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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 6 december 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 23 30 november 2022

Lintje voor Jan Hendriks en 
Loed Rongen

Jan Hendriks en Loed Rongen zijn benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onder-
scheidingen werden aan de twee Vierlingsbekenaren 
uitgereikt door waarnemend burgemeester Wim 
Hillenaar tijdens de viering van het veertigjarig 
jubileum van stichting De Oude Schoenendoos.

Jan Hendriks zet zich voor De Oude Schoenendoos 
in sinds de oprichting van de stichting. Vanaf 
1981 is hij ervoor actief als bestuurslid, fotograaf 
en onderzoeker. Hij verricht ook onderzoek naar 
de ontstaansgeschiedenis van Vierlingsbeek en 
Groeningen. Voor het dorpsblad schrijft hij tevens 
vanaf 2015 artikelen die met name gericht zijn op 
de geschiedenis van de dorpen. Vanaf 2005 levert 
hij bovendien een belangrijke bijdrage aan het digi-
taliseren en professionaliseren van erfgoed in heel 
de provincie Noord-Brabant. Verder verzorgt hij 
sinds 2014 namens het Regionaal Bureau Toerisme 
Land van Cuijk rondleidingen door Vierlingsbeek en 
omgeving. Daarnaast heeft hij van 2014 tot 2015 
meegewerkt aan het boek Verboden Gebied, dat 
door de Stichting De Oude Schoenendoos is uitge-
geven ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding.

Loed Rongen is penningmeester sinds de oprich-
ting van stichting De Oude Schoenendoos in 1981. 
Hij heeft ook alle documenten gedigitaliseerd en de 
website gebouwd voor deze stichting. Vanaf 2005 
levert hij bovendien een belangrijke bijdrage aan het 
digitaliseren en professionaliseren van erfgoed in de 
provincie Noord-Brabant. Hij heeft tevens meege-
werkt aan het onderzoek naar het omzetten van 

genealogische data naar een duurzaam datamodel. 
Daarnaast heeft ook hij van 2014 tot 2015 veel 
tijd besteed aan het digitaliseren van documenten 
die zijn gebruikt voor het boek Verboden Gebied. 
Rongen is eveneens ruim 25 jaar werkzaam geweest 
bij de reservepolitie.

Vanwege de intensieve en betrokken inzet van 
Hendriks en Rongen op lokaal niveau heeft de 
koning het besluit genomen om ze beiden te 
benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bron: www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl. 

Bestuur Stichting De Oude Schoenendoos (Loed 
Rongen, Peter Verdijk, Lucy Kusters, Jan Hendriks 
en Gerda Nabuurs), die samen met hun leden en 
vrijwilligers deze jubileumtentoonstelling georgani-
seerd hebben. 

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk 
De Maasdorpen is gesloten van

maandag 12 december
t/m vrijdag 16 december

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met 
de huisartsen in Overloon, Baansestraat 6, 5825 BX  
Overloon. U kunt terecht bij de arts die correspon-
deert met de beginletter van uw achternaam.

Letters A t/m J :  Drs. van den Boom
tel. 0478 - 641 202

Letters K t/m Z :  Drs. van Orsouw
tel. 0478 - 640 840
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Van de Redactie:

De Goedheilig man heeft het er maar druk mee, 
om alle kinderen en andere brave mensen te 
voorzien van een passend cadeautje. Evenals 
de meeste mensen heeft de Sint last van de 
inflatie en ook tijdens zijn verblijf in Nederland 
zal de kachel moeten branden. Daarom zal 
hij al zijn creativiteit moeten inzetten om het 
iedereen toch naar de zin te maken.

De Koning bleek onder de indruk van het werk 
dat Jan en Loed jarenlang hebben verricht voor 
De Oude Schoenendoos. Als blijk van waarde-
ring werden ze beiden daarom benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. Jan en Loed, 
van harte gefeliciteerd!!

De volgende uitgave van Dorpsblad Globaal 
is alweer de laatste uitgave van het jaar, 
onze Kerstuitgave. De kopij hiervoor dient 
de periode te overbruggen tot 11 januari 
2023. Tot en met 6 december kunt u de kopij 
voor de Kerstuitgave naar ons toesturen.

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.

2 dec Gryphus: Vinylavond: OP LOSSE GROEVEN;  
 DJ's Jolande van Els & Linda Denissen,  
 + DJ's Theo Smits & Gerrit Goorts  
 + DJ's Rob Gerrits & Jasper Moeskops;   
 aanvang: 20.30 uur
3 t/m JOC: oliebollenactie: huis aan huis  
18 dec ophalen bestelling oliebollen
5 dec Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 AFGELAST
7 dec VOVG: Eindejaarsviering
9 dec Gryphus: cabaret; Marlon Kicken;  
 Draadloos (try-out);  
 zaal open: 20.30 uur
12 dec Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
12 dec Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
17 dec Gryphus: Concert: THE GRINCH;  
 zaal open: 20.30 uur
19 dec Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
23 dec Kerst Sing Walk Along
24 dec Groenings Koor: Nachtmis;
 aanvang 22.30 uur  
 in de kapel van Groeningen
25 en Laurentiuskerk:
26 dec  open tussen 10.00 – 17.00 uur,  
 voor bezoek aan kerststal
31 dec JOC oliebollenactie:  
 Thuisbezorging van bestelde oliebollen  
 tussen 8:30 uur en 14:00 uur
31 dec JOC oliebollenactie: Verkoop oliebollen  
 in de tent bij de Plus ingang

2023

13 jan Gryphus: cabaret; Kees van Amstel;  
 Vluchtweg Altijd Vrijhouden;
 zaal open: 20.30 uur
10 mrt Gryphus: cabaret; Jeroens Clan;  
 Korte Metten (try-out);  
 zaal open: 20.30 uur
18 mrt Smartlappenkoor Van Heure Zinge:  
 Deelname Sing Challenge Sevenum
27 mrt Collecte Samen Sterk voor
t/m 1 apr Goede Doelen
13 apr DES: Jaarlijkse bloemenactie
13 mei GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wèt’t  
 Vierlingsbeek-Groeningen
3 juni Smartlappenkoor Van Heure Zinge:  
 Deelname Amusing Hengelo
10 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2023
25 juni GroeVie: Family Obstacle Run  
 2023 Vierlingsbeek
1 juli Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:  
 zangfestijn "ZEVmeeZING"
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1 juli Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:  
 "Muziek op de Maas"
9 juli Smartlappenkoor Van Heure Zinge:  
 Seizoensafsluiting Central Park Vierlingsbeek

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

Afvalkalender 2022 VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN

1 dec GFT groenbak
8 dec GFT groenbak / Plasticafval
10 dec Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914
15 dec Restafval
22 dec GFT groenbak / Plasticafval
24 dec Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890

Fotobord voor verzetsstrijder

In het bijzijn van familieleden en andere genodigden 
is op 19 november op het Vrijthof in Vierlingsbeek 
een fotobord als eerbetoon en ter nagedachtenis 
aan verzetsstrijder Antoon Schrader onthuld. 

Antoon Schrader, geboren in Maashees in 1920, was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog werkzaam in het 
gemeentehuis van Vierlingsbeek. Maar daarnaast 
was hij erg actief in het verzet en als verzetsman 
verleende hij, samen met de verzetsgroep uit de regio, 
onder meer hulp aan Joodse landgenoten, gealli-
eerde piloten en onderduikers. Als ambtenaar van de 
burgerlijke stand wist hij alles van persoonsbewijzen 
en hij stond bekend als een meestervervalser. 

Voorafgaand aan de onthulling hield dochter Mariëtte 
Schrader (foto) een toespraak. Na de onthulling werden 
er ook bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. 

Jeugdprinses Saar I en adjudante Iris

Saar Joren (11) uit Vierlingsbeek is tijdens het 
jeugdprinsenbal in café-zaal De Wildeman in 
Vierlingsbeek uitgeroepen tot jeugdprinses van 
De Keieschieters Vierlingsbeek-Groeningen. 
Jeugdprinses Saar I wordt tijdens haar regeer-
periode bijgestaan door haar adjudante en 
vriendin Iris van den Heuvel (10). Ook zij is 
woonachtig in Vierlingsbeek. 

Saar is de dochter van Martijn Joren en Anke 
Joren-Albers en de zus van Pleun. Haar grote 
hobby is voetbal en ze zit op basisschool 
Laurentiushof. Later wil ze graag dierenartsassis-
tente worden.
Iris is de dochter van Bart van den Heuvel en 
Marielle Zwartjens en ze heeft een broer: Guus. 
Ook haar hobby is voetbal en ze zit, net als Saar, 
op basisschool Laurentiushof. Zij wil later graag 
profvoetballer worden.

Het jeugdpaar houdt van carnaval. Waarom?  
”Carnaval is het allerleukste feest van het jaar”, 
vindt Saar.  ”Lekker feesten met vrienden en vrien-
dinnen tot in de late uurtjes.” Iris is dat met haar 
eens. “Ik hou van feesten en carnaval is het aller-
gezelligste feest van het jaar!”
Hun leus: ‘Saar en Iris zetten de tent op z’n kop! 
HOPPPPPPAAAA gas d’r op!’
Foto: Bas Delhij. 
Bron: www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl. 
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KIENDATA KBO
Op 18 november en 2 december kan men weer 
kienen in gemeenschapshuis Joffershof.
Aanvang 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN
Onderstaande vaste activiteiten worden 
georganiseerd door KBO Vierlingsbeek/
Groeningen. Daar waar (Welzijn Ouderen Boxmeer: 
WOB) staat 
vermeld, kunnen ook niet-leden deelnemen aan de 
activiteit.

Biljarten (wob)
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
 in het Joffershof
Yoga (wob)
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur
 dinsdag van 16.45 – 17.45 uur
 in Joffershof
Wandelvoetbal (wob)
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur 
 Sportpark Soetendaal 
 Info 631839.
Jeu de Boules (wob)
 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 (wob)
 dinsdag van 10.45 – 11.30 uur 
 in het Joffershof
Bewegen voor Ouderen (wob)
 vrijdag: van 9.30 - 10.15 uur
 van 10.30 – 11.15 uur 
 In het Joffershof 
Damesgymclub (wob)
 maandag 18.30 – 19.30 uur 
 gymzaal basisschool
Inloopmiddag/kaarten
 Donderdag van 14.00- 16.00 uur
 in het Joffershof
Bijeenkomst alleengaanden
 1ste zondag van de maand om 14.00 uur  
 in het Joffershof. 
 Info 06-10270603
In december en januari is er geen bijeenkomst
voor alleengaanden i.v.m. sinterklaas 
en nieuwjaar.

Fitness in Vitaliteitscentrum Brabant
 Woensdag van 13.30 - 14.30 uur
              14.30 - 15.30 uur
 Donderdag 13.30 - 14.30 uur
 Vrijdag 13.30 -14.30 uur
Kosten voor 10 lessen € 50,-
(inclusief koffie/thee)
info 06 43201502 (Wouter v. Dongen)

Algemene informatie voor 
Bewegen voor ouderen:
Coordinator Mieke Hermers
Tel: 0478-631754

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

KBO HEEFT GENOTEN VAN 
MOOIE HERFSTWANDELING
KBO Vierlingsbeek/Groeningen heeft op 16 
november een prachtige, zonovergoten, herfstwan-
deling gemaakt.
De deelnemers kwamen per fiets of auto naar 
Geijsteren.
O.l.v. IVN-gidsen Dorette en Niek zijn we gestart via 
de dijk naar de prachtige bossen van Geijsteren.
Tijdens de wandeling werd door de gidsen verteld 
hoe het landschap is ontstaan, de geschiedenis van 
de Willibrorduskapel en Rosmolen.
Door het prachtige zonnige weer, waren de herfst-
kleuren in de bossen nog mooier.
De 33 deelnemers hebben genoten van deze 
mooie wandeling, die werd afgesloten met koffie in 
Joffershof.
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Op zondag 27 november is de Advent gestart, 
een tijd waarin we verwachtingsvol uitzien naar 
Kerstmis: de (weder)komst van onze Verlosser.  
Het is ook de periode waarin we onze steun geven 
en onze solidariteit aan hulpbehoevenden tonen.

Delen smaakt naar meer

Het thema van de Adventsactie: delen smaakt naar 
meer. Dit jaar willen we in de parochie de Hospice 
De Cocon ondersteunen met onze bijdrage. De 
actie is voor het project dat ervoor zorgt dat 
terminaal zieke mensen uit de wijde omgeving van 
Land van Cuijk de juiste zorg krijgen.

Hospice: Vrijwilligers Palliatieve  
Terminale Zorg

Hospice de Cocon is 
gevestigd in een mooi vrij-
staand huis, gelegen in 
de dorpskern van Sint 
Anthonis, met de klein-
schaligheid en intimiteit 
van een woonhuis. Het 
hospice biedt plaats aan 
vier gasten. Elke gasten-
kamer is volledig ingericht, 
maar biedt ook de moge-
lijkheid voor persoonlijke 
spullen. Het meenemen 
van huisdieren is 
bespreekbaar.
Bezoek is, na overleg met 
de gast, altijd welkom. 
Het hospice heeft een 
gezamenlijke huiskamer, 

woonkeuken en binnentuin. Er is ook een logeer-
kamer, zodat naasten de mogelijkheid hebben om 
te overnachten. In het hospice is 24 uur per dag 
iemand aanwezig. 
De komende vier weken van de Advent zal naast 
ons gebed op weg naar Kerstmis ook de vrijwilli-
gers en gasten van de hospice kunnen rekenen op 
onze steun. 

U kunt dit project steunen door uw gave te 
deponeren in de collectebus achter in de kerk. 
U kunt uw gift ook overmaken op het rekening-
nummer van de parochie,  
NL65RABO0155948598  
t.n.v. Parochie Maria, Moeder van de Kerk,  
met vermelding Adventsactie 2022.  
De Actie loopt van 27 november tot en met 24 
december. 

Dank bij voorbaat voor uw financiële gift voor de 
Adventsactie dit jaar.  

Had u zich ook al verheugd op ons concert in 
Vortum Mullem samen met het Kemmerekoor 
uit Geysteren? Helaas kon dat niet doorgaan 
vanwege een coronabesmetting bij ons gastkoor. 
Het lukte niet meer om op zo’n korte termijn nog 
vervanging te regelen. Maar het Groenings Koor 
geeft de moed niet snel op. Immers Kerstmis 
staat al voor de deur. De nachtmis in de kapel in 
Groeningen is al een aantal jaren niet doorgegaan 
maar nu willen we de traditie weer nieuw leven
inblazen. 

Wat mag u op kerstavond verwachten:
24 december 22.30 uur
Kapel In Groeningen
Voorganger Ruud Willems
Begeleiding en koordirectie Frans Stegers

Een afvaardiging van het Groenings Koor zal de 
mis opluisteren met allerlei min of meer bekende 
kerstliederen. Zij hebben deze liederen voorbereid 
met Frans Stegers, die zowel de begeleiding als 
de directie op zich neemt op kerstavond. En als u 
de liederen (her)kent mag u natuurlijk meezingen. 
Laten we dus op 24 december de traditie weer 
oppakken en er met elkaar een mooie nachtmis 
van maken.

VACATURES!

Smartlappenkoor Van Heure Zinge (VHZ) is 
per direct op zoek naar:
 - Enkele bassen  

(mannen die de lage partij zingen)
 - Een accordionist(e)

VHZ kenmerkt zich als een zeer bijzonder koor. 
Laagdrempelig, gezellig, maar met de focus op 
kwaliteit en een bijzonder repertoire. Dat heeft 
al enkele malen geleid tot een eerste prijs bij 
muziekfestivals. Wil jij ook deel uitmaken van 
ons enorm gezellige koor en ben je beschikbaar 
op de dinsdagavond tussen 20.30 en 22.30 uur  
in de even weken? Meld je dan aan via vanheu-
rezinge@gmail.com.
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Op pad voor de Kerst  
Sing-Walk Along 

Over een paar dagen is ’t heerlijk avondje. En 
zodra de Sint weer op weg is naar Spanje, breekt 
de kersttijd toch echt aan. Het is tijd voor een 
update over de Kerst Sing-Walk Along! 

Op 23 december zal er een wandelroute zijn met 
kleine muziek- en toneeloptredens verspreid over 
de route. De Laurentiuskerk neemt een centraal 
punt in. In de grote kerk vindt een kort programma 
-dat een paar keer herhaald wordt- plaats. Op 23 
december beginnen de optredens om 18.30 uur 
tot 21.00 uur. De Mariakapel van de kerk zal ook 
open zijn. De route zal 24, 25 en 26 december 
blijven bestaan zonder optredens. 

Het kaartje toont de route van dit jaar. De mensen 
aan de route krijgen binnenkort een briefje in de bus. 
We hopen dat iedereen langs de route zijn huis mooi 
wil versieren. Het maakt niet uit of het een zee van 
lichtjes is, een creatief tafereel of een stijlvol geheel 
met kaarsjes. Dit jaar zal er zelfs een publieksprijs te 
winnen zijn voor het best versierde huis. 

De routekaart inclusief kerstfigurenbingokaart is 
te koop voor 0,50 euro. De kaartjes zijn af te halen 
op zaterdag 17 december van 12.00-16.00 uur 
bij de grote picknicktafel bij de Bieb. Als u op dit 
moment niet kunt, dan zijn de kaarten af te halen 
bij Christa Moeskops (06-144 82 358), Marloes 
Lenkens (06-209 75 180) of Joke Deriet (06-126 21 
309). Een belletje is voldoende om een afspraak te 
maken om de kaarten op te halen.

Wij kijken er al weer naar uit. Wij hopen u ook! 

Graag tot ziens, Marloes, Joke, Christa, Diny  
en Marjolein

VOVG

Op de 1e plaats willen wij 
iedereen bedanken die op 
ons gestemd heeft bij de 
Rabo ClubSupport. Het 
doel was om het mooie 

bedrag van €275,- te besteden aan een printer van 
de vereniging.
Inmiddels hebben we dit najaar al enkele activi-
teiten achter de rug. Zo hadden we in oktober 
de interessante lezing ‘Borsten en zo’ gegeven 
door Marion Reefs. Er kwamen diverse onder-
werpen aan bod zoals de ontwikkeling van de 
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borst, benamingen voor de borsten, mannen met 
borsten, bewustwording van de borsten etc. 

Verderop in oktober kregen we een rondleiding 
in Mfa Knillus in Vortum- Mullem met uitleg over 
proces van kerk tot multifunctionele accommo-
datie en hoe dit zo tot een ontmoetingsplek werd 
voor verenigingen. Tussendoor werden we getrak-
teerd op koffie met een lekker stukje zelfgebakken 
cake. Later die middag bezochten we in Vortum, 
het fok en melkveebedrijf Rühl. Trots werd ons het 
familiebedrijf getoond dat voorzien is van allerlei 
moderne snufjes. Zo wordt er op ingenieuze wijze 
warmte teruggewonnen uit verse en dus warme 
melk, welke weer op een andere manier gebruikt 
wordt. Dit levert dan weer energiebesparing op. 
De techniek staat voor niks! Aan het einde van de 
middag proefden we verse yoghurt en kaasblokjes 
natuurlijk uit eigen bedrijf. 

Begin november organiseerden we een spellen-
avond met borrelhapjes, gemaakt door alle 32 
deelnemers. Er werden maar liefst 32 (x6) verschil-
lende hapjes op onze buffettafel gezet met kaartje 
bij elk hapje wat het was. Dit leverde een prachtig 
plaatje op. Als je niet beter wist, zou je denken 
dat we een cateringbedrijf hadden ingehuurd. De 
avond werd gevuld met korte gezelschapsspelle-
tjes en tussendoor konden we proeven van al het 
lekkers. Zoals afgesproken kreeg elke deelnemer 
de recepten van alle hapjes op een rijtje in de mail. 

Er staat nog één activiteit gepland voor 2022 
en dat is de ‘Eindejaarsviering’ op woensdag 7 
december. Dit jaar wordt deze georganiseerd door 
de leden uit de Beekstraat. De uitnodiging lag 
vorige week al in de bus, maar het blijft nog even 
een verrassing wat er gaat gebeuren… 

Het Bestuur

Berichten uit het veld

Omdat het weer de laatste dagen zo mooi en 
zonnig was, besloot ik om samen met mijn vrouw 
een rondje Sambeek te fietsen. Het is ook altijd 
leuk om daar dan even bij de stuw en de sluis te 
kijken. Er zijn altijd wel boten in alle maten te zien, 
maar vaak ook allerlei soorten vogels. Voordat we 
aan ons rondje Sambeek begonnen gingen we 
toch even naar de Maas in Vierlingsbeek kijken. 
Achteraf bleek dat een super idee, want halver-
wege de Staaijweg kwam ons een grote vogel 
tegemoet. Ik dacht in eerste instantie aan een 
Buizerd, maar zijn gedrag was anders. Minder 
zweven en meer zwenken en zwieren. Toen de 
vogel dichterbij gekomen was, zag ik de lange 
smalle vleugels en de diepgevorkte staart. 
Het was dus een Rode Wouw. Rode Wouwen 
worden hier af en toe gezien als trekvogel of als 
dwaalgast. Hun dichtstbij gelegen broedgebied 
ligt in Duitsland, dus dat is niet zo verwonderlijk. 

De vlucht van de Rode Wouw is heel sierlijk en hij 
draait daarbij 
voortdurend met zijn staart.

Rode Wouw op trek

Van dit soort onverwachte waarnemingen wordt ik 
altijd heel vrolijk.
Vol goede moed begonnen we aan onze fiets-
tocht via de Maasheggen naar Sambeek. Op het 
eerste gedeelte was het vrij rustig wat betreft 
vogels. Fietsers en wandelaars waren er echter 
genoeg. Steeds meer toeristen bezoeken ons 
mooie Maasheggen gebied en dat is een goede 
zaak. Net na de Groeningse Bergjes stopten we 
even om de omgeving af te speuren. Hoog in de 
lucht ontdekten we eerst 5, daarna 11 en tenslotte 
22 Buizerds, die hoog in de lucht zweefden. Ze 
gingen steeds hoger en hoger totdat ze nog maar 
als stipjes zichtbaar waren.

Buizerds in thermiekbel (foto Internet)

Blijkbaar hadden ze een geschikte thermiekbel 
gevonden die hen zonder al te veel moeite en 
met weinig energie naar het zuidwesten voerde. 
Een thermiekbel is een kolom opstijgende warme 
lucht die op windstille dagen veel voorkomen. 
Zweefvliegtuigen maken er ook dankbaar gebruik 
van. Het was mooi om te zien hoe handig deze 
grote vogels zich door een natuurverschijnsel laten 
vervoeren. Dit was dus de tweede mooie waarne-
ming vandaag. Tijdens de rest van onze tocht was 
het vrij rustig. Maar rustig fietsen in een 
lekker zonnetje is ook fijn.
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Een paar dagen later fietste ik naar de plaat-
selijke supermarkt om wat boodschappen te 
halen. Vanwege werkzaamheden in de Willem 
I straat, moest ik een blokje om fietsen via de 
Laurentiusstraat en de Pastoor Janssenstraat. 
Ik naderde de basisschool en plotseling, uit 
het niets, kwam een vogel van links heel laag 
boven de grond met hoge snelheid aange-
vlogen. Bijna raakte hij mijn voorwiel, maar 
met een snelle wending kon hij mij nog net 
ontwijken. Het was een Sperwer mannetje dat 
op jacht was naar prooi. Dit is vrij normaal 
gedrag voor Sperwers, maar deze was blijkbaar 
nog niet gewend aan het “drukke” verkeer in 
Vierlingsbeek. Toen ik bekomen was van mijn 
verbazing en nadat mijn adrenaline spiegel 
gedaald was, fietste ik rustig verder om mijn 
boodschappen te halen.

Ton van den Berg

Organisatie Hitte avond.

Een reactie naar aanleiding van geruchten die 
rondgaan in het dorp met betrekking organi-
satie Hitte avond.
Deze alternatieve carnavalsavond wordt al 
jarenlang vrijdags voor de carnaval geor-
ganiseerd door een vaste groep, over het 
algemeen wel bekend in Vierlingsbeek (en 
omliggende dorpen).
Nou is ons ter ore gekomen dat het niet kies 
is dat de Harmonie hier aan meewerkt.Om dit 
gegeven even recht te zetten, de Harmonie 
organiseert NIETS, zij doen wat ze al jaren 
doen, ons die avond bijstaan, en 
daar krijgen zij ( ook al jaren ) een vergoe-
ding voor. Gewoon een donatie die iedere 
vereniging had kunnen krijgen maar toen wij 
als organisatie dit aan andere verenigingen 
gevraagd hebben had er niemand tijd.
Dus voor degene die hier commentaar op 
hebben (die zijn waarschijnlijk nooit op de 
Hitte avond geweest ) want dan zouden ze dit 
geweten hebben.
Hopelijk zijn diegene die niet op de hoogte 
waren nu gerustgesteld dat de Harmonie 
NIETS maar dan ook NIETS met de organisatie 
van doen heeft. 
Als er iemand is die vragen heeft omtrent 
de Hitte avond die kunnen zich persoonlijk 
melden bij de ORGANISATIE en niet van allerlei 
dingen de wereld ingooien die niet kloppen.
De Organisatie.

Will Stiphout

W.Nillesen
J. Nillesen
M. van Berlo

Computer bijeenkomst Joffershof
Sta eens stil bij uw digitale 
nalatenschap

Hebt u weleens nagedacht over uw digitale nalaten-
schap en hebt u het geregeld? 
Op maandagmiddag 12 december van 13.30 tot 
15.00 uur is er een bijeenkomst in Joffershof waar 
dit onderwerp wordt besproken.

Ons leven wordt steeds digitaler. Steeds vaker lopen 
we tegen de vraag aan wat er met al die onlinegege-
vens moet gebeuren bij overlijden. Van jezelf, of van 
een naaste.

Wie het wel eens heeft meegemaakt, kan beamen 
hoe pijnlijk het is. Je ziet bijvoorbeeld op Facebook 
een profiel van iemand die is overleden. Wie gaat er 
eigenlijk over zo'n pagina als iemand er niet meer 
is? Of over foto's die iemand heeft opgeslagen in 
een Google-account? En hoe krijg je toegang tot 
de laptop of smartphone van een dierbare overle-
dene? Nabestaanden breken vaak hun hoofd over 
dit soort vragen, wanneer zij toch al een moeilijke tijd 
doormaken.

In deze bijeenkomst willen wij u een handig overzicht 
met bijbehorende checklist voor de digitale nalaten-
schap aanbieden. Nabestaanden zien hiermee snel 
wat zij kunnen regelen voor de eigen digitale nala-
tenschap, of die van een naaste. Andere zaken, 
zoals het opzeggen van online diensten, abonne-
menten, contact met overheden of de bank zullen 
ook geregeld moeten worden. De checklist helpt u 
hiermee uw digitale nalatenschap te regelen. 

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij 
Seniorweb Vierlingsbeek per mail:  
seniorweb100@outlook.com  
of telefonisch op no. 06 10680658 
t/m woensdag 7 december.
De kosten voor deze bijeenkomst is € 2,00 p.p. 
inclusief koffie/thee.
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Eerste kinderdirecteur voor 
Oorlogsmuseum Overloon

Naast de ‘grote’ directeur heeft 
Oorlogsmuseum Overloon sinds kort ook een 
Kinderdirecteur. Het museum vond in Liam 
Spikmans, 13 jaar, uit Eindhoven de perfecte 
kandidaat. Liam gaf tijdens de Nationale 5 
mei viering op televisie een indrukwekkende 
speech over vrijheid en zijn betrokkenheid 
bij verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Het 
museum denkt met het aanstellen van de 
kinderdirecteur nog meer en beter een aanslui-
ting te vinden bij de jongere doelgroep.

Voordat Liam aangesteld werd als kinderdirecteur 
volgde er eerst een nadere kennismaking in het 
museum met o.a. museumdirecteur Erik van den 
Dungen. Er was direct een goede klik en zowel 
Liam als het museum hebben toen aangeven deze 
leuke uitdaging met elkaar aan te willen gaan.

Niet lang daarna volgde de eerste management-
vergadering waarin gebrainstormd werd over de 
invulling van zijn rol en de onderwerpen waarmee 
hij aan de slag zou willen gaan om het museum 
kind-vriendelijker te maken. Liam had samen met 
zijn ouders en broertje al veel voorwerk verricht en 
een heuse ‘hei-sessie’ in de natuur gehad. Hieruit 
kwamen maar liefst vijftien hele bruikbare ideeën 
naar voren die op dit moment verder uitgewerkt 
worden.

Zaterdag 19 november was het moment dan daar 
voor de officiële aanstelling van Liam als kinder-
directeur van Oorlogsmuseum Overloon. Dit 
gebeurde tijdens de jaarlijkse Vriendendag in het 
museum. Nadat Liam zich uitgebreid had voor-
gesteld aan het aanwezige publiek en met trots 
zijn eerste ideeën had gepresenteerd kreeg hij uit 
handen van de grote directeur zijn eigen muse-
umpolo met naambadge en een sjerp met daarop 
‘kinderdirecteur’ uitgereikt. Liam is daarmee de 
eerste kinderdirecteur sinds de opening van het 
museum in mei 1946.

Crisis-cupcakes
Als verrassing had de kok van het museum één 
van de ideeën van Liam al uitgewerkt. Liam is 
namelijk erg benieuwd wat de mensen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zoal aten. Zeker om dat veel 
producten niet te verkrijgen waren en vaak was 
het dan ook nog op de bon. Smaakt dat bijvoor-
beeld, bloembollen? En wat aten ze nog meer? 

Speciaal voor deze dag had de museumkok crisis-
cupcakes gemaakt. Cakejes van gedroogd fruit, 
bakmeel, thee, suiker en nog een paar ingredi-
enten die tijdens oorlogstijd soms toch zorgde 
voor een smakelijke traktatie. Liam mocht als 
eerste proeven en keurde de cake goed! De 
cakejes worden tijdens de Kerstvakantie gratis 
aangeboden aan bezoekers die ook nieuwsgierig 
zijn naar de smaak.

Liam barst van de ideeën en wil graag andere 
kinderen en jongeren betrekken hierin. Liam zijn 
eigen woorden waren dan ook “Ik ga heel erg 
hard mijn best doen en hoop hierin vele andere 
kinderen te betrekken. We kunnen er zo hopelijk 
voor zorgen dat niet de ouders zeggen ‘kom we 
gaan een dagje naar Oorlogsmuseum Overloon’ 
maar dat de kinderen dat juist tegen hun ouders 
zeggen”.

WIU: handig voor wijk- en 
dorpsraden en alle andere 
inwoners
Wijk- en dorpsraden kunnen binnenkort aan de slag 
met Werk in Uitvoering, oftewel WIU. 
In de gemeente Land van Cuijk is WIU een digitale 
overzichtskaart van werkzaamheden. Deze geeft 
een goed overzicht wat er de komende jaren staat 
te gebeuren aan grotere ingrepen in de openbare 
ruimte. Hierop zie je werkzaamheden van de 
verschillende afdelingen, maar ook van bijvoorbeeld 
nutsbedrijven (water, gas, telecom en elektra). 
Op deze manier worden werkzaamheden, waar 
het kan, zo goed mogelijk gecombineerd. Zodat 
bijvoorbeeld een straat niet twee keer kort achter 
elkaar op de schop hoeft. De overzichtskaart is 
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ook handig voor inwoners om te 
zien wat en wanneer er iets in hun 
omgeving speelt. Ook is bij elk 
project te zien wie de contactper-
soon is. Op ons.landvancuijk.nl/wiu
vind je meer informatie en de link 
naar de kaart.

Wensen en ideeën 
Wijk- en dorpsraden kunnen deze kaart ook 
gebruiken om wensen en ideeën te combineren met 
dat wat er al staat te gebeuren. Maar ook buiten de al 
geplande werkzaamheden kunnen ze verzoeken voor 
de openbare ruimte aanleveren. Dat kan elk jaar tot 
15 januari, zodat deze in de begrotingscyclus kunnen 
worden meegenomen. Daarmee wordt vaak sneller 
duidelijk wat haalbaar is, dan wanneer op een wille-
keurig moment in het jaar een verzoek wordt gedaan.
Wethouder David Sölez: “In de gemeente Boxmeer 
werd al op deze manier met WIU gewerkt. Van 
verschillende wijk- en dorpsraden heb ik gehoord 
dat dit meerwaarde had. We hopen dat het voor de 
andere wijk- en dorpsraden in het Land van Cuijk net 
zo’n handig middel wordt. WIU is op deze manier 
weliswaar een eenvoudige, maar ook zeer praktische 
uitvoering van kernendemocratie”.

Inwoners
Inwoners kunnen via hun wijk- of dorpsraad 
ideeën voor de openbare ruimte in hun omgeving 
aandragen voor WIU. De contactgegevens van je 
wijk- of dorpsraad vind je op  
www.gemeentelandvancuijk.nl/wijk-en-dorpsraden 

Look good feel better: ‘Ik keek in de 
spiegel en herkende mezelf weer’
 
Dit is een van de vele mooie reacties op de 
workshop Look good feel better in Maasziekenhuis 
Pantein. De workshops wordt georganiseerd door 
de Stichting Look Good Feel Better voor patiënten 
met kanker die in het Maasziekenhuis behandeld 
worden.
 
Meer zelfvertrouwen
Een goed verzorgd uiterlijk geeft meer zelfver-
trouwen. Dat geldt voor gezonde mensen, maar 
zeker ook als je ziek bent. En als je er goed uitziet, 
voel je je vaak ook beter. Dat is precies het doel 
van de workshop, mensen een goed gevoel geven 
en ze ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging 
zodat ze weer meer zichzelf kunnen zijn.
Mooie reacties
De deelnemers zijn enthousiast over de workshop: 
‘Feel good was even werkelijkheid’ en ‘De tijd 
vloog voorbij, erg goed voor de afleiding’. De 
aanwezigheid van een haarwerker en visagisten 

en de tips en adviezen om zelf aan de slag te gaan 
met cosmetica worden enthousiast ontvangen. De 
sfeer tijdens de workshops is ontspannen en deel-
nemers vinden een luisterend oor bij elkaar.
 
Vrienden van het Maasziekenhuis
Het organiseren van de workshops Look good feel 
better is mede mogelijk dankzij een bijdrage van 
de Vrienden van het Maasziekenhuis.
 
Voor meer informatie over de 
Stichting Look Good… Feel Better 
en de workshops:  
www.lookgoodfeelbetter.nl.

Wat was het een prachtig weekeinde: 19 en 20 
november voor de Oude schoenendoos. We hebben 
er volop van genoten, vooral Jan Hendriks en Loed 
Rongen. Zij kregen een koninklijke onderscheiding 
door de burgemeester opgespeld. Zij waren hier niet 
op bedacht en voelden zich wat overdonderd. We 
deden ons best om het geheim te houden en dat is 
gelukt zonder onszelf te verraden. Het is ook wel iets 
om wat je graag doet dan ook nog zo beloond te 
krijgen met een medaille van de koning.

De bezoekers aantallen hebben onze verwachtingen 
overtroffen. Veel mensen wisten namen te noemen 
zodat wij weer foto's kunnen benoemen. De toren 
heeft ook veel mensen naar boven zien klimmen. Het 
was wel koud maar goed te doen en het uitzicht was 
geweldig. De laatste groep had een beetje pech want 
het was gaan regenen. Verder als ons eigen dorp was 
er niets meer te zien.

We genieten met z’n allen nog heerlijk na. Dankzij de 
hulp van diverse mensen kon alles doorgaan zoals 
we wensten. Er was één minpuntje: de verwarming 
moest aan, het was veel te koud. Dat is meestal in 
een kerk in november en wij ontkwamen er ook niet 
aan. Jammer van de kosten. Evengoed iedereen die 
geholpen heeft om dit weekend tot een succes te 
maken: hartelijk dank hiervoor.



11

vrijdag 2 december > vinylavond > OP 
LOSSE GROEVEN met DJ’S JOLANDE 
VAN ELS & LINDA DENISSEN + DJ’S 
THEO SMITS & GERRIT GOORTS + DJ’S 
ROB GERRITS & JASPER MOESKOPS

Vinyl is weer helemaal terug van nooit wegge-
weest.  Alle reden om de pick-up weer van zolder 
te halen en een paar liefhebbers uit te nodigen om 
thuis in de platenkast te gaan snuffelen. Zie hier 
het concept van Op Losse Groeven, een avond 
vol krakende platen, mooie hoezen, 33 en 45 
toeren, jeugdsentiment, oude en jonge hipsters, 
beminnaars en (amateur) dj’s met een liefde 
voor muziek. Jolande van Els, Linda Denissen, 
Theo Smits, Gerrit Goorts, Rob Gerrits en Jasper 
Moeskops zijn de vrienden van het vinyl die de 
uitdaging hebben aangenomen en allemaal een 
kist vol zwart goud hebben meegebracht. Het 
resultaat is een ratjetoe aan popmuziek: 60’s, 
70’s, 80’s, 90’s, zero’s, ten’s, rock ‘n’ roll, blues, 
hardrock, classic rock, smartlap, punk, new wave, 

Nederpop, hiphop, reggae, ska… Van Eurythmics 
via Greta Van Fleet naar The Cats, van Green Day 
via Fleetwood Mac naar Editors en van Heikrekels 
via The Police naar Nothing But Thieves. En weer 
terug natuurlijk.  Zonder twijfel wordt dit een 
heerlijk feest der herkenning. Vanaf half negen 
gaat de naald in de groef!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis

vrijdag 9 december > cabaret > MAR-
LON KICKEN > DRAADLOOS (try-out)
Om gek van te worden… of om uit je dak te 
gaan van plezier. Niet ‘gewoon’ Marlon Kicken 
maar beter, leuker, mooier, sexyer, cooler en toch 
gewoon Marlon. Marlon moet eerlijk bekennen 
dat hij de rode draad wel eens compleet kwijt is. 
Waarom? Hij heeft geen idee. Wanneer hij die 
draad dan weer oppakt? Waarschijnlijk na de 
show. Als jij na deze hilarische negentig minuten 
ook de draad kwijt bent is dat geen probleem. Dan 
heb je een leuke avond gehad! Maar als jij het wel 
snapt… PLEASE HELP MARLON!

Marlon Kicken komt met zijn vierde show weer naar 
Vierlingsbeek om zijn vreugde voor het leven, zijn 
gekke visie en zijn kromme inzichten met veel humor 
met jou te delen. Heb je nog nooit eerder een show 
van deze comedian gezien? Dan moet jij zeker in 
de zaal zitten! Hij staat namelijk bekend om zijn 
geweldige relaxte stijl en de interactie met zijn publiek. 
Geen zaal is te groot of te klein voor Marlon die 
iedereen meeneemt en een geweldige avond bezorgt.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl of 0478.630508 > win 
gratis kaarten bij PLUS Verbeeten
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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                   

 
 

 

Doe mee met dit grootse kennisspel en meld je 
met jouw team (maximaal acht personen) vanaf 
1 december aan via www.gryphus.nl. Eenlingen 
kunnen zich aansluiten bij een willekeurig team. 
Maar U kunt het natuurlijk ook allemaal beter 
staan te weten aan de zijlijn.
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > 
entree: gratis > aanmelden vanaf 1 december

in petto
 maandag 26 december > wandelclub >  
 KERSTWANDELING
 maandag 26 december > bj baartmans  
 kerstconcert #28 > BJ’S WINTER  
 WONDERBAND
 dinsdag 27 december > talkshow >  
 UUT UT KÖPKE VAN JEU
 vrijdag 6 januari > quiz > WITTE GEI’T? >  
 aanmelden vanaf 1 december
 vrijdag 13 januari > cabaret ?  
 KEES VAN AMSTEL
 zaterdag 14 januari > darts >  
 THE GRYPHUS OPEN
 zaterdag 28 januari > concert >  
 BEUKFEEST: X-TINXION + RAZORBLADE  
 MESSIAH + HEADLESS HUNTER

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

zaterdag 17 december > concert >  
THE GRINCH
The Grinch is een classic rockband bestaande 
uit vier zeer ervaren muzikanten uit het noord-
oosten van Brabant en het zuiden van 
Gelderland aangevuld met zanger en frontman 
Hans Koelen uit Vierlingsbeek. Na tien jaar 
lang Nederlandstalige volksmuziek te hebben 
gezongen heeft Hans zich vier jaar geleden aange-
sloten bij de band en keert hij terug naar zijn enige 
echte liefde: de rockmuziek. 

The Grinch speelt ijzersterke covers uit de jaren 
60, 70 en 80 van onder andere Deep Purple, 
Jimi Hendrix, Santana, Supertramp, Toto, Bad 
Company, Alice Cooper, Gary Moore en heel veel 
meer. Uiteraard voorzien van wat ze zelf noemen 
een speciaal ‘Grinchsausje’: meerstemmige zang 
op een stevig bedje van bas en drums gelardeerd 
met fraai toetsenspel en passievol gitaarwerk. 
Komt dat zien! Meer dan twee uur lang!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 5,00 euro

vrijdag 6 januari > quiz > WITTE GEI’T?
De donkere dagen rond Kerst zijn bij uitstek 
geschikt om eens een avond lekker lang te 
quizzen. Na het succes van de voorgaande 
twaalf edities is het vanavond dus tijd voor Witte 
Geit’? nummertje dertien. Een quiz voor teams 
want twee weten immers meer dan één, en drie 
nóg veel meer. De vragen zijn pittig, de onder-
werpen zeer uiteenlopend. Laat maar werken die 
grijze massa, laat het maar kraken daarboven. 
Hersengymnastiek voor gevorderden. Heerlijk! � adverteren

doet verkopen
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website
Dorpsblad Globaal
www.dorpsbladglobaal.nl

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

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

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en
   Tegelwerk
           Voor elke klus
         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677

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

Molenweg 1
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 



14

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 























Olie en Gas Service

Smeermiddelen

Gasflessen

Propaangas (tanks)

Brandstoffen

Technisch Advies

www.mar-oil.nl      0478 - 56 15 41
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

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

www.everscv.nl

Schootsveld 2 - 5821 EH Vierlingsbeek
Telefoon 0478-631502 - E-mail: info@everscv.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 9.00 uur en van

16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

Duurzame oplossingen
& onderhoud in

water, gas, CV en sanitair

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

Warme Bakker Degen
Reclame: 5 t/m 10 december
  ¾ Peer karamel (8 personen) € 10,60
  V-korn brood € 3,25
  4 Bruine tarwebollen + 1 gratis 

Reclame: 12 t/m 17 december
  Appelkruimelvlaai € 9,60
	  Bruin meergranen Lônse mik € 3,25
  4 Rozijnenbollen + 1 gratis

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

24

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

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin
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De ZandpoortDe Zandpoort

Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Groeningsestraat 40  •  5826AD Groeningen  •  Tel. 0478-631548

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

kijk op de website www.salontoine.nl
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Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

 

 

    Nieuw bij ABC, 

SPS MUURVERVEN  
Diverse soorten zoals Extra matte 
muurverf, afwasbare muurverf, 

voor binnen en buiten. 
Goede prijs/kwaliteit verhouding!! 

 

 


