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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 9 juni 2020,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

35e jaargang no 11 3 juni 2020

DENK MEE MET DE NIEUWE 
WOONBUURT 

Herontwikkeling locatie ’t Hulder te 
Vierlingsbeek
Stedenbouwkundige ateliers juni en juli 
2020

De eerder in verband 
met het Coronavirus 
geannuleerde werk-
ateliers inzake locatie 
’t Hulder zijn door de 
gemeente Boxmeer in 
samenspraak met de 

Dorpsraad Vierlingsbeek opnieuw geagendeerd. Er 
is voor gekozen om zowel fysieke bijeenkomsten 
op het gemeentehuis alsmede digitale bijeenkom-
sten te organiseren. 
Indien u niet naar een fysieke bijeenkomst wenst 
te komen, maar u wilt wel deelnemen aan een 
atelier, dan kunt u zich aanmelden voor het 
digitale atelier. De digitale bijeenkomsten worden 
gehouden via het digitale vergaderplatform 
Microsoft Teams. 
De ateliers vinden plaats op:

Voor omwonenden: 
fysieke bijeenkomst: dinsdag 9 juni 2020
digitale bijeenkomst: woensdag 10 juni 2020

Voor potentiële gegadigden: 
fysieke bijeenkomst: dinsdag 30 juni 2020
digitale bijeenkomst: woensdag 1 juli 2020

De ateliers duren van 19.30 tot 21.30 uur. De 
fysieke bijeenkomsten vinden plaats in het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Boxmeer. 

Tijdens deze ateliers worden aanwezigen geïn-
formeerd over het plangebied en de vaststaande 
uitgangspunten voor de planuitwerking. Op de 
avond wordt geen compleet uitgewerkt plan 
gepresenteerd. Na een plenaire presentatie 
kunnen aanwezigen individueel de voorkeuren 

kenbaar maken. Dit gebeurt aan de hand van 
een vooraf opgesteld voorkeursformulier. Op 
deze manier wordt er zoveel mogelijk informatie 
opgehaald welke men van belang vindt voor het 
nieuwe plan. Zo zal er gevraagd worden naar 
voorkeuren omtrent kavelomvang, type woningen, 
architectuur, openbare ruimte en duurzaam-
heid. Ook zal worden aangegeven wat er met de 
opgehaalde informatie gebeurt en hoe het vervolg-
traject er uit ziet. Dit is uw kans om mee te denken 
met de ontwikkeling van deze nieuwe woonbuurt.

Indien u wenst deel te nemen dient u zich vooraf 
aan te melden voor een van de bijeenkomsten. 
U kunt zich voor de ateliers voor omwonenden 
tot 7 juni a.s. en voor de ateliers met 
potentiële gegadigden tot 25 juni a.s. 
aanmelden via de website van de 
gemeente Boxmeer: 
www.boxmeer.nl/bijeenkomsten. 

Indien u zich aanmeldt voor een digitale atelier 
ontvangt u enkele dagen voor de bijeenkomst per 
e-mail een link naar de digitale vergaderomge-
ving Teams. Deze link kunt u in de browser openen
en u hoeft hiervoor geen software te installeren.
Na aanmelding ontvangt u als deelnemer van de
digitale bijeenkomst per post de voorkeursfor-
mulieren. U kunt na afloop van de bijeenkomst
ingevulde voorkeursformulieren afgeven bij de
secretaris van de Dorpsraad. Adresgegevens
staan vermeld in de voorkeursformulieren.

In verband met het Coronavirus en de daaruit 
volgende rijksmaatregelen zijn maximaal 30 deel-
nemers aan een fysieke bijeenkomst toegestaan. 
Uitsluitend deelname met inachtneming van de 
richtlijnen van het RIVM is toegestaan: Indien u 
verkouden bent of koorts heeft, dan moet u thuis-
blijven. Vooraf dient u aan te geven dat dit niet 
aan de orde is. Tevens dient u 1,5 meter afstand 
te houden. Per huishouden is deelname van 1 
persoon toegestaan. 
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Van de Redactie:

• Meimaand: Mariamaand. Het was 
bijzonder rustig bij Maria in Kevelaer. 
Evengoed bijzonder mooi met veel 
bloemen binnen én buiten.

• Muggen, hommels, bijen, 
EIKENPROCESSIERUPSEN. Ze zijn weer 
in opmars. Veel geplaatst: nestkastjes 
voor Koolmezen. Zij eten de rupsen met 
brandhaarden en al op! Zijn de rupsen 
tot vlinders geworden dan kunnen vleer-
muizen ingezet worden..... Zit U wel eens 
‘s avonds tegen de schemer nog heerlijk 
buiten dan ziet U ze vast wel eens best 
laag  “langs scheren”, met hun typische 
scherpe geluid!

• Hemelvaartsdag 2020: TOPDAG voor de 
veerpont! Massatoerisme óp en langs de 
Maas!

• Stap voor stap: versoepelingen van de 
(strenge) Corona maatregelen...... Houd 
vast aan de basisregels en bovenal: houd 
1,5 mtr, afstand!! HOUD VOL en BLIJF 
GEZOND!

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

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

Abonnementsprijs € 12,50
IBAN: NL77 RABO 0154392502

www.dorpsbladglobaal.nl

AGENDA

Vanwege het coronavirus zijn of worden veel 
activiteiten afgelast. Daarom moeten we 
bij onderstaand overzicht enig voorbehoud 
maken. Kijk eventueel op de website van de 
betreffende organisatie.

2020

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag    
 t/m zondag Happen en  
 Stappen in Vierlingsbeek.  
 Voor meer info: 
 zie www.bibliobeek.nl 
8 juni Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering
20 juni Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
27 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032

27 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 juli Harmonie de Herleving: zomer   
 koffieconcert in het park aan de   
 Spoorstraat aanvang 11:00 uur
7 juli Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
13 juli Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering
25 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
25 juli Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In augustus kunt u 
  Valentinus weer bellen.
13 t/m 
16 aug Kindervakantiewerk
26 aug KBO: Kevelaer ism KBO Maashees,   
 Vortum -Mullem
29 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
30 aug Gilde Groeningen: Open Schietconcours  
 Bedrijven en Verenigingen
1 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
5 t/m 
7 sept Groeningse kermis 2020
9 sept KBO: Fietsmiddag
10 sept VOVG: Najaarsontmoeting
10 sept DES: Bloemenactie
13 sept Gilde Groeningen: Gemeente- 
 koningschieten te Boxmeer
14 sept Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering
23 sept KBO: Presentatie Kom in beweging door  
 Remedica
26 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t  Interactieve  
 dorpsquiz Vierlingsbeek-Groeningen
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
11 okt Gilde Groeningen: Ontbijt voor 
 vrijwilligers van het Gilde
12 okt Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering
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13 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Koningskerkje
19 okt VOVG: Workshop ‘Joyce’s Bakery’
28 okt KBO: Kermismuseum Vortum +Museum  
 Tonny Ebben
28 okt VOVG: Rayonreis
3 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
4 nov VOVG: Creatieve avond
7 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
9 nov Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering
11 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht
  Sinterklaas in Vierlingsbeek en   
 Groeningen
1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
14 dec Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering
15 dec KBO: Kerstviering
17 dec VOVG: Kerstviering
20 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het koningskerkje aanvang 20:00 uur

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

bepaald dat er per 1 juni aanstaande een verrui-
ming plaats vindt van de huidige maatregelen ten 
aanzien van publieke liturgische vieringen.
Deze versoepeling is echter gebonden aan een 
aantal beperkingen; deze zijn vervat in een drietal 
protocollen. Wat gaat dit voor u in de praktijk 
betekenen? 

• Toegangsbeleid
Vanaf 1 juni geldt een maximum van 30 
aanwezigen (wordt vanaf juli mogelijk 
verhoogd naar 100). In sommige deelparo-
chies zal dit aantal geen probleem opleveren, 
elders is het wellicht zaak om tijdig te komen. 
Misschien zal het ook mogelijk zijn om via 
een plaatselijke contactpersoon een plekje te 
‘reserveren’. 

• Gebruik gel
Iedere bezoeker dient bij binnenkomst de 
handen te ontsmetten met gel. Ook wordt aan 
u gevraagd of u geen relevante gezondheids-
klachten heeft.

• Looproute en zitplaats
U wordt verzocht om zich te houden aan de 
aanwijzingen hoe u naar uw zitplaats gaat. De 
plaatsen in de banken zullen gemarkeerd zijn, 
zodat er voldoende tussenruimte is. 

• Collecte
Er wordt geen mandje doorgegeven of 
opgehaald, dit zal bij de in- of uitgang 
geplaatst worden. 

• Communie
U kunt – met voldoende tussenruimte - de 
hostie op de hand ontvangen, of desge-
wenst op een schone zakdoek of in een pyxis 
(hostiedoosje) en met maximale afstand tot de 
priester (arm uitstrekken s.v.p.). 

• Afstand 
Ook bij het opsteken van kaarsen s.v.p. de 
nodige afstand in acht nemen. 

• Misintenties
U kunt weer misintenties opgeven voor 
vieringen vanaf het weekend van 13/14 juni.

Vierlingsbeek/Groeningen

KBO LEDEN ONTVANGEN EEN 
BLOEMETJE

Het zijn stille weken voor onze KBO-leden. Geen 
activiteiten, vaak geen bezoek en thuisblijven om 

Aandachtspunten Kerkgangers 
m.b.t. vieringen vanaf 1 juni 2020

Beste parochianen,

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen hebben de 
bisschoppen in samenspraak met de overheid 
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te voorkomen dat men ziek wordt.
Het Bestuur van KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
wilde de leden laten weten dat wij ze niet zijn 
vergeten. Op woensdag 29 april werden bij de 
leden thuis een plantje bezorgd met een mooie 
kaart om iedereen een hart onder de riem te 
steken in deze tijd. 268 plantjes werden bezorgd. 
De reacties hierop waren hartverwarmend. 
Wat mooi, Is dat plantje voor mij? Sommige 
moesten een traantje wegpinken bij deze geste. 
Ook reageerden leden, die niet thuis waren en het 
plantje bij de voordeur aantroffen, met een mooie 
en dankbare mail.
We zijn nog niet uit de crisis, maar wij zullen onze 
leden niet vergeten.

MUZIKAAL CONCERT
In de vorige Globaal hebt u het verslag van 
het muzikale optreden in de Kloosterhof en 
Merletgaarde kunnen lezen. Bij het prachtige 
weer hebben veel van onze leden buiten kunnen 
genieten van mooie muziek en zang en een 

optreden van de glazenwasser. Een mooie onder-
breking van het gebonden zijn aan huis.

BUITENACTIVITEITEN KBO GAAN VAN 
START
Vanaf 2 juni gaat het wandelvoetbal weer trainen. 
Dit op gepaste afstand en met aangepaste oefe-
ningen gaan we de conditie weer op peil brengen. 
Er worden geen partijtjes gespeeld.
Ook Jeu de Boules spelers mogen weer buiten de 
baan op. Ook hier aanpassingen aan de grootte 
van de groep i.v.m. de coronamaatregelen. De 
leden, die Jeu de boules spelen, zijn op de hoogte 
van de aangepaste tijden en wanneer zij op de Jeu 
de boules-baan terecht kunnen.
Wij wensen iedereen veel plezier en hopen dat er 
op niet al te lange termijn weer meer activiteiten 
kunnen worden aangeboden.

BLIJF GEZOND.

Alles bijeen gaat weer open....

In samenspraak met de gemeente is besloten dat 
de daginvulling voor onze gasten van Alles bijeen 
weer voorzichtig kan gaan opstarten.
De afgelopen maanden hebben wij zo goed 
mogelijk contact gehouden. We belden, stuurden 
kaartjes en gingen met enige regelmaat langs bij 
de gasten met (zelfgemaakt) attenties. Schrijnend 
voor gasten en ons was het gemis van elkaar; 
de gezelligheid, de lekkere maaltijd, de tuin, de 
vrijwilligers, de activiteiten en de ruimte voor 
persoonlijke aandacht. 
En daarbij was ook de grote zorg voor elkaar 
rondom Covid 19. Blijven we gezond en komen 
we hier mentaal goed doorheen? Al met al een 
periode die ons niet in de koude kleren is gaan 
zitten en waar we tijd en aandacht voor moeten 
nemen om samen te verwerken.

In de eerste instantie was er natuurlijk blijdschap 
toen van hogerhand het sein groen werd gegeven. 
En tegelijkertijd kwam er heel veel op ons af. Hoe 
ga je in de gezellige ruimte die er is 1.5m afstand 
inbouwen en hoe kun je garanderen dat het zo 
veilig mogelijk is voor eenieder die bij ons komt? 
Daar is met het nodige puzzelen uitgekomen dat 
we voorzichtig gaan starten met 4 gasten per keer, 
5 dagen in de week. Jammer genoeg zal dat in 
eerste instantie nog zonder vrijwilligers zijn. 
In de ruimtes worden duidelijke looproutes aange-
geven, er zijn maatregelen op het hygiënisch vlak 
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genomen, er is beschermend materiaal voor de 
begeleiding. 
De grote tafel is niet geschikt omdat 1,5m veel 
ruimte vraagt. Daarom is er voor iedere gast een, 
gezellig aangeklede, tafel in een opstelling waarbij 
men kan genieten van elkaar en de 1,5m in acht 
wordt genomen. Het geheel wordt verder aange-
kleed met het nodige groen en gezellige lampen. 
Het zal nog even duren voordat de binnenruimte 
helemaal naar wens is, maar dat gaat lukken.

Verder is de auto waarmee de gasten thuis 
worden opgehaald en teruggebracht inmiddels 
met schermen ingericht zodat het vervoer zo veilig 
mogelijk kan gebeuren.
Voor de duofiets is ook een tussenscherm 
geregeld om weer corona veilig samen te kunnen 
genieten van beweging en buitenlucht.

Zo gaan wij op een zo goed mogelijke manier er 
weer zijn voor onze gasten!

Damesgymclub Vierlingsbeek e.o.

Ook de gymclub heeft in maart moeten besluiten 
om de wekelijkse sportavond stil te leggen. Dit 
is in ons 60-jarige bestaan nog nooit eerder 
voorgekomen. 
Recent hebben we een plantje bezorgd bij onze 
leden en de twee gymdocenten, om ze een hart 
onder de riem te steken.

Buiten sporten mag inmiddels met de nodige 
richtlijnen en maatregelen weer.
Binnen sporten voorlopig (nog) niet. Hopelijk 
kunnen/mogen we per 1 september weer 
opstarten! Onze 22 leden staan er dan zeker voor 
klaar, in de startblokken!

Met grote ontsteltenis hebben we kennis 
genomen van het overlijden op Hemelvaartsdag 
van ons gewaardeerd lid 

Wim Janssen

In de jaren dat Wim lid was van onze EHBO 
Vereniging hebben wij hem leren kennen als 
iemand die zeer betrokken was als EHBO’er.

Met zijn vakkundigheid en toewijding konden 
wij hem altijd vragen om te posten als EHBO’er 
bij evenementen en heeft hij een grote bijdrage 
aan onze vereniging geleverd.

Wij wensen Truus, kinderen en kleinkinderen 
en verdere familie veel sterkte toe met dit groot 
verlies.

Bestuur en leden EHBO vereniging 
Vierlingsbeek.

Eeuwenlange traditie 
‘Koningschieten’ met Pinksteren 
doorbroken

Pinksteren is ‘t hoogtepunt van het jaar voor het 
St. Anthonius en St. Nicolaasgilde uit Groeningen, 
met eeuwenlange tradities. Jaarlijks is dit een 
fantastisch en gezellig ‘gilde-weekend’, waarbij 
er gestreden wordt om de koningstitel en 
jeugdkoningstitel. 

Bij de strijd om de koningstitels, horen ook nog 
andere tradities zoals de reveille ’s morgens om 
07.00 uur door de drumband, de Openluchtmis 
op het grasveld bij de kapel i.s.m. het Groenings 
Koor, het teren en ’s avonds het Koninginnebal en 
de huldiging van jubilarissen. 

Maar …….… dit jaar konden deze Pinkster-
activiteiten door het coronavirus niet doorgaan!
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Voor vele gildebroeders, gildezusters en jeugd-
leden zal het Pinksterweekend een stil weekend 
zijn geweest. Heel veel leden zijn al jarenlang lid en 
dan is het heel vreemd dat zo’n Pinksterweekend, 
waarin je eigenlijk continue met het gilde in touw 
bent, niet doorgaat.
Heel jammer dat het ‘gilde-leven’ nu stil ligt, maar 
het is niet anders. Gezondheid gaat boven alles!

Het bestuur bekijkt de komende maanden of het 
Koningschieten (incl. de overige Pinkstertradities) 
alsnog op een later moment dit jaar kan plaats-
vinden of toch volledig komt te vervallen dit jaar.
Het gilde kent veel verschillende disciplines met 
wekelijks terugkerende activiteiten: trommen, 
vendelen, geweerschieten en kruisboogschieten 
(binnen en buiten). Het bestuur bekijkt momenteel 
of bepaalde onderdelen langzaam aan weer 
opgestart kunnen/mogen worden. Vooralsnog ligt 
alles stil.

Om onze leden een hart onder de riem te steken 
hebben zij een week voor Pinksteren namens 
het Gilde-bestuur een presentje in het thema van 
‘Pinksteren’ aangeboden gekregen.

Voor nu wenst het bestuur van het Groeningse 
Gilde iedereen een goede gezondheid toe!
Hou vol, zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Jan Hendriks heeft enkele katernen gemaakt 
o.a. over het ontstaan en geschiedenis van 
Groeningen en zijn Kapel. Dit gaan we in 
gedeeltes plaatsen.

Groeningen: geen gehucht en 
geen dorp.

Groeningen heeft nooit een eigen parochie 
gehad, in tegenstelling tot andere voormalige 
buurtschappen en latere dorpen zoals Oploo, 
Vortum-Mullem en Ledeacker. Daardoor is er 
ook nooit een Groenings kerk - en dorpsbestuur 
gekomen. Officieel is Groeningen dus nooit een 
echt dorp geworden, terwijl het daar op zich groot 
genoeg voor was. Op een bepaalde manier maakt 
dat Groeningen wel uniek. Wel had Groeningen 
een kapel, die heel lang door kapelmeesters 
namens het gilde is beheerd. Hun invloed op het 
kerkelijk leven en met name op de kapel was 
veel groter dan elders in Brabant. Ook daarin is 
Groeningen bijzonder. En al is Groeningen dan 
nooit een dorp geworden, een eigen volkslied 
heeft men wel! 
Zo schrijft Ger Wolfs van de BHIC in 2009.

Groeningen is altijd verbonden geweest met 
Vierlingsbeek, zowel kerkelijk als bestuurlijk. 
Samen behoren zij, sinds 1998 bij de gemeente 
Boxmeer.
Groeningen ligt in het Maasdal, een vrucht-
bare laagvlakte tussen de Maas in het oosten 
en de (vroegere) hei en de woeste gronden in 
het westen. Het eerste deel van deze naam is 
ontleend aan het oud Germaanse woord “groni” 
dat groen betekent. Het element “ingen” aan het 
eind van de naam zou duiden op primaire vesti-
gingen uit de Frankische tijd. Het heeft dezelfde 
betekenis als soortgelijke achtervoegsels als 
“heim” en “huisen”. 
De naam Groeningen betekent dus “vestiging te 
midden van het groen”. 
Dus bij de graslanden in het Maasdal met de 
unieke maasheggen, die sinds kort het predicaat 
“Maasheggen Unesco gebied” gekregen heeft. 
(2019)

Wordt vervolgd.
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‘K WÈT’T: DIT KEER SAMEN QUIZZEN VOOR EEN 
GOED DOEL! 
 

De 3e editie van Dorpsquiz ‘k Wèt’t zal plaatsvinden op 
zaterdag 26 september 2020. Volgens de dan geldende 

RIVM-maatregelen. 
 

NIEUW DIT JAAR:  
Quizzen voor een goed doel! 
Bij de inschrijving geef je je 
teamnaam door èn een goed 
doel waarvoor je team wil 
gaan spelen. Er wordt 
gespeeld voor een goed doel 
uit Vierlingsbeek of Groe-

ningen. Dit mag van alles zijn: jouw buurtvereniging, je 
sport- of hobbyclub, een activiteit, enz. Het goede doel 
moet duidelijk aan Vierlingsbeek of Groeningen 
verbonden zijn, zodat het gewonnen geld in onze 
gemeenschap terechtkomt. Inmiddels hebben al 
enkele gulle gevers zich gemeld om het bedrag van het 
goede doel te verhogen. 
 

Finale-avond ‘k Wèt’t op zaterdag 10 oktober 2020 
Tijdens de spetterende finale-avond op zaterdag 10 
oktober 2020 bij de Zandpoort in Groeningen volgen 
nog enkele groepsopdrachten, waarna de uitslag 
bekend wordt gemaakt. Ook hier natuurlijk volgens de 
dan geldende RIVM-maatregelen. 
 

Volg dorpsquiz ‘k Wèt’t op Facebook en/of Instagram 
Tot 26 september zal er nog veel gezegd en geschreven 
worden over de dorpsquiz. Houd naast deze 
nieuwsflitsen ook onze Facebookpagina 
(www.facebook.com/‘k Wèt’t) en ons Instagram-
account (www.instragram.com/‘k Wèt’t) nauwlettend 
in de gaten. Als opwarmer plaatsen we iedere week op 
sociale media een quizvraag. 
 

Info en aanmelden  
Je team mag uit een onbeperkt aantal mensen 
bestaan, maar wij raden een teamgrootte aan van 15 
tot 20 personen. Met minder dan 10 wordt het lastig 
om alle vragen op tijd ingevuld te krijgen. Je hoeft bij 
de inschrijving niet aan te geven uit hoeveel personen 
je team bestaat, dus je kunt nog tot op het laatste 
moment mensen werven. 
Aanmelden kan via: vierlingsbeek-groeningen.nl / 
evenementen / dorpsquiz-k-wett. 

 
 
RESERVEREN VAN BOEKEN WEER MOGELIJK! 
‘Her’opening Bibliobeek 
 

Terwijl zowel in de landelijke en regionale pers 
aangekondigd wordt dat de bibliotheken inmiddels 
geopend zijn, vragen wij toch nog even uw geduld.  
 

Het goede nieuws is dat u wel boeken kunt reserveren: 
deze kunnen we op dit moment al verwerken. 
 

We doen er alles aan om zo snel mogelijk onze deuren 
te openen met in achtneming van alle 
veiligheidsinstructies van het RIVM. 
 
HAPPEN EN STAPPEN WEER VANAF 1 JUNI 

 
 
Vanaf 1 juni 2020 kunt u ook weer inschrijven voor 
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.  
I.v.m. de reservering in onze restaurants is het van 
belang om te weten uit hoeveel gezinssystemen uw 
wandelgezelschap bestaat. Dit kunt u aangeven bij uw 
reservering. We gaan er in eerste instantie vanuit dat 
de gerechten op de terrassen genuttigd worden. We 
adviseren u i.v.m. de drukte bij de restaurants om ruim 
vooraf te reserveren en tussen 11.00u en 12.00u te 
starten met de wandeling. 
Aanmelden kan via: https://www.vierlingsbeek-
groeningen.nl/recreatie/happen-en-stappen/. 
 
 

SAVE THE DATES: 
• Dorpsquiz ‘k Wèt’t : 26 september 
• Finale-avond ‘k Wèt’t op zaterdag 10 oktober 
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Een “ hoopvol “ initiatief

In dit blad heeft al vaker een artikel gestaan over 
hondenpoep. Dat velen zich daaraan ergeren 
is wel bekend. Als bouwers van het insecten-
hotel zien we dat op en langs de wandelpaden 
aan het Makkenpad veel drollen liggen. Bepaald 
geen prettige aanblik; zeker niet voor de vele 
Pieterpadwandelaars. Ook al is het buitenge-
bied; het gras wordt beheerd als bloemenweide en 
bemesting door poep doet de wilde bloemen echt 
geen goed. 
Er zijn ook hondenbezitters die er zich aan 
ergeren. In overleg met enkelen daarvan zijn we 
op het idee gekomen om een aantal hondenpoep-
bakken in dat gebied te plaatsen. Hoezeer zij zich 
betrokken voelen blijkt wel uit het feit dat zij ook 
bereid zijn om deze op gezette tijden te legen. 
De bakken worden door één van de vrijwilligers 
van de werkgroep Insektenhotel gemaakt. Ze 
worden geplaatst en onderhouden door diezelfde 
werkgroep. De gemeente én de dorpsraad onder-
steunen dit initiatief van harte. 
Wil je meehelpen? Dat scheelt vast ’n hoop!
06-28578247
reinverhoeven@gmail.com

Namens de dorpsraad, leden van de werkgroep 
Insektenhotel en enkele betrokken baasjes,
Rein Verhoeven.

Dansen in de buitenlucht
 
Sinds vorige week is Dansstudio Flow weer 
begonnen met het geven van danslessen. Normaal 
worden deze lessen in het Joffershof gegeven 
maar i.v.m. het coronavirus wordt er nu les geven 
op het Gildeterrein in Groeningen. (Dit alles is in 
overleg met de gemeente Boxmeer gegaan) 

Niet alleen de kinderen dansen in Groeningen 
ook de lessen van de volwassenen vinden daar 
plaats. De kinderen stonden dan ook te popelen 
om samen met hun dansvriendinnetjes weer te 
beginnen. Iedereen was blij om weer sportief bezig 
te zijn. In het echt is natuurlijk toch leuker, dan de 
videolessen die gemaakt zijn tijdens de periode, 
de leerlingen konden de lessen volgen op de 
computer/televisie/telefoon.
 
Ik ben zelf ook blij om weer les te geven, en buiten 
heeft ook wel iets. Lekker in de natuur in een 
rustige omgeving en de eerste les heerlijk in het 
zonnetje.

Iedereen vind het dan ook heel fijn dat de Gilde 
hun terrein beschikbaar heeft gesteld voor de 
danslessen.

Lijkt het je leuk om te ervaren hoe het is om te 
dansen bij Dansstudio Flow, dit kan altijd stuur 
dan een mail naar info@dansstudioflow.nl en ik 
neem contact met je op.
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Column vitaliteit (8)

“Wat denkt u er zelf van?”

Soms dient pijn zich acuut aan; een andere keer 
sluipt het er langzaam in. Hoe dan ook; in eerste 
instantie heeft pijn een functie. De functie van pijn 
is primair om je tot actie over te laten gaan om een 
evenwicht te herstellen. 

Vaak hoor ik in het omgaan met pijn de volgende 
strategie: “het is vanzelf gekomen dus het 
zal vanzelf ook weer weggaan”. Herkenbaar? 
Gelukkig gaat dit meestal ook op en is het natuur-
lijk beloop vaak gunstig. Op het moment dat onze 
verwachtingen over het beloop van de pijn niet 
overeenkomen met de realiteit, dan gebeurt er 
iets op dat moment. We gaan ons afvragen wat 
er aan de hand is en de twijfel of dat “het vanzelf 
wel weer weg zal gaan” neemt toe. In deze tijd is 
dokter Google vaak de eerste die geraadpleegd 
wordt. Een onuitputtelijke stroom aan informatie 
is toegankelijk met goede maar ook minder goede 
adviezen. Verder worden adviezen uit de sociale 
omgeving (familie, vrienden, collega’s) ter harte 
genomen en is er mogelijk nog een grootmoeders 
recept voor het betreffende kwaaltje.  
Als dit onvoldoende effect heeft en de pijn neemt 
niet af dan is een bezoek aan de huisarts een 
logisch vervolg. Als we het specifiek hebben over 
pijn in het houdings- en bewegingsapparaat is een 
direct bezoek aan de fysiotherapeut ook mogelijk, 
zonder dat daar een verwijzing van de huisarts 
voor nodig is.  
De huisarts of fysiotherapeut luistert naar het 
verhaal, doet een onderzoek en uiteindelijk resul-
teert dit een plan van aanpak. Hierin spelen 
richtlijnen die zijn samengesteld op basis van 
wetenschappelijk onderzoek een grote rol. De 
laatste jaren wordt steeds duidelijker dat een 
actieve rol van diegene die met pijnklachten 
te maken heeft cruciaal is. Meedenken in de 
ontstaanswijze van de blessure en meedenken 
in oplossingen zijn hier voorbeelden van. Dokter 
Lichter stond bekend om de vraag “wat denkt 
u er zelf van?” en was hiermee zijn tijd al ver 
vooruit. Het valt mij op dat deze vraag nog wel 
eens weerstand oplevert. Begrijpelijk ook want 

het eerste wat dan te binnen schiet is: “daar kom 
ik toch juist voor bij u?” Toch geeft het beant-
woorden van deze vraag de zorgprofessional veel 
informatie en helpt het om hier de behandeling op 
af te stemmen.

Wij als fysiotherapeuten vinden het vervolgens 
een bijzondere uitdaging om hieraan bij te dragen. 
Natuurlijk maken wij gebruik van een ruim scala 
aan fysiotherapeutische interventies die een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan het geheel. 
Maar centraal staan de volgende vragen: “wat 
probeert het lichaam eigenlijk te vertellen?” en 
“op welke factoren heeft iemand zelf invloed om 
hieraan tegenmoet te komen?”  
Je kunt hier altijd zelf al over nadenken maar het in 
gesprek gaan met een zorgprofessional draagt er 
zeker aan bij om dit vanuit een breder perspectief 
te kunnen bekijken. Ondanks de complexiteit van 
een blessure is de oplossing ook vaak eenvoudig 
mits je over de juiste informatie beschikt. 

Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders bezoekt per 
jaar de fysiotherapeut. Wij zien een breed scala 
aan verschillende blessures aan het houdings- en 
bewegingsapparaat.

In de volgende columns bespreek ik de meest 
voorkomende blessures die we in onze praktijk 
tegenkomen. Als eerste is de volgende keer de 
“verzwikte enkel” aan de beurt. Mocht je op 
voorhand vragen hebben over deze blessure of 
graag een ander pijntje/blessure aan willen dragen 
voor een volgende column, laat dit dan weten. 
 
Met sportieve groet,

Wouter van Dongen 
Fysiotherapie van Dongen 
www.vandongenvierlingsbeek.nl 
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven”

22.

“Unne lekmoel / unne fitsert”. Iemand die kritisch 
is over het eten wat hem wordt voorgezet.

“Dè vuugt toch nie mêr!”. De nare omstandig-
heden zijn van dien aard dat doorwerken zinloos 
lijkt.

“Zoelse trut”. Onhygiënisch, vrouwelijk persoon.
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“Zô zoer as brêm”. Erg zuur. Brem was vroeger 
een ander woord voor zout. Bij deze uitdrukking 
hebben ze zout en zuur door elkaar gehaald.

“Ik was ’t wel beteejd, mar ’t is d’r nie van 
gekômme”. Ik was het wel van plan, maar het is er 
niet van gekomen.

“Hang de zeikerd nie uut”. Wees niet gierig. Geef 
in het café een rondje als je aan de beurt bent. 
Zorg dat het je gasten aan niets ontbreekt.

“Wor is ôns Vât?”. 
“Heej zit op ’t huuske”. Hij zit op de plee.

“Pieleke naks”. Piemelnaakt.

“Kleuntjesmik”. Kandijmik. 

“Bulling”. Een kluwen ingewanden. Lag bij de 
slager in de afvalton totdat het door de Destructor 
uit Son werd opgehaald.

“Unnen hoop gezeik op unne riek”. Stelt allemaal 
niets voor. 

Nelson.

INGEZONDEN ARTIKEL

Ergernis paarden poep

Een bosrit per paard maken in de Békse natuur is 
heerlijk ontspannend, net als voor wandelaars.
Alleen komt het de laatste tijd steeds vaker 
voor dat er midden op het wandelpad in de 
“Ezelshemel” paarden poep ligt.
Hondenpoep laten hondenbezitters ook niet 
midden op het wandelpad liggen. 
Zij pakken bijv. een stok om het van het pad te 
verwijderen.
Een schepje meenemen om dit ook te doen zou 
voor u misschien ook een mogelijkheid kunnen 
zijn. 

Samen houden we zo de wandelpaden schoon.

Bericht van de organisatie van 
ZEVmeeZING 2020.
 
Helaas…
Ook wij zijn door de corona-maatregelen genood-
zaakt om onze ZEVmeeZING te verplaatsen naar 
een andere datum. Alles is te onzeker om de 
huidige datum aan te blijven houden.
 
Maar…
Wij gaan niet stilzitten en gaan gewoon door met 
onze voorbereidingen!
 
Daarom…
Kunnen we nu al vertellen dat de nieuwe 
datum voor ZEVmeeZING zaterdag 11 
september 2021 gaat worden. De inschrijvingen 
zijn ook voor de nieuwe datum geldig en blijven 
staan.
Mocht je graag willen deelnemen op 11 
september 2021, stuur dan even een mail 
naar jongerenkoor.zev50@gmail.com dan zorgen 
wij voor een deelnameformulier. 
 
In maart 2021 pakken we onze berichtgeving weer 
op en hoor je meer over ZEVmeeZING.
 
Hartelijke groet,
Organisatie ZEVmeeZING.

Vakantieplannen

Hebt u al bedacht hoe de vakantie door te 
brengen en vooral waar? Wij rijden altijd rond en 
bedenken dat we moderne nomaden zijn.
Het maakt niet uit of we ergens of nergens naar 
toe rijden, slapen kunnen we in ons eigen bed dat 
achter de auto meegesleurd wordt. 
Dit jaar willen we iets anders, niet in een resort of 
zo (wie heeft ooit zoiets bedacht?). Een vakan-
tiepark lijkt ons best een goed idee. Vandaar uit 
fietstochten maken.. Klinkt aantrekkelijk. Maar 
toch, een bestemming kiezen is en blijft moeilijk. 
Voor de eerste keer gaan we naar een reisbureau. 
We kijken onze ogen uit naar de mooie platen en 
foto’s. De ene nog mooier dan de andere. 
De dame achter haar bureau biedt allerlei mooie 
vakantiebestemmingen aan. We twijfelen, kijken 
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elkaar aan en weten het nog steeds niet. De dame 
stelt voor naar Woonkameroen te gaan waar 
mooie stranden zijn. Nee, wij willen fietsen en niet 
op een strand liggen bakken. 
Tuinzania dan, dat land heeft veel aparte tuinen 
om te bezoeken. 
In Halsinki is het meestal geen zomer. 
Islamabaderij heeft mooie waterpartijen. Wij willen 
fietsen.
Schuurmonnikoog dan, het ligt dichterbij en heeft 
prachtige stranden. Alweer een strand. Neehee 
fietsen! 
Toiletland, waar de hygiëne in een hoog vaandel 
staat. 
Serre Leone, altijd een fijne temperatuur. 
Keukenhof met zijn kruidentuinen. 
Parijskast met een ook lekker koel klimaat. 
Balkonlanden, goed voor een mooie rondreis of 
Kroaterassië, niet te versmaden.
Ineens zijn we eruit. Dat we daar niet eerder aan 
gedacht hebben! 
We bedanken de reisdame voor de genomen 
moeite en zeggen bijna tegelijk: “We gaan 
Rundhause”. Daar weten we de weg in de 
Maasheggen en de rest van ons Brabantse land. 
We hoeven helemaal niet weg. Waarom hebben 
we dat niet eerder bedacht? Niks in- en uitpakken. 
Gewoon zelf eten en drinken meenemen en gaan. 
Hoe makkelijk kun je het hebben.

L.K.

Zonnige dagen

Zonnige gouden dagen
na een eindeloze grijze mist
O, ik heb niet willen klagen

maar…. hoe heb ik ze gemist.

En de zon nu zelf uitbundig
strooit vol drieste dartelheid

louter bundels gouden stralen
laat ze zwermen wijd en zijd.

Ik speel mee en voel me blij
wil de zon lang bij me dragen
ook op donkere grijze dagen

tot diep in de winter
heel dicht bij mij.

J. Schelbergen-Peeters
( uit de bundel : licht en schaduw )

Bericht voor alle ondernemers, 
dus leden en niet leden, van de 
ondernemersvereniging OVRV.

In dit bericht met name informatie over corona, 
maar daarnaast ook over de contributie van dit 
jaar, de geplande jaarvergadering én een nieuwe 
functionaliteit in de bundeling app!

Tips voor de broodnodige 
afwisseling... 

1 www.langerthuisinhuis.nl
 Hét informatieplatform voor mensen die langer 
thuis zo comfortabel en veilig mogelijk in eigen 
huis willen wonen. Meld je (gratis) aan bij www.
langerthuisinhuis.nl en ontvang via de mail 
dagelijks een opbeurende tekst, een waarde-
volle tip, een grappig filmpje en meer. Alles om u 
te helpen om deze lastige tijd van thuisisolatie zo 
goed mogelijk door te komen. 

2 MAX Vandaag
Dé website voor 50+ www.maxvandaag.nl Hier 
kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 
Elke dinsdag- en vrijdagochtend in uw mailbox. 
Thuis in beweging blijven? Dat kan! Dagelijks op 
NPO1 Nederland in beweging(9:15 of 10:15 uur). 
Dagelijks met diverse TV- en Radio programma’s.

3 www.nji.nl/coronavirus van het Nederlands 
Jeugdinstituut
Het Nederlands Jeugdinstituut informeert 
kinderen, ouders, opvoeders, professionals en 
beleidsmakers graag zo goed mogelijk in deze 
situatie. Baseren zich daarbij op de vragen die 
leven, volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en 
de actuele maatregelen van de Rijksoverheid en 
passen de informatie hierop dagelijks aan. 

4 Hulp bieden of hulp vragen? 
Nieuw digitaal platform: In de gemeente Boxmeer 
is bewonersplatform www.onsthuus.nl actief.   Op 
dit platform kan iedereen een hulpvraag plaatsen 
of aanbieden om andere mensen te helpen. Ook 
(vrijwilligers) organisaties kunnen hier informatie 
over hun aanbod en/ of diensten delen.

5. Heeft u vragen over het coronavirus? 
U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 
0800 - 1351 (tussen 08:00 en 22:00 uur).
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Update  
Juist in deze uitdagende tijden is het bestuur 
volop bezig om jullie belangen op verschillende 
wijze te behartigen. We proberen – bijvoorbeeld in 
dit bericht – informatie voor jullie te bundelen en te 
verspreiden, we vertegenwoordigen jullie richting 
de (lokale) overheid én waar nodig willen we jullie 
op individueel niveau door de crisis heen helpen. 

Jaarvergadering 
Vanwege de coronamaatregelen is de geplande 
(fysieke) vergadering op 4 juni geannuleerd. 
Daarvoor in de plaats komt een (digitale) verga-
dering op 30 juni as. welke wij via Teams zullen 
organiseren. Alle leden zullen tijdig een uitno-
diging ontvangen en uiteraard worden ook alle 
jaarstukken vooraf verspreid. Het bestuur zit op 
30 juni klaar om – voor de camera  - eventuele 
vragen, opmerkingen of suggesties te beant-
woorden, om zo goed mogelijk invulling te geven 
aan de na te streven transparantie. 

Contributie 
We hebben besloten om voor 2020 helemaal géén 
contributie te heffen. Het zijn uitzonderlijke tijden 
en dat vraagt om uitzonderlijke maatregelen: onze 
vereniging is gezond, heeft reserves én juist nu is 
het belangrijk om je als ondernemer te verenigen 
en te vinden. Dat is dan ook de reden dat we alle 
ondernemers in ons gebied de gelegenheid bieden 
om gratis lid te worden. Ben jij, of ken jij een 
ondernemer die (nog) geen lid is, zorg er dan voor 
dat hij of zij zich meteen aanmeld: tot het einde 
van het jaar ben je gratis lid en hopelijk komen 
daar vanaf september ook weer leuke activiteiten 
bij (zoals het ondernemerscafé). (Dit lidmaatschap 
stopt automatisch per 31-12-2020)

Corona informatie 
Inmiddels is er meer informatie bekend over de 
nieuwe NOW regeling, verlenging én uitbreiding 
van de regelingen. De agrarische sectie én de 
horeca-ondernemers zijn hierover al apart door 
ons benaderd. Voor ondernemers waarbij het echt 
spannend wordt, zijn er faciliteiten om professio-
neel gecoacht te worden (volledig op kosten van 
de overheid). Graag brengen we jullie in elk geval 
op de hoogte van de diverse bronnen.

Corona avond; 18 juni 2020 (Concordia, 
Vierlingsbeek) 
Omdat een aantal van jullie bijzonder hard wordt 
getroffen door de coronamaatregelen, zijn wij 
voornemens om (bij voldoende animo) een 
besloten corona avond te houden. De avond is 
bedoeld voor ondernemers die in de problemen 
(dreigen te) komen door alles wat zich nu afspeelt. 
We willen hen in contact brengen met de juiste 
organisaties, proberen passende info te organi-
seren (over wetgeving, financiën en noodhulp) en 
waar nodig samen met de onderneming te kijken 

wat noodzakelijk is om in deze tijd te kunnen 
blijven voortbestaan. 

Vertrouwelijkheid is hierbij belangrijk, zodat we 
kiezen voor een besloten avond op aanmelding. 
Diegene die hierin interesse hebben kunnen zich 
melden bij Piet Verbeeten (06 54 66 11 97), Rob 
Noy (06 41 07 83 54) of Johan Vloet (06 53 47 86 
38) 

Vraag en aanbod 
Sinds kort heeft onze Bundeling app een extra 
functionaliteit die, juist in corona-tijd, vraag en 
aanbod bij elkaar kan brengen. Tijdelijk geven wij 
hier de mogelijkheid om álles wat je aan je collega-
ondernemers wilt aanbieden te presenteren. Zorg 
voor een duidelijke omschrijving van wat je zoekt 
of aanbied.

Naast al deze ‘bijzondere’ activiteiten gaan ook 
de reguliere werkzaamheden door: zo is onze 
penningmeester druk met het voorbereiden van 
de jaarstukken voor de jaarvergadering, checkt de 
kascommissie of dat goed gaat en faciliteert Marja 
de éxtra vergaderingen van het bestuur.

Hopelijk lukt het jullie allemaal om uit deze bijzon-
dere en moeilijke tijden toch ook energie en 
ondernemerslust te halen, wij doen dat in elk 
geval! 

Met vriendelijke groet,
Bestuur OVRV 

Namens deze
Rob Noy
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 WOORDZOEKER

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? 

u D w A T E R M 0 L E N V M L T E L
L X N B w G J E V K H K R A E N H N 
K E p A E Q s I I R E G y A E 0 L X 
N u F B L E I R L T E N B s T p G y
A p X F B s K u L Q R B N H s E w J
B G s E 0 E A G F G B R D E A E I A 
N B K A F T N R I K A A u G K J H s
E s 0 V A y E L G K A B K G V s T N 
p G Q s I M D D E L N A L E B R E w 
E Q C s T E I 0 p s u N F N 0 T y K
H B J A C u H I G 0 X T B 0 C F X p
C y w F G E L N G u G X M R R T X A
s L w G I V I p A H H D R E T M Q R 
u J E R H N L I M C A Q B y E M H T
G I D p u z J K M L z E F F K J w s
0 G p u A R H J V F C F F Q s V s I
N 0 R C C K p I E T E R p A D Q F V 

J G M 0 y s R E T E I H C s E I E K 

• BEEK • BOSTULP • BRABANT
• BEKS • DRIEHOEK • GILDE
• GRASLAND • GRUUNINGS • HEERBAAN
• KAPEL • KASTEEL • KE I ESCH I ETE RS
• MAAS • MAASHEGGEN • OPDETOFFEL
• PIETERPAD • PONT • SCHEPENBANK
• STROOMDAL • VISTRAP • WATERMOLEN

https://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Globaal &w=18&h=18&p=U,D,W,A,T,E,R,M,O,L,E,N,V,M,L,T,E,L,L,X,N,B,W,G,J,E,V,K,H,K,R,A,E,... 1/1 
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Hierbij een foto uit 1920. Het jaartal was moeilijk te lezen maar we zijn er uit gekomen. Wie kent de jongens 
die erop staan?

Reacties kunt u sturen vanaf de site, daar is de foto ook beter te bekijken. U zoekt naar foto A07204.

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

Financiële positie gemeente 
Boxmeer evenwichtig en gezond
 
Jaarlijks behandelt de gemeenteraad voor het 
zomerreces een drietal financiële documenten 
uit de planning & controlcyclus. Deze behande-
ling vindt plaats in de raadsvergadering van 2 
juli aanstaande. Geconcludeerd kan worden dat 
de financiële positie van de gemeente Boxmeer 
evenwichtig en gezond is. De diverse financiële 
ratio’s laten de laatste jaren een stabiele positieve 
ontwikkeling zien in tegenstelling tot een landelijk 
dalende trend. De gemeente Boxmeer presenteert 

al jaren een reëel sluitende begroting en de jaarre-
keningen laten een positief resultaat zien.

Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 van de gemeente Boxmeer 
sluit na overheveling van doorlopende budgetten 
naar 2020 met een netto positief resultaat van 
€ 1.103.143. Belangrijkste meevallers zijn een 
hogere Algemene Uitkering van het Rijk, lagere 
kosten Inkomensvoorzieningen en een hogere 
opbrengst van leges. Voorgesteld wordt het 
positieve resultaat te storten in een bestemmings-
reserve ter dekking van toekomstige investeringen. 
Daarnaast is een bedrag van € 500.000 opzij gezet 
om onder andere de gevolgen van de corona-
crisis op de gemeentelijke budgetten in 2020 op te 
vangen.

Inhoudelijk is in 2019 veel gerealiseerd en gestart. 
Een (niet uitputtende) lijst van deze zaken:
• Vaststelling van het herindelingsontwerp tot 
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OP DE TÔFFEL BIJ JOU THUIS: 
VIRUSVRIJ OP DE KIJKBUIS

Oost west thuis best. Daarom hebben wij het 
plaskruis maar even middenin jouw woonkamer 
gezet. Om het juiste festivalgevoel te creëren. 
En om geen seconde van Op De Tôffel 2020 te 
hoeven missen. Huh, Op De Tôffel? Jazeker! Op 
zaterdag 13 juni gaan wij vanaf 20.00 uur online 
met een speciale virusvrije editie. Als pleister op 
de wonde. En wees gerust: halverwege is er een 
sanitaire stop.

OP DE TÔFFEL VIRUSVRIJ | ZATERDAG 13 JUNI | 
20.00 UUR | WWW.OPDETOFFEL.NL

vanaf 20.00 uur gaat Op De Tôffel online via www.opdetoffel.nl

vorming van de nieuwe gemeente Land van 
Cuijk per 1 januari 2022;

• Instelling Jongerenforum;
• Start nieuwbouw gymzaal Metameer;
• Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied;
• Start herontwikkeling hoek Burgemeester 

Verkuijlstraat/Steenstraat;
• Start herinrichting Hoogkoorplein;
• Aanleg breedband in de gemeente Boxmeer.

Een volledige toelichting op de inhoudelijke en 
financiële realisaties van de gemeente Boxmeer in 
2019 is terug te vinden in de jaarrekening 2019.

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Via de 1e Algemene Begrotingsbijstelling wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang 
van de uitvoering van het door de gemeenteraad 
vastgestelde beleid en de hier aan gekoppelde 
middelen van het dienstjaar 2020. Geconcludeerd 
kan worden dat de begroting 2020 op koers 
ligt met per saldo een negatieve afwijking van € 
292.026. Belangrijkste mutaties zijn:
• Lagere personeelskosten € 405.000 (voordeel);
• Hogere kosten outplacement € 212.000 

(nadeel);
• Hogere kosten inhuur personeel € 247.000 

(nadeel);
• Kosten bestrijding eikenprocessierups € 

60.000 (nadeel);
• Lagere winstuitkering BNG € 51.000 (nadeel);
• Hogere kosten WOZ bezwaar en beroep € 

50.000 (nadeel).

Kadernota 2020
In de Kadernota 2020 wordt een eerste doorkijk 
gegeven naar de begrotingsjaren 2021-2024. 
Hiermee wordt de gemeenteraad in een vroeg-
tijdig stadium betrokken bij de door het college 
van B&W gedachte beleidsontwikkelingen en kan 
zij prioriteiten aangeven.

De financiële positie van gemeenten staat al langer 
onder druk en de coronacrisis verslechtert deze 
positie verder door hogere kosten en derving van 
inkomsten. Met het kabinet wordt onderhandeld 
over meer financiële stabiliteit voor gemeenten. 
Daarnaast lopen onderzoeken naar de structu-
rele kosten van de Jeugdzorg en de Herijking 
van het Gemeentefonds. Met name de laatste 
kan grote (negatieve) gevolgen hebben voor de 
plattelandsgemeenten.

Het college van B&W stelt in het begrotings-
jaar 2021 een hoger investeringsniveau voor dan 
gebruikelijk. Dit wordt ingegeven door de wens 
de gemeente Boxmeer met een goed voorzie-
ningenniveau over te laten gaan naar de nieuwe 
gemeente Land van Cuijk. Het college hecht 
er aan dat een aantal noodzakelijke projecten 
doorgang kunnen vinden. Tegelijkertijd wil het 
college de gemeente Boxmeer als een financieel 

gezonde gemeente overdragen aan de nieuwe 
gemeente. De Kadernota 2020 laat dan ook 
ondanks het hogere investeringsniveau een 
sluitend meerjarenperspectief zien.

De Jaarrekening 2019, 1e Algemene 
Begrotingsbijstelling 2020 en 
de Kadernota 2020 zijn digitaal 
beschikbaar op www.boxmeer.nl 
onder de knop BEGROTING ONLINE 
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Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                   

 
 

 

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. 
 

Extra service: Gratis beplanten   
(Exclusief: Planten, potgrond en 

kunstmest) 
van uw eigen meegebrachte bloembakken 

en potten. 
 
 

Geopend van Maandag tot en met zaterdag  
Van 09.00 uur tot en met 18.00 uur 

Zondags gesloten 
 
 

Herman en Fien van Bree    Tel:   0485-573478 
Provincialeweg 4b      Mob:06-51617836 
5827 AB Vortum Mullem 
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821























� adverteren
doet verkopen

Warme Bakker Degen
Reclame 8 t/m 13 juni
  3/4 Mangovlaai € 9,30 
  V-kornbrood € 2,60 
  4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Reclame 15 t/m 20 juni
  Vaderdagtaartje € 13,95 
	  Grof volkorenbrood € 2,20
  Roomboter croissant  € 0,75

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

Zorg goed voor jezelf en pas goed op elkaar!

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

Rabobank Land van 
Cuijk & Maasduinen

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

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

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

www.martensasperges.nl

Overloon-Mill

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20%
Actie loopt 

t/m juni 2020!

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

 

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

Boukje Weel

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

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
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.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112  Alarmnummer
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer-
  Nijmegen voor avond, nacht,
  weekend en feestdagen voor
  Boxmeer en omstreken.
0900-8844 Politie, als er geen nood is
0800-7000 Anoniem bellen
088-0208208 Brandweer
0485-845000 Maasziekenhuis

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

  
  

   
   
 

  
  

  

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

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

 

VERKRIJGBAAR BIJ ABC; 
 
* DIVERSE SOORTEN MUURVERVEN 
* DIRECT OP KLEUR TE MAKEN 
 
Bijvoorbeeld: Brander Superdeck, 
uitstekende dekking, extreem mat. 
  

 

 
      
            
 
 
 
            

                  

www.everscv.nl

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

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

16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

Duurzame oplossingen
& onderhoud in

water, gas, CV en sanitair

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist


