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Het doet goed te zien dat er diverse initiatieven
worden ontplooid om met en voor elkaar door de
moeilijke periode heen te komen. Zoals het idee
van Mell Martens om kaarten en tekeningen te
maken voor ouderen en zieken die nu geen bezoek kunnen ontvangen van hun familie. Een tekening of kaartje kan net wat troost geven bij het
grote leed dat deze maatregel voor veel van hen
betekent.

Beste inwoners,
Het is stil geworden in onze doorgaans bruisende
samenleving. Geen slierten met kinderen met de
fiets op weg naar school, geen verkeersdrukte veroorzaakt door woon-werkverkeer. Cafés en restaurants zijn gesloten, de terrassen blijven leeg. Langzamerhand sluiten ook steeds meer winkeliers hun
zaken.

Dat veel evenementen en activiteiten moeten worden afgelast is natuurlijk een grote teleurstelling
voor de organisaties die daar veel tijd en energie in
hebben gestoken. Ook in onze gemeente gaan diverse activiteiten, onder andere in het kader van
de viering van 75 jaar vrijheid zeker tot eind april
niet door. Het is natuurlijk erg wrang dat we, juist
nu we 75 jaar vrijheid kunnen vieren, deze vrijheid
niet ondervinden.

Binnen een week tijd is onze wereld grotendeels op
slot gezet. Evenementen en activiteiten worden ook
na 6 april veelal afgezegd. Ook in onze gemeente
Boxmeer zien we dat het stil wordt op straat. Afgelopen weekend zagen we ook dat het nog lang niet
overal stil genoeg was. De verleiding om met dit
mooie weer naar plaatsen te gaan met veel andere
mensen, was groot. Gelukkig zien we ook gebeuren dat steeds meer mensen begrijpen hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk thuis te blijven en om
in contact met anderen afstand te houden.

Het is allemaal heel onwezenlijk en onzeker. Ondanks dat is het belangrijk dat we aandacht blijven
houden voor elkaar met een extra oog voor ouderen en alleenstaanden. Zorgen voor elkaar blijft de
komende weken noodzakelijk.

De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus
de kop in te drukken, leggen nu eenmaal een grote
druk op iedereen. Het betekent dat op veel plaatsen, in veel gezinnen oplossingen gezocht moeten worden. Kinderen die niet naar school mogen.
Ouders die thuis werken, zelfs hun kinderen les
moeten geven, of juist oplossingen moeten vinden
voor de kinderopvang.

Op de website van de gemeente www.Boxmeer.nl
proberen wij u zoveel mogelijk te informeren met
actuele berichten. Daar waar de gemeente kan bijdragen aan het vinden van antwoorden op hulpvragen zullen we dat blijven doen.
In de tussentijd wens ik iedereen de komende weken veel sterkte. De inzet van onze hulpverleners
in de zorg, politie en brandweer blijft onveranderd
nodig. Onze bijzondere steun en waardering verdienen zij als geen ander.

Naast het oplossen van de eigen persoonlijke problemen die ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen, is er ook nog de noodzaak anderen
hulp te bieden die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Zoals ouderen die aan huis gebonden zijn
vanwege hun kwetsbaarheid en toch aandacht en
zorg nodig hebben.

En laten we ondanks alles
proberen ook de moed erin
te houden, want we hebben
elkaar hard nodig.

De sluiting van verzorgings- en verpleegtehuizen is
dramatisch voor bewoners en familie. Juist in deze
tijd niet bij je familie te kunnen zijn, niet je kwetsbare partner, moeder of vader te mogen opzoeken, is heel zwaar.

Karel van Soest
burgemeester van Boxmeer
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AGENDA

Van de Redactie:
•

•

•

•

•

2020

Voorjaar 2020 : alles is anders..maatregelingen, beperkingen, sluitingen,
aanpassingen...MAAR OOK: klaar staan
voor elkaar en omzien naar de meest
kwetsbaren en éxtra waardering voor een
ieder die zich inzet in de zorg, dienstverlening, logistiek , winkels......
Er wordt volop gehamsterd nu in 2020....
Als je daarentegen het verhaal van Ben
Pijls (verder) leest dan wordt je daar stil
van met het schaamrood op je wangen...
Dié zorg om (voldoende) eten, de
HONGER..
De lente is begonnen en áls U buiten
komt/bent GENIET van: bomen en struiken
die in bloei staan (w.o. magnolia's..),
narcissen en andere voorjaarsbloeiers,
jonge bokjes (dierenweide Spoorstraat),
lammetjes (weide Overloonseweg) familie
Bartels en Moeskops)...kortom van de
natuur die zichtbaar groener en frisser is
na de veelvuldige regenval!
Het hele sociale gebeuren is nu
lamgelegd.....dan is ook ons dorpsnieuws
minimaal...Tóch hopen we onze volgende
uitgave, het Paasnummer, ook uit te
kunnen brengen. We blijven positief...maar
of dit gaat lukken, óf we daar voldoende
kopij voor binnen zullen krijgen/hebben..
Wij hopen van harte dat U en Uw
dierbaren gezond zullen blijven. Zorg goed
voor U zelf én elkaar!.

28 mrt
28 mrt
5 apr
6 apr
7 apr
12 apr
15 apr
15 apr
19 apr
25 apr
25 apr
25 t/m
27 apr
26 apr
27 apr
2 en
3 mei
4 mei

Foto's carnavalsoptocht

5 mei
9 mei
11 mei

In de vorige uitgave van Globaal zijn een
aantal foto's van de carnavalsoptocht
geplaatst.

12 en
13 mei
13 mei
14 t/m
17 mei
16 mei
16 mei
14 of
21 mei
17 mei
24 mei

Deze foto's werden ter beschikking gesteld
door Ton van de Berg, waarvoor onze
hartelijke dank.
Redactie Dorpsblad Globaal
Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Tel: 0478-632063
redactie@dorpsbladglobaal.nl
Advertenties: Tel: 06-41209403
advertentie@dorpsbladglobaal.nl

28 mei
28 mei
30 mei

Abonnementsprijs € 12,50
IBAN: NL77 RABO 0154392502

30 mei

www.dorpsbladglobaal.nl
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Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dansvereniging Bekse Klinkertjes
danstoernooi, De Pit, Overloon
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
Gilde Groeningen: Paasactiviteit
VOVG: Rayonreis
Koningskerkje: Concert
Gilde Groeningen:
Drumbandfestijn te Groeningen
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Koningskerkje:
expositie Theo van Kessel
Beek an Tôffel: Koningsmaal;
aanvang 19:00 uur
op een geheime locatie
Koningsdag: Aanvang 13:00 uur
bij de basisschool
Koningskerkje:
expositie Theo van Kessel
Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf
Koningskerkje met medewerking van
Zangvereniging Vondel, het Groenings
koor, Harmonie de Herleving en Gilde
Groeningen
Zonnebloem: Vrijheidsmaaltijd
Koningskerkje: Concert Elnara zang
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
RKVV-Volharding:
Jaarlijkse bloemenactie
VOVG: Kienen
PLUS Wandel4daagse i.s.m.
JOC Vierlingsbeek/Groeningen
BarreTocht Groeningen
Zonnebloem: Verwenmiddag
KBO:
Vliegbasis De Peel
Smartlappenkoor VHZ: 10 jarig bestaan
Koningskerkje: Optreden
4 Way Street; A tribute to CSNY
Met o.a. Henk Koppes Nick en Willy van
den Bogaard, aanvang: 14:00 uur
VOVG: Wandeltocht
Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

30 mei

30 en
31 mei
2 juni
5 juni
6 juni
6 juni
7 juni
8 juni
9 juni
13 juni
18 juni
19 juni
19 t/m
21 juni
27 juni
27 juni
27 juni
4 juli

5 juli
7 juli
13 juli
18 t/m
20 juli
25 juli
25 juli
11 aug
13 t/m
16 aug
23 t/m
26 aug
26 aug
29 aug
29 aug

Harmonie de Herleving:
Uitwisselingsconcert met harmonie
Larochette uit Luxemburg in Concordia
aanvang 20.00 uur
Gilde Groeningen:
Koningsschieten / Heilige mis &
Koninginnebal
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
MVC ’64: Kennisquiz Blokhut Maashees
aanvang 20:00 uur
MVC ’64: Volleybal buitentoernooi;
Blokhut Maashees
aanvang 11:00 uur
Van Heure Zinge neemt deel aan festival
"Amusing Hengelo" te Hengelo
Koningskerkje: Jubileumviering met
Peer Meurkens en Jan Hendriks
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
KBO: Fietsdag
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2020
KBO: Busdagtocht
VOVG: Fietstocht
Goei leven beleven

30 aug
30 aug
1 sept

Valentinus 632426 draaien!
Gilde Groeningen: Open Schietconcours
Bedrijven en Verenigingen
GroeVie: Family Obstacle Run
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
Groeningse kermis 2020

5 t/m
7 sept
9 sept KBO: Fietsmiddag
10 sept VOVG: Najaarsontmoeting
12 sept Zanggroep Evergreen
Vierlingsbeek: In het kader van het
50-jarig bestaan wordt er om 17.30 uur
een concert gegeven door de
deelnemers aan ZEVmeeZING op een
nog nader te bepalen plaats!
13 sept Gilde Groeningen:
Gemeente-koningschieten te Boxmeer
14 sept Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
23 sept KBO: Presentatie
Kom in beweging door Remedica
26 sept GroeVie: Dorpsquiz
‘k Wet’t Interactieve dorpsquiz
Vierlingsbeek-Groeningen
1 okt
Groenings koor: Bloemenactie
3 okt
KBO: Dag van ouderen
6 okt
VOVG: Bezoek aan Slaque in Melderslo
10 okt GroeVie: Finale avond en uitslag
‘k Wèt’t; Interactieve dorpsquiz
Vierlingsbeek in Zandpoort Groeningen
11 okt Gilde Groeningen:
Ontbijt voor vrijwilligers van het Gilde
12 okt Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
13 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Koningskerkje
19 okt VOVG: Workshop ‘Joyce’s Bakery’
28 okt KBO: Kermismuseum Vortum +
Museum Tonny Ebben
3 nov
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
4 nov
VOVG: Creatieve avond

Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Zanggroep Evergreen
Vierlingsbeek: Muziek op de Maas
Van Heure Zinge neemt deel aan festival
"Smart uut os Hart" van
smartlappenkoor De Sjanellekes in
centrum Venray
Harmonie de Herleving:
zomer koffieconcert in het park aan de
Spoorstraat aanvang 11:00 uur
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
Fietsfeest 2020
Land van Cuijk
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Deze maand geen ophaalronde
oud ijzer! In augustus kunt u
Valentinus weer bellen.
KBO: Kermismatinee
Kindervakantiewerk

7 nov
9 nov
11 nov
22 nov
28 nov
1 dec

KBO:
Meerdaagse reis
KBO: Kevelaer ism KBO Maashees,
Vortum -Mullem
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?

14 dec
15 dec
17 dec
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Beek an Toffel:
Bij de kok thuis; aanvang 19.00 uur
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
KBO: Herfstwandeling
CV de Keieschieters:
Receptie 66-jarig jubileum
CV de Keieschieters: Jubileumfeest
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
KBO: Kerstviering
VOVG: Kerstviering

20 dec

Zangvereniging Vondel:
Kerstconcert in het koningskerkje
aanvang 20:00 uur

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
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ciplines; electronica, computers, houtbewerking
en kleding reparaties.
Ben je enthousiast over ons idee, en wil je meehelpen op een of andere wijze, geef je dan op,
zodat we met elkaar in Vierlingsbeek een Repair
Cafe van de grond kunnen krijgen.

Beste inwoners van
Vierlingsbeek en Groeningen:
Ivm het coronavirus hebben wij besloten om
onze jaarlijkse bloemenactie uit te stellen van
31 maart en 1 april naar dinsdag 12 en
woensdag 13 mei.

Het zou leuk zijn, als ook jongeren, die op dit moment een MBO-opleiding in een van de genoemde
richtingen volgen, zich aanmelden. Zo kunnen zij
samen met de andere vrijwilligers, hetgeen ze geleerd hebben in praktijk brengen.

Op 1 van deze dagen komen onze vrijwilligers
bij u aan de deur.

Voor meerdere informatie en/ of aanmeldingen;
Trudyvink49@gmail.com

KLEDINGINZAMELING
26 MAART AS GAAT
NIET DOOR

Met vriendelijke groet
Bestuur RKVV-Volharding

In verband met de ontwikkelingen rondom het
corona virus is besloten de kledinginzameling
bij basisschool Laurentiushof op 26 maart as
niet door te laten gaan.
We hopen op Uw begrip hiervoor.

Paasbrunch

De kledinginzameling zal op een later tijdstip
plaatsvinden.

Onze Paasbrunch op zaterdag 11 April zal in
verband met het Coronavirus niet doorgaan.

Ter zijner tijd informeren wij Uw weer via de
Globaal over de dag en het tijdstip.

Wij vinden dit erg jammer maar de gezondheid
gaat voor!

Ouderraad basisschool Laurentiushof

Bestuur en vrijwilligers
Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen

REPAIR CAFE
IN VIERLINGSBEEK
WAARDEER HET
REPAREER HET EN WEGGOOIEN…MOOI NIET !!
Dit zijn twee slogans, waarmee men mensen
bewust wil maken om kapotte spullen
niet meteen weg te gooien.
Om hier aan mee te helpen willen wij in
Vierlingsbeek een Repair Cafe opzetten.
Een Repair Cafe is een bestaande organisatie, die
tot doel heeft kleine reparaties uit te voeren aan
kapotte huishoudelijke attributen.
De reparaties worden uitgevoerd door vrijwilligers,
die zich 1x per maand, een paar uur
willen inzetten om deze spullen te repareren.
Van de eigenaar van de spullen word verwacht dat
ze, indien mogelijk, actief meehelpen
hun apparaat gerepareerd te krijgen.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, die handig zijn in,
en expertise hebben op, een van de volgende dis-
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50 jaar ZEV

€ 25,00, inclusief koffie met wat lekkers, lunch en
flesjes water.

In 2020 bestaat ZEV 50 jaar.

Wanneer en waar moet ik mij aanmelden?
Aanmelden vóór 15 april via
jongerenkoor.zev50@gmail.com Geef je zo snel
mogelijk op, voordat je het vergeet…
Kan ik een voorkeur aangeven voor de zanggroep
of wanneer ik graag met iemand anders in een van
de groepen wil zingen?
Dat kan zeker. In het aanmeldingsformulier kun je
dit aangeven.

Hoe willen we dit gaan vieren, samen met jullie?
Door een heerlijke ZEVmeeZING-dag te organiseren.
ZEVmeeZING is een dag waarop we samen enkele nummers gaan instuderen, die tegen de avond
op een mooie locatie ten gehore worden gebracht. Dit doen we met (oud-)leden, familie en
Vierlingsbekenaren. Wie komen jullie zeker tegen?
Oud-dirigenten Nol Ardts, Carolien van der Hulst
en Pieter Cox, onze huidige dirigente Nancy Meijer
en natuurlijk heel veel leden, oud-leden en bekenden.
Wij streven naar 120 deelnemende zangers/zangeressen... natuurlijk liefst nog wat meer.
We vormen drie of vier kleinere zanggroepen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen:
• Gemengde zanggroep. Vier- of vijfstemming
(S(M)ATB), voor de geoefende zangers
Sopraan, (mezzo), alt, tenor, bas
• Gemengde zanggroep. Vier- of vijfstemming
(S(M)ATB), voor de minder geoefende zangers
Sopraan, (mezzo), alt, tenor, bas
• Vrouwen zanggroep. Driestemming (SMA),
voor de wat minder en wat meer geoefende
zangeressen Sopraan, mezzo, alt
• Gemengde zanggroep. Driestemming (SAT/B),
voor de wat minder en meer geoefende
zangers Sopraan, alt, tenor/bas

Wat is het programma van de dag?
09.00 uur Ontvangst in het café van zaal
Concordia met koffie en iets lekkers
09.30 uur Allemaal samen inzingen. Hierna
worden jullie door een begeleider naar
de locaties gebracht voor repetitie
1 en 2.
12.30 uur Picknicklunch voor iedereen in het
Dominee-parkje; bij slecht weer
ergens binnen
13.30 uur Repetitie 3 en 4
16.30 uur Generale repetitie met combo
17.30 uur Concert, ons gouden ZEV-optreden
18.30 uur Borrelen met muziek van Good
Company bij Concordia in het café
19.30 uur Start tapas-dansant, ook bij Concordia
in het café. Meezingen met en dansen
op de muziek van Good Company
Iedereen die er zin in heeft kan na het concert mee
komen borrelen in het café. De consumpties zijn
voor eigen rekening. Als je daarna nog mee wilt
eten (tapas-dansant), dan kan dat voor € 19,50.

Iedere zanggroep studeert twee nummers in. Hiervan ontvang je vooraf de muziek op papier en als
ingezongen versie. Komt het er niet van om er
vooraf al iets mee te gaan doen: geen nood… dan
studeer je het gewoon de dag zelf in. Ook dat gaat
vast wel lukken. Hiernaast studeer je nog twee
nummers in die we bij de uitvoering met alle zangers en zangeressen samen zingen.
Alle nummers zijn gemakkelijk in het gehoor liggend en niet moeilijk om in te studeren, bijvoorbeeld Go like Elijah en I love Paris.
Naast het instuderen van de partijen is er ook voldoende ruimte om er samen een gezellige dag van
te maken en tijd om herinneringen op te halen.
Wanneer is ZEVmeeZING?
ZEVmeeZING is op zaterdag 12 september 2020.
Waar is ZEVmeeZING?
Natuurlijk in Vierlingsbeek. We hebben voor
het oefenen van de nummers mooie plekjes in
Vierlingsbeek zelf uitgezocht. Verdere informatie
krijgen jullie na de aanmelding.
Wat kost ZEVmeeZING?
We hebben met wat extra financiële ondersteuning
vanuit ZEV zelf de kosten laag kunnen houden:
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Indien je niet mee kunt doen met ZEVmeeZING
ben je van harte welkom op het concert en om
mee te borrelen of mee te eten. Voor het borrelen
en eten dien je je aan te melden. Voor alleen het
bezoeken van het concert hoeft dit niet.

vinden en samen kunnen kijken naar manieren om
elkaar te helpen. Of het nu gaat om het doen van
boodschappen voor mensen die dat zelf niet kunnen, of een aanbod om kinderen op te vangen van
ouders die hard nodig zijn in een van de cruciale sectoren. Hulpvraag en aanbod worden hier gebundeld.

Nog vragen of verdere info nodig?
Mail naar jongerenkoor.zev50@gmail.com of bel
rechtstreeks naar:
Annette van Os: 06 - 12 08 38 56
Petra Wilmsen: 06 - 16 66 02 99

Ons Thuus
De buurtverbinders en het platform van “Ons
Thuus” brengen via hun website vraag en aanbod van hulp bij elkaar. Tot nu was Ons Thuus alleen actief in Boxmeer maar de website wordt op
dit moment aangepast zodat er een platform ontstaat voor het totale Land van Cuijk. Kijk daarvoor
op www.onsthuus.nl

Wij houden jullie op de hoogte en zien uit naar
12 september.
Groet van de organisatie,

Wil je kwetsbare mensen helpen?
Meld je aan bij Sociom
Voor kwetsbare mensen is het nu beter om thuis te
blijven en voor sommige mensen wordt het leven
erg stil of lastig te organiseren. Heb je tijd om iemand te helpen, meld je dan aan bij Sociom.
Sociom is te bereiken via telefoonnummer
0485 - 700 500, email info@sociom.nl of via de
website www.sociom.nl. Voorbeelden van hulp
zijn: boodschappen doen, medicijnen ophalen,
hond uitlaten, een dagelijks telefoontje, eten koken.

Petra Wilmsen, Frank Wijnhoven, Annette van Os
en Margreet Cuijpers

Het zijn uitzonderlijke tijden. De maatregelen rondom het coronavirus hebben grote impact op ons
allemaal. Gelukkig zien wij ook allerlei initiatieven in onze gemeente van mensen die graag hun
medemens willen helpen. Ons gemeentebestuur
staat midden in de samenleving en wil graag haar
rol pakken om dit te faciliteren. Daarom brengen
wij graag het volgende onder uw aandacht:

Het bestuur en de medewerkers van de gemeente Boxmeer, Sociom en zorgaanbieders zetten alle
zeilen bij om u te ondersteunen. Helaas zullen we
niet alle problemen direct op kunnen lossen, maar
door een goede signalering kan wel alles in gang
gezet worden om dat op termijn te doen.
LET OP:
houdt u zich ALTIJD aan de adviezen
van het RIVM, d.w.z.:

Hebt u hulp nodig? Bel Sociom!
Zorgaanbieders hebben het door de corona-
pandemie extra druk. Het lukt niet om overal de
ondersteuning te geven die mensen gewend zijn.
Kan uw zorgaanbieder niet alle taken uitvoeren,
vraag dan aan familie, vrienden of buren om te
helpen. Veel mensen werken nu thuis of hebben
door de pandemie minder werk. Lukt het niet om
deze problemen in uw eigen omgeving op te lossen? Neem dan contact op met Sociom of de gemeente Boxmeer. Samen met Sociom kijken we
dan wat we voor u kunnen doen. Heeft u een hulpvraag? Bel dan naar ons zorgloket:
tel. 0485 - 585 865,
of Sociom,
tel. 0485 - 700 500.

•
•
•
•
•
•
•

Facebookgroep ‘Boxmeer helpt elkaar’
Onze kracht ligt nog altijd in de aandacht voor elkaar. En dat zien we, door de vele initiatieven van
inwoners om anderen te helpen die het moeilijk
hebben: Boxmeer helpt elkaar.
Om dit te stimuleren heeft de gemeente Boxmeer
een Facebookgroep aangemaakt (Boxmeer helpt
elkaar) zodat inwoners elkaar eenvoudiger kunnen

7

Was uw handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant
van de elleboog
Schud geen handen
Gebruik papieren zakdoekjes
Vermijd grote groepen
Hou 1,5 meter afstand
En blijf thuis als u
(milde)verkoudheidsklachten hebt.

zal voorlopig onder ons blijven” zijn de woorden
die premier Rutte sprak op maandag 16-03-2020.
Verder een hele duidelijke toespraak waaruit ik het
vertrouwen haalde dat we hier met zijn allen doorheen gaan komen.
In de vorige column omschreven we evenwicht als
een situatie waarin zonder verstoring geen verandering zal plaatsvinden. Door dit virus is de verstoring behoorlijk abrupt en rigoureus. Dit zal verandering met zich meebrengen die niet altijd negatief
hoeft te zijn.
Op korte termijn heb ik het volgende ervaren:
Door de ruimte die in mijn agenda is ontstaan was
ik gisteren (16-03-2020) in staat een wandeling
te maken; gewoon op een doordeweekse maandagmiddag. Het vroege lentezonnetje was aanwezig wat het extra aangenaam maakte. Al snel
zag ik een jonger stel die een frisbee naar elkaar
overgooiden waar een hondje enthousiast achteraan rende. Een stukje verder kwam een vader met
2 schoolgaande kinderen mij tegenmoet, genietend van elkaars aanwezigheid. In het bos was de
rest van mijn gezin aan het picknicken. Ik heb daar
mijn lunch genuttigd en met plezier toegekeken
hoe de kinderen in de natuur hun fantasie de vrije
loop lieten…Op de lange termijn zal er ongetwijfeld een nieuw evenwicht ontstaan. Een evenwicht
waarin er weer positieve berichten vanuit de media
zullen verschijnen en de economie zich weer zal
herstellen. Op die manier zal er gevoelsmatig meer
ruimte ontstaan voor positiviteit.

I.v.m. het corona-virus gaan alle vaste
activiteiten van KBO en SWOGB VOORLOPIG
niet door.
Ook de activiteiten in april n.l. de Vroege
ochtendwandeling en bezoek aan de
Brandweer zijn afgelast.
U hoort van ons als we weer gaan starten met
de activiteiten.
HOUDT OOK ONZE WEBSITE IN DE GATEN.
OOK HIEROP WORDT VERMELD
WANNEER WE WEER ACTIVITEITEN
KUNNEN AANBIEDEN.

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

Toch moeten we niet afwachten tot dat moment.
We moeten ons richten op de dingen waar we nu
invloed op hebben om het evenwicht te herstellen.
Het optimaliseren van je eigen vitaliteit is hier een
voorbeeld van. Zorg dat je fit blijft, blijf in beweging, eet gezond en gevarieerd, neem voldoende
rust en draag zorg voor een positieve mindset. Om
hier een bijdrage aan te leveren start ik per direct
met de “VITALITEITSWANDELING” op woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Niet alleen wandelen
maar ook oefeningen om je stabiliteit en spierkracht te onderhouden en tevens om verbinding,
inspiratie en inzicht te delen. Omdat ik absoluut de
actuele voorzorgsmaatregelen van het RIVM wil
hanteren is aanmelden voor deze wandeling noodzakelijk. Je kunt je aanmelden door te bellen naar
de praktijk (0478-631830), te mailen naar
fysio.dongen@planet.nl of een App te sturen naar
06-3466887. De wandeling is GRATIS, wel is er uiteraard de gelegenheid om een vrijwillige bijdrage
te leveren na afloop.
Iedere verandering gaat met weerstand gepaard.
Ik ben er van overtuigd dat, als we oog kunnen
blijven houden voor de dingen waar we dankbaar
voor zijn, verbinding met elkaar blijven zoeken en
elkaar helpen waar nodig is… dat we het dan voor
elkaar kunnen krijgen om ons aan te passen aan
nieuwe omstandigheden en dat we hier beter uit
kunnen komen!

Column vitaliteit
“Corona”
Winston Churchill: “Het enige waar we angst voor
moeten hebben is voor angst”
Ik onderbreek de verhaallijn die ik met mijn columns voor ogen had voor een column die inspringt op de actualiteit. Ik realiseer me dat de
nieuwsfeiten zich dusdanig snel opvolgen dat alles
wat ik schrijf morgen weer achterhaald kan zijn.
Vandaar dat de strekking van deze column meer
universeel van aard zal zijn. Een column van vertrouwen, hoop en uiteraard vitaliteit.
Ik wil niet voorbij gaan aan het feit dat deze crisis
enorme uitdagingen voor de gehele maatschappij met zich mee brengt. “Het virus is onder ons en
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Het Chinese teken voor “crisis” is niet voor niets
een samengesteld symbool bestaande uit
“gevaar” en “kans”.

Ik wens voor iedereen het allerbeste; zeker in
deze tijd.
Met sportieve groet,
Wouter van Dongen
Fysiotherapie van Dongen
“Mensen helpen fit te worden,
fit te zijn en fit te blijven!”

Cartridge inzameling
voor KIKA
Het JOC zamelt originele inktcartridges
in voor K
 IKA.
Deze kunt u afgeven tijdens openingstijden of
in de brievenbus doen bij het JOC,
Grotestraat 18a.
Namens KIKA, bedankt.

Potgrondactie
Nieuwe leden gezocht.

Ook dit jaar zijn de vrijwilligers van het
St. Anthonius en St. Nicolaasgilde uit Groeningen
langs de deuren geweest voor de jaarlijkse
potgrondactie.
Op zaterdagochtend 7 maart jl. was er de gelegenheid om zakken potgrond van 40 liter aan te
kopen ter ondersteuning van het Groenings Gilde.
Omdat het erg veel werk was zijn er ook nog vrijwilligers op maandagavond 9 maart rondgegaan
om de laatste huizen te voorzien van de potgrond.
Hiermee hebben ze geprobeerd een ieder te voorzien van potgrond.

De dames recreanten van Volleybalvereninging MVC’64 zijn op zoek naar nieuwe leden
om met een team te kunnen deelnemen aan de
recreantencompetitie bij www.vrcboxmeer.nl in het
seizoen 2020-2021.
De dames trainen één keer per week 1 ½ uur op
de dinsdagavond en hebben per seizoen ongeveer
10 wedstrijdavonden in Cuijk. Deze avonden zijn
aan het begin van het seizoen altijd bekend voor
het gehele seizoen. (maandag, dinsdag, woensdag
of donderdagavonden)

Namens het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde
Groeningen willen we u bedanken voor uw aankoop en ook willen we de vrijwilligers heel hartelijk
bedanken voor hun inzet!
Er is veel werk verzet en dat wordt zeer gewaardeerd.

Heb je interesse om mee te doen of om een keer
te komen kijken dan kun je contact opnemen met
Leanne Oudenhoven tel; 631940. of via
leanne.oudenhoven@mar-oil.nl
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‘K WÈT’T: DIT KEER SAMEN QUIZZEN VOOR EEN
GOED DOEL!

KONINGSDAG IN VIERLINGSBEEK & GROENINGEN
AFGELAST.

De 3e editie van Dorpsquiz ‘k Wèt’t zal plaatsvinden op
zaterdag 26 september 2020.
NIEUW DIT JAAR:
Quizzen voor een goed doel!
Bij de inschrijving geef je je
teamnaam door èn een goed
doel waarvoor je team wil
gaan spelen. Er wordt
gespeeld voor een goed doel
uit Vierlingsbeek of Groeningen. Dit mag van alles
zijn: jouw buurtvereniging, je sport- of hobbyclub, een
activiteit, enz. Het goede doel moet duidelijk aan
Vierlingsbeek of Groeningen verbonden zijn, zodat het
gewonnen geld in onze gemeenschap terechtkomt.
Finale-avond ‘k Wèt’t op zaterdag 10 oktober 2020
Tijdens de spetterende finale-avond op zaterdag 10
oktober 2020 bij de Zandpoort in Groeningen volgen
nog enkele groepsopdrachten, waarna de uitslag
bekend wordt gemaakt.
Volg dorpsquiz ‘k Wèt’t op Facebook en/of Instagram
Tot 26 september zal er nog veel gezegd en geschreven
worden over de dorpsquiz. Houd naast deze
nieuwsflitsen ook onze Facebookpagina
(www.facebook.com/‘k Wèt’t) en ons Instagramaccount (www.instragram.com/‘k Wèt’t) nauwlettend
in de gaten.
Info en aanmelden
Je team mag uit een onbeperkt aantal mensen
bestaan, maar wij raden een teamgrootte aan van 15
tot 20 personen. Met minder dan 10 wordt het lastig
om alle vragen op tijd ingevuld te krijgen. Je hoeft bij
de inschrijving niet aan te geven uit hoeveel personen
je team bestaat, dus je kunt nog tot op het laatste
moment mensen werven.

Helaas gaat de viering van Koningsdag op 27 april 2020,
waar we met jong en oud feest zouden gaan vieren niet
i.v.m het Corona-virus!
We gaan ervan uit dat we in 2021 weer een mooi
programma neer kunnen zetten waar jong en oud van
kan genieten.

Koningsmaal gaat niet door !

Ook gaat ons traditionele
Koningsmaal op zondag 26 april niet
door i.v.m. het Corona-virus.
In 2021 is iedereen weer van harte
welkom op ons Koningsmaal.

Wij vinden het erg jammer, het is altijd een bijzondere
avond op een mooie locatie met een diversiteit aan
gasten en heerlijk eten van enthousiaste hobbykoks,
maar dit is ondergeschikt aan ieders gezondheid.
Je kunt je voor de overige Beek an Toffel data opgeven
via vierlingsbeek-groeningen.nl / verkoop-verhuur. Het
Koningsmaal kost, net als de reguliere Beek an Tôffel,
€20,- p.p.. Dit is inclusief een welkomstdrankje. De
overige consumpties, kosten € 1,- per glas en kunnen
bij de kok afgerekend worden.
DATA BEEK AN TÔFFEL 2020
• 20 juni 2020 | aanvang 19.00u
• 7 november 2020 | aanvang 19.00u
Voor info en aanmelden zie:
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-verhuur/

Aanmelden kan via: vierlingsbeek-groeningen.nl /
evenementen / dorpsquiz-k-wett
SAVE THE DATES:
•
•

Dorpsquiz ‘k Wèt’t : zaterdag 26 september
Finale-avond ‘k Wèt’t: zaterdag 10 oktober

GROEVIE wenst iedereen heel veel sterkte toe in
de Corona-crisis. Laten we vooral goed voor
elkaar zorgen!
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De tentoonstelling over de vrijheid en weder
opbouw van de oude gemeente Vierlingsbeek is verzet naar het weekend van 10 en 11
oktober 2020. De organisatie hiervan is in handen van “De Oude Schoenendoos”.
In dit kader plaatsen we in (10) uitgaves van
Globaal een (vervolg) verhaal, geschreven door
Ben Pijls. Het zijn herinneringen hoe hij de oorlog heeft beleefd in zijn kindertijd op de leeftijd
van een 7/8 jarige.

de in het nabij gelegen bosje gegraven schuilkelders. Deze heeft zijn besluit zo genomen en we
scheiden ons af van de groep die naar Wanssum
gaat.
We gaan alleen met ons gezin richting schuilkelders. De schuilkelders hebben aan heel wat bewoners uit Vortum en directe omgeving onderdak geboden. Als we op de bewuste plaats aankomen
valt meteen de half overdekte keuken op met een
kolenfornuis en andere keukenattributen. Daarachter ligt een wirwar aan schuilkelders die bijna allemaal met elkaar zijn verbonden. Pap bekijkt
het ondergrondse fort en we nemen onze intrek
in de (in onze ogen) veiligste kelder. Het is een
vrij groot muf hol. Die muffe lucht kennen we al
want we hebben al eerder in een soortgelijke ruimte geschuild voor het oorlogsgeweld. Deze ruimte wordt ons onderdak voor de komende dagen.
Er is geen licht in de kelder en het duurt een poosje voordat we gewend zijn geraakt aan het donkere hol. We hebben alleen schemerlicht vanuit de
uitgang. De andere kelders worden door pap afgestroopt op bruikbare dingen. Vervolgens worden
er van stro bedden gemaakt waarop we de nacht
kunnen doorbrengen. We zitten weer onderdak,
maar vraag niet hoe! De komende dagen zijn verschrikkelijk voor mijn ouders. Het grote probleem
is niet de veiligheid, want de kelder blijkt na een
granaatinslag sterk genoeg. Maar het grote probleem is eten! We zijn in de kortste keren door ons
voorraadje heen dat we in Holthees hebben meegenomen. We zijn daarom voor onze voedselvoorziening helemaal aangewezen op Drikus Nissen.
Want pap durft zich niet buiten te vertonen, bang
als hij is door de Duitsers te worden verjaagd. Als
het mogelijk is brengt Drikus een pan melk met
daarin wat brokken brood. Er zijn enkele dagen bij
dat het zo gevaarlijk is dat Drikus niet durft te komen en dan zitten we die dag zonder eten. Als
Drikus dan de volgende dag komt zijn wij kinderen
zo hongerig dat er voor onze ouders weinig overblijft. Als we een dag of zes in de schuilkelder verblijven worden we door ons moeder gemaand heel
stil te zijn. We begrijpen instinctief dat er onraad
is en we kruipen met z’n allen in een hoek van de
kelder. Maar helaas, twee Duitse soldaten hebben
ons ontdekt en ze komen met pap de kelder binnen. Gelukkig zijn het, zoals wij zeggen, ‘goede
soldaten’ en ze beloven ons niets door te geven
aan hun commandant. Ze zeggen ook dat ze de
laatste Duitse soldaten zijn die we zullen zien want
ze zijn bezig zich terug te trekken en we kunnen
binnenkort de tommy’s verwachten. Het blijkt geen
loze taal te zijn geweest want de volgende ochtend komt Drikus met zijn kluitenpap en het overweldigende bericht dat we zijn bevrijd. Mijn grote
onverschrokken vader huilde als een klein kind.
Na het eten van de broodpap drong de werkelijke
betekenis van de bevrijdingsboodschap pas goed
tot ons door. Het was plotseling een drukte van jewelste want we wilden de schuilkelder zo snel mogelijk verlaten. Al onze schamele spullen werden

Herinneringen aan
vervlogen tijden (6)
We zitten nu al weer dik veertien dagen in de kelder. Het is een saaie bedoeling maar we hebben
gelukkig genoeg te eten en voor ons gevoel zitten we betrekkelijk veilig. Alhoewel we er het over
eens zijn dat we heel kwetsbaar zijn als er een granaat in het trappengat zou exploderen. Maar helaas, we moeten ons onderkomen verlaten. De
Duitsers hebben het bevel gegeven de kelders
te ontruimen. Alles wat mobiel is moet vertrekken naar Wanssum. Alleen de oude en zieke mensen met enkele verzorgers mogen blijven. We vinden dit natuurlijk heel erg vooral nu we van enkele
soldaten hebben vernomen dat de bevrijding een
kwestie van enkele dagen is. Weer worden de kinderwagens volgestouwd en nu gaat het echt richting Wanssum met zijn gevreesde razzia’s.

We zijn nu met een vrij grote groep en we gaan
binnendoor richting Maashees. Na een halfuurtje komen we bij de boerderij van de familie Smits.
Hier treffen we meer dorpsgenoten aan, waaronder Drikus Nissen met zijn gezin. Ook zit hier de
familie van Dommelen en die hebben een goede
relatie met de Duitse soldaten. Om die reden hopen deze mensen tot het einde van de oorlog hier
te kunnen blijven. Rondom de boerderij is het erg
druk met Duitse voertuigen, geschut en soldaten.
Volgens Drikus zijn ze aan het opbreken en het
sterkt onze hoop dat de bevrijding nabij is. Het is
daarom erg wrang dat we het gebied toch moeten
verlaten. Pap vraagt daarom of hij op de boerderij
kan blijven, maar daar zijn de bewoners niet voor
te porren. Want ze zijn bang dat ze dan zelf ook
moeten vertrekken. Drikus tipt daarop ons pap op
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“Scheuteling”. Jong varken dat van de “zôg”(zeug)
af is; geen moedermelk meer drinkt.

weer ingeladen en we maakten ons weer op voor
vertrek. Besloten werd om terug te gaan naar het
huis van boer Zegers want daar was volop eten
dachten wij en dat was op dat moment onze belangrijkste behoefte. Wordt vervolgd

“’n Vuust högger as ’n vèrke; ( Nauwelijks groter
dan een varken. Gezegd van een klein persoon.)
“Vorse maol”. Vaarskalf. Kalf van het vrouwelijk geslacht; jonge vaars.
“Krets”. Schurft. “Ien d’n oorlog haj hôst iedereen
krets”.

Reminder

“Heej tikt nie richtig”. “Beej hum zit un schruufke
los”. “Heej hêt ze nie allemôl ôp ’n reejtje”. Hij is
niet goed bij zijn hoofd.

INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN

Wordt vervolgd.
Nelson.

voor het schooljaar 2020/2021

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2016 en 31 mei
2017 én wilt u uw kind inschrijven voor onze
basisschool? Neem dan telefonisch of per email
contact op met onze school en wij zorgen dat u
een aanmeldformulier krijgt.
Team basisschool Laurentiushof
tel. 0478-631383
info.laurentiushof@skov-onderwijs.nl

Eurodance 2020 afgelast
Helaas moeten wij mededelen dat de overkoepelende organisatie EFDO Eurodance 2020 heeft afgelast. Dit evenement zou plaatsvinden op 1, 2, 3
mei in de Wetteling in Venray. Wij betreuren dit ten
zeerste, maar begrijpen deze beslissing.

17.

Langs deze weg willen wij iedereen die zich op
welke wijze dan ook heeft ingezet of in wilde
zetten bedanken.

“Baldoetere”. Baldadig gedrag. De boel op stelten
zetten, met name door de jeugd. Ruw en uitgelaten gedrag.

MOVE4LIFE SB ROC NIJMEGEN

“Krang”. Weerspannig. “D’n dieje is têgge de keer
ien”.

Sporten voor het goede doel Filipijnen
ROC Nijmegen Sport en Bewegen

“Bliékert”. Nieuwsgierig persoon. Gluurder.

Op 6 juni 2020 vertrek ik, Megan Thijssen met nog
17 andere studenten van ROC Nijmegen naar de
Filipijnen. Wij gaan daar stage lopen vanuit de opleiding Sport en Bewegen. Samen gaan we met
docenten op de Filipijnen aan de slag om gymnastiek mogelijk te maken op 3 bassischolen. Deze 3 basisscholen zijn in El Nido te vinden op het
eiland Palawan. Wij gaan docenten trainen op de 3
basisscholen zodat een leerlijn lichamelijke opvoeding opgezet kan worden. Een groot deel van de
opbrengst zal gebruikt worden voor nieuw sportmateriaal.
Voor Pasen heb ik een leuke actie bedacht. Met
Pasen moet er natuurlijk iets lekkers op tafel
staan. Daarvoor maak ik samen met LekkerBèks
een kwartet van minigebakjes: caramelbrownies,

“Moerzalig alleen”. Moederziel alleen.
“Jurksier”. Hiermee wordt bedoeld het Yorkshire
varken.
Van oorsprong dus een Engels varken.
Het ras wordt veel gebruikt in de moderne intensieve varkenshouderij.
Hoge vruchtbaarheid en goede moedereigenschappen. Vlees van uitstekende kwaliteit.
Het varken is geheel wit met rechtopstaande oren.
Bij ons thuis moest er ieder jaar in november een
varken aan geloven.
Bij mijn weten was dat zelden of nooit een “jurksier”. Meestal behoorde het slachtvarken tot het
Belgisch Landras. Ook prima te hachelen.
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Berichten uit het veld

miljonairs shortbread, paasmuffins (bananenbrood
met botercrème) en kersenkruimelvierkantjes. In
totaal zijn het 16 stuks en ze kosten slechts € 15,Dit bedrag komt totaal ten goede aan de sponsoring voor de reis naar El Nido. De ingrediënten
worden gesponsord door LekkerBèks.

De laatste weken als ik s'nachts even wakker was,
hoorde ik de typische roep van een Steenuiltje
in de buurt. Je zou het fonetisch het beste kunnen omschrijven als een herhaald en kort "Pieuw,
Pieuw". Het is de roep van het mannetje dat hiermee aan wil geven: "Hier ben ik de baas, dit is
mijn gebied en ik ben op zoek naar een vrouwtje. Een vrouwtje dat op de roep ingaat, antwoordt
dan met een min of meer klagend en zuchtend:
"Pieeeeep".
De enkele keer dat ik in die periode s'avonds laat
thuis kwam, zat hij op de nok van een dak in de
buurt. Ik had me al geruime tijd afgevraagd waar
hij toch een geschikte nestplaats zou vinden in de
buurt.

U kunt telefonische bestellen bij LekkerBèks,
06-14050298, of stuur een appje.
Let op: u ontvangt een bevestiging als de
bestelling genoteerd is.
Uw bestelling mini gebakjes kunt u op zaterdag 11 april af halen tussen 16:30 uur en 18:00
uur bij LekkerBèks op de Laurentiusstraat 57 te
Vierlingsbeek. Genieten!
Bij deze alvast enorm bedankt voor u bijdrage!

Nieuws-updates corona
op Pantein.nl
Maasziekenhuis Pantein, Thuiszorg & Zorgcentra
Pantein publiceren doorlopend op de websites
van Pantein actuele berichtgeving over coronamaatregelen die van toepassing zijn op hun locaties. De actuele stand van zaken is op de websites
van de verschillende zorgonderdelen te vinden onder het kopje Nieuws. Als er nieuwe of aanvullende maatregelen worden getroffen, dan worden die
direct in dat bericht op de websites verwerkt.
Het betreft de websites:
www.pantein.nl
www.maasziekenhuispantein.nl
www.thuiszorgpantein.nl

Steenuilen zijn holenbroeders. Van oudsher broedden ze meestal in holle knotbomen of oude veldschuurtjes bij boerderijen. Omdat beiden de
laatste decennia grotendeels verdwenen zijn, gebruiken ze nu vaak de speciaal voor hen opgehangen langwerpige nestkasten; de Steenuilenpijpen. Zover ik weet staan er in onze buurt, in de
zuidwesthoek van Vierlingsbeek, geen holle knot
bomen, geen oude veldschuurtjes en zijn er ook
geen steenuilenkasten opgehangen.
Enkele dagen later kreeg ik een telefoontje van een
dorpsgenoot die in de Kloosterstraat woont. Hij
vroeg mij wat hij moest doen met een uil die zich
verstopt had in de spouw van zijn nieuwgebouwde tuinhuis. Het uiltje had de bovenverdieping van
het tuinhuis in bezit genomen. Telkens als er iemand binnenkwam verstopte hij zich snel in de
spouwmuur. De dorpsgenoot vroeg zich af waarmee hij de Steenuil uit de spouw zou kunnen lokken. Ik wist dat dit heel lastig zou worden, dus besloot ik om s'avonds een kijkje te gaan nemen. Op
aanwijzing van de dorpsgenoot scheen ik met een
zaklamp via een kleine opening in de spouw. Twee
priemende gele ogen keken me een beetje angstig aan. Daar had het Steenuiltje, waar ik naar op
zoek was, dus zijn toekomstige nestplaats in gedachte. Bij gebrek aan een holle boom of nestkast,
had hij de spouw van het tuinhuis van de dorpsge-

Afspraak of bezoek?
Heeft u een afspraak of gaat u op bezoek?
Lees dan in de actuele berichtgeving of dit kan
en onder welke voorwaarden.
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noot maar uitgekozen als toekomstige woning. Het
was wel een beetje krap om daar een nest jonge
uiltjes in groot te brengen. Na overleg heb ik toen
geadviseerd om in de buurt een steenuilenkast
op te hangen. Dat is veel comfortabeler voor een
steenuilengezin. Door op hol geslagen hormonen
kunnen vogels in het voorjaar, in onze ogen soms
vreemde keuzes maken.
Overigens niet alleen bij dit Steenuiltje gierden de
hormonen door het lijf. De Winterkoning in onze tuin schijnt er nu ook last van te hebben. Hij is
druk bezig met het verzamelen van strootjes en
mosjes om er een nestje van te bouwen in een rieten hartje dat tegen de garagemuur van onze buren hangt. Af en toe stopt hij even met zijn drukke werkzaamheden om uitbundig te gaan zitten
zingen op de rand van onze carport. Zijn rechtopstaande staartje beweegt mee op het ritme van
zijn zang. Heel koddig om te zien.
Deurzen) kregen de zilveren sikkel voor de mooist
uitgeschoten gevlochten Maasheg van vorig jaar.
Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de familie Grutters.

Ton van den Berg

Record aantal deelnemende
teams bij het Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten

De Hagenridders (René Rijks - Mark Holtslag) uit
Brummen kregen van John French de prijs “Best
Cutting Technique”.
Het standaardwerk over perceelafscheidingen in
Europa aangeboden door de in december overleden auteur van dit levenswerk, Georg Müller, ging
dit jaar naar Ger Frenken en Marius Grutters. Zij
zijn al jaren belast met moeilijke taak als jurylid.

Met 55 Maasheggenteams en 10 buitenlandse
teams was er sprake van een record bij het 15de
kampioenschap. Meer dan 200 vlechters waren
aan het kappen, zagen en snoeien. De dag begon
wat weer betreft prima. Al voor 11 uur liepen de
eerste toeschouwers in het Maasheggengebied.
De vlechters waren toen al ruim een uur aan het
werk. Helaas begon het na 12 uur wat te regenen,
maar dat kon de vlechters niet deren. Zij bleven
gestaag aan hun vlechtheg werken. Ook het publiek bleef toch nog komen. Er waren veel kinderen op het wedstrijdterrein. Zo’n 3000 toeschouwers bezochten het evenement
Ondanks het mindere weer kan de organisatie terug kijken op een geslaagde 15de editie.

Zoals eerder gemeld staat de collecteweek
van: “Samen Sterk voor Goede Doelen” gepland op dinsdag 31 maart en donderdag 2
april. Maar door het uitbreken van het Coronavirus hebben wij besloten om de collecte tot
nader bericht uit te stellen.
Namens de kerngroep
Samen Sterk Voor Goede Doelen.

De winnende teams zijn:
Team De Dörzagers (Geert Verheijen - Koen
Vroonhof - Huub Geurts - Rinus Thijssen - Julian
Joosten) uit Vierlingsbeek kregen de beste beoordeling van de deskundige jury.

Maar de lente wist het niet…
Het was begin 2020…
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest
met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets
wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor
wilde waarschuwen…En toen werd het Maart…

Alles over Groenbeheer (Arnold Jansen - Herman
Wevers - Jan Caris - Mirthe de Haas - Clemi van
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Het was Maart 2020…
De straten waren leeg, de meeste winkels waren
gesloten, de meeste auto’s stonden langs de kant
van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer
buiten en dat over de hele wereld, landen gingen
op slot, de mensen konden niet geloven dat dit
gebeurde, het was zo surrealistisch…Iedereen wist
wat er aan de hand was

En de weken duurden ineens veel langer…
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge
maatregelen zouden volgen…
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held…
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht…Iedereen wist
wat er gebeurde

Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag
sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en ’s ochtends kwam het
licht vroeg door de ramen

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven
bloeien
De Magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes
En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je
met je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling
ontsproot in creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en
vonden de weg naar zichzelf terug
Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de één op de andere dag veel
meer tijd voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg
met slechts vier mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de
liefde van hun leven te vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen
boodschappen te doen of te koken
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was,
deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun
telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze
konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen
zouden moeten ontslaan
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan
om te helpen in de Zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei
landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen
en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren
om in de zorg alles draaiende te houden

Het was Maart 2020…
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te
doen
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in
ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden
uitgesteld…Iedereen wist het
Maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar
heerlijkste geuren
Het was Maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun
werk, anderen móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was
ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren,
dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar
werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er
vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en
het was besmettelijk…
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de
angst pas echt!!

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorig-

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit…
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heid, van sociale contacten en misschien ook van
zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar
stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen,
het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal

Activiteiten die op het programma stonden zijn
afgelast en worden indien mogelijk verplaatst.
Gereserveerde kaarten voor de voorstelling van
Rob Scheepers blijven vooralsnog geldig voor een
mogelijke nieuwe datum. Kaartkopers krijgen hierover van ons een bericht.
Hou voor actuele programmaontwikkelingen onze
website en social media in de gaten!

En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels

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

En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op…
Met tranen in de ogen…
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer
was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat
had positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer
ademen, ook zij was genezen van wat de mensen
háár veel eerder hadden aangedaan

Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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.

En toen kwam de zomer….
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven…

Zie ook onze website: www.joffershof.nl












Irene Vella










GRYPHUS
VOORLOPIG GESLOTEN
In verband met het indammen van het Coronavirus
is Gryphus gesloten, in elk geval tot en met 6 april.
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Wielerspeciaalzaak
Uw fiets GRATIS ophalen en weer thuisbrengen
voor reparatie?
Dat kan op dinsdag en donderdag,
bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102
6591 GV GENNEP
tel. 0485 51 31 80
e-mail: info@profilegennep.nl
website: www.profilegennep.nl
Facebook Profile Gennep

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Gesloten op maandag

Warme Bakker Degen
Reclame 30 maart t/m 4 april
 Kersenyoghurtvlaai
 Lônse mik
 4 Rozijnenbollen + 1 gratis

€ 11,20
€ 2,55

Reclame 6 t/m 11 april
 Paasvlaai (8 pers.)
€ 11,00
 Roomboter croissant
€ 0,80
 8 Zachte witte bollen + 2 gratis
Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl
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Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

20% KO

Restaurant - Grand café - Proeverij

Bent u opzoek naar meubels opmaat.
Maak dan een afspraak: info@nlmeubel.nl
Dan gaan we samen aan de slag in onze
ontwerpstudio.

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

Schootsveld 5

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Vierlingsbeek

OP RAAM

06-83773243

Actie geldt van 1

Voor meer informatie kijk op onze website
www.poortvanloon.nl
www.martensasperges.nl

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlings
E-mail siebert@colorsathome.nl | W

Vraag naar de voorwaarden

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

Dé m

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof
Vierlingsbeek

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

kijk op de website www.salontoine.nl

06-3000

Te Koop
Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees
Geert Linssen

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

B t
Bart
Gijs E
Mole

info@blom

Dé Partner vo

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

Wellne

Feesten • Bruilo

Café
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De

20% KORTING

Uw gezondheid... mijn zorg!

OP RAAMDECORATIE
pt
e loo2020!
i
t
c
A jvan
Actie geldt
korting op alle
uni 19 t/m t/m 31 maart 2018
t/m

20%

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie

materialen voor
tuinberegening!

Overloon-Mill
0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

sportmassage
medical taping

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl

E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

Stap is aangesloten bij VNRT / RBCZ / NGS
VraagStap
naarvoor
de voorwaarden

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

Tel.: 06-21574452
Dé metsel- en tegelspecialist

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

info@blommesteintuin.nl

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

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

06-30003764

kijk op de website www.salontoine.nl

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356
Te Koop

www.johnebbers.nl

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees
Geert
Linssen
Groeningen

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

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

Wellness & Beauty

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nl

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

Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

Café - Zaal

De Zandpoort
Groeningen

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548
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EEN MOOIE
HERINNERING IS
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die
bij de overledene, familie
en vrienden past.
Bel 24/7
0478-515221

briensveld.nl

www.leeijen.nl

Leeijen
o Metsel en
u
Tegelwerk
i
s
Voor elke klus
Tel: 0478-631807

Mob.: 06-38092677

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

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

Café - Zaal

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

Diverse verven en texen:




Gratis kleuradvies
Verf direct op de juiste kleur te
mengen
Groot assortiment tapes,
kwasten, rollers etc.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
112
0900-8880

0900-8844
0800-7000
088-0208208
0485-845000

Alarmnummer
Huisartsenpost BoxmeerNijmegen voor avond, nacht,
weekend en feestdagen voor
Boxmeer en omstreken.
Politie, als er geen nood is
Anoniem bellen
Brandweer
Maasziekenhuis

Wijkagent Janne Blom
Tel. 0900-8844
E-mail: janne.blom@politie.nl
www.facebook.com/politieboxmeer/
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