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Minibieb Vierlingsbeek
Op ‘t Hulder 7 staat een minibieb met leesboeken voor zowel kinderen als volwassenen
die gratis te leen en te ruil zijn. Neem gerust
een boek mee, plaats deze op een later
moment terug of ruil deze tegen een gelijkwaardig boek. De minibieb is nu sinds eind
april open en er is nu al een dagelijks wisselend
aanbod in boeken doordat er boeken meegenomen worden en waar weer nieuwe boeken
voor in de plaats komen. Momenteel staat er
ook een legpuzzel in de minibieb. Ook deze is
gratis te leen of te ruil tegen een gelijkwaardige
puzzel.
Ook aan de jeugd is gedacht! In de minibieb
zijn kinderzwerfboeken te vinden voor alle leeftijden. Een kinderzwerfboek heeft geen vaste
eigenaar maar kan steeds weer doorgegeven
worden aan een ander kind of op een openbare
plek achter gelaten worden. Boeken mogen
teruggeplaatst worden in de minibieb maar
deze boeken mogen ook weer achtergelaten
worden in bijvoorbeeld de supermarkt of de
wachtkamer van de tandarts. Elk kinderzwerfboek heeft een aparte code. Wanneer je een
kinderzwerfboek vindt kun je de code invoeren
op www.kinderzwerfboek.nl.
Hierdoor kan je het boek op zijn
zwerftocht volgen!
Heb je zelf kinderboeken die je graag zou willen
laten zwerven? In de minibieb liggen stickers
en folders waarmee het mogelijk is om ook van
jouw boek een kinderzwerfboek te maken! Heb
je boeken over voor (jong)volwassenen? Ook
deze mogen in de minibieb geplaatst worden,
mits er nog plek in de kast over is.
Ben je flink aan het opruimen en heb je
meerdere boeken waarvoor je een geschikte
bestemming zoekt? Neem dan contact op via
Instagram en Facebook: minibiebvierlingsbeek.
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In deze uitgave willen wij enkele mensen
bedanken voor hun waardevolle bijdrage
voor Globaal! Ben en Ton!.
Ben (Pijls) voor de boeiende, spannende,
levensechte herinneringen aan vervlogen
(oorlogs-) tijden. Een verhaal voor jong en
oud en om nooit meer te vergeten. Dank je
wel hier voor!
Ton (van den Berg) voor het “bij ons thuis
brengen van de vogels en de natuur”,
zeker bijzonder waardevol in deze bizarre
“thuis blijf tijd”. We genieten volop van
dat alles in onze tuin, buurt, dorp en
omgeving. We kijken naar en praten over
de vogels die we zien haast met nét zo
veel passie en plezier omdat we ze terug
herkennen uit de verhalen en van de
foto’s! Dank je wel hier voor.
DES 1 heeft de 1e training (conform de
Corona-richtlijnen v.h. RIVM) o.l.v. de
nieuwe trainer achter de rug!. Het komend
seizoen komt het zeer jonge DES1 uit in
de 1e Klasse!!! Kei, kei, kei veel succes
dames! Houd ons op de hoogte!!
Houd vol en blijf gezond!!

13 juli
18 t/m
20 juli
25 juli
25 juli
11 aug
13 t/m
16 aug
23 t/m
26 aug
26 aug
29 aug
29 aug
30 aug
1 sept

AGENDA
2020

30 mei
30 mei
1 juni
8 juni
20 juni
27 juni
27 juni

5 t/m
7 sept
9 sept
10 sept
10 sept
13 sept

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: 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
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof

Groeningse kermis 2020
KBO: Fietsmiddag
VOVG: Najaarsontmoeting
DES: Bloemenactie
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
26 en
27 sept Koningskerkje: expositie Theo van 		
Kessel
1 okt
Groenings koor: Bloemenactie
3 okt
KBO: Dag van ouderen
3 en
4 okt
Koningskerkje: expositie Theo van 		
Kessel
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 en
11 okt De oude Schoenendoos: Tentoonstelling
over de vrijheid en wederopbouw van de
oude gemeente Vierlingsbeek in Zaal 		
Concordia

Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Deze maand GEEN oud ijzer ophalen!
Omroep Land van Cuijk: Uitzending
jubileummis 2018 Gilde Groeningen met
Groenings Koor
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering
Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang
19.00 uur
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

Dorpsblad Globaal
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Advertenties: Tel: 06-41209403
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
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www.dorpsbladglobaal.nl
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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

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

14 dec
15 dec
17 dec
20 dec

Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering
KBO: Kerstviering
VOVG: Kerstviering
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het koningskerkje aanvang 20:00 uur

2021
30 april
t/m 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
11 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!
Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
frans.spiekman@ziggo.nl
trainer-coach Wim van den Munckhof uit Swolgen
in de jeugdcompetities de ene na de andere titel.
“Ik ben benieuwd naar hen, en zij naar mij”, zegt
Ugen met een brede lach op zijn gezicht. “Ik heb
ze in de zaalcompetitie een aantal keren zien
spelen en, ja, talent hebben ze zeker. Snelheid,
fanatisme, een goed schot, enthousiasme: het is
een mooie uitdaging om met dit team uit te komen
in de eerste klasse. Ik ben benieuwd hoe ze het
gaan doen. Als ik het nu moet zeggen, denk ik dat
een plek in de middenmoot zeker mogelijk moet
zijn. Maar laten we eerst maar eens met de eerste
trainingen beginnen.” En die zullen zonder partijtjes zijn. “Lichamelijk contact is niet mogelijk, we
moeten afstand houden. Dat maakt het inderdaad
wel lastig, maar aan de conditie en het schot kan
natuurlijk wel gewerkt worden. Ach, ik ben allang
blij dat er weer gesport kan worden.”
Eigenlijk zou Ugen pas komend seizoen aan
de slag gaan in Vierlingsbeek. Maar doordat
vanwege het coronavirus een streep werd gezet
door de huidige competitie, besloot Wim van den
Munckhof het stokje al eerder aan hem door te
geven. DES richt het vizier nu al, begin mei, op de
start van het nieuwe seizoen. Deze week maakte
de technische commissie (tc) ook al de teamsamenstellingen met bijbehorende kaders bekend.
“We hebben de afgelopen maanden keihard
gewerkt om DES weer op de kaart te zetten”, zegt
Marijn Tacken namens de tc. “En we zijn erg trots
op het resultaat. Zowel organisatorisch als speltechnisch zijn enorme stappen gezet. We hebben
met DES 1 weer een vaandelschip, een uithangbord, maar zeker zo belangrijk is dat bij de jongste
jeugd het aantal leden gestaag groeit. We hebben

Vierlingsbeekse club richt blik op nieuwe seizoen

“DES zit in de lift””
Iedereen mag zich sinds kort weer uitleven op
de sportvelden. Maar vooral bij sporters vanaf 13 jaar kunnen nog lang niet alle remmen los
vanwege de restrictie van anderhalve meter afstand. “Maar we zijn blij dat we weer kunnen
trainen”, zegt Rinus Ugen, de kersverse trainercoach van korfbalvereniging DES in Vierlingsbeek.
Hij staat te popelen om te beginnen aan de eerste
training. En datzelfde geldt voor de korfbalsters
van DES. Want ze zijn nieuwsgierig naar elkaar.
Het is Bevrijdingsdag, maar desondanks wordt op
de velden op sportpark Soetendaal getraind. De
eerste conditionele en technische stappen worden
gezet met het oog op het nieuwe seizoen, waarin
de huidige A-jeugd van de Vierlingsbeekse korfbalclub onder leiding van de ervaren korfbaltrainer
uit Deurne de stap naar het wedstrijdkorfbal gaat
maken. Komend seizoen komt het zeer jonge
DES 1 uit in de eerste klasse. De afgelopen vier
seizoenen greep het team onder leiding van
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de afgelopen week, toen bekend werd dat de
jeugdtrainingen begonnen, opnieuw een aantal
nieuwe leden mogen begroeten, ook uit omliggende dorpen als Overloon. Dat is ook wat we
willen, een regiofunctie bekleden voor de korfbalsport. Net zoals Volharding dat doet als
voetbalclub. We hebben voor komend seizoen
in onze ogen ook een sterk technisch kader, met
Rinus Ugen als hoofdcoach en een groot aantal
oud-korfbalsters en speelsters van DES 1 als
trainer-coaches van de jeugdteams.” Met een
lach: “DES zit in de lift, dat is een ding dat zeker
is. Als meisjes uit de regio Vierlingsbeek willen
korfballen, in mijn ogen de leukste meidensport
die er is, dan moeten ze bij DES zijn.”
Ook interesse om lid te worden of deel te nemen
aan een van de kennismakingstrainingen? Meld je
dan aan via tc@des-vierlingsbeek.nl.

Open trainingen
korfbalvereniging DES
Korfbalvereniging DES houdt de komende
weken open trainingen op de dinsdagavonden.
Alle kinderen, ook niet-leden, mogen deze
periode aansluiten bij de korfbaltrainingen.
DES speelt en traint tijdens de veldcompetitie
in Vierlingsbeek, tijdens de zaalcompetitie in de
winter in sporthal De Raaijhal in Overloon.
De training is voor kinderen van groep 2 t/m 4
van 18:00 - 19:00 uur en kinderen van groep
5 t/m 8 van 18:40 - 19:40 uur. De trainingen
vinden plaats op het korfbalveld van sportpark
Soetendaal in Vierlingsbeek. Tot en met de
zomer wordt er alleen getraind, vanwege het
coronavirus starten de competities (waarschijnlijk) in september weer.
Het is nu dus een mooi moment om in te
stappen en kennis te maken met korfbal. Dat
geldt overigens ook voor kinderen in oudere
leeftijdsgroepen. Ook zij zijn na aanmelding via
de mail van harte welkom. Verdere informatie
over bij welk team zij vervolgens aan kunnen
sluiten, volgt daarna zo spoedig mogelijk. Graag
even aanmelden op onderstaand mailadres als
jullie willen komen.

De eerste training, conform de coronarichtlijnen
van het RIVM, van DES 1 onder leiding van de
nieuwe-trainer-coach staat op het punt van beginnen.

Aanmelding en/of vragen? Stuur dan een mail
naar tc@des-vierlingsbeek.nl

uitgesteld kon worden. Het is van groot belang dat
de uitgestelde zorg voor reguliere patiënten weer
opgeschaald kan worden. Nog langer uitstellen lijdt
tot onherstelbaar functieverlies. Met behulp van het
protocol kunnen fysiotherapeuten de reguliere zorg
op een veilige en verantwoorde manier verlenen.
In de afgelopen weken is er hard gewerkt om
klaar te zijn voor het moment dat deze beslissing genomen zou gaan worden. De praktijk ziet er
iets anders uit, er is extra rekening gehouden met
hygiëne en het is gelukt om de nodige persoonlijke
beschermingsmiddelen in te kopen. Wij zijn er klaar
voor en vinden het oprecht fijn weer iets voor u te
kunnen betekenen; gewoon bij ons in de praktijk!

Veilige fysiotherapeutische zorg
Donderdag 30-04-2020 kwam het RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne) en VWS (ministerie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport) met het bericht
waar veel mensen met smart op zaten te wachten.
We kregen groen licht om de fysiotherapeutische zorg behoedzaam en stapsgewijs weer op te
schalen op basis van een protocol zoals opgesteld
door onze beroepsgroep het KNGF. Goed nieuws
én een beslissing die ook echt niet nog langer

Omdat de nieuwsberichten elkaar snel opvolgen de
laatste tijd verzoeken we u onze site te raadplegen
voor de meest actuele informatie.
Tot ziens in onze praktijk.
Met sportieve groet,
Fysiotherapie van Dongen
Toine, Ellen, Joey, Menta, Susan en Wouter
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Nieuwsflits MFA Vierlingsbeek

“Kernendemocratie en burgerparticipatie”.
Terwijl men tegelijkertijd pleit voor een nieuwe
gemeente Land van Cuijk waar de verbinding
met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de dorpen en wijken centraal
staat om hen (nog meer) in hun kracht te laten
komen.

“COLLEGE GEMEENTE BOXMEER NEGEERT
BURGERPARTICIPATIE IN VIERLINGSBEEK
EN DAT PIKKEN WE NIET!”
Het is alweer een poosje geleden dat we in
een goed gevulde zaal “Concordia” bij elkaar
waren. Op maandagavond 25 november 2019
voelden we als dorpsraad/regiegroep onder de aanwezigen een grote saamhorigheid
om de mogelijkheden grondig te laten onderzoeken voor een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening voor Vierlingsbeek
en Groeningen. Deze saamhorigheid werd bevestigd door een groot aantal mensen, die op
deze avond ook nog eens schriftelijk hebben
aangegeven iets in het geheel te willen betekenen. Niet alleen een positieve geluid maar
ook de massaal opgestoken groene briefjes bij het stemmen over het indienen van een
daarvoor benodigd onderzoeksbudget onderstreepten deze grote mate van eensgezindheid.

Op 11 juni 2020 gaat de gemeenteraad een
beslissing nemen over het collegevoorstel tot afwijzing van ons verzoek naar een
onderzoeksbudget.
DIT MOETEN WE TOCH NIET WILLEN?
Wat kunnen we (nu) nog doen?
De regiegroep sluit in de komende weken aan bij
fractievergaderingen van alle politieke partijen
van de gemeente Boxmeer om het gehele proces
toe te lichten. Doel van deze gesprekken is om
ons verhaal in het juiste perspectief te plaatsen.
Daarbij gaan we ervan uit dat de gemeenteraad
als geheel grote waarde hecht aan kernendemocratie en burgerparticipatie maar ook aan
het verantwoord en met visie investeren van
gemeenschapsgelden.

Wat is er vervolgens gebeurd?
De dorpsraad/regiegroep heeft de input van
deze bewuste avond geïnventariseerd en
verwerkt in een advies aan het college van de
gemeente Boxmeer. Na het aanbieden van dit
advies en een aanvullend gesprek daarover op
het gemeentehuis, heeft de verantwoordelijk
wethouder verzocht om de aanvraag voor het
onderzoeksbudget nog verder te onderbouwen
en te concretiseren. Dat is aansluitend door
de regiegroep uitgevoerd via een zogenaamde
“oplegger”.

We hebben inmiddels intensief gesprekken
gevoerd met onze lokale vertegenwoordigers
in de gemeenteraad, de heren Jan Stoffelen
(CDA) en Marc Oudenhoven (VDBLO). We
hebben veel vertrouwen in hun invloed binnen
hun partij. Ook gaan we nog inspreken tijdens
de commissie-vergadering op 4 juni a.s. en
de raadsvergadering op 11 juni a.s., waar het
voorstel tot afwijzing voorligt.
Het doel
Ons doel blijft een onderzoek naar dé gemeenschapsvoorziening die het beste is voor
Vierlingsbeek en Groeningen in de komende
20 jaar en mogelijk langer. Zonder gedegen
onderzoek op basis van een samenhangende
visie; behoeften; (on)mogelijkheden en exploitatiescenario’s van een gemeenschapsvoorziening
voor alle inwoners, kun je hier nu geen enkele
uitspraak over doen. Iedere investering met
gemeenschapsgeld die nu zou worden gedaan,
zonder een grondige oriëntatie te doen, is er
eentje die het risico met zich meebrengt dat we
over 5 jaar zeggen: “hadden we maar...”

Wat is de situatie op dit moment?
Het advies van de dorpsraad/regiegroep
heeft echter geresulteerd in een collegevoorstel aan de gemeenteraad om het gevraagde
“Onderzoeksbudget voor een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening Vierlingsbeek”
af te wijzen. Helaas moeten we als dorpsraad/
regiegroep constateren dat de inhoud van het
collegevoorstel veelvuldig is gebaseerd op
aannames, interpretaties en ogenschijnlijke
gevoeligheden. Verder wordt de indruk gewekt
dat er geen eensgezindheid is in Vierlingsbeek
en Groeningen. Als dorpsraad/regiegroep zijn
we van mening dat we ons hier als gemeenschap niet bij neer moeten leggen. Mocht dit
onderzoeksbudget daadwerkelijk afgewezen
worden (waar wij natuurlijk niet van uit gaan), dan
wordt er ons inziens een duidelijk signaal vanuit
een gemeenschap onder de mat geveegd en
worden we als dorp(en) dus de komende 20 jaar
“afgevinkt”.

SAMEN STAAN WE STERK !
Heeft u nog ideeën voor (ludieke) acties, die ons
in het proces de komende weken zouden kunnen
helpen, dan horen we dit uiteraard heel graag en
liefst op korte termijn.
Dorpsraad/Regiegroep MFA
Vragen of ideeën?
Bel of mail gerust met 06-54661197
MFAVierlingsbeek@gmail.com

Met deze handelswijze gaat het college
volgens ons ook totaal voorbij aan het begrip
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wat gegeten had voelde ze zich alweer een stuk
beter en mocht mijn zus Truus en ik bij haar op
bezoek. Rietje lag op een zogenaamd opkamertje.
Dat is een kamer die boven een verhoogde kelder
ligt. We moesten een trapje met een paar treden
op en kwamen zo bij haar kamertje. Het patiëntje
keek nog wel een beetje bleek, maar wij geraakten
toch al gauw aan het spelen met Rietjes poppen
en haar poppenwagen van een soort gevlochten
pitriet. Na een poosje viel mijn oog op een doosje
lucifers bij een kandelaar met een kaars. Deze
werd gebruikt bij het naar bed gaan, want er
was geen elektrisch licht voor handen door de
oorlog. Ik vond het wel leuk om het kaarsje aan
te steken en de beide meisjes vonden het ook
wel interessant. Op een gegeven moment kwam
ik op het idee om met de lucifers te schieten. Ik
had dit ome Huub ook wel eens zien doen. De
brandende lucifers schoten door de kamer en de
beide meisjes giechelden en krijsten dat het een
lust was en dat moedigde mij aan om nog meer
lucifers af te steken. Na een poosje kwam Miet,
de oudste dochter van onze gastheer, af op al dat
lawaai. Tot haar ontzetting zag ze de hele slaapkamer vol nevelige rook en het stonk er ontzettend
naar zwaveldamp. In de consternatie die ontstond
maakte ik dat ik weg kwam. Later hoorde ik dat
er een beginnend vuurtje was geweest in het
poppenwagentje van Rietje. Toen mijn vader ’s
avonds thuiskwam, want hij was met de zoons
van de boer naar het veld, kreeg ik een flinke
uitbrander. Plus een flink pak slaag tegen mijn
achterste waar ik een paar gloeiende billen aan
overhield.

Afgelopen week ontvingen
de leden van het Groenings
koor een leuke en lekkere
verrassing. “Een zoete
muzikale groet in deze
moeilijke tijd” stond er op
het kaartje van het bestuur.
Dit cadeautje is door alle
leden erg gewaardeerd en inmiddels waarschijnlijk
door de meesten al wel verorberd.
Vanuit het koor valt er op dit moment weinig of
geen nieuws te melden. Maatregelen worden
versoepeld, maar koorrepetities zitten er nog niet
in. KBZON en VNK zijn aan het onderzoeken
hoe het in de toekomst zal kunnen werken. Het
bestuur volgt dat op de voet en zal zich
natuurlijk beraden op de mogelijkheden in de
toekomst. Voorlopig repeteren wij tot de zomer
niet. Helaas.
Maar er is ook leuk nieuws. Met Pinksteren kunt u
het koor en het Gilde zien en horen op de
regionale omroep. De uitzending van de jubileummis van het Gilde 2018 is op 2e Pinksterdag
om 11 uur op Omroep Land van Cuijk.
Heeft u geen zin in of behoefte aan een hele mis
dan kunt u ook eens via deze link een impressie
van het koor zien en horen. https://youtu.be/
W9-y1_6atrw In dit korte flmpje wordt u
meegenomen van mis naar kerstconcert naar
culinaire klanken en kerstconcert. Heel leuk om
eens even te bekijken.

De winter is voorbij en de lente dient zich aan. Het
wordt een mooi voorjaar en pappa gaat geregeld
naar ons huis in Vierlingsbeek om het huis weer
een beetje bewoonbaar te maken. Het huis heeft
verschillende voltreffers gehad (zo noemen wij de
inslagen van de granaten) en alles wordt provisorisch hersteld. En dan midden maart is de grote
dag aangebroken dat we weer naar huis gaan.
De boerenwagen wordt vol geladen met onze
schamele spullen en van onze gastheer krijgen
we proviand en een half geslacht varken voor de
eerste weken mee. Wij zoeken ons een plaatsje
bovenop en tussen onze huisraad. Uitgezwaaid
door de familie van den Broek gaat het richting
Vierlingsbeek. Naarmate we dichterbij huis
komen worden de sporen van de oorlog duidelijker zichtbaar. Overloon is bijna geheel verwoest
en de huizen op de Overloonseweg zijn of zwaar
beschadigd dan wel door brand volledig verwoest
en we vragen ons af hoe het er thuis uit zal zien.
Wij worden spoedig uit onze droom geholpen
want we krijgen ons huis in het vizier.

Het Groenings Koor wenst u veel kijk- en
luisterplezier.
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 hebben
we in 10 uitgaves van Globaal een (vervolg) verhaal geplaatst, 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 (10e en laatste deel)

Op afstand kunnen we zien dat de schuur
helemaal is vernield, maar het woonhuis oogt
nog redelijk. Als we echter dichterbij komen zien
we de gaten die provisorisch zijn gedicht en de

Op een dag bleef Rietje ’s morgens in bed. Ze was
ziek, een griepje of zoiets. Nadat ze ’s middags
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Apotheekhoudende huisartsenpraktijk
De Maasdorpen is gesloten van
maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020.
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.
Letters A t/m J:
Drs. van den Boom
Letters K t/m Z:
Drs. Mooij		

tel. 0478 - 641 202
tel. 0478 - 640 840

Berichten uit het veld
Er was ruzie bij de buren. Althans, er was ruzie op
het dak van de buren. Bij gebrek aan een open
schoorsteen of een geschikt hol in een boom,
heeft een paartje Kauwen besloten om een nest te
bouwen achter de zonnepanelen op het dak van
de overburen. Lekker warm en natuurlijk gratis
elektriciteit. Een Zwarte Kraai, die ook een nest in
de buurt heeft, vond het tijd om ook eens poolshoogte te nemen bij de zonnepanelen. Maar
dat was zeer tegen de zin van de Kauwtjes. Met
gerichte duikaanvallen probeerden ze de Kraai op
andere gedachte te brengen. Als volleerde straaljagerpiloten voerden ze om beurten een duikvlucht
uit op het hoofd van de Kraai. Die probeerde
telkens de aanval af te weren met zijn forse snavel.
Op een gegeven moment mengde een, in de buurt
wonende, Merel zich ook in de strijd. Dat werd
de Zwarte Kraai toch echt te veel. Luid krassend
verliet hij het dak en vloog terug naar zijn nest
verderop in het park. Toen de rust wedergekeerd
was, streek een Witte Kwikstaart neer op het dak
en begon uitgebreid zijn verenpak te poetsen. Een
schitterend schouwspel in de vroege ochtendzon.

dichtgespijkerde ramen met hier en daar een
stukje mica of een stuk ruit die voor een beetje
daglicht moet zorgen. Alles ziet er desolaat uit en
wetende hoe alles er uit zag toen we in september
vertrokken en ondanks dat het mooie lenteweer
was, moet het voor onze ouders toch een heel
moeilijke thuiskomst zijn geweest. Zij moesten
immers met vijf kinderen weer helemaal van voren
af aan beginnen. Met een kapot geschoten huis
en een inboedel - zover die niet was gestolen
- die toch wel heel erg beschadigd was. Dit
vooral doordat veel spullen gebruikt waren om
de stellingen mee te versterken en te maken.
Bovendien had pappa buiten wat steun geen
inkomsten want de paarden, wagen en de kar
waren door de Duitsers meegenomen. De steenkolen, briketten en de eierkolen - want onze pap
had een kolenhandel - waren ook gestolen. Geen
fijne vooruitzichten als je bedenkt dat we een
jaar daarvoor nog een welvarend middenstandsgezin vormden. Maar wij mochten nog van geluk
spreken want wij hadden het overleefd.

Inmiddels zijn de Gierzwaluwen ook weer gearriveerd in Vierlingsbeek. Hoog in de lucht draaien
ze sierlijk hun rondjes, ondertussen op zoek naar
vliegende insecten.

Rondom het huis en de wei achter het huis
stond het gras door het vette voorjaar wel een
halve meter hoog. Met daartussen een keur van
bloeiende weidebloemen en zo had onze thuiskomst toch nog een feestelijk tintje.

Gierzwaluwen
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Gierzwaluwen blijven bijna hun hele leven in de
lucht. Ze landen alleen om te broeden. Ze kunnen
al vliegend wel 500.000 km afleggen. Behalve lang
vliegen kunnen ze ook snel vliegen, tot wel 200
km/u. Hun Latijnse naam “Apus apus” betekend
“zonder poten”, en die hebben ze dan ook nauwelijks. Als een Gierzwaluw op de grond valt, kan
hij niet meer zelfstandig opstijgen. Zonder sterke
poten kan hij namelijk geen sprongetje maken om
in de lucht te komen, zoals andere vogels dat wel
kunnen. Gierzwaluwen overwinteren in tropisch
Afrika, in het gebied tussen Zaïre en Mali. Ook
daar blijven ze non-stop vliegen. Ze slapen zelfs
tijdens het vliegen. Elk jaar komen ze hier naartoe
om te broeden. Tegen eind augustus begin
september vertrekken ze weer. Ze broeden in
kolonies, vaak onder dakpannen van gebouwen en
hogere huizen. Ik probeer al enkele jaren te achterhalen waar ze precies broeden in Vierlingsbeek.
Tot op heden is het mij niet gelukt om daar
achter te komen. Alle tips zijn zeer welkom. De
Gierzwaluwenstand is de laatste jaren nogal
achteruit gegaan en alle informatie over deze
sierlijke en mysterieuze vogel is welkom.

Dit is meteen een goede gelegenheid om af te
sluiten want het is mijn laatste column van dit
voorjaar. Ik stop weer een poosje om me de
komende maanden bezig te kunnen houden met
mijn andere hobby’s, waaronder dit jaar voor het
eerst met vlindertellingen. In de herfst hoop ik dan
weer terug te komen met nieuwe ervaringen vanuit
het veld. Geniet van het mooie weer en de vogels
om u heen!
Ton van den Berg
email (tbv info Gierzwaluw):
tonvdberg55@gmail.com

De wind en het riet
Groen riet met bruin gebloosde pluimen
de roep van een meeuw boven de rivier
het geluid van ’t bruisende water
het is heerlijk vertoeven hier
een veerboot deint mee op ’t ritme van de golven
over m’n hoofd wiekt een vogel in een wijde vlucht
in de verte het silhouet van een kerktoren
strak afgetekend in de blauwe lucht

Onlangs, tijdens een wandeling door de
Maasheggen bij Vortum, hoorde ik dit jaar voor
het eerst de roep van de Zomertortel. Vroeger
was dit een veel voorkomende vogel in de zomer.
Tegenwoordig staat de Zomertortel op de rode
lijst als kwetsbare soort. Het is de enige duivensoort van Nederland die in de herfst wegtrekt naar
West Afrika. Onderweg wordt er in diverse landen
op hem geschoten en dat is niet goed voor deze
schaarse soort.

een wei vol kleurrijke bloemen
’n milde wind die met m’n haren speelt
de wereld is bestrooid met zonnestralen
die aan ons alle warmte geeft
dromend aan de waterkant
luisterend naar de geluiden in het riet
kom ik stil tot de gedachten
overal waar leven is
is eens een wonder geschied.
J. Schelbergen-Peeters
( uit de bundel : licht en schaduw )

Zomertortel
Vervolg bijnamen.

De Zomertortel is een mooie kleine duif met een
enigszins geschubd verenkleed en een soort
parelsnoer in de nek. De roep is een verdragend en spinnend “turrr turrr turrr”. Het is een
echt zomers geluid dat mij op warme dagen weer
doet denken aan mijn jeugd op de boerderij. Daar
word ik heel blij van. Tortelduiven staan bekend
als een symbool van de liefde. Dat komt omdat
Tortelduiven vaak hun leven lang dezelfde partner
hebben.

In 1989 bestond Volharding 75 jaar. Er werd toen
een jubileumboek uitgebracht onder de titel “Van
Staay tot Soetendaal II”. Talrijke foto’s sierden
het boek en de teksten werden bijna allemaal
geschreven door Frans Jansen Jr., voetballend
in een lager elftal, voornamelijk bestaande uit
oudere spelers. Frans woonde (woont nog steeds)
in Venray, maar hij is een rasechte Bekenaar. Een
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zoon van Frans Jansen Sr., destijds werkzaam als
timmerman bij aannemer Gerrit Simons (d’n dikke
Siem).
De mensen hier noemden hem Frans Koets. Waar
die bijnaam vandaan kwam? Ik zou het niet weten.
Een broer van hem, Piet, die een soort opzichter
was bij de gemeente, noemden ze Piet Koets.
Die van Koets konden het mooi zeggen.
Zo ook Junior (hoewel hij inmiddels ook al weer de
vijfenzeventig is gepasseerd).
Een poosje geleden hadden we het samen over
Jan Fransen, de excentrieke hoefsmid, wiens
werkplaats gevestigd was schuin achter “De
Wildeman”, waar het nu vol staat met woningen.
Hij was vrijgezel en woonde onder een dak met
twee, eveneens ongetrouwde, zusters. Men
noemde hem – waar hij zelf natuurlijk niet bij stond
– Lômpe Jan. Hij had zijn bijnaam waarschijnlijk te
danken aan zijn ietwat ongepolijst voorkomen. Jan
is al weer bijna dertig jaar niet meer onder ons.
“Pèèrd beslaon?”, zei Frans Jansen, “dor haj
Lômpe Jan gên gereedschap vûr nodig. Dè deuj
mit de blote háánd!”.

wonderlijkheid van het menselijk organisme.
Als we het alleen gaan hebben over “klachten”
dan kan het zijn dat we over het hoofd zien hoe
geraffineerd eenieder in elkaar steekt. Terwijl
het belangrijk is om te beseffen dat het meestal
gewoon goed gaat. Zelfs als het niet helemaal
goed gaat, dan is er nog steeds heel veel dat wel
goed gaat. Het respect voor deze complexiteit kun
je zover doortrekken als je zelf wilt. Net zoals ons
menselijk lichaam complex in elkaar steekt geldt
dit ook voor onze directe omgeving, de natuur, de
planeet, het universum, het…. Vul maar in.
Dit gezegd hebbende zoomen we nu even in op
ons menselijk lichaam. Neem nou bijvoorbeeld
het hart; een spier van 300 gram die ons bloed
rondpompt en onze bloedsomloop in stand houdt.
Dit lijkt misschien een volledige beschrijving maar
doet dit recht aan de complexiteit ervan?
Het kloppen van het hart lijkt een vanzelfsprekendheid waar we ons vaak niet bewust van zijn. Maar
hoe bijzonder is het dat dit na de nodige embryonale celdelingen spontaan ontstaat en in stand
blijft tot het moment dat we sterven. Biologische
gezien is de efficiëntie van het hart verbazingwekkend. Als we goed voor onze gezondheid zorgen
kan het hart wel 100 jaar onafgebroken werken,
“24/7”. Zonder verzorging, reiniging, zonder
reparatie of vervanging.
Het hart is, zoals alle organen en structuren,
opgebouwd uit cellen. Om een idee te krijgen hoe
groot 1 cel is moet je je voorstellen dat je 33.000
cellen op een rijtje moet leggen om één centimeter aan cellen te krijgen. En een cel is zeker
niet het kleinste waar te nemen onderdeel van
het menselijk lichaam. In de celkern van iedere
cel vinden we ons DNA. Hier ligt een ongekende
hoeveelheid informatie opgeslagen; de blauwdruk
van ons bestaan. Je moet je voorstellen dat in
dit DNA (en dus in iedere cel) een hoeveelheid
informatie ligt opgeslagen vergelijkbaar met 200
telefoonboeken van 1000 pagina’s. Als wij dit dag
en nacht zouden lezen zou het ons 9,5 jaar kosten
om deze informatie te lezen. Een celdeling in het
menselijk lichaam duurt echter ongeveer 19 uur
waarin de informatie van het DNA gelezen, gekopieerd en gecontroleerd wordt op fouten. De
snelheden van de processen binnen een cel zijn
ongekend hoog en efficiënt. En alsof dat nog niet
complex genoeg is, moet je je realiseren dat in
één mensenleven tienduizend triljoen celdelingen
plaatsvinden (een getal met 22 nullen). Iedere cel
met zijn eigen specifieke functie.

Zo hebben de ouderen onder ons ongetwijfeld wel
eens gehoord van Kobus Keûk (een zwerver die in
een onderaards hol op de Hei woonde), Toon Tik
(een horlogemaker) en Jan d’n Del (handelaar in
konijnenvellen). Dat waren allemaal bijnamen. Tot
mijn spijt ben ik niet op de hoogte van hun echte
namen. Wie weet ze?
Over bijnamen ben ik nog niet helemaal uitverteld.
Met uw welnemen kom ik er over een paar afleveringen op terug.
Nelson.

Column vitaliteit (7)

“Een wonder”

Ook wil ik stilstaan bij de plasticiteit van het
menselijk lichaam. Met andere woorden: het
lichaam is in staat zich aan te passen aan de
omstandigheden. Het zelf herstellend vermogen is
hier een voorbeeld van. Als je een keer een wondje
oploopt is het alleraardigst om je hier eens heel
bewust van te zijn. Relatief nieuw wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat ook hersenen continu

Fysiotherapie is een paramedisch beroep dat
zich bezighoudt met de behandeling van klachten
aan het steun- en bewegingsapparaat van de
mens. Voordat ik in de volgende columns inga
op specifieke “klachten aan het steun- en bewegingsapparaat” wil ik eerst even stilstaan bij de
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in beweging zijn en dat zelfs ons DNA aan verandering onderhevig is. De opmerking “het zit nu
eenmaal in de genen” gaat dus niet meer op. En
gezien de plasticiteit van onze hersenen kun je
bij een opmerking als “zo ben ik nu eenmaal” de
nodige vraagtekens zetten. Je hersenen bestaan
uit ongeveer 86 miljard hersencellen met nog een
veelvoud aan verbindingen onderling.
Ik heb me in deze column nog beperkt tot het
fysieke lichaam. Dit is zeker nog niet volledig en
zelfs een beperkte weergave. Trek deze lijn maar
eens door naar ons immuunsysteem (afweersysteem), hormonale systeem, centrale zenuwstelsel,
vertering enzovoorts. Daarbij spelen ook minder
tastbare processen als bewustzijn, gedachtes en
emoties een cruciale rol in het geheel.
Het menselijk lichaam; hoe meer je er in verdiept,
des te wonderlijker het wordt.
Ik kan me voorstellen dat het wellicht wat duizelt
van de getallen. Vandaar even afsluiten door terug
te gaan naar de kern. Het moge duidelijk zijn dat
“de mens” meer is dan de som der delen. Het
menselijk organisme is bijzonder complex van aard
en staat ook nog in relatie met zijn/haar omgeving.
Goed om hier bij stil te staan en dankbaar te zijn
als alles goed gaat. Zo niet dan helpt dit inzicht in
het ondersteunen van het lichaam in zijn aanpassend en zelf herstellend vermogen.
Ik durf in ieder geval met zekerheid te zeggen dat
met het lezen van deze column ten minste tienduizenden en waarschijnlijker honderdduizenden
nieuwe verbindingen in je hersenen zijn aangemaakt. Is het geen wonder?

Wendy de Boer werkte als (kinder-) verpleegkundige ook op andere afdelingen van het universitair
ziekenhuis in Nijmegen, zoals de long- en de
cardiologieafdeling. Daarvoor verdiende ze haar
sporen onder meer als kraamverzorgende bij
Groene Kruis Noord-Limburg en op de afdeling
algemene chirurgie in het St.-Elisabethziekenhuis
in Venray.
“Tevens volgde ik stages op afdelingen dementie
en psychiatrie tijdens de verschillende (vak-)
opleidingen die ik in de loop der jaren heb gevolgd
en afgerond. Ik ben (kinder-)verpleegkundige,
breed opgeleid, met een schat aan ervaring in veel
verschillende (deel-)gebieden van de zorg. Ik hou
van zorg, ik hou van mijn vak, maar ik hou vooral
van het helpen van mensen. Dat heb ik jaren
gedaan als verpleegkundige, en dat ga ik nu ook
doen als zelfstandig zorgverlener in de thuiszorg:
Oprecht zorgend.”

Met sportieve groet,
Wouter van Dongen
Fysiotherapie van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te
blijven”

Oprecht zorgend biedt alle vormen van verpleging en verzorging. Kleinschalig, met korte lijntjes
en persoonlijk. “Zorg op maat: dat is waar ik voor
sta. Ik werk daarbij ook zoveel mogelijk samen
met mensen uit de eigen omgeving van de cliënt:
hun familie of hun sociale netwerk. Tevens heb
ik nauw contact met andere zorgverleners uit de
buurt, zoals de huisarts, apotheek, fysiotherapeut,
welzijnsorganisaties en het ziekenhuis. Ook kan
ik verder kijken dan een concrete zorgvraag en
daarvoor ook samen met de cliënt en samen met
de andere partijen in de gemeente, zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties of mensen
uit de buurt, een oplossing voor hun zorgvraag
zoeken en ze misschien doorverwijzen. Wellicht
een beetje zoals vroeger, maar met de middelen
van nu: zorg op maat. Ik kan ze adviseren, begeleiden, of doorverwijzen als dat voor hen de beste

Wendy de Boer start met eigen onderneming:
Oprecht zorgend

Specialistische verpleging en
verzorging bij u thuis
Oprecht zorgend is de naam van de nieuwe
particuliere thuiszorgorganisatie van Wendy de
Boer (19-09-1971) uit Vierlingsbeek. De Boer
werkte als verpleegkundige de laatste vijftien
jaar op de kinderafdeling van het Radboudumc,
maar kiest nu voor een nieuw avontuur: een
eigen zorgbedrijf. “Soms zeggen ze weleens:
voor de gezondheidszorg moet je geboren zijn.
En in mijn geval is dat ook zeker zo”, zegt de
in Horst-America geboren en getogen De Boer
enthousiast.
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zorg of ondersteuning biedt. Vakbekwaam en
specialistisch.”
Oprecht zorgend is hét nieuwe adres voor specialistische verpleging, kindzorg, palliatieve zorg,
zorg en begeleiding bij dementie en persoonlijke
verzorging. Meer weten? Kijk dan op de website
www.oprechtzorgend.nl
of neem contact op met Wendy de
Boer via e-mail
oprechtzorgend@gmail.com of
telefoon 06-21946425.
Oprecht zorgend is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 77699181. Wendy
de Boer staat als (kinder-)verpleegkundige tevens
geregistreerd in het BIG-register.

documenten, foto’s, tekeningen, brieven, briefkaarten, pamfletten, digitale platforms en filmpjes
van het dagelijks leven.
Wat kunt u doen?
Inwoners, organisaties en bedrijven uit heel
Brabant kunnen materiaal per post sturen
naar het Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC), o.v.v.
‘Coronacollectie’, Postbus 81, 5211
NW ’s-Hertogenbosch. Het liefst
ontvangen we het digitaal via:
https://coronacollectie.bhic.nl.

Persoonlijke kattebelletjes, foto’s, filmpjes,
brieven, briefkaarten, posters en tekeningen

Help het BHIC bij het opzetten
van de coronacollectie van
Brabant

U vindt daar ook een formulier waarmee u gemakkelijk bestanden kunt uploaden en verzenden
en informatie over het materiaal dat we zoeken
en aan welke eisen het moet voldoen. Komt u er
niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op
via coronacollectie@bhic.nl.

Het Brabants Historisch Informatie Centrum
(BHIC) in ’s-Hertogenbosch roept mensen op
materiaal in te leveren dat een beeld geeft van
de coronacrisis in onze provincie. Het coronavirus heeft op dit moment zo veel invloed op onze
samenleving, dat we ons dit nog lang zullen herinneren. Wij willen graag informatie verzamelen, zodat historici over 50 of 100 jaar ook nog
kunnen onderzoeken hoe wij deze crisis hebben
meegemaakt en wat er gebeurde in onze samenleving. We vragen daarom aan iedereen, Brabanders, organisaties en bedrijven uit deze regio,
om foto’s, filmpjes en documenten in te sturen
die iets zeggen over deze tijd. Een selectie daarvan zal worden opgenomen in onze collectie.

BHIC,
Brabantse Geheugen
Bent u op zoek naar iets uit het lokale verleden
dat u interesseert? Bijvoorbeeld over uw woonplaats, vereniging of een persoon? Vele delen
van gemeentelijke archieven uit onze provincie
zijn te vinden bij het BHIC (Brabants
Historisch Informatie Centrum)
https://www.bhic.nl/
het-geheugen-van-brabant

De sluiting van horeca, scholen, musea en
theaters, de stille straten en het thuiswerken
en thuis les krijgen. Maar ook het niet naleven
van de maatregelen enerzijds, en de sociale en
creatieve initiatieven die ontstaan om elkaar te
helpen anderzijds. Deze pandemie is een ‘historische gebeurtenis’ van formaat, daarover bestaat
weinig discussie. Daarbij wordt Oost-Brabant ook
nog eens aangemerkt als het epicentrum van het
coronavirus.
Wat wij precies zoeken
Het BHIC zoekt materiaal dat deze periode in
onze provincie typeert: bijvoorbeeld persoonlijke
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voor mantelzorgers, om er even uit te zijn en even
te kunnen ontspannen. Dat is allemaal een stuk
lastiger op dit moment. We worden gevraagd thuis
te blijven. Er is niet veel te doen ter ontspanning,
terwijl u dat als mantelzorger juist zo hard nodig
hebt.
Beste mantelzorgers in de gemeente Boxmeer,

Het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk ondersteunt mantelzorgers ook in deze coronacrisis
zo goed mogelijk. Met informatie, een luisterend
oor en als wegwijzer naar andere instanties. Kijkt
u eens op www.mantelzorglvc.nl of bel 0485846739.

De coronacrisis is zeker voor u een extra zware
tijd. Een aantal van u kan nu niet de zorg geven
die u zou willen, omdat dit nu slechts op afstand
kan. Als u wel kunt zorgen voor uw zieke partner,
familie of vrienden is dat onder moeilijkere
omstandigheden. De angst voor besmetting en om
deze over te brengen, weegt bij u nog zwaarder.
Ook zijn er mensen die u als mantelzorgers onder
uw hoede heeft, die al een hele tijd niet meer naar
de dagbesteding kunnen.

Ik dank u allemaal heel erg hartelijk voor uw
tomeloze inzet in deze moeilijke periode.
Hou vol! Maak er het beste van en maak gebruik
van de hulp die er is.
Burgemeester Karel van Soest

Er is in deze tijd veel aandacht voor medewerkers in de zorg. Terecht krijgen zij veel aandacht,
wordt er voor hen geapplaudisseerd en worden er
bloemen gebracht naar ziekenhuizen. Onze helden
worden ze genoemd. Zij moeten hun werk op dit
moment onder hele zware omstandigheden doen
en dat wordt gelukkig ook zeer gewaardeerd in de
samenleving. Voor mij zijn mantelzorgers ook zorgmedewerkers en daarmee helden!

MOVE4LIFE SB ROC NIJMEGEN
Sporten voor het goede doel Filipijnen ROC
Nijmegen Sport en Bewegen
Als eerste wil ik, Megan Thijssen, iedereen die
mij heeft gesponsord van harte danken. Hoop
dat jullie allemaal genoten hebben van de lekkere
gebakjes met Pasen. De ingrediënten zijn gesponsord door LekkerBèks. Ook mijn tante wil ik
hiervoor bedanken. We hebben een bedrag van
€ 375,- opgehaald voor MOVE4LIFE. Dit bedrag
komt totaal ten goede aan de sponsering voor de
reis naar El Nido.

Bij het Centrum voor Mantelzorg Land van
Cuijk staan in onze gemeente 1173 mantelzorgers en 139 jonge mantelzorgers geregistreerd.
Mantelzorger bent u vaak 24 uur per dag, 7 dagen
in de week. Soms wordt er iets georganiseerd

Op 29 december hebben wij ook met ruim 200
medestudenten 1,5 uur non-stop gesport en zo als
startkapitaal al 2500 euro bij elkaar gekregen. De
actie is daarna verder gegaan en loopt nog steeds.
Bovenstaande actie heb ik samen met mijn tante
bedacht. Het was leuk om te doen en zeker ook
een succes.

Mantelzorgers
bedankt,
supertrots op jullie!!

Zoals jullie misschien al gelezen hebben zou ik
op 6 juni 2020 met nog 17 andere studenten van
ROC Nijmegen vertrekken naar de Filipijnen. Wij
gaan daar stage lopen vanuit de opleiding Sport
en Bewegen. Samen gaan we met docenten op
de Filipijnen aan de slag om gymnastiek mogelijk
te maken op 3 bassischolen. Deze 3 basisscholen
zijn in El Nido te vinden op het eiland Palawan.
Wij gaan docenten trainen op de 3 basisscholen
zodat een leerlijn lichamelijke opvoeding opgezet
kan worden. Een groot deel van de opbrengst zal
gebruikt worden voor nieuw sportmateriaal.

telefoon: 0485-846739
e-mail: info@mantelzorglvc.nl
website: www.mantelzorglvc.nl

Ik heb met verschillende studenten gesproken
die dit al hebben gedaan en mede door hun ervaringen wilde ik ook een bijdrage leveren. Heb
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er dus super veel zin in. Zou over een maand
eigenlijk al gestart zijn met dit geweldige avontuur.
Maar helaas………

grote besparingskansen biedt. Zo bouw je mee
aan een groene gemeente Boxmeer én pluk je de
vruchten.”
Kijk voor meer informatie op
www.boxmeer.nl/duurzaamheidslening

In verband met de coronacrisis is onze reis uitgesteld. We hebben goede hoop dat hij alsnog
doorgaat na deze coronatijd. Onze docent is
samen met de organisatie op de Filipijnen aan
het kijken of wij eind dit jaar of begin volgend jaar
alsnog de stage doorgang kunnen laten vinden. Ik
houd jullie op de hoogte.

Binnenkort voorzichtige en veilige
heropening Bibliobeek:

Groetjes,
Megan Thijssen

Inmiddels is landelijk bekend gemaakt dat bibliotheken vanaf maandag 11 mei weer open
mochten! Dat was goed nieuws alleen waren de
veiligheidsmaatregelingen op dat moment nog niet
allemaal duidelijk.
Bibliobeek vindt het belangrijk om zo snel mogelijk
open te gaan, maar uiteraard met aangepaste en
duidelijke veiligheidsregels.
We gingen daarom niet meteen op 11 mei open.
Om alles veilig te laten verlopen voor vrijwilligers
en bezoekers, zijn we nog druk bezig met aanpassingen, waarbij we uitgaan van de adviezen van
RIVM en de landelijke richtlijnen binnen de bibliotheeksector. Dit kost nog tijd en we vragen daarom
uw geduld.
Stap 1: Juni 2020 (exacte datum volgt nog)
De eerste stap is dat we gereserveerde boeken
gaan uitgeven aan de deur van Bibliobeek. Zodra
een boek voor je klaar staat, nemen we contact
met je op.

Duurzamer door te lenen? In
Boxmeer kan het!
Steeds vaker kiezen particulieren en verenigingen voor energiebesparende maatregelen als
zonnepanelen, die zij bekostigen via de duurzaamheidslening van de gemeente. Van deze
lening is zo goed gebruik gemaakt dat de gemeenteraad besloten heeft om het budget voor
de leningen aan te vullen met €500.000,-.

Stap 2:
Onze vrijwilligers krijgen een duidelijke instructie
over de werkwijze m.b.t. veiligheidsmaatregelen. Hierbij houden we terdege rekening met
en hebben respect voor de vrijwilligers die onder
de risico-groepering vallen. Tegelijkertijd gaan we
ook aan de slag met het installeren en het eigen
maken van een nieuw registratiesysteem vanuit
Biblioplus.
Ook wordt het contact met de basisschool de
komende week weer opgepakt om te komen
tot duidelijke afspraken voor wat betreft de
‘her’opening.

Met een budget van €800.000,- is de duurzaamheidslening op 1 maart 2019 van kracht gegaan
om inwoners en verenigingen te ondersteunen
bij duurzame aanpassingen aan de woning of het
verenigingsgebouw. Daar werd dankbaar gebruik
van gemaakt, waardoor de gemeente dichter bij
haar doel komt om energieneutraal te zijn. De
aanvulling van €500.000 maakt het mogelijk om
deze koers door te zetten, met nog meer inwoners
en verenigingen die kiezen voor duurzame
maatregelen.

Stap 3:
Pas daarna gaan we de deur ‘echt’ openen, maar
met aangepaste openingstijden en met strikte
veiligheidsmaatregelen. U kunt hierbij denken aan
o.a. plexiglas bij de balie. De 1,5 meter afstand
handhaven, 10 m2 per klant en maximum aantal
klanten.
Plaktape op de grond voor looproutes, handen
desinfecteren met gel bij binnenkomst, mandjes
voor de boeken, etc.

Wethouder Bouke de Bruin: “We zien dat veel
inwoners deze lening benutten om zonnepanelen
te installeren. Je produceert zo je eigen duurzame
energie én verlaagt ook nog eens je energierekening. Dat is natuurlijk een win-winsituatie. Steeds
vaker wordt de duurzaamheidslening ook ingezet
voor isolatie, wat de CO2-uitstoot verlaagt én
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We houden u op de hoogte via social media,
dorpswebsite en Globaal.
Wij vragen dus nog even uw geduld en dan hopen
we namens vrijwilligers van bestuur van Bibliobeek
iedereen weer snel te zien!

MUSEUM VAN POSTZEGEL TOT
TANK
Tonnie Ebben herinnert het zich nog goed: 15
september 2018 leek het een gewone rondleiding van een familie in zijn museum Van Postzegel
tot Tank in Groeningen. Die familie bleek echter
familie Thijssen te zijn die vroeger in Vierlingsbeek
woonde. Ze hadden gehoord van het museum in
Groeningen en wilden de collectie bekijken en de
verhalen horen van hier uit de omgeving.
Chris Thijssen, zoon van uitbaters Lei en Stien,
had spullen in de auto liggen en na eerst mij en
het museum gezien te hebben, vond hij dat de
spullen op de juiste plek zou zijn in het Groeningse
museum.

Heeft u spullen of feiten die met de
Tweede wereldoorlog in onze regio te
maken hebben? Neem contact op met
Tonnie Ebben:
www.vanpostzegeltottank.nl.

Vlogs over het belang van de
vrijheid
Afgelopen 5 mei heeft Nederland 75 jaar vrijheid
gevierd. Om ondanks de corona-situatie stil
te staan bij het belang van de vrijheid en de
Tweede Wereldoorlog, gaat het museum ‘van
Postzegel tot Tank’ in Groeningen wekelijks
vlogs maken over de Tweede Wereldoorlog.
Deze vlogs zijn gestart op 12 mei en zullen
wekelijks online komen.
In samenwerking met zeven studenten van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen plaatst
Tonnie Ebben, eigenaar van het museum,
iedere week twee vlogs op YouTube. De vlogs
gaan over gebeurtenissen en voorwerpen uit
de Tweede Wereldoorlog. In totaal zullen er
zes vlogs online komen, waarbij iedere vlog
zal gaan over één specifiek jaar uit de Tweede
Wereldoorlog.

Het bleek zeer interessant spul van het verzet te
zijn! Veel rapporten en foto’s, maar ook andere
spullen.
Het was zo interessant dat Tonnie aan Chris vroeg
het eens allemaal op te schrijven. Dat boekwerk is
nu, na veel zoek- en speurwerk, eindelijk klaar.
Tonnie: “Lei Thijssen, alias Krijn Ars, verzetsman
uit Vierlingsbeek, heeft veel betekend en gedaan
met meer verzetsmensen hier uit de buurt. Het
is uitzonderlijk dat er zoveel van deze groep /
persoon bewaard is gebleven en nu voor altijd
bewaard zal blijven in de vorm van een boek & de
spullen in het museum.”

De vlogs komen drie weken lang, iedere
dinsdag en vrijdag online op het YouTubekanaal van BeClover Events. Ter afsluiting van
alle vlogs zal er op 2 juni a.s. een online quiz
plaatsvinden voor alle geïnteresseerden. De
quizvragen zullen gebaseerd zijn op de informatie uit de vlogs.

Titel van het boek is ‘Dur zitte doeve op ’t dak’.
Dat was het codewoord van de verzetsmensen als
er onraad was of als er andere personen waren die
het niet mochten horen wat er verteld werd.
Chris wil mensen uitnodigen die mee willen
denken over uit welke mensen dat verzet in
Vierlingsbeek én omgeving bestond. Zijn email
adres: cete36@outlook.com.

Op dinsdag 12 mei is de eerste vlog verschenen
op het YouTube-kanaal van BeClover Events.
De vlogs zijn te vinden zijn onder de naam:
‘BeClover Events’ op YouTube en zijn voor
iedereen te bekijken vanaf ieder moment.
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In deze coronaperiode is Schijt aan de Grens
druk met het verbinden van mensen en te helpen
daar waar nodig is. Met name wordt de aandacht
gericht op de mensen die nog zelfstandig thuis
wonen en in deze periode aan huis gebonden zijn.
Op donderdag 14 mei jl. werden de bewoners
aan de Merletgaarde en het Kloosterhof verrast
met een muzikaal optreden van Erik en Gertie
uit Boxmeer. Met Engels- en Nederlandstalige
liedjes wisten zij in een mum van tijd gezelligheid
te creëren. Daarnaast was glazenwasser mr. Bling
druk met het wassen van de ramen. Dit natuurlijk
op geheel ludieke eigen wijze. En, alles op gepaste
afstand natuurlijk.

Bij het horen van muziek of schatergelach gingen
voordeuren open en kwamen mensen naar buiten.
Sommigen bleven achter het raam, maar vaak
ging de deur open. Buren die elkaar al weken niet
meer gezien of gesproken hadden zagen elkaar
weer, ook op afstand!
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Zowel de artiest(en) als de bewoners waren enorm
enthousiast. Vele blije gezichten en lovende
reacties. En daar wordt het voor gedaan!
Schijt aan de Grens beschikt over een gevarieerd
aanbod. Weet je iemand die in deze bizarre tijd wel
een steuntje in de rug kan gebruiken, neem dan
contact op met ons. Dit kan via info@schijtaandegrens.nl of via 06-21974611.

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets GRATIS ophalen en weer thuisbrengen
voor reparatie?
Dat kan op dinsdag en donderdag,
bel of mail ons.

Kijk op www.schijtaandegrens.nl of op Facebook
voor een impressie van de activiteiten.

Profile Gennep

Overal wordt rekening gehouden met de
RIVM-regels.

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

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 25 t/m 30 mei
 Abrikozenvlaai
 Volkorentarwebrood
 Frikandel/kroketbroodje

€
€
€

7,75
2,10
1,45

Reclame 1 t/m 6 juni
 Kersenvlaai
€
 Zonnebrood
€
 8 Zachte bolbroodjes + 2 gratis

7,75
2,60

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof
Vierlingsbeek

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl
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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
tuinberegening!
bouwadvies en -begeleiding
Overloon-Mill
0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

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

Welln

Feesten • Bruilo

Café

De

Groeningse

24

18

20% KORTING

Uw gezondheid... mijn zorg!

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

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl
Hultenhoek
1, Groeningen,
tel. 0478 E-mail siebert@colorsathome.nl
| Website
www.siebertcolorsathome.nl

631582

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

Dé metsel- en tegelspecialist

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
www.johnebbers.nl
06-30003764

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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
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

24
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EEN MOOIE
HERINNERING IS
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die
bij de overledene, familie
en vrienden past.
Bel 24/7
0478-515221

briensveld.nl

www.leeijen.nl

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

Mob.: 06-38092677

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

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

Café - Zaal

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

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/
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