Lidmaatschap 
Jeugd in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar kan jeugdlid 
worden en daarmee deelnemen aan alle acti-
viteiten voor de jeugd, waaronder lessen bij de 
verschillende onderdelen. De contributie voor een 
jeugdlid bedraagt € 17,50 per jaar, de contributie 
voor een volwassene bedraagt € 36,- per jaar  
(het 1e jaar tot aan Pinksteren bedraagt de 
contributie € 20,-).

Meer informatie over ons gilde kunt 
u vinden op onze website  
www.gildegroeningen.nl.

Kom gerust eens kijken bij onze oefen-activi-
teiten, wie weet is het wel iets voor u of voor uw 
zoon/dochter!
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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

KBO BEZOEKT KEVELAER
Na 3 jaar heeft KBO Vierlingsbeek/Groeningen, 
samen met KBO Vortum-Mullem en Maashees met 
een fietstocht of met de auto, een bezoek gebracht 
aan Kevelaer. In Wemb werd een voortreffelijke lunch 
geserveerd voor de ruim 50 deelnemers.

Aangekomen in Kevelaer werden de overleden leden 
van de 3 KBO’s herdacht, die de afgelopen 3 jaar 
zijn overleden. Samen werden 55 kaarsen voor deze 
leden aangestoken en werden ze herdacht met 1 
minuut stilte.

Na deze herdenking was er tijd voor een bezoek aan 
een terrasje voor een verfrissing op deze hete dag.

De terugtocht werd aanvaard en na een pauze in de 
haven van Well, waren de deelnemers vol lof over 
deze mooie en goed georganiseerde dag.

Samen aan de wandel met vcBrabant in 
samenwerking met Sociom

Vitaliteitscentrum Brabant staat voor ontmoeten en 
verbinden en heeft hiervoor in Sociom een waar-
devolle partner gevonden. Voor de aftrap van deze 
samenwerking organiseren we vanaf maandag 19 
september: “samen aan de wandel”. Iedere maandag 
om 9h start een wandelgroep (in eerste instantie 
met begeleiding vanuit Sociom), je bent een uurtje 
onderweg en sluit af bij ons vitaliteitscentrum voor 
een kopje koffie of thee. Gewoon gezellig, gezond, 
laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk!

Wanneer: 
Vanaf maandag 19 september iedere maandag 
Waar: 
Start en afsluiting bij Vitaliteitscentrum Brabant.
Duur: Een ommetje van maximaal een uurtje.
Kosten: €0
Voor wie: Voor iedereen.
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AANMELDINGSFORMULIER JOC

Geef je op bij de Wammes Waggel, de Toffe 
Totems of de Catootjes!!! 

De Wammes Waggel en Toffe Totems hebben 
elke week en de Catootjes om de week een 
clubavond (m.u.v. schoolvakanties). Tijdens de 
clubavonden doen we verschillende activiteiten, 
zoals vossenjacht, bosspel, speurtochten, 
waterspellen of we gaan naar de binnenspeel-
tuin of de bowlingbaan! 

De Wammes Waggel heeft club op vrijdag-
avond van 18.45 uur tot 20.15 uur. Kinderen uit 
groep 3 en 4 kunnen zich hiervoor inschrijven. 
De eerste clubavond is vrijdag 30 september 
2022! 

De Toffe Totems heeft club op de donderdag-
avond van 18.45 uur tot 20.15 uur. Deze club 
is voor de kinderen van groep 5-6, de eerste 
clubavond is op donderdag 29 september 2022! 

De Catootjes hebben dus om de week club op 
vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. De 
Catootjes is voor groep 7 en 8 en zij beginnen 
op vrijdag 30 September 2022! 

De contributie voor het komende seizoen tot 
juli 2023 is € 45,00. De clubavonden vinden 
plaats in het JOC-gebouw op Grotestraat 18a. 
De clubs kunnen maximaal 45 kinderen hebben, 
dus de inschrijvingen worden op volgorde van 
binnenkomst toegevoegd. 

Aanmelden doe je door vanaf maandag 20 
september 19u een email te sturen naar: 
wammeswaggel.joc@gmail.com of  
toffetotems@live.nl of joc-catootjes@hotmail.
com. Vermeld in deze mail je naam, adres, tele-
foonnummer en geboortedatum. Om iedereen 
een zo gelijk mogelijke kans te geven, kunnen 
we e-mails die voor die tijd binnenkomen helaas 
niet meetellen. 

Kinderen die nog twijfelen, kunnen zich toch 
aanmelden en dan kan je zonder kosten na een 
of twee clubavonden nog opzeggen. 

Tot ziens bij de clubs, 
Leiding Wammes Waggel, Toffe Totems  
en Catootjes 

Ingezonden artikel

Stel je eens voor……

Het is een prachtige dag, de zon schijnt en 
de vogeltjes fluiten. Het is zeker geen dag om 
alleen thuis te blijven zitten. Je leest eerst even 
de krant en kijkt naar het laatste nieuws. Je 
hoeft eigenlijk niet na te denken wat je die dag 
zult gaan doen, want voor de gezelligheid én 
om mensen te ontmoeten hoef je niet ver weg te 
gaan.

Je pakt je rollator en gaat op stap, midden in 
ons dorp is het te doen. Midden in ons dorp, 
aan het Vrijthof, is het gezellig. Daar zijn altijd 
wel mensen waarmee je een praatje kunt maken. 
Daar midden in ons dorp staat ‘ons’ gebouw, de 
voormalige kerk.

Het is een uitnodigend en gezellig gebouw 
geworden, met prachtige hoge ramen én de 
deur staat er altijd open. Het is nog net te koud 
om buiten op het terras te gaan zitten, daarom 
ga je naar binnen daar is het lekker warm. 
Hmmmm de geur van koffie komt je al tegemoet, 
je gaat bij het raam zitten en pakt een krantje of 
tijdschrift die daar op de tafels liggen.

Dan zie je dat je ‘oude’ buurvrouw aan komt 
lopen. Het was niet afgesproken maar het is 
altijd gezellig om elkaar weer te zien en bij te 
kletsen. Samen gaan jullie aan de koffie en 
waarom ook niet, jullie nemen er een heerlijk 
stuk versgebakken appeltaart bij.

Daar komt Wim aan, hij gaat kaarten met zijn 
kaartclubje en Harry komt om een potje te 
gaan biljarten. Het wordt zo alleen maar gezel-
liger, zeker als de jeu de boulers alvorens aan 
het spel te beginnen, eerst nog een kopje koffie 
drinken. 

Ondertussen is er buiten van alles gaande, de 
visboer staat er en bij de Plus lopen mensen 
in en uit. Je zou naar huis kunnen gaan om te 
gaan koken, maar waarom zou je, je kunt er 
namelijk ook eten wat de pot schaft. Thuis zit je 
tenslotte ook maar alleen aan tafel. Dat hebben 
meer dorpsbewoners bedacht, want de tafels 
raken al aardig bezet.

Er komen ook steeds meer jongeren naar binnen 
omdat de repetities van verschillende vereni-
gingen beginnen en er is nog een vergadering 
van de vrouwenbond. Het kopje koffie heb je 
allang verwisseld voor een heerlijk glas wijn. 

Het begint ondertussen te schemeren, de 
lampen buiten en binnen gaan aan. Als klap op 
de vuurpijl komt daar je kleindochter aan:” Hey 
oma wat gezellig, jij bent ook hier.”
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Ze komt je even een knuffel geven, ze moet weer 
gaan voor de repetitie van de harmonie.

Dan wordt het langzaamaan tijd om naar huis te 
gaan, je zegt iedereen daar gedag, pakt de rollater 
en gaat weer op pad. Je denkt: “Wat is het toch 
heerlijk dat dit in ‘ons moj durpke’ kan.” Je bent 
best trots eigenlijk, het was geen gemakkelijke 
weg om dit te realiseren in het dorp, maar wat is 
het toch uniek dat hier jong en oud samenkomen.

Stel je eens voor….

dat dit werkelijk zo zou zijn, midden in ons dorp. 
Daar in de voormalige kerk, hoe mooi zou dat zijn? 
Daar kun je naar toe voor de gezelligheid, of om 
een boekje te lezen én je kunt er zelfs samen eten. 
Midden in ons dorp, daar kun en mag je zijn, daar 
is altijd iets te doen.

Ik stel me dat zeker voor….

de kans die ligt er nu. Ik weet als geen ander dat 
de toekomst verder gaat ook na mijn dood. Er 
is dan nog een toekomst, voor mijn kinderen en 
kleinkinderen. We zijn het ook verplicht om aan 
de toekomst te denken voor de volgende gene-
raties. Net zoals mijn vader dat destijds heeft 
gedaan en daar plukken we nu nog de vruchten 
van. Ik behoor tot de nieuwe generatie ouderen en 
we hebben jonge mensen nodig voor de leefbaar-
heid van onze ‘moje durpkes’ Vierlingsbeek en 
Groeningen.

Ik stel me voor …..

dat ik daar dan ben midden in ons dorp en daar 
ontmoet ik mijn dorpsgenoten, jong en oud. Oh 
ja, ook nog niet te vergeten: Het gebouw heeft 
een mooie sfeer voor bruiloften en partijen, maar 
ook om afscheid te nemen, heeft het de juiste 
ambiance.
Ik stel me dit alles voor…..

en zeg niet:”Marion je weet het toch, dromen zijn 
bedrog.” 

Ik werd om dit verhaal uitgelachen en er werd 
tegen me gezegd:”Marion, je weet toch dat 
dromen bedrog zijn” alsof de titel van een lied 
gebaseerd is op de realiteit. Als je geen dromen 
hebt en niet in kansen denkt, kun je beter meteen 
achter geraniums gaan zitten. Ik heb in mijn leven 
gedroomd en ook velen zijn uitgekomen en het 
heeft mijn leven rijker gemaakt. Door samen de 
schouders onder dit prachtig plan te zetten wordt 
het werkelijkheid, daar durf ik mijn hand voor in 
het vuur te steken.

Dit alles is geen droom, want de mogelijkheden 
om dit te gaan realiseren liggen er nu. Denk niet 
dat het niet haalbaar is en de koffie te duur wordt, 

dat zijn fabeltjes die door sommigen het dorp 
ingeslingerd zijn. Denk in kansen en mogelijkheden 
en niet in obstakels. 

Tenslotte…..

Denk niet alleen aan je eigen behoeftes en dat het 
je tijd wel zal duren. Denk verder …… ook aan het 
belang van je dorp en de toekomst daarvan, dat zijn 
we met zijn allen verplicht om te doen…..voor de 
toekomst.

Een gebouw voor ons allemaal, laten we er samen 
voor gaan!

DROMEN WORDEN WERKELIJKHEID
ALS JE STERK GENOEG BENT OM  

TE GELOVEN!

Marion Reefs

Bijzondere boom. 

Drie jaar geleden hebben we met onze werkgroep 
Groen van de Dorpsraad enkele bijzondere bomen 
in ons dorp geplant.
O.a. de Heptacodium Micanoides oftewel 
zevenzonenboom.
Er staat er eentje aan de rechterkant van het 
fietspad van de Udo de Boyestraat naar het 
Soetendaal; net als je uit de Lègt komt.
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De meerstammige boom bloeit van half augustus 
tot eind september en wordt druk door insecten 
bezocht. De bloesem ruikt heerlijk. Na de bloei 
groeien er decoratieve rode vruchten aan. Het 
herfstblad is geel/paars van kleur. De bast van de 
stam is zeer decoratief waardoor hij in elk seizoen 
aantrekkelijk is.

Hij wordt doorgaans 4 tot 5 meter hoog.
Als je toch aan het wandelen bent is het beslist 
de moeite waard om deze nu van dichtbij te 
bewonderen.

Rein Verhoeven

Ingezonden brief

Wat vindt de buurt?

Eind vorig jaar was er nog al wat commotie rondom 
de uitbreiding van het Joffershof en de verbouwing 
van het MFA. We hebben als betrokken buurt-
genoten van het Joffershof een petitie opgesteld 
waarin we onze zorgen uitspraken over een uitbrei-
ding van dit gemeenschapshuis. Van de 38 direct 
aanwonende ondertekenden er 36. Sommige 
hebben nu al overlast en de rest verwacht dat er 
bij verbouwing meer gebruik gemaakt gaat worden 
van het Joffershof, waardoor parkeren, geluid en 
meerdere voorzieningen overlast gaan opleveren. We 
hebben dit eind november 2021 naar de gemeente 
gestuurd en naar betrokken raadsleden, dorpsraad 
en lokale media. Meer dan een ontvangstbevestiging 
hebben we niet als antwoord gehad.

Een paar weken geleden stond er een stuk in de 
Gelderlander waarbij er gezegd werd dat de uitbrei-
ding van de Joffershof voor Vierlingsbeek voor de 
hand liggend zou zijn. We hadden het idee dat een 
besluit in de vakantieperiode door de raad zou 
worden genomen. Wij hebben wederom ons beraad 
en opnieuw onze petitie ingestuurd, waarbij we ons 
afvragen waarom er niet op ons gereageerd wordt?

Tot nu toe hebben we nog steeds niets meer dan 
een ontvangstbevestiging gekregen. Wel wordt 
er gesproken in het dorp, dat houden we zeker 
niet tegen. Onze gemeente wil vooral vertragen 
en elk onenigheidje opblazen waardoor er geen 
besluit komt. De 2 miljoen die aan het eind van het 
Boxmeerse gemeenteraadsbesluit werd genoemd, 
verdampt zo. Wij hopen echt dat er een wijs besluit 
komt uit de nieuwe raad. Onderzoeken zijn er meer 
dan genoeg geweest, het verenigingsleven heeft het 
al lastig. Een besluit waar iedereen tevreden over is, 
is ook moeilijk. Maar we hopen dat wij als omwo-
nenden wel gehoord worden.

Namens de initiatiefnemers, Marc Vernooy, Marij 
Bus, Francien Welbers en Hans Hendriks
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Informatie ruimen graven Kerkhof 
Vierlingsbeek/Groeningen.

In Globaal van 15 juni 2022, heb ik informatie 
verstrekt over het ruimen van graven. Onderstaand 
staat de lijst van de 54 graven die definitief worden 
geruimd in september of oktober.

Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen naar:

Lambert Litjens
Soetendaal 14, 5821 BL Vierlingsbeek.
l.litjens@outlook.com
06-51394099

RABO CLUBSUPPORT 2022

De jaarlijkse Rabo ClubSupportactie is weer van 
start gegaan.
Het Joffershof heeft zich ook als deelnemer 
aangemeld waarop gestemd kan worden.
Graag zou het Joffershof een nieuwe radio met 
versterker willen aanschaffen zodat we in elke 
ruimte goed geluid kunnen laten horen.
Alle leden van de Rabobank kunnen meerdere 
stemmen uitbrengen en het zou fijn zijn als een 
stem daarvan naar het Joffershof zou gaan.
Als lid van de Rabobank kunt u online stemmen 
van 5 t/m 27 september.
Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Joffershof

Harmonie “De Herleving” 

RABOBANK CLUB SUPPORT 
2022.

Van 5 tot en met 27 september kan er opnieuw 
door de leden van de Rabobank gestemd worden 
om geldmiddelen te verdelen over de vereni-
gingen en stichtingen die zich hebben aangemeld 
voor de Rabobank Club Support 2022.
Een mooi initiatief van de Rabobank om vereni-
gingen en stichtingen financieel te ondersteunen. 

Ook Harmonie De Herleving heeft zich inge-
schreven voor de Rabobank ClubSupport 2022.

Wij hopen dat vele dorpsgenoten de te 
verdelen stemmen ook willen uitbrengen op de 
muziekvereniging.

Alvast hartelijk dank voor uw stemmen. 

Bestuur van Harmonie De Herleving. 

vak nr sub Naam Voornaam datum datum Leeftijd: verlengd code
A 38 a Simons Theodorus 20-1-1869 5-2-1939 0,0 2027 10

1 A 38 b Achten Petronella 24-10-1881 8-11-1962 0,0 2027 10
A 52 a Hendriks Jacobus 26-7-1881 15-3-1960 0,0 2004 10

2 A 52 b Hanff Paulina 15-6-1880 19-9-1935 0,0 1982 10
3 B 21 Reijers Joannes A.B.M. 31-10-1887 22-12-1956 0,0 2017 10

B 22 Kocourek Barbara 16-12-1892 24-1-1956 0,0 2017 10
4 B 22 a Reijers Joannes T. 4-8-1922 22-7-1953 31,0 2017 10
5 B 24 b Jilesen Joseph Carolus 13-5-1907 18-3-1976 68,9 2020 10

B 35 Jansen Johanna J.W. 4-4-1929 25-9-1957 28,5 2016 10
6 B 35 Smits Johannes 21-06-1884 18-7-1963 79,0 2022 10
7 B 37 b Smits Christianus J. 20-12-1911 28-5-2003 91,5 2047 10

B 75 Blom Franciscus 04-08-1899 23-5-1941 0,0 2004 10
8 B 75 Gijskens Anna E. P. 14-4-1891 15-3-1970 0,0 2004 10

C 26 Heijden van der Augustinus 22-03-1869 2-8-1948 0,0 2018 10
9 C 26 Meuwissen Elisabeth 30-11-1872 10-10-1942 0,0 2018 10

C 78 Vos de Pieter 20-10-1891 10-10-1978 0,0 2013 10
10 C 78 Ars  Elena 06-04-1898 7-5-1946 0,0 2013 10

C 116 Jacobs Hubertus 16-05-1886 10-6-1972 0,0 2019 10
C 116 Hendriks  Mathilda 20-12-1888 8-1-1954 0,0 2019 10
C 116 Jacobs Maria G. 18-8-1921 4-4-1990 68,7 2019 10

11 C 116 Jacobs H. 0,0 2019 10
C 119 Ars Jan 04-11-1899 19-12-1954 0,0 2020 10

12 C 119 Hofmans Dina 1-2-1904 24-7-2001 97,5 2020 10
13 C 151 Fleuren Peter H. 31-7-1925 16-4-1966 40,7 2020 10
14 C 154 Dijk van Petronella H.F. 17-11-1934 26-6-1966 31,6 2020 10

C 161 Els van Francisca 24-04-1897 19-4-1990 0,0 2019 10
15 C 161 Kelders  Antoon 27-8-1904 3-12-1967 63,3 2019 10
16 D 2 Broeren Christiaan J.A. 18-1-1933 30-6-1951 18,5 2016 10

D 34 Evers Christiaan 23-07-1865 27-10-1944 79,0 2015 10
17 D 34 Bergh van den Petronella 10-10-1866 4-7-1944 78,0 2015 10
18 D 35 Evers Marinus J. 10-12-1899 30-7-1924 24,0 2015 10

D 41 a Broeren Johannes Mathijs 24-02-1856 25-10-1940 0,0 2016 10
19 D 41 b Smits Jacoba 11-01-1870 1-12-1954 0,0 2016 10

D 55 Biggelaar van den Elisabeth Maria 20-12-1901 6-2-1988 86,2 2019 10
20 D 55 Nillesen L. 22-8-1904 16-11-2000 96,3 2019 10

D 99 a Gooren Petrus A. 23-03-1888 11-11-1955 66,8 2016 10
21 D 99 b Martens Helena M. 08-03-1886 7-4-1963 77,1 2016 10

D 132 Jansen Maria H. 17-1-1915 5-3-1993 78,2 2022 10
22 D 132 Hendriks Antonius L. 17-4-1909 14-12-1963 54,7 2022 10

D 133 Opbergen van Johanna W. 03-09-1893 15-2-1988 0,0 2017 10
23 D 133 Reefs Wilhelmus H. 17/10/1896 17-3-1964 0,0 2017 10
24 D 140 Cremers Arnoldus 09-02-1898 30-9-1965 67,7 2020 10
25 D 141 Driessen Margaretha 11-12-1905 10-4-1975 69,4 2020 10

D 142 a Elbers Jacobus 06-04-1885 14-10-1965 79,7 2016 10
26 D 142 b Hermans Dorothea 17-03-1886 10-8-1966 80,5 2016 10

E 8 Kempen van Willem 17-9-1913 19-7-1973 59,9 2020 10
27 E 8 Thiel Gertruda 14-6-1918 13-8-2000 82,2 2020 10
28 E 10 Versteegen Albertus 20-8-1938 10-6-1973 34,8 2022 10

E 13 Roelofs Johannes M.J. 23-4-1886 9-5-1975 89,1 2019 10
29 E 13 Kolk van de  Johanna C. 24-4-1889 27-3-1973 83,9 2019 10

E 46 Pijls Anna G. 16-8-1905 27-9-1975 70,2 2020 10
30 E 46 Rosmalen van  Arnoldus 29-4-1895 29-4-1971 0,0 2020 10

E 53 Simons Gerardus 27-7-1914 18-2-1978 63,6 2022 10
31 E 53 Stiphout Maria J.A. 30-3-1915 17-1-1970 54,8 2022 10
32 E 67 Streutjes Hubertus 4-7-1907 3-7-1974 67,0 2018 10

 Ruimen van Graven                                                                22-08-2022 

1 van 2

vak nr sub Naam Voornaam datum datum Leeftijd: verlengd code
A 38 a Simons Theodorus 20-1-1869 5-2-1939 0,0 2027 10

E 68 Peters Wilhelmus 6-6-1888 2-11-1977 0,0 2022 10
33 E 68 Vink Catharina 23-4-1903 30-5-1974 71,2 2022 10

E 73 Creemers Antoon K.M. 7-3-1981 81,2 2006 10
34 E 73 Kateman  Maria P.W. 31-7-1908 22-1-1974 65,5 2006 10
35 E 80 Jansen Wilhelmus L.L. 28-4-1930 24-6-1976 46,2 2021 10

E 81 Pennings Gerardus 16-11-1905 8-7-1976 70,7 2021 10
36 E 81 Treek van Johanna C. 4-1-1910 28-6-2001 91,5 2021 10

E 82 Rutten Willem 29-6-1890 1-1-1976 0,0 2021 10
37 E 82 Tielen Anna C. 13-8-1901 30-7-2001 100,0 2021 10

E 83 Lucassen Regina H. 17-8-1896 4-10-1981 0,0 2016 10
38 E 83 Gerrits Jacobus 21-8-1888 30-9-1976 0,0 2016 10

F 1 10 Diebels Elisabeth 10-6-1901 30-12-1977 76,6 2022 10
39 F 1 10 Leuwen Wilhelm 8-12-1902 19-11-1993 91,0 2022 10

F 3 14 Soree Jean L. 14-6-1900 14-4-1983 82,9 2019 10
40 F 3 14 Kerstjens Johanna G.H. 8-4-1907 17-8-2000 93,4 2019 10

F 4 6 Janssen Johannes J. 7-7-1909 14-9-1984 75,2 2021 10
41 F 4 6 Tilburg van Helena M. 3-3-1915 25-7-1992 77,4 2021 10

F 4 7 Kepser Catharina J. 28-2-1910 4-10-1984 74,6 2019 10
42 F 4 7 Brakels Johannes L.P. 21-12-1911 15-6-2000 88,5 2019 10

F 4 16 Bardoel Hermanus A. 7-2-1902 3-3-1986 84,1 2024 10
43 F 4 16 Tax Gertruda J.A.M. 19-10-1912 26-11-1989 77,2 2024 10

F 5 2 Timmermans Gerardus P.H.M. 9-6-1897 23-6-1986 0,0 2019 10
44 F 5 2 Peters  Helena 3-5-1907 21-5-1990 83,1 2019 10

F 5 12 Achten Antonius H. 6-12-1896 14-2-1988 0,0 2022 10
45 F 5 12 Lamers  Petronella J. 9-1-1911 4-10-1993 82,8 2022 10

F 6 8 Klerks Cornelia J. 20-12-1916 13-1-1990 73,1 2022 10
46 F 6 8 Wijse de Hendricus 31-7-1912 3-2-1993 80,6 2022 10

F 6 13 Bon van Antonius M.J. 11-3-1914 1-4-1991 77,1 2020 10
47 F 6 13 Hendriks Theodora G.A. 4-10-1913 5-5-2000 86,6 2020 10

F 7 10 Dijk van Johanna W.R. 23-1-1939 5-4-1992 53,2 2021 10
48 F 7 16 Hendriks Johanna Th. H. 1-11-1911 19-1-1993 81,3 2022 10
49 F 7 17 Huijbers Francisca M.H. 2-7-1919 13-2-1993 73,7 2022 10

G 2 Gerrits Wilhelmina J.H.J. 2-3-1932 19-5-1999 67,3 2018 10
50 G 2 Gerrits Jacoba, Arnoldina, G. 5-3-1928 24-11-2000 72,8 2019 10
51 G 7 Rosmalen, van Johannes, Petrus 9-2-1934 11-9-2000 66,6 2019 10
52 G 15 Janssen Paula, Thea, Maria 6-12-1952 8-3-2001 48,3 2020 10
53 G 17 Stoffels Henrica J.M. 24-10-1916 23-9-2001 85,0 2020 10
54 G 27 Smits Martinus Th. M. 3-9-1955 28-2-2003 47,5 2022 10

2 van 2
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RABO CLUBSUPPORT 
2022

STEM OP:
SMARTLAPPENKOOR 

VAN HEURE ZINGE

Samen zingen is leuk, gezellig en gezond voor 
jong en oud, niet voor niets hebben wij meer 

dan 80 trouwe leden!

Tussen 5 september en 27 september 2022 
kunt u als lid van de Rabobank stemmen op uw 
favoriete stichting/vereniging voor wat financiële 

steun.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u met 
het stemmen aan Smartlappenkoor Van Heure 
Zinge denkt. Met uw stemmen willen we een 

versterker en een paar geluidsboxen aankopen 
voor optredens in de buitenlucht. 

Alvast bedankt voor uw stemmen!

Bestuur en leden Smartlappenkoor  
Van Heure Zinge

RABO CLUBSUPPORT 2022

Stem op Stichting Kerst 
Sing Along Vierlingsbeek-
Groeningen

Stichting Kerst Sing Along Vierlingsbeek-
Groeningen doet dit jaar ook mee met Rabo 
ClubSupport van Rabobank Land van Cuijk 
en Maasduinen. Tussen 5 en 27 september 
2022 kunt u als lid van de Rabobank op ons 
stemmen. Elke stem is geld waard.

Wat gaan we doen? 
We gaan weer een mooie bijeenkomst organi-
seren om het begin van de Kerst in te luiden. 
Het wordt weer een stijlvol feest met veel 
muziek en cultuur door Vierlingsbeekse en 
Groeningse artiesten. Het organiserend team is 
al druk in overleg om een bijeenkomst te orga-
niseren. Met de middelen van de Clubsupport 
gaan we een mooie ambiance creëren zodat 
iedereen in vrolijke kerstsferen kan komen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u met 
het stemmen aan Stichting Kerst Sing Along 
denkt! 
Vindt u het lastig om uw stem digitaal uit te 
brengen, dan is een telefoontje naar Joke Deriet 
06-12621309 voldoende om het te regelen 
zoals u dat wenst.
Meer informatie is te vinden op: www.clubkas-
campagne.nl. Alvast hartelijk bedankt voor uw 
stemmen!

Stichting Kerst Sing Along 
Vierlingsbeek-Groeningen
Marjolein, Joke, Diny, Christa en Marloes

Zonnebloem
Vierlingsbeek - Groeningen

Rabo Club Support 2022
van 5 tot en met 27 September

De Rabo Clubsupport gaat weer van start 
en ook dit jaar doet de Zonnebloem hieraan 
mee.

Als lid van de Rabobank mag u stemmen 
op een of meerdere verenigingen. Het zou 
heel fijn zijn als u ook op de Zonnebloem wilt 
stemmen. Wij willen leuke activiteiten voor 
onze gasten organiseren waar ze blij van 
worden zoals een Sinterklaasmiddag en een 
gezellige brunch. Door middel van de Rabo 
Clubsupportactie kunt u de Zonnebloem 
hierin steunen.

Gaat het niet lukken om zelf te stemmen dan 
willen wij u graag helpen door middel van een 
telefoontje naar:

Tinie Teunesen 0478-631998 of
Maria Rouwens 0478-631919

Wilt u ons steunen?
Bedankt!

Zonnebloem Vierlingsbeek - Groeningen
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Wij doen ook mee met de RaboClubSupport. 
U kunt onze naam vinden onder stg de Oude 
Schoenendoos.
We vertegenwoordigen de 6 plaatsen van 
de oude gemeente Vierlingsbeek. Overloon, 
Vierlingsbeek, Vortum Mullem, Groeningen, 
Maashees en Holthees. Als u ons wilt 
steunen kunt u de naam ingeven en komt hij 
tevoorschijn.
De Oude Schoenendoos bewaart veel foto’s 
van de zes dorpen die u kunt zien op de site. 
Ook veel dagboeken uit de oorlogtijd.

De stichting beschikt over circa 10.000 
digitale foto's en een vijftigtal films uit de 
oude doos, voorts ook over een groeiende 
bidprentjesverzameling van circa 18.000 
prentjes, voornamelijk afkomstig uit de dorpen 
Vierlingsbeek, Overloon, Maashees, Holthees, 
Groeningen en Vortum-Mullem en omliggende 
dorpen. Verder beschikt de stichting over 
een papieren archief, boeken, landkaarten en 
vaste objecten met hierin velerlei geschiedkun-
dige informatie uit de genoemde dorpen. Deze 
gegevens zijn deels online te raadplegen.
Het bewaren en op een goede manier opslaan 
vraagt natuurlijk om een goede ruimte. Deze 
ruimte hebben wij gelukkig, maar moet wel 
betaald worden. Daarom vragen wij u om ook 
aan ons te denken met het verdelen van de 
stemmen. Zodat we alle oudheden op een 
verantwoorde manier kunnen bewaren. Hebt 
u al vier stemmen vergeven en nog één over? 
Geef hem aan ons, de Oude Schoenendoos. 
Als iedereen die dit leest dat wil doen hebben 
we een mooi bedrag om onze accommodatie te 
maken zoals we die voor ogen hebben.
De zoekplaatjes staan regelmatig in Globaal. 
Kijkt u eens op onze site, daar staat een hele 
rubriek met zoekplaatjes. Klik op de knop en u 
ziet er veel meer. Het is een bezoekje waard en 
wie weet kunt u de tekst bij een foto aanvullen.
Veel plezier met uw zoektocht en beloon ons 
met uw stem.

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

Onze scholen zijn weer 
begonnen; pas je snelheid aan

Na een lange zomervakantie hebben de eerste 
scholen maandag 29 augustus weer hun 
deuren geopend. In de praktijk betekent dit 
meer verkeersdrukte en helaas in deze periode 
een ongevalspiek onder fietsende scholieren. 
Om te helpen deze piek terug te dringen roept 
gemeente Land van Cuijk automobilisten op 
om in de weken na de zomervakantie extra op 
hun snelheid te letten. 

Automobilisten en ouders aan zet
Gemeente Land van Cuijk werkt samen met Veilig 
Verkeer Nederland door hun spandoeken en 
posters van de ‘Onze scholen zijn weer begon-
nen’-campagne langs de weg op te hangen. 
Wethouder Sölez geeft aan: ‘Op deze manier 
roepen we automobilisten op om fietsende scho-
lieren te helpen veilig op school te komen door 
vanaf maandag een gepaste snelheid te rijden. Zo 
neemt de remweg af en heb je als automobilist 
meer tijd om op onverwachte verkeerssituaties te 
reageren.’ Ook helpt het wanneer automobilisten 
schoolzones en de schoolomgeving mijden. Tips 
voor scholieren en hun ouders zijn het repareren 
van eventuele gebreken aan de fiets, het samen 
oefenen van de eventuele nieuwe schoolroute en 
vaker te voet of op de fiets naar school gaan. 

Schoolpleinchallenge
Het doel van deze challenge is om ook onder leer-
lingen zelf en hun ouders extra aandacht te vragen 
voor een veilige schoolstart. Hiermee worden alle 
groepen van het basisonderwijs opgeroepen om in 
de eerste schoolweek na de zomervakantie ‘Onze 
scholen zijn weer begonnen’ op een zo origineel 
mogelijke manier op het schoolplein weer te 
geven. De drie meest originele inzendingen krijgen 
een prijs. 
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Vergaderingen volgen
Via internet kun je een vergadering 
live volgen of een eerdere vergade-
ring terugkijken. Ga naar 
https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/. 

Spreekrecht
Je kunt gebruikmaken van het spreekrecht over 
de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12:00 
uur op de dag van de raads- of commissieverga-
dering kun je spreekrecht aanvragen via griffie@
landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. 
Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover je niet 
kunt inspreken. Bij de commissies spreek je in bij 
het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan 
het begin van de vergadering. Spreek bij voorkeur 
in bij een commissie. De raad heeft dan nog meer 
tijd om jouw inbreng te wegen en te betrekken bij 
het uiteindelijke besluit.

Meedoen en meepraten
Tijdens de beeldvormende raadsavonden is er 
ook ruimte om mee te doen en mee te praten. 
Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm 
waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het 
inwonerspodium op de agenda. Je krijgt dan het 
podium voor onderwerpen waarvan jij vindt dat de 
raad mee aan de slag moet.

Informatie
De griffie helpt je graag verder. Je kunt ons 
bereiken via griffie@landvancuijk.nl. 

Jonge fietsers de dupe
Onder 12-jarige scholieren die fietsend naar 
school gaan vallen in de maanden augustus 
en september bijna twee keer zoveel slachtof-
fers als in andere maanden. Volgens Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV) is snelheidsreductie door gemotoriseerd 
verkeer één van de effectiefste maatregelen 
om de veiligheid van scholieren in het verkeer 
te vergroten. Naar schatting wordt een derde 
van alle dodelijke ongevallen direct of indirect 
veroorzaakt door een te hoge snelheid. Het 
campagnebeeld bestaat daarom uit een snel-
heidsmeter waar scholieren aan hangen. De 
boodschap: Onze scholen zijn weer begonnen. 
Pas je snelheid aan. 

Niet meer de standaard
Naast snelheidsreductie kan Nederland in het 
verkeer ook nog winst behalen door vaker onge-
stoord en mobielvrij te rijden (MONO). Volgens 
Veilig Verkeer Nederland is het gebruik van 
een smartphone in het verkeer niet langer de 
standaard in ons land, maar komt het nog wel 
voor. Van alle automobilisten gebruikt een kwart 
(27%) de smartphone nog in de auto. Van hen 
geeft 17% aan tijdens het rijden berichtjes/appjes 
te lezen en typt 10% zelfs letterlijk berichtjes 
terug. Zo'n 5% houdt de aandacht minder bij het 
verkeer door tijdens het rijden met de telefoon 
aan het oor te bellen. De sociale omgeving van 
mensen keurt deze risicovolle handelingen volgens 
Veilig Verkeer Nederland steeds vaker af. 

Raadsavonden Land van Cuijk

Raadsavonden
De eerste twee donderdagen van een raadscyclus, 
die steeds vier weken duurt, staan in het teken 
van beeldvorming. De derde donderdag verga-
deren de commissies en op de vierde donderdag 
de raad. Donderdagavond is raadsavond! De 
raad werkt volgens het model van Beeldvorming, 
Oordeelsvorming en Besluitvorming. Openbare 
vergaderingen en bijeenkomsten van de raad 
beginnen in de regel om 19.30 uur.

Commissies
Op donderdag 22 september a.s. vergaderen de 
commissies Omgeving en Inwoners. 

Raadsvergadering
Op donderdag 29 september a.s. vergadert de raad. 

Agenda’s en stukken
Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vind je 
de agenda’s en de stukken van vergaderingen en 
bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de 
website van de gemeente (www.landvancuijk.nl). 
Je vindt er ook steeds de actuele informatie m.b.t. 
aanvangstijd en locatie.

Cartridge inzameling voor KIKA

Het JOC zamelt originele inkt- en tonercar-
tridges in voor KIKA.
Deze kunt u afgeven tijdens openingstijden of 
in de brievenbus doen bij het JOC, Grotestraat 
18a.
                   
Namens KIKA, bedankt.
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Tijdschriften en boeken lezen en 
luisteren dankzij Wait-app 

Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen 
tijdens hun verblijf in het Maasziekenhuis gratis 
tijdschriften en boeken lezen of luisteren. Het 
gebruik is eenvoudig; de app downloaden, locatie 
aanzetten en lezen of luisteren maar. Het gebruik 
van de Wait-app is mogelijk dankzij een donatie 
van de Vrienden van het Maasziekenhuis.

Door Wanda Laarakkers

Wie het Maasziekenhuis bezoekt zal nog zelden 
papieren tijdschriften aantreffen in de wachtruimtes. 
De oude Maasmedia-schermen werden vervangen 
en, vanuit hygiëneoogpunt en om rondslingerende 
lectuur tegen te gaan stopte het Maasziekenhuis 
met het aanbieden van papieren tijdschriften en 
boeken. Het idee voor de Wait-app werd geboren: 
gratis lezen terwijl je wacht, op je eigen telefoon. 

Wait-app welkome afleiding
Wanneer je binnen de muren van het Maasziekenhuis 
en het ernaast gelegen Plazagebouw bent kun je de 
Wait-app downloaden vanuit de Appstore of Google 
Play. Met het activeren van de locatie kun je direct 
je favoriete tijdschrift of boek lezen of luisteren. Een 
patiënt van het ziekenhuis kan deze gratis app vinden 
op de Maasmedia-tablet bij het bed; het biedt een 
welkome afleiding. Voor de bezoekers in de wachtka-
mers is het online lezen of luisteren van een tijdschrift 
of boek, de keuze is enorm, een aangenaam tijd-
verdrijf. Ook medewerkers kunnen gebruik maken 
van de app; het gebruik van de Wait-app is veilig en 
anoniem, een account is niet nodig. 

Donatie van de Vrienden van het 
Maasziekenhuis Met het brede aanbod aan 
digitale tijdschriften en (luister)boeken onder-
steunt het Maasziekenhuis een zo prettig 
mogelijk verblijf in het ziekenhuis. De Wait-app 

is mogelijk dankzij een donatie van de Vrienden 
van het Maasziekenhuis. 

Wilt u Stichting Vrienden van het 
Maasziekenhuis steunen? Kijk op 
www.vvhm.nl/doneren

NIEUW: KOM DANSEN BIJ 
ONS, OP JE EIGEN TEMPO, OP 
JE EIGEN NIVEAU, ZONDER 
WEDSTRIJDEN, MAAR 
BARSTENS VOL PLEZIER

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar, dans jij ontzettend 
graag en wil jij dit 1 uur per week in groepsver-
band doen, zonder dat je direct op het podium 
hoeft te staan en meedoet aan wedstrijden? Kom 
dan kennismaken met de nieuwe instroomgroep 
bij De Bekse Klinkertjes. In deze groep leer je de 
basis van onze danssport aan en wordt je op je 
eigen tempo en eigen niveau klaargestoomd voor 
eventuele doorstroom naar de wedstrijdgroep. 

Wij trainen op de donderdagen van 17.00 - 18.00 
uur bij Plein 27 aan de Mgr. Geurtsstraat 27 in 
Maashees. 

De eerste training is op donderdag 15 september 
a.s. Na 2 proeflessen volgt definitieve aanmelding. 

Zien wij jou dan?? 

Ga naar onze website om je aan te melden:  
bekseklinkertjes.weebly.com

Wij hebben er ontzettend veel zin in.
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Nieuwe ontmoetingsgroep:  
Leuk da ge d’r bent 

Eind juli is een nieuwe ontmoetingsgroep voor 
regio Land van Cuijk ontstaan. Dames en heren in 
de leeftijd van 25 tot en met 40 jaar leerden elkaar 
voor de eerste keer kennen. De initiatiefneemster 
verwelkomde elf nieuwe mensen in café de Bond 
in Cuijk. 

Volop ideeën en een prettige sfeer 
Na een voorstelronde werd een flipover vol 
geplakt met post-its waarop ideeën stonden 
om te gaan ondernemen met de groep. Van 
geocaching tot terrasje pikken en van bioscoop 
tot samen op vakantie kwamen op het papier 
voorbij. Deze en andere ideeën kunnen via een 
WhatsApp groep voorgesteld worden als groeps-
activiteit of in een kleinere setting. Nieuwkomers 
kunnen, eventueel met ondersteuning, bij een 
volgende activiteit aansluiten. Al was het begin 
enigszins onwennig, de gasten bleven gezellig 
kletsen na afloop. “Een leuke avond met een 
prettige sfeer”, deelt de initiatiefneemster met 
opbouwwerker Linda Custers van Sociom. Zij 
hebben dit initiatief samen vorm gegeven en zijn 
blij met deze start. 

De naamgeving “Leuk da ge d’r bent” komt van de 
initiatiefneemster en zegt veel over de groep. Wil 
je meer weten over deze groep? Neem voor meer 
informatie contact op met Linda Custers,  
tel. 06 89973501 of lindacusters@sociom.nl

Familieleden en fly-by bij 
onthulling informatiebord crash 
bommenwerper WOII

Ze zijn er maar druk mee, de leden van de 
werkgroep Bej de Watermeule. De onthul-
ling van het informatiebord bij de crashplek 
van de Amerikaanse bommenwerper B-17G 
Flying Fortress nummer 42-39831, neer-
gehaald op 5 november 1943 op de hoek 
Warmeerweg/ Sleijbergweg, trekt ook interna-
tionaal de aandacht. Bijna dertig familieleden 
van de tien bemanningsleden van toen wonen 
de ceremonie op zaterdag 10 september vanaf 
14.00 uur bij. “Ze komen voor de onthulling 
speciaal over vanuit de Verenigde Staten en 
Zuid-Korea. Ja, daar zijn we, na een intense 
speurtocht naar familie, best wel trots op”, zegt 
Leo Janssen namens de werkgroep. 

Het wordt een feestelijke bijeenkomst, vervolgt hij. 
“Vandaar ook dat er geen kransen worden gelegd. 
Voordat het vliegtuig crashte, wisten alle tien de 
bemanningsleden namelijk voortijdig het vliegtuig 
te verlaten. Een van hen wist te ontsnappen. De 
negen anderen werden direct door de Duitsers gear-
resteerd en naar gevangenkampen in het oosten 
van Duitsland gebracht. Ze hebben de Tweede 
Wereldoorlog allemaal overleefd. 

Ook piloot John Booker overleefde de vliegtuig-
crash in 1943. Foto: Fam. Brooker



14

Een van hen, piloot John Booker, leeft zelfs nog. Hij is 
nu 102 jaar. We hopen dat ook hij, ondanks zijn hoge 
leeftijd, alsnog de oversteek naar Vierlingsbeek gaat 
maken. Dat zou natuurlijk de kers op de taart zijn.” 

De 102-jarige John Booker. Foto: Fam. Booker

Naast speeches en andere voordrachten, staan er 
ook een aantal muzikale intermezzo’s – altijd een 
belangrijk onderdeel bij dergelijke ceremonies - op 
het programma. Onder meer van een delegatie van 
de plaatselijke harmonie De Herleving, maar ook 
van familieleden van Wilson Park Todd, een van de 
andere bemanningsleden, twee Amerikaanse prof-
muzikanten, die het Amerikaanse volkslied zullen 
vertolken. Tevens hebben zich hoogwaardig-
heidsbekleders van de NAVO en de Amerikaanse 
ambassade en leden van het college van B en W 
van de gemeente Land van Cuijk aangemeld voor 
de ceremonie. Ook zij zullen tijdens de bijeen-
komst een speech houden. 
Bijzonder zijn bovendien de verhalen van toen 
die worden verteld. Van Piet Kaanen, een van de 
ooggetuigen van de vliegtuigcrash op 5 november 
bijvoorbeeld, en van Hans Bruijsten over het 
dagboek van zijn vader Sil, waarin ook over de 
crash wordt verhaald. Tevens maakt piloot Frank 
(Sheikh) Aarts in een Spitfire als eerbetoon aan de 
toenmalige bemanning (en alle andere bevrijders 
van toen) een fly-by. 

Na afloop van de ceremonie bij de watermolen 
wordt, na een korte wandeling onder muzikale 
begeleiding van doedelzakspelers, rond 15.30 uur 
het informatiebord onthuld nabij de crashplek, 
op de hoek Warmeerweg/ Sleijbergweg in 

Vierlingsbeek.  Dit bord toont onder meer getui-
genverslagen, technische verslagen over de 
toedracht, foto’s en tekeningen. Bij het bord 
wapperen tijdens de ceremonie de vlaggen van 
de NAVO, Verenigde Staten, Vierlingsbeek en 
Nederland. 

Na de officiële onthulling van het informatie-
bord en het spelen van de Last Post en het 
Nederlandse en het Amerikaanse volkslied, vindt 
voor genodigden bij ‘buurman’ R&R van Rens 
Boomkwekerijen een samenzijn met koffie en 
vlaai plaats. Zowel bij de watermolen als bij de 
crashplek zijn tevens een aantal militaire voer-
tuigen uit de Tweede Wereldoorlog te bewonderen.

Belangstellenden zijn die middag van harte 
welkom bij zowel de ceremonie bij de watermolen 
aan de Grotestraat als vervolgens bij de onthulling 
van het informatiebord op de hoek Warmeerweg/ 
Sleijbergweg. Voor parkeerplekken volg ter plekke 
de speciaal voor deze ceremonie geplaatste 
P-borden en/ of de instructies van de aanwezige 
verkeersregelaars. 
Voor meer informatie over de onthulling: 
luchtoorlogwo2boxmeer@ziggo.nl.  

Mogelijkheid digitaal reserveren 
rondleidingen groeters

Vanaf nu is het mogelijk digitaal te reserveren 
voor een van zes door lokale gidsen begeleide 
wandelingen, fietstochten en rondleidingen in het 
Land van Cuijk. 
Op de website: rondleidingen.
landvancuijk.nl staat een overzicht 
van alle groeteractiviteiten, 
inclusief de data waarop ze plaats-
vinden én hoe ze eenvoudig 
geboekt kunnen worden.
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vrijdag 7 oktober > Kim 
Schuddeboom > Ongeschreven 
(try-out)
Kim Schuddeboom gaat haar eerste avond-
vullende stand-up show maken. De inhoud is 
ongefilterd en voor sommige mensen absoluut 
niet herkenbaar, maar dat geeft niet. Uit ervaring 
weet Kim dat je prima kunt functioneren in een 
omgeving waar je de mensen niet begrijpt. En dat 
gunt ze iedereen: waarom zou je proberen anderen 
te begrijpen als je zelf werkelijk geen idee hebt? 
De comedian verzet zich tegen taboes, hokjes-
denken en andere verplichtingen die van onze 
maatschappij een geestelijke eenheidsworstenfa-
briek maakt. Hoe ongemakkelijker het wordt, hoe 
scherper haar grappen.

Kim Schuddeboom (Alkmaar, 1985) heeft een 
bliksemcarrière. Al na een paar jaar spelen 
vindt ze een plek bij het prestigieuze collec-
tief Comedytrain. Kim dubbelt met Ronald 
Goedemondt, Henry van Loon en Jeroen Leenders 
en debuteert in april 2022 op televisie in het 
programma Avondshow Stand-ups. In augustus 
schitterde Schuddeboom op Lowlands.

DATUM OP DE TÔFFEL 2023 
BEKEND!

Met veel plezier kan het besuur van stichting Op 
De Tôffel goed nieuws melden: de datum voor Op 
De Tôffel 2023 is bekend. Schrijf dus maar met 
een dikke stift in je telefoon: zaterdag 10 juni: Op 
De Tôffel! Wij hebben er nú al zin in!
RABO CLUBSUPPORT:  
STEM OP DE TÔFFEL! 
Net als afgelopen jaren organiseert de Rabobank 
ook dit jaar weer de Rabo ClubSupport. Een actie 
waarmee de Rabobank het verenigingsleven in 
de regio ondersteunt. Alle verenigingen en stich-
tingen die bankieren bij Rabobank Land van Cuijk 
& Maasduinen hebben zich voor deze actie in 
kunnen schrijven. Ook Op De Tôffel heeft deze 
kans uiteraard niet laten schieten. Nu is de beurt 
aan de leden van de Rabobank: zij mogen tot en 
met 27 september hun stem uitbrengen op de 
vereniging of stichting van hun keuze.

Met de opbrengst van Rabo ClubSupport gaan 
we onze materiaalwagen opknappen. Deze 
uitklapbare aanhangwagen, een oude (paarden)
zadelwagen, heeft dringend een opknapbeurt 
nodig. In deze materiaalwagen bevinden zich 
spullen en gereedschappen die wij elk jaar hard 
nodig hebben om het festival snel en efficiënt op 

website
Dorpsblad Globaal
www.dorpsbladglobaal.nl

te bouwen. Daarnaast willen wij ook nog enkele 
gereedschappen vervangen en aanschaffen. 
Daarom wil het bestuur van Stichting Op De Tôffel 
alle Rabobank-leden hierbij vragen om hun stem 
aan Op De Tôffel te gunnen. Daar worden wij blij 
van, het zou fantastisch zijn!

Enne… heb je na het stemmen op Op De Tôffel 
nog een stem over? Denk dan eens aan Stichting 
J.O.C. in Vierlingsbeek.

Hartelijk dank voor jouw steun en stem!
Bestuur Stichting Op De Tôffel
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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                   

 
 

 

Diverse vaste planten

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

Vele soorten vaste planten
verkregen vanuit hobby.

Te koop

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

www.facebook.com/kim.schuddeboom.33
entree: 12,50 euro > reserveren vanaf 16 
september, 10.00 uur

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het Formule 1 Circus is begonnen aan de tweede 
helft en Max is goed uit de kleekamer gekomen, 
het kopje thee heeft hem goed gedaan. In volle 
vaart naar het kampioenschap. Maar ja, er kan 
nog van alles gebeuren, de band is tenslotte rond. 
Ook dit seizoen zullen (onder voorbehoud) weer 
alle Grand Prix races op een grootbeeldscherm 
worden vertoond. Wij gaan er weer eens goed 
voor zitten. En U?

 zondag 11 september: GP ITALIË
 (15.00 uur)
 zondag 2 oktober: GP SINGAPORE
 (14.00 uur)
 zondag 9 oktober: GP JAPAN
 (14.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

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

24

bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl
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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

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

Molenweg 1
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020

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 5 t/m 17 september 2022. Vraag naar de voorwaarden.

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
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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 























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

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 
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Warme Bakker Degen
Reclame: 12 t/m 17 september
  ¾ Appel speciaal  € 10,60
  Wit meergranen V-korn € 3,05
  4 Waldkorntjes zacht + 1 gratis

Reclame: 19 t/m 24 september
  ¾ Peer karamelvlaai € 10,60
	  Waldkornbrood € 3,05
  Kaiserbroodje € 0,35

Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214 
E-mail: bestelling@bakkerijdegen.nl 
Webshop:bakkerijdegen.nl

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

Olie en Gas Service

Smeermiddelen

Gasflessen

Propaangas (tanks)

Brandstoffen

Technisch Advies

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

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

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
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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 (geen spoed) 
 Wijkagent Cyril van den Bosch,
 via politie.nl (Mijn Buurt)
0800-7000 Anoniem bellen
0900-0904 Brandweer (geen spoed)
0485-845000 Maasziekenhuis Pantein
0485-854000 Gemeente Land van Cuijk of via
 www.landvancuijk.nl, ook voor
 meldingen over de buitenruimte
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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

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

 

 

Ideaal voor kleine 
reparaties, Nu potjes van 

250 ml verkrijgbaar!! 

 

 
 
 


