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Insectenhotel aan het Makkenpad.

Insecten kunnen niet zonder bloemen. En zeker
solitaire bijen niet. Ze halen er nectar en stuifmeel
uit en zorgen zo voor de onmisbare bestuiving;
ook voor ons van belang. Vandaar dat we het
afgelopen jaar al een flinke strook wilde bloemen
door Peter Verstegen in hebben laten zaaien.
In overleg met de gemeente is besloten om
stukken grasland opnieuw met een bloemenmengsel in te zaaien. Zij subsidieert dit ook. Peter
zal weer voor het inzaaien zorgen.
Bovendien hebben we extra planten gepoot
waaronder brem en vuilboom die een grote
aantrekkingskracht op insecten hebben.
We hopen dat U net als wij er straks van kunt
genieten.

Menige wandelaar(ster) zal het wel gezien hebben:
ons insectenhotel is bijna klaar. Mogelijk gemaakt
door financiële steun van gemeente en dorpsraad.
Onze werkgroep heeft er heel wat uurtjes als
“bezige bijen” met plezier aan gewerkt. Ook de
leerlingen van groep 7 en 8 hebben hun steentje
bijgedragen. Een solide bouwwerk dat er zijn mag!
De hogere temperaturen hebben de eerste
bewoners ook al doen verschijnen: metselbijen.
Zij gebruiken de holle pijpjes en gangetjes om er
hun nestkamertjes in te bouwen. In zo’n kamertje
wordt eerst stuifmeel verzameld en daarna een
eitje erin gelegd. Steeds wordt het afgesloten met
een dekseltje van zand/leem. Uit zo’n eitje wordt
een larve geboren die zich na enige tijd verpopt
en uiteindelijk in het volgend voorjaar als nieuwe
generatie uit zal vliegen.
(zie schattig filmpje op Youtube: Rosse metselbij
in bijenhotel. )

Namens de bouwclub:
Ton van den Berg, Niko Maree, Ton Siemeling,
Fons Opheij, Ben Bloemberg, Geert Verheijen,
Rinus Thijssen, Huub Geurts en Rein Verhoeven.

Het is een van de vele soorten solitaire bijen die
ons land kent. Om één misverstand uit de weg
te ruimen: ze hebben géén angel en kunnen dus
niet steken. Ze zijn dus ongevaarlijk. We kunnen
ze gerust van dichtbij bekijken; in tegenstelling tot
de honingbijen die in kasten en korven gehouden
worden.
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Van de Redactie:
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•
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•

We leven in een andere tijd....thuis blijven
is en blijft het advies. We gaan opruimen,
klussen..maar ook: puzzelen en gezelschapsspellen doen!
Wij “haken daar op in”: veel puzzelplezier.
Mocht u ideeën hebben voor een zelfgemaakte puzzel, een artikel, een verhaal of
een ander bericht dan willen wij dat graag
ontvangen zodat we onze tweewekelijkse
Globaal in deze tijd toch kunnen blijven
vullen.
Allerlei initiatieven , landelijk én lokaal,
zijn lichtpuntjes in deze bijzondere tijden.
Niet vereenzamen maar contact blijven
houden..evengoed met 1,5 meter afstand.
Een telefoontje, een kaartje.....
Was het U al opgevallen: ook in onze
omgeving staan er knuffelberen voor het
raam, jong en oud doen mee.
Dit is onze Paasuitgave en al is er nu
weinig écht nieuws, wij hopen van harte
dat dat niet meer al te lang gaat duren.
Voor nu: Mooie Paasdagen, zorg goed
voor Uzelf en elkaar en BLIJF GEZOND!

8 juni
13 juni
19 juni
20 juni
19 t/m
21 juni
27 juni
27 juni
27 juni
4 juli

5 juli
7 juli

AGENDA
2020

25 apr
28 mei
30 mei
30 mei

13 juli
18 t/m
20 juli
25 juli

Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

25 juli
11 aug
13 t/m
16 aug
23 t/m
26 aug
26 aug

VAN HET SECRETARIAAT:
Incasso abonnement Globaal over 2020
Binnenkort wordt het abonnementsgeld over
2020 (dit blijft ongewijzigd € 12,50) automatisch van uw bankrekening geïncasseerd.

29 aug
29 aug

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Tel: 0478-632063
redactie@dorpsbladglobaal.nl

30 aug
30 aug
1 sept

Advertenties: Tel: 06-41209403
advertentie@dorpsbladglobaal.nl

4 sept

Abonnementsprijs € 12,50
IBAN: NL77 RABO 0154392502

Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
Koningskerkje: Jubileumviering met Peer
Meurkens en Jan Hendriks
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering
Stichting Op De Tôffel:
Op De Tôffel 2020
VOVG: Fietstocht
Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang
19.00 uur
Goei leven beleven
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 koffie-		
concert 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
KBO: Meerdaagse reis
KBO: Kevelaer ism KBO Maashees, 		
Vortum -Mullem
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Gilde Groeningen: Open Schietconcours
Bedrijven en Verenigingen
GroeVie: Family Obstacle Run
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
AllesBijeen: MARKT i.v.m 5-jarig bestaan
van 15:00 tot 17:00 uur

5 t/m
7 sept Groeningse kermis 2020
9 sept KBO: Fietsmiddag
10 sept VOVG: Najaarsontmoeting

www.dorpsbladglobaal.nl
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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
10-11 okt
Oude Schoenendoos:
Tentoonstelling over de vrijheid 		
en wederopbouw van de oude gemeente
Vierlingsbeek in zaal Concordia
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
28 okt VOVG: Rayonreis
3 nov
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
4 nov
VOVG: Creatieve avond
7 nov
Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang
19.00 uur
9 nov
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering
11 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en 		
Groeningen
22 nov CV de Keieschieters: Receptie
66-jarig jubileum
28 nov CV de Keieschieters: Jubileumfeest
1 dec
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
14 dec Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering
15 dec KBO: Kerstviering
17 dec VOVG: Kerstviering
20 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het koningskerkje aanvang 20:00 uur

Beste inwoners,
Van ons allemaal wordt veel gevraagd tijdens de
bestrijding van het coronavirus. Allemaal worden
we, al is het voor een belangrijk doel, in onze vrijheid
beperkt, moeten we ons sociale leven parkeren.
Extra moeilijk is deze periode voor onder andere
ernstig zieken en hun familie en voor bewoners van
verzorgings- en verpleegtehuizen en hun familie.
Onze inwoners die in de zorg werken, staan onder
enorme druk om de topprestaties die van hen
gevraagd worden. Ook voor heel veel van onze
ondernemers zijn het zeer onzekere tijden die zorgen
opleveren.
Het is dan ook hartverwarmend om te zien dat in
onze gemeente zoveel inwoners en ondernemers
voor elkaar klaar staan. Inwoners die aanbieden
boodschappen te doen of hulpmiddelen inzamelen.
Ondernemers, die zelf in zwaar weer, toch de moeite
nemen wat te doen voor anderen die het moeilijk
hebben. Zoals met het aanbieden van thuissport,
het brengen van plantjes aan verzorgingstehuizen
tot het leveren van dringend noodzakelijke materialen aan het Maasziekenhuis.
Het allerbelangrijkste is en blijft dat we de richtlijnen
volgen: blijf zoveel mogelijk thuis, houd anderhalve
meter afstand van anderen als je wel op pad moet.
Maar dat betekent niet dat we niet toch iets voor
anderen kunnen betekenen. Stuur eens een kaartje
of bel een keertje met mensen die nu veel alleen zijn.
Bestel bijvoorbeeld eens een maaltijd bij een van de
horecaondernemingen die nu aan huis bezorgen. Zie
je creatieve ideeën van ondernemers om door deze
moeilijke tijd te komen, steun deze en deel ze op
social media zodat zoveel mogelijk mensen er van
weten.
Vanaf deze plaats, wil ik u in het bijzonder verzoeken
zorg en respect te hebben voor de medewerkers in
de supermarkten. Net als mensen in de zorg, werken
zij keihard zodat ze ons kunnen blijven voorzien van
de eerste levensbehoeften. Houd afstand tot de
medewerkers en volg hun aanwijzingen op.
Laten we elkaar vooral blijven helpen en voor elkaar
blijven zorgen. Door actief iets voor anderen te
betekenen en heel belangrijk nu, elkaar te helpen
door thuis te blijven en afstand te
houden. Dan kunnen we straks
tegen elkaar zeggen dat we dat
toch maar mooi samen hebben
doorstaan.
Karel van Soest
Burgemeester van gemeente
Boxmeer

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
frans.spiekman@ziggo.nl
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een kaartje, een boodschapje, een digitale groet;
er zijn mensen om ons heen die zich ook afgesloten en eenzaam voelen. Maak contact op
creatieve manieren, durf te vragen en durf te
geven!

In de komende Goede Week zijn er vanwege
het Coronavirus geen vieringen in de kerk.
Maar met Palmzondag worden er wel palmtakken gewijd door het Pastorale Team in het
Parochiecentrum in St. Anthonis. Wij zullen
ervoor zorgen dat er voor onze Deelparochie
palmtakken aanwezig zijn om gewijd te kunnen
worden.
In de loop van de Goede Week zullen de
gewijde palmtakken in de Mariakapel aanwezig
zijn om mee te kunnen nemen.
Wij wensen Uw allen ondanks deze zorgelijke
tijd een Zalig Paasfeest en veel sterkte.
Liturgiegroep Vierlingsbeek / Maashees

Column vitaliteit (4)
“negativity bias”

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een
negatief bericht tot 3x meer impact op je systeem
heeft ten opzichte van een positief bericht. Vanuit
de evolutie erg handig maar zeker in deze tijd
werkt het tegen ons…
Al snel toen de eerste berichten over de gevolgen
van het Coronavirus bekend werden, hebben
wij, in goed overleg met de gemeente, moeten
besluiten om de gasten van Alles bijeen voor hun
eigen veiligheid thuis te laten blijven.
Voor veel gasten was dit een nare maar begrijpelijke beslissing. Gezondheid gaat natuurlijk voor
alles. Maar tegelijkertijd beseffen wij dat het niet
meevalt als lieve zorg, aandacht en je gezonde
warme maaltijd ineens weg vallen. Onze begeleiders proberen toch op allerlei manier contact te
houden met de gasten.

Stel je voor; een zebra loopt te grazen op
savanne. Heerlijk voorjaarszonnetje, geen wolkje
aan de lucht. Rustige ademhaling, hartslag, lage
bloeddruk; zijn hele systeem ingericht op rust,
herstel en vertering.
Tot het moment dat er plots een leeuw tevoorschijn komt. Zonder erbij na te denken stijgen
de bloeddruk, ademhaling en hartslag, gaat er
snelle energie naar de grote spiergroepen en
wordt de vertering onderdrukt. Het systeem wordt
binnen no-time klaargemaakt om te vechten of te
vluchten, de stressrespons. Een bijzonder functionele aanpassing om het organisme op dat moment
in stand te houden.
Maar wat zou er nu gebeuren als die zebra op dat
moment zou denken: “wat een lekker zonnetje”
of “wat een mooi bloemetje daar”? Wat zou dit
betekenen voor de overlevingskansen?

Daarnaast ontstond het idee om ook op een
andere manier zorg te blijven bieden aan mensen
die hier behoefte aan hebben. Dit geldt niet alleen
voor gasten van Alles bijeen maar voor iedereen.
Samen met de KBO en de werkgroep Zorg nú
voor later hebben we afgesproken om het telefoonnummer van Alles bijeen beschikbaar te
stellen. Middels dit telefoonnummer 06 33135553
kunnen mensen een beroep doen op vrijwilligers
voor hand- en spandiensten. Er zijn al een aantal
mensen die zich hiervoor hebben gemeld als vrijwilliger. Ook als er behoefte is aan een gesprek
mag hier gebruik van gemaakt worden. Het staat
iedereen vrij om hier een beroep op te doen en
schroom niet om te bellen!

Het grote verschil met deze tijd is dat het in het
geval van de zebra hooguit 4 minuten stand houdt;
daarna is de zebra of opgegeten of ontsnapt, de
leeuw staakt zijn aanval (“winner or dinner”). In dit
gunstige scenario zal de zebra hoe dan ook de tijd
hebben om zijn evenwicht (homeostase) weer te
herstellen.
Het is belangrijk om te realiseren dat we tot de
Coronacrisis maatschappelijk steeds meer van
onszelf zijn gaan vragen. Dit blijkt wel uit het
aantal mensen met Burn-out, chronische pijn of

Lieve mensen, het is goed om elkaar nu op een
andere manier te ontmoeten. Druk, druk , druk kan
nu een andere vorm aannemen. Een telefoontje,
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Corona

angst- en paniekstoornissen. In algemene zin
kunnen we zeggen dat de balans tussen “AAN
staan” en “UIT staan” in toenemende mate
verstoord raakt.

In deze tijd vraagt de redactie of wij nog wat tekst
kunnen leveren nu de sport en andere berichten
gestopt zijn. Ja, dat is even denken. Ook wij
zitten thuis en maken niet veel mee. Bedenk dan
maar eens iets. De drukte en spanningen gaan
langs ons heen omdat we nergens mogen komen.
Het nieuws van de media is ook niet alles. Het
is corona wat de klok slaat. Met een dochter en
kleindochter die in het ziekenhuis werken heb je
ook nog zorgen om die meiden. Zullen ze niet
aangestoken worden? Gaat het allemaal goed?
Kunnen ze de drukte aan, krijgen ze genoeg rust?
Met respect voor hun inzet en klaarstaan om een
onverwachte dienst over te nemen van een zieke
collega, volg ik hen op de app en facebook.

Voeg hier de nieuwsberichten van de afgelopen
tijd aan toe samen met het principe van “negativity bias” en het moge duidelijk zijn dat het een
bijzonder uitdagende tijd is; voor iedereen.
Ik wil hier absoluut geen betoog houden dat de
crisis genegeerd moet worden maar je hebt wel
altijd een keuze om het vanuit een ander perspectief te bekijken. De psycholoog Viktor Frankl is
hierin voor mij een inspirator. Deze psycholoog
heeft concentratiekamp Auschwitz overleefd en
heeft onderzoek gedaan naar het overleven van
de meest erbarmelijke omstandigheden. Zijn
belangrijkste conclusie was de volgende: “ze
kunnen me alles afnemen, behalve mijn keuze
voor de manier hoe iets bij mij binnenkomt en hoe
ik hier op reageer; vanuit welk perspectief ik het
bekijk”. Bijzonder interessant is dat mensen die
“compassie” en “begrip” hadden voor de situatie
van de gevangenisbewaarders meer kans hadden
om te overleven.

Het is niet niks als er vijf nieuwe patiënten worden
binnengebracht en na twee dagen zijn er drie
overleden. Wat doet dat met de familie, laat staan
de verzorgers.
We houden ons koest en proberen gewoon verder
te leven. Af en toe hoor ik een claxon en zwaait er
iemand van de familie om te kijken of alles nog in
orde is. Gelukkig wel, we lopen een rondje door
het bos en kijken naar de reeën die zich regelmatig laten zien. De sleedoorn staat in volle bloei
en daar genieten we toch van. De wind is bar
koud, de zon maakt overuren en het is al langer
licht. De modder is droog gewaaid en de plassen
zijn zo klein geworden dat het geen moeite ie om
er langs te lopen. Op de dijk lopen schapen het
gras te maaien. Zowaar een mooi gezicht. Ze laten
zich niet aanhalen, kennen het stroomdraadje dat
onderaan de dijk staat en hen op het goede gras
houdt. In huis is van alles te doen wat je anders
niet ziet om dat je door andere dingen bezig wordt
gehouden. Zal ik daar dan aan beginnen? Zo kan
ik de tijd toch nuttig besteden.

Als ik alles wat hierboven staat vertaal naar de
huidige situatie dan is het belangrijk om alles
vanuit het juiste perspectief te bekijken. In de
vorige column gaf ik al een aantal voorbeelden
van hoe je dit kunt doen. Blijf de positieve kanten
belichten om negativity bias te neutraliseren. De
lucht is nog nooit zo schoon geweest, in Venetië
zien ze weer vissen zwemmen, er is meer verbinding. Wellicht heb je meer tijd voor persoonlijke
ontwikkeling, sporten, muziek maken of voor je
gezin.
Een afsluitende concrete tip is om niet de hele dag
het nieuws te volgen. Voor mij is de ouderwetse
teletekst (via de televisie of www.nos.nl/teletekst)
het beste medium. Kijk maximaal 2x per dag op
teletekstpagina 101 en je blijft op de hoogte van
de belangrijkste ontwikkelingen rond de crisis.
Je voorkomt op deze manier dat je de hele dag
blootgesteld wordt aan negativiteit en levert een
positieve bijdrage aan de balans binnen je eigen
systeem.
Hopende jullie hiermee geïnspireerd te hebben.
Mocht je hierover vragen hebben of behoefte
hebben hier verder over te praten schroom niet om
contact met mij op te nemen.

L.K.

Met sportieve groet,			
Wouter van Dongen
Fysiotherapie van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te
blijven!”
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De contacten, die zij hebben via onze vereniging,
moeten ze nu missen.
Toch zien wij als KBO ons genoodzaakt om
gehoor te geven aan de oproep. De gezondheid
van iedereen staat nu op de eerste plaats.
In onze laatste nieuwsbrief aan de leden, hebben
we een telefoonnummer vermeld, dat gebeld kan
worden als hulp nodig is voor b.v. noodzakelijke
boodschappen, medicijnen ophalen of doktersbezoek. Alleen als er geen andere hulp van b.v.
familie, buren of anderszins is. Dit nummer is
06-33135553 en kan men bellen tussen 9.00- en
15.00 uur. Dit telefoonnummer is ook bestemd
voor niet leden.
Het bestuur van de KBO zal weer bijeenkomen, zo
gauw de situatie dit toelaat.
Dan gaan we bespreken hoe en of we b.v. onze
jaarvergadering nog moeten houden en welke activiteiten we oppakken.
We houden onze leden op de hoogte.
Ook via onze website
www.kbo-vierlingsbeek.nl
Blijf gezond.

Ook de activiteiten van het Groenings Koor liggen
helemaal stil op dit moment. Tot wanneer? Dat
weten we niet. We kunnen alleen maar afwachten
hoe het verder gaat met het coronavirus en de
daarbij horende maatregelen. Laten we hopen dat
we snel weer onze repetities kunnen hervatten en
mooie optredens kunnen gaan voorbereiden.
Achter de schermen zijn we wel bezig met plannen
voor het najaar. Lastig, want ook andere koren
die wij benaderen om een gezamenlijk concert
te organiseren, hebben geen repetities op dit
moment. Voor iedereen is het moeilijk om concrete
plannen te maken.
Verder: In overleg met het Gilde gaan we proberen
om de beelden van de jubileummis van juni 2018
online te zetten of uit te zenden. Dit vereist nog
wel wat voorbereiding, maar we laten u het weten
als dat gaat gebeuren. Het zal een mooie gelegenheid zijn om het Groenings Koor en het Gilde te
zien en te horen nu live niet mogelijk is.

Met vriendelijke groeten
Bestuur KBO Vierlingsbeek/Groeningen

Als we meer hierover weten, melden wij dit natuurlijk in de Globaal.

OPROEP
Wij, Nancy Smit en Hans van Bree, hebben met
spoed mondkapjes, desinfectiemiddel en latex
handschoenen nodig voor de hulp en verzorging die we Corona patiënten in hun eigen
omgeving bieden.

We kijken ernaar uit om op maandagavond weer
naar De Zandpoort te kunnen gaan en lekker te
gaan repeteren. Maar het is nu even niet anders.
Het Groenings Koor wenst u allen mooie
paasdagen toe, maar vooral een goede
gezondheid.

Wie heeft dit voor ons en wie wil dit doneren
aan ons?
De mondkapjes moeten nieuw zijn en minimaal
ffp2 zijn, desinfectie materiaal moet minimaal
70% alcohol bevatten en de latexhandschoenen maat M tot XXL.

KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN
Vierlingsbeek/Groeningen
Belangenorganisatie voor senioren
Op dit moment maken we lastige tijden door, nu
het coronavirus ons land in zijn greep heeft.
Op advies van de Overheid mogen activiteiten
niet meer doorgaan en samenzijn met meer dan 2
personen kan niet meer.
Ook de KBO heeft alle activiteiten stil moeten
leggen.
I.v.m. de aangescherpte regels hebben we moeten
besluiten dat de activiteiten in april, mei en juni
niet door kunnen gaan. Als het beleid van de
Overheid veranderd, zullen wij onze activiteiten
aanpassen.
Wij beseffen dat dat voor veel van onze leden niet
prettig is.

Uw bijdrage kan bij ons in de groene
bak, rechts naast de ingang van ons
Natuurgeneeskundig Centrum, Grotestraat 111
Vierlingsbeek, gedoneerd worden.
Het Natuurgeneeskundig Centrum is telefonisch
bereikbaar, consulten gaan alleen via beeldbellen en alle middelen worden nog uitgegeven.
Wij volgen het protocol van het RIVM en GGD.
Help ons AUB !
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Jammer dat de Vrijheidsdagen niet door konden gaan op 14 en 15 maart. Alles is ingepakt in dozen die we
bewaren tot 10-11 oktober. Op die dagen willen we laten zien wat we allemaal bedacht hebben. Het vrijheidsconcert door de harmonie, de fotowedstrijd van groep 7/8, de onthulling van de gedenkplaat van
Antoon Schrader, de fototentoonstelling en zeker niet als laatste de beklimming van de toren als onderdeel
van een wandeling door de kern van Vierlingsbeek. De fietstochten die u op eigen gelegenheid kunt
maken, het boek “Verboden Gebied” dat opnieuw uit is gekomen. Het is trouwens te koop bij de Plus in
Vierlingsbeek en Overloon en bij van Dinter in Boxmeer. Misschien heb ik iets vergeten, dat komt dan de
volgende keer aan bod.
U ziet dat de plannen niet in de ijskast zijn verdwenen. Ze liggen vooraan in ons archief en zijn klaar om
gebruikt te worden. Laten we hopen dat in oktober alles normaal door kan gaan en we verder kunnen met
gewoon te leven.
Als Oude Schoenendoos zijn we te bereiken op onze site www.oudeschoenendoos.nl.
En wanneer de Bieb weer open is, zijn we daar op vrijdagmiddag aanwezig.

Berichten uit het veld

een oude wilg. Behendig kruipt hij tegen de stam
omhoog ondertussen speurend naar insecten in
de schors. Ik vervolg mijn tocht. Onderweg wordt
ik vergezeld door de zang van Koolmezen, Vinken
en Roodborsten.
Op een van de vennen gelegen aan “Op de
Bus” tussen Smakt en Maashees dobberen 4
Wintertalingen. Het zijn kleine eenden waarvan de
mannetjes prachtig gekleurd zijn in deze tijd van
het jaar. De kop van de mannetjes is roodbruin
met een brede groene streep met witte randen. Bij
de staart hebben ze een geelwitte driehoek.

Voorafgaande aan de laatste winter-watervogeltelling van dit seizoen was het dan toch eindelijk
echt hoog water. De Maas was buiten zijn oevers
getreden, de veerpont was uit de vaart, de
Molenbeek stroomde over en overal stonden grote
plassen water. Dat was dus een heel goed vooruitzicht om watervogels te zien. Vol goede moed
stapte ik s’ochtends op de fiets, maar al snel zonk
de moed me in de schoenen. Nauwelijks watervogels te zien. Niet op de Molenbeek, niet op
de plassen en nauwelijks op de Maas. Dat zou
wat worden. Eindelijk water, maar geen vogels.
Gelukkig echter laten de overige vogels me niet in
de steek.
In de Warmeer komt een Goudhaantje kijken wat
ik daar sta te doen met mijn verrekijker in de hand.
Ergens vlakbij roffelt een Grote Bonte Specht
ijverig tegen een dode tak. Op de achtergrond
hoor ik de hatelijke lach van een Groene Specht.
Een Boomkruiper zoekt voedsel op de stam van

Via Smakt fiets ik naar de plek waar de Loobeek
en de A73 elkaar kruisen. Ik stop en voordat ik
mijn verrekijker kan pakken zie ik een blauwe
flits. Het is een IJsvogel die vanuit de rietkraag
opvliegt en zich uit de voeten maakt. Laag vliegt
hij over de beek in de richting van Holthees. Mijn
tocht gaat verder via Holthees en Vierlingsbeek
richting Sambeek. Op de Sambeekse Uitwatering
dobbert een paartje Kuifeenden. Ik vraag me af
of ze hier zullen blijven om te broeden. Vanuit
een perenboom aan de Heikant in Sambeek kijkt
een Steenuil me dromerig aan. Hij geniet duidelijk
van de voorjaarszon. Ik vervolg mijn weg richting
Vortum. Daar waar de Veerweg de dijk overgaat
stop ik even. Vanaf dit hoge uitzichtpunt kan ik
heel mooi de weilanden van de Zurepas overzien.
Kieviten vliegen luid roepend en buitelend boven
de weilanden. De mannetjes sloven zich helemaal
uit om indruk te maken op de vrouwtjes. Een
schitterend schouwspel dat mij voorjaarskriebels
bezorgt. Op een akker zoekt een paartje Witte
Kwikstaarten naar voedsel. Zenuwachtig wippen
hun staartjes op en neer terwijl ze zigzag trippelend over de omgeploegde grond lopen. In de
verte zie ik een Haas die zit te knabbelen aan het

Wintertaling

7

“Zô dol as ’n kuuke”. (Kuiken). Duizelig, draaierig.

verse groen. Het voorjaar is duidelijk in aantocht
en dat stemt mij vrolijk.
Een paar dagen later krijg ik een berichtje van een
dorpsgenoot die 2 Casarca’s gezien heeft bij de
plassen in de weilanden langs de Maas bij “de
Weerd”.
Ik besluit om de volgende dag meteen te gaan
kijken want dat is toch wel heel bijzonder.

“Heej is mit gên hòòlt kapot te kriege”. Hij weigert
het loodje te leggen. Zelfs met een eind hout lukt
het niet hem naar de andere wereld te helpen.
Zomaar een gezegde over een oud, krakkemikkig
persoon die zich - letterlijk - niet liet kisten.
Gelukkig wordt (werd) zoiets zeer zelden in praktijk
gebracht.
“Gôdde geej pestoor bescheid zêgge det ie mit
d’n Hêlligen Ollie beej ôns Vât môt kômme?!”. (
Ga jij de pastoor op de hoogte brengen dat het
slecht gaat met vader en dat hij hem de Laatste
Sacramenten moet komen toedienen.)
“Kloerts”. Blind, naakt vogeltje dat pas uit het ei is.
“Unnen dikke prul”. Een dikke buik.
“Kiek uut ow döp”. Kijk uit je doppen, ogen.

Casarca

“Now hêdde ’t schaop ân ’t schiete”. Nu is het hek
van de dam.

De Casarca of Roestgans is geen gans en het is
geen eend; het is een halfgans. Oorspronkelijk
komt de Casarca uit Zuid-Oost Europa en Azië.
In Tibet en Mongolië is de Casarca heilig voor
Boeddhisten. Als statussymbool zijn ze vroeger
meegebracht naar West Europa. Ontsnapte en
verwilderde vogels hebben zich in Nederland
kunnen vestigen en de laatste jaren hebben ze ook
succesvol gebroed. Het verenkleed is helder oranjebruin, met een kaneel- tot roomkleurige kop. Het
mannetje heeft een zwarte halsband. De Casarca
is ongeveer even groot als een Nijlgans. Vaak
worden ze hiermee verward.
Helaas heb ik de Casarca’s zelf niet meer gezien.
maar wel een paartje Nijlganzen met 10 jongen. De
lente is toch echt al begonnen, ook al waait er een
schrale oostenwind.
Fijne Paasdagen en blijf gezond!

“Kachelpiepevolk”. Tokkies.
“Sjek”. Shag. Lichte sjek, zwaore sjek. Buksjek.
Hierover volgende keer meer.
Nelson

HANDIGE WEBSITES EN APPS
www.hooikoortsradar.nl
Last van hooikoorts? Raadpleeg
deze website, die vertelt je direct
waar en wanneer je met een gerust
hart op pad kunt gaan.

Ton van den Berg

www.gezondheidsplein.nl
Gebeten? Op deze website vind je
per insect hoe de beet eruitziet en
hoe je het beste kunt handelen.
iNaturalist
Maak een foto van een plant, schimmel of
insect en deze applicatie vertelt je wat je
gevonden hebt. Ook handig als je bijvoorbeeld
geprikt bent door een plant of insect, want de
app vertelt je meteen waar je mee te maken
hebt.

18.
“Trêkbuul”. Accordeon.
“Mit de kêrmis zit Wietje Êbbe mit zienen trêkbuul
beej Pietje Thiesse”.
En niet onverdienstelijk. Wietje Ebben kon er wat
van. Helaas is hij jong gestorven.

Natuur in Nederland
Op deze app vind je een selectie van de
mooiste wandelroutes in ons land én informatie
over insecten en planten die je onderweg kunt
tegenkomen.
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Goed ingepakte hondenuitwerpselen mogen in de
normale afvalbakken die in de openbare ruimte
staan of u gooit ze thuis in de afvalbak.
Alleen gehandicapte mensen met een blindengeleide- of gehandicaptenhond hebben geen
opruimplicht voor hondenpoep.
De regels:
• Honden mogen niet verblijven of uitgelaten
worden op een speelweide, zandbak of op een
kinderspeelplaats.
• Binnen de bebouwde kom dient uw hond altijd
te worden aangelijnd
• U dient de uitwerpselen van uw hond binnen
de bebouwde kom altijd op te ruimen en dient
hiervoor een schep/zak of ander opruimmiddel
bij zich te dragen. U riskeert u een boete als u
zich niet aan de regels houdt.
• De boete voor een niet aangelijnde hond is
ongeveer 90 euro.
• De boete voor een niet aangelijnde hond op
een speelweide is ongeveer 140 euro.
• De boete voor het niet opruimen van hondenpoep is ongeveer 140 euro.

Oproep aan de hondenbezitters in
Vierlingsbeek.
RKVV Volharding heeft besloten dat de bloemenactie welke gepland stond voor 12 en 13 mei
niet door zal gaan.
Gezien de maatregelen lijkt het ons niet gepast
om langs de deuren te gaan.
Prioriteit ligt nu bij ons aller gezondheid.

Bij de dorpsraad zijn meerdere klachten binnen
gekomen met betrekking tot de overlast van
uitwerpselen van honden.
Binnen de bebouwde kom van Vierlingsbeek kom
je hondenpoep tegen waar het niet thuis hoort.
Hieronder vind je de spelregels zoals die door de
gemeente Boxmeer zijn opgesteld. Ziet u iemand
die zich niet aan deze regels houdt; spreek hem of
haar dan hier gerust op aan.

Ruim hondenpoep op
Niemand vindt het leuk om in hondenpoep te
trappen, bovendien ziet de straat er vies uit.
Ruim hondenpoep op, zo blijft Vierlingsbeek
schoon. U bent als hondenbezitter altijd verplicht
om een zakje, schepje of een ander opruimmiddel
bij u te hebben.
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Wandelroute Bergjes en
Maasheggen in Groeningen.

Bij wandelknooppunt 25 volg richting 26
Dit is een van de mooiste delen van de route, het
komt het meest overeen met de situatie zoals deze
vroeger was, kleine weilandjes omzoomd door
hoge heggen. Dit gebied is in de zomer warmer
dan elders, vooral doordat er weinig wind is, het
was dus een droog gebied. De boeren maakten in
een hoek van het weiland een diepe drinkkuil voor
het vee waar bijna altijd water in stond.
Men noemde dat een wetterkuul. Zij zijn bijna altijd
omzoomd door struiken of bomen. Het waren een
soort oases, ideaal voor kleine dieren, vogels en
amfibieën.

In en rond Vierlingsbeek en Groeningen is een
netwerk van wandelpaden.
Ze zijn gemarkeerd met routepaaltjes ( zogenaamd
wandelknooppunten) met daarop groene schildjes.
Het bovenste nummer is het nummer van het
paaltje. Daaronder staan de nummers van de
volgende paaltjes op driehoekige stickers die
tevens de richting aangeven.
Een van de mooiste wandelroutes gaat eerst door
de Groeningse bergjes en vervolgens door een van
de oudste cultuurlandschappen van Nederland het
Maasheggen gebied. Deze wandeling is gemakkelijk te vinden, ga in Groeningen via de Maasstraat
naar een viersprong op het einde van de verharde
weg, daar is voldoende parkeergelegenheid en
begint de route. Deze is volledig bewegwijzerd.

Bij wandelknooppunt 26 volg richting 27
Bij wandelknooppunt 27 volg richting 54
Na 150 meter ligt de Tetenberg, waar nog regelmatig prehistorie, romeinse en middeleeuwse
vondsten worden gedaan. Tot in de middeleeuwen
was hier bewoning.

Start bij wandelpadknooppunt nr. 54
en ga richting 58.
Volg dit verharde pad tot een scherpe
bocht naar links.
Ga hier rechtdoor volg dus het paaltje
met de routemarkering.

Tegenover een dikke eikenboom, links van de weg,
ligt aan de rechterzijde een bosje en een akker.
Achter op die akker zijn aanwijzingen gevonden
van een romeinse villa die hier gestaan zou
hebben. Dit deel heet het “geneng”. Hierin zit de
uitdrukking “ginds eind” in het dialect
“guns end” en dat wordt verkort tot Gunend of
Geneng.

Je bent nu op een plaats die al 10.000
jaar practisch onveranderd is gebleven
Bij wandelknooppunt 58 volg richting 57

Nog enkele honderden meters en u bent weer,
na 6 km, bij de Start.

Na 75 meter, volg de routemarkering.
Bij wandelknooppunt 57 volg richting 55

Wilt u meer weten over de wandelknooppunten
of routes in dit gebied neem dan contact op met
de stichting de oude Schoenendoos. ( J. Hendriks
0478 631377)

Na 100 meter een prachtig uitzicht over de
Maasheggen en de weilanden.
Bij wandelknooppunt 55 volg richting 56

Voor meer informatie over dit gebied neem dan
contact op met het IVN
Dorette van Loon 0478-636463 of met
Rolf Boersma 0478-636470
Rolf.boersma@ziggo.nl

We bevinden ons nu in wat: “De zoete pas weiden”
worden genoemd.
Het kleine beekje wat hier stroomt is de Rekgraaf.
De weilanden hier zijn ontstaan lang voordat er
een kadaster bestond in of rond de 14e eeuw. Om
ze te duiden gebruikten de boeren maar ook de
schepenen, namen voor die weilanden.
Zo kom je hier de namen tegen zoals, Heiveld,
Anden Berg, Den Drogen, Engelaars, Neerveld,
de Sprieten of Spieke, Haddelaars, Dupes,
Elzenkamp, Tetenberg en vele anderen. Namen
waarvan we de betekenis of de oorsprong niet
meer kennen.
Terecht noemt men dit gebied het oudste cultuurlandschap van Nederland.
Het is in voorbije 7 eeuwen nauwelijks veranderd,
alleen het aantal heggen is verminderd.
Bij wandelknooppunt 56 volg richting 25
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Bijzonder gezicht op het dorp Vierlingsbeek van Jan de Beijer duikt op
in Parijs
Op 12 maart kwam bij een veilinghuis in Parijs een onbekende tekening van een dorp aan een rivier
onder de hamer. Op het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis werd achterhaald wie de
tekenaar is. Nader onderzoek bracht aan het licht welk Brabants dorp de kunstenaar in beeld bracht.
Klokkentoren
In de veilingcatalogus wordt de tekening
omschreven als een Landschap met een klokkentoren in het verschiet, vervaardigd door
een anonieme Nederlandse kunstenaar. Gajus
Scheltema, liefhebber van achttiende-eeuwse
landschappen en vaste bezoeker van het
RKD, wees ons op dit bijzondere blad in de
Parijse veiling. Conservator Topografie Laurens
Schoemaker schrijft de tekening toe aan Jan de
Beijer (1703-1780), een van de belangrijkste topografische kunstenaars van de achttiende eeuw.
Vervolgens wist Scheltema te achterhalen wát
De Beijer tekende, te weten een gezicht over de
Maas op het Brabantse dorp Vierlingsbeek. Aan
de overzijde van de rivier zijn het nog bestaande
veerhuis Beekerstaaij en de tijdens de Tweede
Wereldoorlog verwoeste Laurentiuskerk te
herkennen.

van Gool schreef in 1751 over De Beijer: ‘Tans is
hy woonachtig in het Dorp Vierlingsbeek; en des
zomers altyt bezig om voor de Boekhandelaers en
Kunstminnaeren te tekenen.’
Pruisische adelaar
Mogelijk heeft De Beijer de in Parijs geveilde
tekening gemaakt terwijl hij wachtte op het
veer dat hem van Bergen over de Maas naar
Vierlingsbeek zou brengen. Een bijzonder detail is
het bord waarop een adelaar is afgebeeld, geheel
rechts op het blad. Tegenwoordig vormt de Maas
hier de grens tussen de provincies Brabant en
Limburg. In de tijd van De Beijer was dit echter
de grens van het hertogdom Kleef, dat toen
onder Pruisen viel. Op het grensbord staat een
Pruisische adelaar.
RKD – Nederlands Instituut voor
Kunstgeschiedenis
Het RKD – Nederlands Instituut voor
Kunstgeschiedenis in Den Haag is het mondiale
kennis- en documentatiecentrum op het gebied
van de beeldende kunsten van de Nederlanden.
Het RKD heeft onder andere twintig conservatoren in dienst met verschillende specialismes,
die studie doen naar Nederlandse kunstgeschiedenis. Al meer dan 85 jaar verzamelt,
onderzoekt, beheert en presenteert
het instituut kunsthistorische informatie voor musea, universiteiten en
publiek. Zie ook www.rkd.nl.

Vierlingsbeek
De Beijer had een bijzondere band met
Vierlingsbeek. Er zijn verscheidene tekeningen met gezichten op en in het dorp van hem
bekend. Zo bezit het Victoria and Albert Museum
in Londen een tekening van het interieur van
de Laurentiuskerk van zijn hand. Op een 1748
gedateerde tekening in de collectie van Het
Noordbrabants Museum in Den Bosch kijken we
vanaf het zandpad bij het veerhuis Beekerstaaij
– de huidige Staaiweg – over de Maas naar het
Limburgse Bergen. De kunstenaarsbiograaf Jan

Jan de Beijer, Gezicht over de Maas op het dorp Vierlingsbeek, ca. 1750, veiling Parijs, 12 maart 2020, nr. 82
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BLOESEM-PRACHT

wandeltocht dit jaar niet door te laten gaan en
te verplaatsen naar de eerste week van juni
volgend jaar. De 41e editie wordt dan gelopen
van 1 t/m 4 juni 2021.

De lente lacht
De zomer wacht
De winter
Sluit z’n deuren,
Het lammetje ruikt
De groene wei
‘t Wonder
Gaat weer gebeuren.

Belangrijkste reden is dat zo kort na het aflopen
van een aantal maatregelen vanwege het coronavirus het nog maar de vraag is of zulk een groot
gezelschap al meteen weer vier dagen achtereen
kan gaan wandelen. Aan de (avond)vierdaagse
Boxmeer doet niet alleen jeugd mee, maar ook
vele oudere deelnemers. De laatste jaren nemen
dagelijks ongeveer 1.700 wandelaars daaraan
deel.
Daar komt nu plotseling ook nog bij dat de startlocatie De Weijer failliet is. Het veranderen van
startlocatie trekt met aanpassing van de routes,
vergunningen, het feestelijk intochtprogramma
en de horeca in deze bijzondere tijden een te
zware en onzekere wissel op de organisatie en de
vrijwilligers.
Vandaar dat is besloten het evenement dit jaar
geen doorgaan te laten vinden en alle energie te
stoppen in de (avond)vierdaagse 2021.

Vol liefde, licht
En vrolijkheid
Brengt zij
Haar bloemkorf mede,
En voed ons
Met haar bloesempracht
Niets en niemand
Houdt haar tegen.
Knoppen ontluiken
Aan boom en plant
Een vreugd
Niet uit te spreken,
Wie is zij toch?
Dat tere kind
Dat lente is geheten.

Waar komt het papier van dorpsblad
Globaal vandaan?

J.Schelbergen-Peeters

Iedereen weet dat papier
wordt gemaakt van hout van
een boom. Maar waar komt
het papier van dorpsblad
Globaal dan vandaan? Hier uit onze eigen
bossen, of toch niet?
Papier bestaat uit cellulose vezels. Deze cellulose
is een lange aaneenschakeling van koolstofatomen, dezelfde koolstof die een boom heeft
opgenomen in de vorm van CO2 uit de lucht. De
stevigheid krijgt een boom door het lignine: een
ander koolstofpolymeer. Lignine is het meest
complexe polymeer dat de natuur heeft gemaakt
en waarvan niemand weet hoe het gemaakt
wordt. In het maken van papier moeten de lignine
en de cellulose van elkaar gescheiden worden.
En dat is een hels karwei.
Maar onze handelsketen begint bij de drukker
‘Multicopy’ in Venray, waar Globaal wordt
gedrukt. Dat is al één stap. Maar Multicopy
koopt het papier in bij Arctic Paper, in Grycksbo
in midden Zweden. Via zeeschepen komt dit in
Rotterdam aan. Nu komen we al dichter bij onze
bron.
Maar we zijn er nog niet: Grycksbo is een papierfabriek. Papier is een eindproduct. In het proces
daarvoor wordt ‘pulp’ gemaakt. Pulp is een halfproduct, en dat leidt ons nog verder Zweden in:
naar Stora Enso pulpfabriek in Kvarnsveden,

Avondvierdaagse Boxmeer
AFGELAST
(2-3-4-5 juni 2020)

Nieuwe datum 1-2-3-4 juni 2021
De (avond)vierdaagse Boxmeer die gepland
stond van 2 t/m 5 juni 2020 gaat definitief NIET
door. Het bestuur heeft vandaag besloten de
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Het Duitse materieel was in de Tweede
Wereldoorlog vooral technisch superieur. Maar de
geallieerden verstonden de kunst van het produceren van tanks in grote aantallen. Uiteindelijk
konden de geallieerden als overwinnaars uit de
strijd komen omdat zij schijnbaar onbeperkt tanks
naar het front konden sturen.
Bij Militracks komen die partijen weer tegenover
elkaar te staan, waarmee het museum weer een
historisch kloppend plaatje neerzet. En het hoopt
met dit bijzondere evenement later dit jaar de
bezoekersaantallen weer naar het normale niveau
te kunnen brengen. Dat is nodig om
de toekomst met vertrouwen tegemoet
te kunnen blijven zien. Informatie over
Militracks vindt u op www.militracks.nl.

Borlänge. Hier wordt de lignine van de cellulose
gescheiden! We zijn bijna bij de bron van de
Globaal: Stora Enso heeft het hout nog verder
naar het noorden ingekocht van een particuliere
boseigenaar ergens in de eindeloze Zweedse
bossen. Die eigenaar heeft na 90 jaar besloten
dat zijn bos gekapt mag worden waarna hij weer
nieuwe bomen zal planten. De dikke bomen gaan
naar de zagerij, de dunnere naar de papierfabriek. Dit is meestal zoals het gaat, maar ook
hier komt Poetin om de hoek kijken! In tijden van
hoge houtprijzen zal Stora Enso ook hout importeren uit Rusland. Dus zelfs hier heeft Poetin een
vinger in de (cellulose)pap. Maar daarmee komen
we zeker bij de bron, ergens ten noorden van St
Petersburg.

Bijgevoegde foto toont links een Sherman tank en
rechts een Duitse Jagdpanther. Beide voertuigen
zullen in september bij Militracks op het programma staan.

Wel mooi dat de vezels waar u nu naar kijkt
misschien al in 1930 onder een romantische
Zweedse midzomernachtzon gevormd zijn in een
klein boompje dat net begon te groeien.
Gert-Jan Nabuurs

Ook Militracks uitgesteld wegens
Corona
Het jaarlijkse evenement Militracks van Oorlogsmuseum Overloon is verplaatst van mei
naar september. Maar krijgt daardoor wel een
bijzonder tintje.
Het Overloonse museum is momenteel dicht. Wat
een topjaar had moeten worden door het 75-jarig
jubileum van de bevrijding dreigt voor het museum
nu een jaar langs de financiële afgrond te worden.
Want ook het evenement Militracks moet wegens
het rondwarende coronavirus worden verplaatst.
Dit zou namelijk in mei plaatsvinden.
Toch hoopt het museum van een nood een deugd
te maken, want het evenement wordt uitgesteld
naar 19 en 20 september. Dat weekend is namelijk
van oudsher ook het moment waarop de bevrijdingsoperatie Market Garden wordt herdacht. En
speciaal voor deze editiezal Militracks dan ook
niet maar alleen Duits materieel presenteren, maar
ook rijdend geallieerd materieel.
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WOORDZOEKER
Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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BEEK
BEKS
GRASLAND
KAPEL
MAAS
PIETERPAD
STROOMDAL

•
•
•
•
•
•
•

BOSTULP
DRIEHOEK
GRUUNINGS
KASTEEL
MAASHEGGEN
PONT
VISTRAP
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BRABANT
GILDE
HEERBAAN
KEIESCHIETERS
OPDETOFFEL
SCHEPENBANK
WATERMOLEN

Hulp bieden of hulp vragen?
Nieuw digitaal platform

ODT20. Aan de eerste namen zal het niet liggen.
WIES, Goldband, Mr. Weazley, Litzberg, NEMSIS,
Slack Attack, Foxlane, Queen’s Pleasure, Froukje
en Speedmobile (foto) zullen op zaterdag 13
juni Op De Tôffel staan. IJs, weder en Corona
dienende.

Door de maatregelen rondom het coronavirus
is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles
nog kunnen of mogen doen. Zij kunnen het huis
niet meer uit omdat er iemand ziek is en hebben bijvoorbeeld hulp nodig. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven van mensen die graag een
ander helpen.
Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen
en op sociale media. Het is goed om te zien dat
inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van
de reguliere vrijwilligers vallen echter zelf in de
kwetsbare doelgroep, dus de betrokken organisaties hebben als doel om samen te proberen om
juist deze doelgroep te ontzien.
Digitaal platform
Met een digitaal platform kunnen alle initiatieven
op een plek samenkomen en wordt voorkomen
dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu
is het belangrijk dat inwoners elkaar goed weten
te vinden. Inwoners van de Gemeente Boxmeer
kunnen gebruik maken van bewonersplatform
www.onsthuus. nl. Op dit platform kan iedereen
een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere
mensen te helpen. Ook (vrijwilligers) organisaties kunnen hier informatie over hun aanbod en/of
diensten delen.

OP DE TÔFFEL | ZATERDAG 13 JUNI |
VRIJTHOF | VIERLINGSBEEK |
WWW.OPDETOFFEL.NL

Digitale vaardigheden
Niet iedereen is digitaal vaardig en weet dit
platform te vinden. Daarom wordt ook de
omgeving opgeroepen om mensen te helpen met
het plaatsen van een verzoek of het zoeken binnen
het aanbod.

www.onsthuus.nl

Treffer

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

EERSTE NAMEN OP DE TÔFFEL
BEKEND

VERLOREN gladde, gouden trouwring.
Verloren op woensdag 1 april.
Instriptie: René + trouwdatum
Heb je hem gevonden? Bel me: Jos
Eggenhuizen
Tel.nr. 0478-632065

Het zijn roerige tijden. Ook voor de organisatie van
Op De Tôffel. Want mag het allemaal doorgaan
of of heeft Corona geen mededogen? Voorlopig
gaan we ‘’gewoon’ ‘door met de organisatie van
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☞

TE HUUR: ROYALE FEESTTENT
Na roerige tijden zin in
een examenfeestje of
een buurtbarbecue?
Huur een tent! Stichting
Op De Tôffel heeft er
een in de aanbieding:
nu van 150 voor slechts 100 euro. De tent is net
zo groot gebleven (10x5 meter), is nog steeds
geheel afsluitbaar en voorzien van verlichting. We
bouwen ‘m gratis voor je op en daarna is ie twee
dagen voor jou.

adverteren
doet verkopen

Mail of bel voor meer informatie of een reservering naar tent@opdetoffel.nl of 06.22268629.

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact
op 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

20% KORTING OP RAAMDECORATIE
Actie geldt van 13 t/m 25 april 2020. Vraag naar de voorwaarden.

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

GORDIJNEN • VLOEREN • RAAMDECORATIE • KLEUR- & INTERIEURADVIES
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Dé metsel- en tegelspecialist

06-30003764

www.johnebbers.nl




















Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Warme Bakker Degen
Reclame 13 t/m 18 april
 Rijst + slagroom
 Pompoenpitbrood
 5 assorti harde broodjes

€ 11,20
€ 2,60
€ 1,95

Reclame 20 t/m 25 april
 3/4 Sinaasappelvlaai
€
 Extra-/dubbeldonkerbrood
€
 8 Zachte bolbroodjes + 2 gratis

9,30
2,60

Maandag 27 april Koningsdag gesloten.
Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl

Ontmoet

17

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

Vraag naar de voorwaarden

Dé m

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

Iedereen is uniek!

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

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

Te Koop

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

06-3000

kijk op de website www.salontoine.nl

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees
Geert Linssen

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

B t
Bart
Gijs
Mole

info@blom

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

Dé Partner vo

pt
e loo 0!
Actijuni 202
t/m

20%

korting op alle
materialen voor
bouwadvies en -begeleiding
tuinberegening!

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

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

Welln

Feesten • Bruilo

Café

De
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

Groeningse

24

In april voor €7,95

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368
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20% KORTING

☞

Uw gezondheid... mijn zorg!

adverteren
doet verkopen

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

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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

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

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

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

Dé metsel- en tegelspecialist

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

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

www.johnebbers.nl

06-30003764

kijk op de website www.salontoine.nl

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356
Te Koop

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Bent u opzoek naar meubels opmaat.
Bart
B
t vaneen
d
den H
Heuvel
l
Maak
dan
afspraak:
info@nlmeubel.nl
Gijs Ermers
DanMolenhoek-Vierlingsbeek
gaan we samen aan de slag
in onze
Tel.: 06-21574452
@blommesteintuin.nl
ontwerpstudio.
info
www.blommesteintuin.nl

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

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

Schootsveld 5

Vierlingsbeek

06-83773243

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

Voor al uw bedrijfsuitingen!

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

Mobiel : 06 - 83442700
E-mail : info@arnothijssen.nl
Telefoon
: 0478 - 631722
Website
: www.arnothijssen.nl
Feesten
• Bruiloften
• Indoor BBQ / Steengrillen
• Koffietafels
• Vergaderingen

Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop

Café - Zaal

rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect

De Zandpoort

tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk
van ons werk.

Groeningen
Boukje Weel
Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T 0478 - 561156
I www.boukjeweel.nl

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

Duurzame oplossingen
& onderhoud in
water, gas, CV en sanitair

Mob.: 06-38092677

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 9.00 uur en van
16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

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

Café - Zaal

De Zandpoort

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

Groeningen

www.everscv.nl

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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