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Geschreven door Sil Buijs,
huiswerkopdracht groep 7-8

6 mei 2020

Het betaald voetbal gaat ook niet door dus de
spelers zijn ook niet samen met trainen en moeten
thuis oefenen.

Thuis vanwege het coronavirus

We sturen ook best vaak kaartjes. Voor de mensen
die in deze coronacrisis jarig zijn, is ook niet leuk er
komt geen bezoek helemaal niks.

Ik vind het coronavirus heel stom omdat we niet
naar school kunnen, niet voetballen, bijna helemaal
niks.

Toen oma jarig was gingen wij als verrassing naar
mijn oma in Deventer toen stond zij op het balkon
en toen gingen wij zingen.

Alleen de winkels zijn open. En je mag er niet met
z’n tweeën heen.

Sommige ouders mogen niet naar hun werk en
zitten thuis te werken. Papa mag nog wel naar zijn
werk maar in het weekend is hij vrij.

Iedereen zit thuis en moet thuis zijn huiswerk
maken. De juffen en meesters hebben nog wat
werkjes voor ons.

Ik kan nog wel videobellen met de juf en de klas op
Google Hangouts maar ik mis iedereen.

Dat is maar goed want anders hebben wij NIKS te
doen. Soms mogen we op de ipad of playstation.

Ik hoop dat deze coronacrisis snel voorbij gaat. Het
is een moeilijke periode voor veel mensen omdat er
veel mensen gestorven zijn.

Ik hoop dat ik er vandaag op mag. Gisteren was het
weekend en kwam een vriend in de tuin voetballen
en darten.

Ik hoop dat wij snel weer naar school kunnen en
dat wij gezond blijven.

Ook dan moeten we afstand houden.
Mijn moeder is elke dag bij ons en helpt ons met
het huiswerk.

Tulpen bezorgd in de Merletgaarde
Bewoners van de Merletgaarde
waren blij verrast met de mooie
tulpen die op 21 april werden rondgebracht. Ze willen de bezorgers van
harte bedanken voor dit bijzondere
gebaar.

Mijn broer zit veel boven op zijn slaapkamer met
zijn iPad en heeft soms videolessen.
Ik ben heel trots op de medewerkers van de ziekenhuizen in de hele wereld want er zijn heel veel zieke
mensen.
Verplegers hebben speciale beschermingspakken
aan en mondkapjes en handschoenen.

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk
De Maasdorpen is gesloten van
maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020.

Het is nou bijna meivakantie maar dan hebben we
toch nog wat werkjes maar dat is niet veel.

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

We moeten 1,5 meter afstand houden en ik mag
niet mee naar de winkel met mama.
Als je geen 1,5 meter afstand houdt dan kan je een
boete krijgen tot wel € 400 en dat wil je denk ik niet.
Op straat loopt er ook vaak politie of de
handhaving.

Letters A t/m J:
Drs. van den Boom
Letters K t/m Z:
Drs. Mooij		

Ik kan mijn opa’s en oma’s niet vaak meer zien
alleen nog op de telefoon.
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tel. 0478 - 641 202
tel. 0478 - 640 840

20 juni

Van de Redactie:
•

•

•
•

•
•

19 t/m
21 juni
27 juni

HOERA de basisscholen (kinderopvang
en buitenschoolse opvang) mogen weer
open! Kunnen de ouders weer een beetje
op adem komen.... Het zal ongetwijfeld
een heel “gepuzzel” zijn: welke groepen
wanneer en vooral HOE!! Veel succes
team Laurentiushof!! En kinderen: veel
(leer-)plezier!.
Er mag óók weer gesport worden: in
de buitenlucht, kinderen tot 12 jaar in
groepjes en 12 tot 18 jarigen op 1,5 mtr.
afstand!! Kei, kei, kei fijn!
Het begin van versoepelingsmaatregelen
is gemaakt; hopen dat er strakjes meer
stapjes bij komen ...
Kei, kei, kei moi om te zien en te lezen
welke initiatieven er allemaal ontstaan,
zodat we er ZIJN voor elkaar en elkaar zo
steunen in deze bizarre, heftige, zware,
eenzame en verdrietige tijd! APPLAUS
voor alle kanjers én voor jezelf/uzelf!
HOUD VOL én BLIJF GEZOND!!
De maker van de puzzel willen we van
harte bedanken voor zijn bijdrage.
Mochten er meer mensen zijn die een
zelfde uitdaging aan willen gaan, dan
houden we hiervoor graag een plaatsje
vrij.

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

AGENDA
2020

30 mei
30 mei
2 juni
7 juni
8 juni
19 juni

30 aug
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
Koningskerkje: Jubileumviering met Peer
Meurkens en Jan Hendriks
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering
VOVG: Fietstocht

1 sept
4 sept
5 t/m 7
9 sept
10 sept
10 sept
12 sept

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

13 sept

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

23 sept

14 sept

26 sept

Abonnementsprijs € 12,50
IBAN: NL77 RABO 0154392502

1 okt
3 okt
6 okt

www.dorpsbladglobaal.nl
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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!
Afgelast (Zanggroep Evergreen 		
Vierlingsbeek: Muziek op de Maas)
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
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
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
AllesBijeen: MARKT i.v.m 5-jarig bestaan
van 15:00 tot 17:00 uur
sept Groeningse kermis 2020
KBO: Fietsmiddag
VOVG: Najaarsontmoeting
DES: Bloemenactie
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!
Gilde Groeningen: Gemeente-			
koningschieten te Boxmeer
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering
KBO: Presentatie Kom in beweging door
Remedica
GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t Interactieve
dorpsquiz Vierlingsbeek-Groeningen
Groenings koor: Bloemenactie
KBO: Dag van ouderen
VOVG: Bezoek aan Slaque in Melderslo

10 okt
10 en
11 okt

11 okt
12 okt
13 okt
19 okt
28 okt
28 okt
3 nov
4 nov
7 nov
9 nov
11 nov
15 nov
1 dec
14 dec
15 dec
17 dec
20 dec

GroeVie: Finale avond en uitslag
‘k Wèt’t; Interactieve dorpsquiz 		
Vierlingsbeek in Zandpoort Groeningen

gemaakt, ondanks het coronavirus om het
Rozenkransgebed samen te bidden .
Het is een oude traditie om in de Mariamaand
samen Maria te vereren en haar hulp te vragen,
die wij in deze tijd dat het coronavirus ons leven
beheerst zo hard nodig hebben .

De Oude Schoenendoos: Tentoonstelling
over de vrijheid en wederopbouw van de
oude gemeente Vierlingsbeek in Zaal 		
Concordia
Gilde Groeningen: Ontbijt voor
vrijwilligers van het Gilde
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Koningskerkje
VOVG: Workshop ‘Joyce’s Bakery’
KBO: Kermismuseum Vortum +Museum
Tonny Ebben
VOVG: Rayonreis
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
VOVG: Creatieve avond
Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang
19.00 uur
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering
KBO: Herfstwandeling
Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht
Sinterklaas in Vierlingsbeek en 		
Groeningen
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering
KBO: Kerstviering
VOVG: Kerstviering
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het koningskerkje aanvang 20:00 uur

Wij willen Moeder Maria vragen ons een hulp
en steun te zijn in deze zorgelijke tijd en ons te
vrijwaren van deze vreselijke ziekte .
Wij nodigen U uit om in de versierde Mariakapel
onder de toren samen te komen bidden en vieren
op de dinsdagavonden 12 - 19 - 26 mei, ‘s avonds
om 19.00 uur.
U bent van harte welkom.

Nieuws over de website
Als u op de site van de Oude Schoenendoos
kijkt ziet u dat er veel nieuws op staat. Van de
bidprentjes van het gebied dat de schoenendoos
behelst zijn 5300 van de 20.000 geplaatst. Ook is
er nog een uitgebreidere site die tevens vermeld
is. U kunt zoeken in verschillende sites, die ook
weer hieraan verbonden zijn.
Het is altijd leuk om er eens op de kijken. Wie
weet wat u tegenkomt. Ziet u een foto die nog een
aanvulling kan gebruiken, zoek contact en laat uw
op- of aanmerking achter. Wij zullen het bekijken
en de veranderingen doorvoeren.
In deze tijd is ook ons archief gesloten. Als u wilt
kunt u contact opnemen. De telefoonnummers
staan ook op de site.

2021

Veel kijk plezier op
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

30 april
en 1
en 2 mei Dansvereniging Bekse Klinkertjes 		
Eurodance 2020 De Wetteling, Venray
12 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2021
26 juni Zanggroep Evergreen
			
Vierlingsbeek: Muziek op de Maas
Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
frans.spiekman@ziggo.nl

Vliegbasis De Peel

MEIMAAND - MARIAMAAND

Zoals we eerder via Globaal al vermeldden wil het
Ministerie van Defensie vliegbasis De Peel gaan
gebruiken als reserve-vliegveld voor de nieuwe
Joint Strike Fighter (F35 jachtvliegtuig). De F35 is
de opvolger van de F16. De bedoeling is dat op
De Peel in een periode van 3 x 6 weken maximaal

De maand mei is de maand dat Maria op vele
plaatsen bijzonder wordt vereerd .
Daarom heeft de Liturgiegroep Vierlingsbeek /
Maashees evenals voorgaande jaren het plan
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3600 vliegbewegingen per jaar worden gehouden.
Uit geluidsmetingen blijkt dat de F35 nog meer
geluid maakt dan de F16 en dat dit voor ons, de
inwoners van Vierlingsbeek, de nodige overlast
kan veroorzaken.
De dorpsraad maakt zich hierover dan ook de
nodige zorgen. Uit onderzoek blijkt n.l. dat
blootstelling aan geluidsoverlast de gezondheid
van mensen wel degelijk kan schaden. Te denken
valt aan: slaapverstoring; toename van stress;
bloeddrukverhoging en hartinfarcten.
Daarnaast kan dit economische gevolgen hebben.
Bijvoorbeeld voor de recreatie, voor de veesector
(stress bij dieren) en de waarde van onze
woningen.

concerten gaan geven. Immers we zullen toch
wel even nodig hebben om de stemmen weer op
peil te krijgen en het repertoire weer op te halen.
Concrete plannen kunnen we nog niet maken.
Helaas. Voorlopig moeten we het samen zingen
missen, maar niet alleen het zingen. Ook de
gezelligheid van het samenkomen op de maandagavonden wordt erg gemist.
De Pinkstermis, gepland op 31 mei, zal geen
doorgang vinden. Lichtpuntje is wel dat het nu
vrijwel zeker is dat de jubileummis van het Gilde
van 2018 uitgezonden zal worden via omroep
KKN. Op welk tijdstip dit zal gebeuren, staat
nog niet vast. In de volgende Globaal zullen wij
hierover kunnen berichten. Toch een mooie manier
om de jaarlijkse traditie van de mis met Pinksteren
voort te zetten.

Om deze gevolgen in beeld te brengen pleit
de dorpsraad voor het instellen van een
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)
waarin deze aspecten door een onafhankelijke
instantie worden onderzocht.
Het Ministerie van Defensie heeft al laten weten
dat zij geen MKBA laat opstellen. Dit is voor
enkele dorpsraden en milieugroepen reden om
aan de omliggende gemeenten van vliegbasis
De Peel te verzoeken alsnog een MKBA te laten
opstellen.
De Dorpsraad Vierlingsbeek heeft daarom het
initiatief genomen om, mede namens de dorpsraden van Maashees, Holthees-Smakt, Overloon,
Vortum-Mullem en Groeningen, een verzoek te
doen aan de gemeente Boxmeer voor een MKBA.
Zo kan achteraf door de gemeente niet worden
gezegd dat men niet op de hoogte was van de
eventuele nadelige gevolgen die de activering van
De Peel kan veroorzaken.
Als er naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen zijn dan kan er contact worden opgenomen
met de dorpsraad.

Op dit moment is er geen ander nieuws van het
Groenings Koor. We proberen u zo goed mogelijk
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
De leden van het koor wensen alle lezers van
Globaal een goede gezondheid toe en hopen in
de nabije toekomst te kunnen melden dat het
Groenings Koor weer ZINGT!
De tentoonstelling over de vrijheid en wederopbouw 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.

Herinneringen aan vervlogen
tijden (9)
Op een ochtend in januari werd het paard van
boer
Hannes van den Broek in de kar gespannen en in
gezelschap van Albert, de zoon van onze gastheer,
ging pappa richting Vierlingsbeek. Het lag in de
bedoeling om zoveel mogelijk huisraad en kleren
naar Wanroij te brengen. Ik had pappa gevraagd
mijn trapauto, die ik al die maanden gemist had,
mee te brengen zodat ik iets had om mee te
spelen.
Na een lange rit over door granaten kapot
geschoten en door tanks stuk gereden wegen
waren ze bij het huis in Vierlingsbeek aangekomen. Mijn vader ging het huis binnen om te
kijken hoe alles er bij stond. In het huis waren
tommy’s gelegerd en die hadden er een puinhoop
van gemaakt. De ravage was enorm en een groot
gedeelte van de huisraad was geplunderd, opgestookt in het fornuis of was in de stellingen rond

De leden van het Groenings Koor ontvingen de
afgelopen week van het bestuur het volgende
bericht: “Naar aanleiding van de beslissingen
van het RIVM en het kabinet m.b.t. de 1,5 meter
afstand hebben wij als bestuur besloten om
voor de zomervakantie NIET meer te repeteren.
Dit zal zowel voor jullie als voor ons een tegenvaller zijn maar het kan niet anders.” Er zit dus
niets anders op en we gaan voorlopig nog niet
met elkaar zingen. En dan kunnen we alleen maar
hopen dat het na de zomer wel mogelijk is om
weer te starten. We wachten de berichtgeving
en de richtlijnen van het RIVM en de regering af.
Dit houdt ook in dat we in het najaar niet meteen
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het huis beland. De commandant wilde mijn vader
meteen het huis uitzetten, want hij dacht met een
plunderaar van doen te hebben. Gelukkig hing de
trouwfoto nog aan de wand en kon hij zich aan
de hand hiervan legitimeren. Het ijs was gebroken
en de commandant nodigde hem uit om met zijn
vrouw naar Vierlingsbeek te komen. Maar pap
vond het met al die soldaten en de verschrikkelijke
rotzooi overziende toch maar beter het aanbod
af te slaan. Nadat men alles in ogenschouw had
genomen besloten ze eerst naar het huis van mijn
opa te gaan. Hier had mijn vader een dekenkist
met kleren in de grond verstopt.

Duitse geschut en konden ze de reis naar Wanroij
in rustig vaarwater voortzetten. ’s Avonds werden
de belevenissen van de twee die dag breed uitgemeten verhaald en was het thuisfront blij dat ze
weer heelhuids thuis waren.
Wordt vervolgd

Vierlingsbeek/Groeningen
MEERDAAGSE REIS KBO GAAT
NIET DOOR.
Van 26 t/m 29 augustus zou KBO Vierlingsbeek/
Groeningen, in samenwerking met KBO Overloon
een reis maken naar het Teutoburgerwald in
Duitsland. De organisatie heeft besloten om deze
reis niet door te laten gaan i.v.m. de coronacrisis,
die ons op dit moment parten speelt.
De organisatie heeft onderling overlegd en zijn van
mening dat de tijd er nu niet voor is om de voorbereidingen door te laten gaan.
Ook het KBO bestuur van Vierlingsbeek/
Groeningen en Overloon zijn het eens met deze
beslissing. Heel jammer, maar we kijken weer uit
naar volgend jaar.

De woning van mijn opa was een zogenaamde
wachtpost en lag ongeveer twee kilometer verder
langs de spoorlijn. Om geen gevaar te lopen op
een mijn te trappen werd er over de bielzen van de
spoorlijn gelopen.
Eenmaal bij de ruïne van opa’s woning aangekomen was de kist gauw gevonden. Helaas had
een koe over de kist gelopen en was de deksel,
die van triplex was, met een hoef doorboort.
Hierdoor waren enkele kledingstukken zo nat
geworden en aangetast dat ze niet meer bruikbaar
waren. De kist werd voorzichtig vanwege het
mijnengevaar naar de spoorlijn gedragen en
vandaar naar het woonhuis van mijn ouders.
Vervolgens werd de kist met de andere huisraad,
zoals tafel, stoelen, naaimachine en fornuis op
de kar geladen. Het fornuis wilden de soldaten
in eerste instantie niet afgeven omdat ze er op
kookten. Een paar soldaten gingen met een
jeep het dorp in en kwamen na een poosje terug
met een ander fornuis. Dit wilden ze mijn vader
meegeven, maar die wilde zijn eigen fornuis.
Mijn vader bood daarop aan de fornuizen te
verwisselen en kon daardoor zijn eigen fornuis
meenemen. De bedden en matrassen moest hij
achter laten want die hadden de soldaten gebruikt
om de ramen, waar geen enkele ruit meer in zat,
te dichten. Er bleven trouwens nog veel spullen
achter want de kar was mudje vol. Maar de
grootste ramp voor mij was dat ze mijn trapauto
vergeten waren mee te nemen. Dat kwam waarschijnlijk ook omdat ze tijdens het laden van de
kar in een regen van Duitse granaten terechtkwamen, afgeschoten vanaf de andere zijde van
de Maas. Hierdoor kreeg Albert opeens ontzettende haast om naar huis te komen. Halverwege
Overloon waren ze buiten het bereik van het

Berichten uit het veld
April is inmiddels al flink gevorderd en het blijft
zonnig en warm. Het kan niet anders of dat moet
gevolgen hebben voor de terugkeer van onze
zomervogels. En inderdaad als ik het veld in ga,
hoor ik overal de vrolijke zang van de Tjiftjaf en de
Fitis. Dat zijn ook meestal de eerste zomervogels
die je hier hoort fluiten.
Op een van mijn fietstochten had ik een ontmoeting met een tamelijk nerveus vogeltje. Vanaf een
paaltje vloog hij naar het dak van een schuurtje
en streek daar neer terwijl hij zenuwachtig met
zijn roodbruine staartje bibberde. Verder was het
vogeltje bijna helemaal roetzwart met een paar

Zwarte Roodstaart
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witte vlekken op de vleugels. Het was een Zwarte
Roodstaart. Hij was dus al gearriveerd, helemaal
vliegend vanuit Noord-Afrika om hier te komen
broeden.

Zijn rechtopstaande oorpluimen vielen goed op
tussen het gebladerte. Voor de rest was hij goed
gecamoufleerd. Het, door het bladerdek, gefilterde
zonlicht maakte hem bijna onzichtbaar.

Zwarte Roodstaarten hebben zich goed aangepast
aan onze leefomgeving. Ze broeden in bomen
en houtstapels, maar ook onder dakpannen en
gaten in muren. Ze hebben zelfs fabrieksterreinen
gekozen om er te broeden.
Via Bergen keerde ik weer terug naar
Vierlingsbeek. Terwijl ik op de veerpont wachtte
op de veerbaas, zag ik een donker vogeltje laag
over het water scheren. Hij kwam recht op mij af
en toen zag ik dat het een Boerenzwaluw was. Het
was de eerste zwaluw die ik dit jaar zag. De eerste
zwaluwwaarneming ontroerd mij altijd een beetje.
Dat komt omdat voor mij de zomer altijd begint
met het zien van de eerste zwaluw. Ik heb zoveel
respect voor dit vogeltje.
Hoe sierlijk hij vliegt en hoe gretig hij ons verlost
van lastige insecten. Bovendien maakt hij elk jaar
twee keer de lange reis vanaf West- en Centraal
Afrika, dwars over de Sahara, naar zijn broedplaats hier. Elk jaar ook keert hij weer op dezelfde
plek terug. Ik vind dat zo ongelooflijk knap voor
zo’n klein vogeltje. Niet voor niets is er een schitterend boek over geschreven. (De Zwaluwen van
Singraven door Erik van Ommen)
Ik krijg extra energie van de positieve reacties die
ik vaak krijg op deze column. Maar dat niet alleen.
Dorpsgenoten benaderen mij soms ook om hun
eigen ervaringen en waarnemingen met mij te
delen. Dat vind ik heel bijzonder.
Inmiddels heb ik ook de Koekoek al weer horen
roepen in de Maasheggen.
Van diverse mensen hoor ik bijvoorbeeld dat
ze Zwartkoppen hebben gezien. Ook kreeg ik
onlangs een tip dat er enkele keren een Ooievaar
op het nest langs de Sleijbergweg gezien is.
Het lijkt net of er meer vogels zijn dan andere
jaren, maar dat is toch niet het geval. Door de rust
tijdens de Corona crisis, horen en zien mensen
meer vogels. Er is minder overstemmend geluid en
mensen zijn daardoor ook alerter op vogel. Door
de relatieve rust komen sommige vogels ook vaker
naar de dorpen terwijl het toch echte bosvogels of
vogels van het buitengebied zijn.
Een goed voorbeeld daarvan is het Appje dat ik
onlangs van een dorpsgenoot kreeg over twee
grote uilen die op klaarlichte dag bij hem in de
tuin zaten. Hij stuurde mij een foto en na deze
grondig bestudeerd te hebben kwamen we tot de
conclusie dat het Ransuilen waren.
Ik besloot een kijkje te gaan nemen en jawel, in
een haagbeuk, goed verstopt tussen de bladeren,
zaten twee prachtige Ransuilen. Het waren
volwassen exemplaren die vredig zaten te slapen
dicht tegen de stam, zodat ze nauwelijks opvielen.
Een van de uilen opende af en toe zijn oranje ogen
om ons dan met een priemende blik aan te kijken.

Ransuil (foto Ton Loeffen)
We hebben nog een poosje gezocht of er een nest
met jongen in de buurt te vinden was, maar dat
leverde niet echt iets op. Ransuilen bouwen zelf
geen nest, maar gebruiken bij voorkeur een oud
Kraaien- of Eksternest.
Ton van den Berg

20.
We blijven nog even op de Molenweg.
Aan de andere kant van Piet Denissen woonde
melkboer Jan van Hoof met zijn vrouw, twee
dochters en twee zonen.
Jan haalde zijn melkproducten bij zuivelfabriek Sint
Laurentius, om die vervolgens uit te venten in het
dorp. Om zich van handelsvoorraad te voorzien
hoefde Jan niet ver met zijn melkkar te rijden. De
zuivelfabriek lag schuin tegenover zijn woonhuis,
aan de andere kant van de straat.
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Aanvankelijk bracht Jan van Hoof alleen melk
aan huis. In de loop der tijd kwamen daar andere
producten bij zoals boter, pap en yoghurt. Dat
liep goed en daardoor kreeg Jan het drukker en
drukker.
Een poosje werd hij geholpen door een van zijn
dochters, Gina. Zij kwam net van school en had
nog geen werk.
Vanaf die tijd ging zij niet meer door het leven als
Gina van Hoof, maar als Gieneke Pap.
Wat zijn ze hier in Bèèk toch vindingrijk.
Velen hier in het dorp zullen Gieneke Pap niet
gekend hebben. Als jonge vrouw kreeg zij
kennis aan een Deen en als ze nog niet dood is
woont ze nog steeds als een zeer oude vrouw in
Denemarken.

zogenaamde T-cellen. Dit zijn cellen in ons lichaam
die cruciaal zijn bij onze afweer. Een toename van
deze cellen betekent dat je minder vatbaar bent
voor virussen. Mocht je dan toch besmet raken
dan werkt je afweersysteem in ieder geval nog
effectiever bij een hoger aantal T-cellen.
Bijkomend voordeel van bewegen is de aanmaak
van stofjes in je lichaam waardoor je je prettiger
gaat voelen. Dopamine en endorfine zijn hier
voorbeelden van. Deze stofjes aangemaakt door
bewegen werken angst en somberheid tegen.
Angst bijvoorbeeld om besmet te worden, zorgen
om familieleden of om de economische consequenties van deze crisis. Somberheid door het
gemis aan sociale contacten en de bijbehorende
eenzaamheid. Bewegen zal deze gevoelens niet
volledig wegnemen en dat hoeft ook niet, maar
stilzitten en somberen is in ieder geval niet het
gewenste alternatief.

Bertje Verhofstad werkte zo’n zestig jaar geleden
als knecht op de molen van zijn broer Frans. Hij
was vrijgezel en stelde geen hoge eisen aan het
leven. Bijna iedereen noemde hem Bêrtje de
Meule.
Hij was een fanatiek supporter van Volharding.
Leefde intens mee langs de lijn. Was er beroerd
aan toe als de rood-witten weer eens verloren
hadden. Hij was er nogal eens beroerd aan toe.
In die tijd had nog nooit iemand gehoord van
WhatsApp, voicemail of mailbox.
Bêrtje de Meule was zijn tijd ver vooruit. Hij had
toen al een mèèlbôks.

Bovendien neemt bij inactiviteit de spiermassa
af. Dit geldt ook voor de ademhalingsspieren. Als
iemand met een Covid-19 besmetting op de IC
terecht komt zijn deze spieren zelfs van levensbelang! Tot slot is al langer bekend dat iemand
met een betere conditie sneller herstelt na een
ziekenhuisopname.
Uit onderzoek van Bureau I&O en de Universiteit
Twente onder ruim 2.300 Nederlanders bleek
dat 99 procent van alle Nederlanders aangeeft
de gevraagde 1,5 meter afstand te bewaren tot
anderen en dat 97 procent vaker de handen wast.
Dat helpt de besmetting met Covid-19 tegen te
gaan.
De besmettingsfactor (het reproductiegetal) is in
Nederland inmiddels gedaald van circa 3,0 naar
onder de een, wat zoveel wil zeggen dat waar
een aantal weken geleden een besmette persoon
gemiddeld drie andere personen aanstak met het
virus, er nu minder dan een persoon besmet wordt
door iemand die reeds is besmet. De maatregelen
lijken vooralsnog dus effectief.

Nelson.

Het genoemde onderzoek liet ook zien dat 93
procent van de ondervraagden zoveel mogelijk
thuisblijft. Bij iedere persconferentie van de
overheid wordt benadrukt dat we zoveel mogelijk
thuis moeten blijven. Dit is bedoeld om het contact
met anderen zoveel mogelijk te vermijden om
besmetting te voorkomen.

Column vitaliteit (6)

“Bewegen is net zo belangrijk als
thuisblijven”
In de vorige column heb je kunnen lezen dat
bewegen een centrale rol heeft in gebieden waar
mensen gemiddeld gezond oud worden. Uit
onderzoek blijkt zelfs dat stilzitten funest is voor
ons afweersysteem. En zolang er geen vaccin is
tegen Covid-19 is ons afweersysteem het enige
wat ons lichaam in kan zetten tegen dit virus.

Het is de vraag hoe deze maatregelen te combineren zijn met aandacht voor voldoende
lichaamsbeweging. De gevolgen van minder
bewegen kunnen heel groot zijn, dat moge
duidelijk zijn.
Wat mij betreft is de oplossing intelligent sporten.
Maak net zoals de regels van de intelligente
lockdown een prioriteit van bewegen. Kijk naar

Bewegen betekent een toename van de
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mogelijkheden van in en om huis bewegen, alleen
of eventueel met gezinsleden. Ben creatief en
daag je zelf uit. Op het moment dat je het warm
begint te krijgen en je merkt dat je ademhaling en
hartslag omhoog gaan heb je de juiste intensiteit
te pakken. Ga wandelen of fietsen, niet in groepen
en met inachtneming van de geldende regels.

geen lekker hapje. In de berm pluk ik klaver wat in
dank opgesmikkeld wordt. Nog een laatste aai dan
gaan we weer op weg. Een paar uur later zijn we
thuis en kijken terug op een mooie zomermiddag,
al is het nog steeds lente.

Leesplenkske

Blijf zoveel mogelijk thuis betekent niet zit zoveel
mogelijk stil.

Op veul momente in oew leve
Godde ien gedachte terug
Duuzend dingen kom de tege
Want de tied get raozend vlug
Alles liekt zo kort geleje
Of ’t gister is gebeurd
Denk, hoe ge vur ut urst nar schol gingt
En ’t is krek of ge ’t wer heurt
Aap, noot, mies, muur, neus, voet, lam, gijs
Riem, muis, ei, juk, het, wip, doos,
Hok, bok, kous

Blijf zoveel mogelijk thuis en in beweging!
Met sportieve groet,
Wouter van Dongen
Fysiotherapie van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te
blijven!”

Thuis

Hoe ge schreef ouw urste letters
Nog me ene bibberende haand
Mit ouw pen stief in de vingers
En de tong tussen de taand
Liever ging de kloertse vangen
Ien de dikke beukenhaag
Inplets mit inkt te moete tobbe
Dun umhoog en dik umleeg

Thuis hoeft niet in huis te zijn. Wij zijn met z’n allen
in de gelukkige omstandigheid om toch het bos in
te kunnen trekken of de fiets te pakken en erop uit
te gaan. Inderdaad, als we een ronde fietsen is het
overal niet druk, maar toch. Veel fietsers komen
we tegen. Proberen op afstand elkaar te passeren
valt niet mee op een gewoon fietspad. De meeste
mensen kijken de andere kant op terwijl er een
“goede middag” klinkt. We groeten terug en rijden
verder. In Wanssum kennen we de weg bijna niet
terug vooral als je er een poosje niet geweest
bent. Verbaasd kijken we rond en denken dat we
weten hoe het ook alweer was. Letterlijk alles is
overhoop gezet. Het duurt nog wel even voor al
dat werk gedaan is.

O, ene wereld vol belofte
Lag nog vur oou in dieje tied
As ge nouw nog get balanse
Ben de veul illusies kwiet
Een ding witte now vort zeker
de ge in ‘t leve evezeer
jukke tege kumt es roze
uut ’t rijke van weleer
aap, roos, zeef, muur, voet, neus, lam gijs
hok bok kous

We gaan verder richting Broekhuizen. In
Blitterswijck is ook veel veranderd. Tante Jet is
gesloten en het pontje vaart niet. Jammer dan
maken we de ronde via de andere kant. Park
Roekenbos is gewijzigd in een nette puinhoop.
Diverse huisjes zijn gesloopt en het puin wordt
afgevoerd wat flinke stofwolken veroorzaakt. Niet
fijn om er door te fietsen.

de klok vertikte rap de dage
wijer weg van aap, roos, zeef
’t plenkske is nie mer te viende
En gen man wit war ’t bleef
Ik zou ok mar gen nei mer maoke
Det is toch immers niks gedaon
Mit de woorde die now IN zien
God wit watter kwam te staon

Via bospaadjes en andere weggetjes komen we
uit bij Meerlo. De zon doet goed zijn best en we
smeren ons nog een keer extra in terwijl we op
een bankje zitten. Een lekkere koek en een pakje
drinken kunnen we wel gebruiken. Het water voor
ons is helder en vol waterplanten in verschillende
kleuren. Rust en stilte alom. Geen vliegtuig te zien
of te horen. Geen tractor of ander landbouwwerktuig geeft een geluid. Zoiets gebeurt niet vaak.

Bar, boos, race, stuur, poet, kneus, ram, grijs,
Bier, buis, geil, sex, stuf, trip, roes,
Rock, shock, uut

In een wei naast ons hinnikt een paard. Het staat
naar ons te kijken. Ik loop erheen en aai het over
de zachte neus. Ze snuffelt aan mijn hoofd en
zoekt naar mijn hand. Tevergeefs, mijn hand heeft
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‘Bèkse’ woordzoeker
Zoek in onderstaand diagram de meegeleverde woorden die allemaal betrekking hebben op Vierlingsbeek.
De overgebleven letters vormen achter elkaar gezet een begrip waarvan als je naar de diepere betekenis
kijkt betrekking heeft op het post-coronavirustijdperk.
Succes met het oplossen!
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ren. Vivara, specialist in producten voor een
diervriendelijke tuin, merkt dat de natuur in
deze moeilijke periode aan veel mensen troost
en afleiding biedt en wil graag helpen. Het bedrijf neemt met steun van Vogelbescherming
Nederland het initiatief om 100 verpleeghuizen, verzorgingshuizen en hospices in Nederland gratis te voorzien van een
mooie vogelvoederplaats. Deze
zorginstellingen kunnen zich vanaf
vandaag aanmelden op
www.vivara.nl/vogelsvoordezorg.

Gratis vogelvoederplaatsen voor
100 verpleeg- en verzorgingshuizen
Tijdens de huidige coronacrisis hebben de bewoners en zorgmedewerkers in verpleeg- en
verzorgingshuizen het extra zwaar te verdu-

Directeur Jan Thomassen: “Mensen kijken in
deze tijd van sociale distantie meer om zich

9

De telefooncirkel, die werkt!
Nu we elkaar niet kunnen bezoeken is het heel
prettig elke morgen iemand te spreken en even
te vertellen hoe het gaat en te bespreken hoe
het met die ander gaat. Dat kan in de telefooncirkel van de SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen
Gemeente Boxmeer), die al jaren bestaat.
Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers en juist
nu is het prettig iedere dag te beginnen met een
gesprekje. Er zitten deelnemers in uit de hele
gemeente Boxmeer.
Een ervaren vrijwilliger start de telefooncirkel rond
9.00 uur. Nadat u gebeld bent, belt u zelf weer
verder naar de volgende deelnemer op de lijst. En
zo verder, tot de cirkel weer rond is.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem
dan contact op met Dette Koenders via Sociom
0485-700500
of mail naar dettekoenders@sociom.nl

heen. De natuur - ook in de eigen achtertuin - valt
weer meer op en geeft plezier en ontspanning.
Dat horen we veelvuldig van onze klanten, maar
ook van de natuurbeschermingsorganisaties waar
we nauw mee samenwerken. Onze partner
Vogelbescherming Nederland bijvoorbeeld heeft
enorm veel reacties gekregen op de gratis vogelcursus die ze aanbieden en ook de live webcams
van vogels in nestkasten worden veelvuldig
bekeken. Voor ons zijn het daarom drukke tijden,
maar we beseffen ons maar al te goed dat veel
sectoren momenteel enorm hard geraakt worden.
We willen iets terugdoen voor de maatschappij,
waarbij we ook de missie van onszelf en onze
partners - het helpen en beschermen van wilde
dieren - niet uit het oog verliezen. Zo is het idee
ontstaan om verpleeg- en verzorgingshuizen in
Nederland een hart onder de riem steken en ze
een stukje natuurbeleving aan huis te bieden.”
Vivara doet een oproep aan Nederlandse
verpleeghuizen, verzorgingshuizen en hospices
om zich in te schrijven via de website www.
vivara.nl/vogelsvoordezorg. Uit alle inschrijvingen
worden er 100 geselecteerd. Bij deze zorginstellingen worden de komende weken complete
vogelvoederplekken geplaatst, voorzien van een
voederpaal, reuze voedersilo, voederhuisjes,
voer en een nestkast. “De lente vind ik persoonlijk voor wat betreft vogels de mooiste tijd van
het jaar. Het vrolijke gefluit in de ochtend, het
drukke gefladder van de oudervogels die een
nest bouwen of hun jongen moeten voeren
en dadelijk de jonge vogels die voor het eerst
uitvliegen. Het is een tijd van nieuw leven en
hoop. Met een vogelvoederplaats laten de vogels
zich nog meer zien bij de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en hospices. Ik hoop dat zowel
bewoners als personeel daardoor af en toe hun
zorgen een momentje opzij kunnen zetten om te
genieten van al het leven om het huis”, aldus Jan
Thomassen.
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HELAAS HELAAS
We zagen het al aankomen maar nu is het definitief: tot 1 september mogen er geen evenementen
plaatsvinden. Dat betekent dus ook dat Op De
Tôffel dit jaar moet worden afgelast. Het festival
wordt verplaatst naar zaterdag 12 juni 2021.
We bedanken onze vrijwilligers, sponsoren,
Bluumkes, artiesten, foodtrucks en iedereen
die een steentje hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van Op De Tôffel 2020 voor hun
vertrouwen en de energie en tijd die ze in de voorbereiding hebben gestoken. We balen enorm dat
het niet doorgaat maar kijken nu al uit naar een
mooie editie in 2021!
Bestuur Stichting Op De Tôffel

Treffer

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

Ruim aanbod voorjaars en zomer
bloeiers uit eigen kwekerij.
Dit jaar: NIEUW!!! !!!
Verschillende soorten tomatenplanten slaplantjes en
kruiden.

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact
op met Lucy Koelen, mailadres:

Extra service: Gratis beplanten
(Exclusief: Planten, potgrond en
kunstmest)
van uw eigen meegebrachte bloembakken
en potten.

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

Geopend van Maandag tot en met zaterdag
Van 09.00 uur tot en met 18.00 uur
Zondags gesloten
Herman en Fien van Bree
Provincialeweg 4b
5827 AB Vortum Mullem
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Tel: 0485-573478
Mob:06-51617836

☞

adverteren
doet verkopen








Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek






Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821







Warme Bakker Degen





Reclame 11 t/m 16 mei
 3/4 Limoen mint vlaai
 Spelt meergranen donker
 Appelflap

€
€
€

9,30
2,60
1,20

Reclame 18 t/m 23 mei
 3/4 Limoncellovlaai
 Tarwebrood
 Pistoletje wit

€
€
€

9,30
2,10
0,30

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag
gesloten.
Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl

Aangepaste
bereikbaarheid
Rabobank Land van
Cuijk & Maasduinen

Het Coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid. Het stelt jou
en onze medewerkers bloot aan nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Wij blijven
ons tot het uiterste inspannen om jou als klant te helpen.
Via de Rabo App en Online Bankieren kun je veel bankzaken 24 uur per dag zelf
regelen. Telefonisch zijn wij bereikbaar op (088) 722 66 00. Voor urgente zaken
is ons adviescentrum in Beugen volgens de reguliere openingstijden geopend.
Onze kantoren in Cuijk, Mill, Gennep en Boxmeer zijn tot nader order gesloten.
Ga voor meer informatie en onze contactgegevens naar: rabobank.nl/lvcm

Zorg goed voor jezelf en pas goed op elkaar!
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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

Ga voorbereid de zomer in!

In mei 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!

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

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

Voor al uw bedrijfsuitingen!

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Spoorstraat 58 | 5821 BEZoekt
Vierlingsbeek
| Telefoon
(0478)
63 22 35
u een creatieve
uiting voor
uw bedrijf?
Wij ontwerpen uw
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop

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

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

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

Dé metsel- en tegelspecialist

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

Boukje Weel

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

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

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

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

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
BentMolenhoek-Vierlingsbeek
u opzoek naar meubelsTel.:
opmaat.
06-21574452

Maak
dan een afspraak: www.blommesteintuin.nl
info@nlmeubel.nl
@blommesteintuin.nl
info
gaan
weontwerp,
samen
aan en
dehetslag
in onzevan uw tuin
DéDan
Partner
voor het
de aanleg
onderhouden
ontwerpstudio.
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

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

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

Café - Zaal

De Zandpoort

Restaurant - Grand café - Proeverij

Dé metsel- en tegelspecialist

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.
www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Groeningen
Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548
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06-30003764

www.johnebbers.nl

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

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

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

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

www.everscv.nl

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

VERKRIJGBAAR BIJ ABC;
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

* DIVERSE SOORTEN MUURVERVEN
* DIRECT OP KLEUR TE MAKEN

112
0900-8880

Bijvoorbeeld: Brander Superdeck,
uitstekende dekking, extreem mat.

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/

16

