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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 23 juni 2020,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

35e jaargang no 12 17 juni 2020

Het renoveren van de Vierlingsbeekse Molen is 
onlangs afgerond. Waterschap Aa en Maas zou 
in eerste instantie alleen de schuiven automa-
tiseren, maar na droogzetting is toch besloten 
er een grotere opknapbeurt van te maken. 
Ook de kademuren, de bodem van de stroom-
geul en het brugdek zijn aangepakt. Door deze 
opknapbeurt kan de Vierlingsbeekse Molen 
weer jaren mee én is het voorbereid op de 
toekomst.

De werkzaamheden 
Kenmerkend aan de Vierlingsbeekse Molen zijn 
de stuwen (schotten) en het waterrad. Bij de 

herinrichting van de Vierlingsbeekse Molenbeek 
in 2015 zijn meerdere stuwen verwijderd. Alleen 
de schuiven bij de molen zijn blijven staan omdat 
deze bepalend zijn in de regulering van het 
waterpeil. Aanvankelijk zouden alleen de schuiven 
in de molen geautomatiseerd worden. Door deze 
automatisering kan er sneller ingespeeld worden 
op veranderende weersituaties. Bij het droog-
zetten van de watermolen is in overleg met de 
eigenaar besloten om de kademuren, de vloer van 
de stroomgeul en het brugdek van de schuiven 
ook een opknapbeurt te geven. 

Vierlingsbeekse Molen opgeknapt en klaar voor de toekomst

Lees verder op pagina 3...
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Van de Redactie:

• 70 bossen rozen geschonken door 2 
seniore, anonieme dames aan alle perso-
neelsleden van onze “Plus”! Kei, kei, kei 
moi! Een dank je wel vanuit een goed, 
warm hart.

• De buitenactiviteiten van diverse vereni-
gingen zijn weer begonnen. Enkele 
verenigingen zijn zelfs van binnen naar 
buiten gegaan om hun activiteiten weer te 
kunnen starten. 

• Bloemen waren en zijn er ongetwijfeld ook 
voor alle geslaagden. Kei, kei, kei proficiat 
met jullie diploma! Fuiven met Corona 
beperkingen.... Geniet van een fijne, lange 
zomervakantie.

• Blijf handen wassen, houd 1,5 meter. 
afstand, respecteer de maatregelen en 
beperkingen...... 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

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
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: Kevelaer ism KBO Maashees,   
 Vortum-Mullem
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
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
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

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. Geef ook aan Frans 
Spiekman door als uw activiteit verplaatst of 
geannuleerd wordt.

2020

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag  
t/m zondag Happen en Stappen in 
Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
27 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
27 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
7 juli Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
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De oude gemetselde muren zijn compleet gere-
noveerd waardoor er weer een deugdelijke 
constructie is ontstaan en deze locatie toekomst-
bestendig is.  

Er wordt al enige jaren groene stroom opgewekt 
door de eigenaar van de watermolen. Na een tijde-
lijke pauze gedurende de werkzaamheden is het 
opwekken van energie momenteel weer hervat.

Aandacht voor peilbeheer en ecologie 
Het automatiseren van de stuwen heeft in eerste 
instantie voordeel voor het peilbeheer doordat 
sneller ingespeeld kan worden op verande-
rende weersituaties. Aan de andere kant is 
het gemakkelijker geworden om water vast te 
houden (opstuwen) zodat de vistrap die in 2011 is 
aangelegd zo optimaal mogelijk kan functioneren. 
Voor het aandrijven van de watermolen is het 
belangrijk om het waterpeil en de wateraanvoer 

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

...vervolg van pagina 1 - Vierlingsbeekse molen

zo constant mogelijk te houden. In perioden van 
langere droogte (zoals nu het geval is) is dat op 
peil houden een behoorlijke uitdaging zeker ook 
wanneer de molen moet draaien. Bovenstrooms 
van de watermolen bevindt zich een bosrijk gebied 
waarin onder andere de bever actief is. Wanneer 
er onvoldoende rekening gehouden wordt met 
zijn aanwezigheid en niet voldoende water vast-
gehouden wordt dan wordt het dier ook een soort 
peilbeheerder. Hij raakt geprikkeld om zijn hol te 
beschermen en kan dammen gaan bouwen in 
de Vierlingsbeekse Molenbeek. Deze dammen 
vormen obstakels voor vismigratie. Alles bij 
elkaar genomen is het dus zaak om het waterpeil 
zo constant mogelijk te houden, ook voor de 
ecologie.

Verdere verfraaiing van de omgeving 
Naast deze opknapbeurt was het in eerste 
instantie niet de bedoeling om ook nog verdere 
veranderingen aan te brengen in de directe 
omgeving van de Vierlingsbeekse Molen. Wél zijn 
er een aantal kleinschalige mogelijkheden door-
genomen welke in potentie haalbaar zijn. Denk 
daarbij aan bijvoorbeeld een ommetje met infor-
matieborden en een extra overgang over de 
beek. Waterschap Aa en Maas kijk momenteel 
naar de mogelijkheden om hier in te investeren. 
Overigens kan men altijd met een goed idee ten 
gunste van recreatief medegebruik van de oevers 
contact opnemen met het waterschap. Onder 
bepaalde voorwaarden verstrekt het waterschap 
een onkostenvergoeding of subsidie 
voor het geleverde idee om deze te 
verwezenlijken. Meer informatie en 
contactgegevens, zie 
www.aaenmaas.nl.
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Hu. . .? ’n Vuggelkuijke?

“Meneer. Voor welke vogel is dat huisje?” vroeg 
een meisje toen we de eerste hondenpoepbak 
in de buurt van het insectenhotel plaatsten. 
De verwarring was begrijpelijk. Ik had natuur-
lijk kunnen zeggen dat het voor schijtlijsters en 
kaketoes bestemd was maar de humor ervan zou 
haar ontgaan zijn. Dus heb ik haar uitgelegd dat 
deze bakken bedoeld zijn om zakjes met honden-
poep in te doen. ’n Blikje of plastic flesje kan er 
natuurlijk ook in want opgeruimd staat altijd en 
overal netjes!
Op de bakken wordt een fraaie sticker geplakt 
zodat er geen twijfel meer kan ontstaan waarvoor 
ze bedoeld zijn. We doen een beroep op alle 
baasjes om Vierlingsbeek “schoon” te houden.

Namens de werkgroep,
Rein Verhoeven.
   

Column vitaliteit (9)

“verrek”

Blessures zijn onder te verdelen in acute blessures 
en overbelasting blessures. Een acute blessure 
ontstaat plotseling tijdens het sporten of gewoon 
in het dagelijks leven. Een veel voorkomende 
acute blessure is de verrekte enkel oftewel 
enkelletsel.

Jaarlijks lopen in Nederland ongeveer 600.000 
mensen letsel op van de enkel. Meer dan de helft 
van de acute enkelletsels ontstaat tijdens sport-
beoefening. Uit een studie naar verrichtingen in de 
huisartsenpraktijk blijkt dat jaarlijks door alle huis-
artsen samen 210.000 patiënten met enkelletsels 
gezien worden.

De ernst van een enkelletsel kent verschillende 
gradaties; van een lichte verstuiking tot een breuk. 
Het is belangrijk om na het ontstaan van een 
blessure de ernst van de blessure in te schatten. 
Als je nog een paar passen kunt lopen en er 
ontstaat géén directe zwelling is ernstig letsel zo 
goed als uit te sluiten. Het is raadzaam om de 
enkel te ontlasten en het een paar dagen aan te 
kijken. Het kan best zijn dat er zwelling optreedt 
maar normaal gesproken kan dit geen kwaad en 
draagt dit zelfs bij aan het herstel. Als de pijn de 
eerste dagen sterk afneemt kun je de enkel blijven 
belasten op geleide van pijn. Mocht de pijn de 
eerste dagen niet afnemen of je twijfelt over het 
beloop van de klachten is het raadzaam om een 
fysiotherapeut te bezoeken.

Als de verstuiking ernstiger is spreken we over 
een enkelbandscheuring oftewel ruptuur. In het 
ontstaan van de blessure wordt vaak ook een 
gevoel waargenomen alsof er iet scheurt. De 
enkelband kan ingescheurd zijn of afgescheurd; 
er kan 1 enkelband of er kunnen meerdere bij 
betrokken zijn. Een enkelbandruptuur kenmerkt 
zich door een directe zwelling maar het is nog 
wel mogelijk om een aantal passen te lopen. De 
pijn kan behoorlijk heftig zijn en vaak slaap je de 
eerste nacht ook slecht. Na een dag of 2 is er een 
typische bloeduitstorting te zien; meestal aan de 
buitenkant van de voet. 
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Voor het beleid maakt het niet zo gek veel uit of 
de enkelband ingescheurd is of afgescheurd; 
een enkelbandscheuring wordt zelden geope-
reerd. Een goede begeleiding in het herstel door 
een fysiotherapeut is raadzaam om terugkerende 
klachten te voorkomen. De behandeling bestaat 
in eerste instantie uit het ondersteunen van het 
herstel (bijvoorbeeld door middel van instructie of 
het aanleggen van tape) en later in het verbeteren 
van de stabiliteit van de enkel of het terugkeren 
naar werkzaamheden en/of sport. 
Het gemiddelde werkverzuim bij patiënten met een 
functioneel behandelde ruptuur is 2,5 week; na 
zes weken heeft 90 procent van de patiënten het 
werk hervat. Van de patiënten die sporten heeft 60 
tot 90 procent binnen 12 weken het sporten hervat 
op hetzelfde niveau als voor het trauma.

Bij een breuk oftewel fractuur is het bot kapot. 
Er zijn veel verschillende botten die schade op 
kunnen lopen bij een acuut enkelletsel. Soms staat 
de enkel in een dusdanig vreemde positie dat het 
direct opvalt dat de enkel gebroken is. Vaker is 
dit aan de buitenkant niet direct te zien. Mocht er 
sprake zijn van een directe zwelling in combinatie 
met onvermogen tot belasten (niet kunnen lopen) 
is het zaak hier goed naar te laten kijken. Een 
fysiotherapeut of huisarts kan verder onderzoeken 
of het noodzakelijk is een röntgenfoto te maken 
om een breuk uit te sluiten dan wel te bevestigen. 
In het geval van een breuk kan gips aangemeten 
worden om de enkel te laten herstellen. Soms is 
er ook een operatie nodig om de botstukken in de 
goede positie te kunnen laten helen.

Gelukkig is het meestal niet zo ernstig en is het 
lichaam prima in staat om zich te herstellen na een 
dergelijke blessure. Het is wel belangrijk hier de 
goede omstandigheden voor te creëren. In eerste 
instantie is rust het beste herstel maar daarna 
is het versterken van de enkel net zo belangrijk. 
Het opbouwen van het versterken van de enkel is 
maatwerk.

Oefentip om enkelproblemen te voorkomen: 
Tandenpoetsen doen we ten minste 2 keer per 
dag. Als we dit moment gebruiken om op 1 been 
te gaan staan, maken we hier meteen een func-
tionele oefening van. Dit heeft positief effect op 
de balans, kracht van de beenspieren en het 
voorkomt vallen. Het is belangrijk om tijdens het 
oefenen de knie niet te overstrekken.  
Begin met 10 sec links en rechts afwisselend tot 
het tandenpoetsen klaar is. Je kunt dit uitbreiden 
tot 1 minuut links en 1 minuut rechts. 
Voordeel van het oefenen tijdens tandenpoetsen 
is dat het geen extra tijd kost en dat het snel een 
gewoonte gaat worden omdat je de oefening 
koppelt aan dagelijkse bezigheid.

De volgende column zal gaan over de tennisarm. 
Veel mensen hebben hier vast wel eens over 

gehoord maar wat is het precies en wat kun je er 
aan doen? Mocht je aanvullende vragen hebben of 
een ander onderwerp aan willen dragen dan hoor 
ik het heel graag.

Met sportieve groet,

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

PS ik ben verrast door iemand die anoniem een 
mooi bosje bloemen en een lekkernij heeft laten 
bezorgen bij de fysiotherapie. Dit om ons een 
hart onder de riem te steken in deze bijzondere 
tijden waarin de fysiotherapie noodgedwongen 
gesloten is geweest en het fitnesscentrum nog 
steeds gesloten is. Wij vinden dit bijzonder lief 
en waarderen dit ten zeerste. Omdat de gever 
anoniem wenst te blijven kunnen we hem/haar 
niet persoonlijk bedanken. Vandaar dat we dat 
op deze manier toch willen doen: BEDANKT!

JAMMER!

Waarschijnlijk zaten alle leden van het Groenings 
Koor en van het Gilde klaar voor de tv op 2e pink-
sterdag. En misschien ook nog wel een flink aantal 
andere belangstellenden. Maar om 11 uur was er 
wel een mis op de omroep Land van Cuijk maar 
niet de aangekondigde jubileummis. Wat een 
teleurstelling. Om 12 uur was er onverwacht wel 
een korte uitzending met een paar delen uit die 
mis. En het weekend daarna was diezelfde uitzen-
ding nog eens te zien. Misschien heeft u dit ook 
wel gezien. Leuk om nog eens te bekijken, maar 
geen recht doend aan die mooie jubileummis uit 
2018. Niets meer aan te doen. Het is niet duidelijk 
hoe en waarom dit fout is gegaan. We zullen het 
moeten doen met die korte uitzending en onze 
herinneringen.

Omdat het koor nog niet kan en mag repeteren, 
worden er ook geen concerten gepland. Als we 
weer gaan starten zal dit zeker in Globaal gemeld 
worden. En hoopvol vooruitdenkend: 2021 is een 
jubileumjaar voor het Groenings Koor. Dat geeft 
stof tot nadenken en toch al voorzichtig bezig zijn 
met plannen.
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BIBLIOBEEK WEER OPEN 
 

Nadat we alle RIVM-veiligheidsmaatregelen hebben 
kunnen toepassen kunnen we gelukkig vanaf week 25 
onze deuren weer openen. 
We zijn (tot nader berichtgeving) op maandag en 
woensdagmiddag geopend van 14.00u tot 17.00u.  
We vragen u in verband met onzer aller veiligheid 
vriendelijk om de aanwijzingen van onze vrijwilligers te 
volgen en om in ieder geval de 1,5 meter afstand te 
waarborgen. 
Wanneer de openingstijden weer verruimd worden, 
zullen we dit kenbaar maken via onze facebook-pagina, 
Globaal en via berichtgeving op onze deur. 
 
ZOMER-EDITIE BEEK AN TÔFFEL GAAT NIET DOOR! 
 

Helaas onze zomer-editie op 20 
juni 2020 kan niet doorgaan in 
verband met Corona. 
We hopen dat we op 7 november 
weer kunnen genieten van 
heerlijke maaltijden bij de kok 
thuis. 
 

Save the date: Beek an Tôffel 
Datum: 7 november 2020 
Aanvang: 19.00u  
Locatie: Bij de kok thuis 
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/ 

 

 
 

Diverse wandelaars hebben vanaf 1 juni na lange tijd 
weer kunnen genieten van onze hap-en-stap route!  
Meldt u zich aan via: 
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/ 

IS JOUW TEAM AL AANGEMELD VOOR DE DORPSQUIZ 
2020? 
 

Op 26 september strijden weer 
vele teams tegen en met elkaar 
tijdens de 3e Dorpsquiz ‘k Wèt’t.  
De organisatie hiervan is alweer 
in volle gang. Een team kan 
bestaan uit vrienden, familie, 
collega’s, leden van sportverenigingen, 
buurtverenigingen, clubs of andere (vage) kennissen. 
Teamleden kunnen ook online hun bijdrage leveren. 
Wanneer het team is aangemeld en de € 25,- is betaald, 
ontvang je een bevestigingsmail. 
 

En samen quiz je voor het goede doel!  
 

Op 26 september 2020 haalt de teamcaptain klokslag 
19.00u het quiz-pakket op bij Bibliobeek. Vervolgens 
gaat het team met het eigen quiz-pakket aan de slag en 
worden vragen beantwoord en diverse opdrachten 
uitgevoerd. Het quiz-pakket mèt de antwoorden en 
bewijsmateriaal van de opdrachten moet vóór klokslag 
23.30u ingeleverd zijn bij Bibliobeek. 
 

Tijdens de finale-avond op zaterdag 10 oktober 2020 bij 
de Zandpoort te Groeningen volgen nog enkele 
groepsopdrachten waarna de uitslag bekend wordt 
gemaakt.  
 

TIPS OM DE DORPSQUIZ ‘K WÈT’T TE WINNEN 
 

Je gaat met je vrienden, teamgenoten, buurtgenoten 
en/of familie de enige echte dorpsquiz spelen. In de 
komende nieuwsflitsen geven we je diverse tips 
waardoor je beter voorbereid aan je quiz kan begin. 
 

Tip: Zorg voor de juiste team grootte 
 

Hier geldt: Maak je team niet te groot, maar zeker ook 
niet te klein. Je zult al gauw een vraag of 100 moeten 
oplossen, en je bent vaak ook al 3 á 4 man kwijt aan 
opdrachten in het dorp. Je redt het daarom al vaak niet 
met een team kleiner dan 15 personen. Maar een te 
groot team (meer dan 20) wordt al snel moeilijk te 
coördineren. 
In de volgende Globaal meer tips! 
 

Info en aanmelden: vierlingsbeek-groeningen.nl / 
evenementen / dorpsquiz-k-wett 
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Groeningen: geen gehucht en 
geen dorp (2)

Prehistorie
De laatste ijstijd was tussen 125.000 en 15.000 
jaar geleden. Het landijs lag toen bij Hamburg en 
in midden Denemarken. Ongeveer 500 kilometer 
hier vandaan. Hier was de grond diep bevroren, 
het was hier een poolwoestijn. Deze voorlopig 
laatste ijstijd duurde ongeveer 110.000 jaren. In 
die periode was het niet steeds zeer koud. Er zijn 
verschillende periodes geweest dat het ijs zich, 
gedurende enkele honderden jaren, terug trok en 
er een begroeiing ontstond. Maar steeds kwam de 
ijzige kou weer terug.

Einde van deze laatste ijstijd is ± 15.000 jaar 
geleden. Geleidelijk ontdooide de bevroren grond. 
Er ontstond, langzaam een minder koud klimaat. 
Met sneeuw en regenbuien. De rivieren gingen 
weer stromen en er kwam weer begroeiing. 
Ook de Maas ging tussen 15.000 en 12.000 jaar 
geleden weer stromen en in eerste instantie als 
een vlechtende rivier.

Het landschap hier is dan het beste te vergelijken 
met de huidige Biesbos. 
Bij hoog water overstroomde dan weer hele 
stukken, waarna er weer nieuwe geulen werden 
gevormd. Een groot deel was begroeid met 
loofbomen zoals elzen, wilgen, berken, eik, 
hazelaar en beuk. Op de wat grotere zandcom-
plexen groeiden ook naaldbomen afgewisseld met 
kale vlakten. 
In het landschap in en rond Groeningen zijn de 
daardoor ontstane geulen nog steeds duidelijk 
zichtbaar. Ten westen van Groeningen ligt een 
honderd meters brede laagte, met weilanden en 
enkele natte bosjes. Midden in de laagte ligt de St. 
Jansbeek, dit is ook een oude stromingsgeul van 
de Maas.
De Maas kreeg steeds meer water af te voeren en 
sneed zich geleidelijk in.

In eerste instantie vlak langs de Passtraat. Dit 
is op verschillende plaatsen nog te zien, o.a. bij 
Klein-Vortum. Daar is de overgang naar de oude 
rivierdalbodem nog te zien als een metershoge 
steilrand. Bijzonder is dat de Maas ten oosten van 
Groeningen dus twee lopen heeft gehad. 
De bergjes, bleven als een plateau tussen de 2 
Maasbeddingen liggen. De Groeningse en de 
Vortumse bergjes zijn rivierduinen. Ze ontstonden 
toen het klimaat aan het einde van de ijstijd 
warmer en vochtiger werd. De overwegend zuid-
westenwinden namen zand mee vanuit de nog 
geregeld droogvallende en kale rivierbeddingen. 
Het stuivende rivierzand werd ter plekke van de 
Groeningse en de Vortumse bergjes door bomen 
en struiken afgeremd en opgevangen. Ten oosten 
van de Groeningse en Vortumse bergen, waar 
nu de Maas ligt, lagen nog meer kale rivierbed-
dingen. Uit deze beddingen zijn de duinen aan 
de Limburgse kant van de Maas opgestoven. Ze 
werden vanuit bredere rivierbeddingen opgeblazen 
en zijn daardoor veel hoger. De hoogste toppen 
liggen vijftien meter boven de riviervlakte. Rond 
de huidige rivierloop van de Maas ligt nu een fraai 
Maasheggenlandschap. 

Wordt vervolgd.

VASTE AKTIVITEITEN KBO
Langzaam maar zeker kunnen we als KBO activi-
teiten gaan opstarten.
Dit onder de regels van de overheid en het RIVM.

WANDELVOETBAL
Het wandelvoetbal op dinsdagochtend is 
inmiddels gestart en met veel plezier wordt er 
getraind. 
Ook niet-leden kunnen tot en met september 
deelnemen aan de training.
Hebt u zin om een keer te komen kijken, dan bent 
u welkom op dinsdagochtend. De training start 
vanaf 10.00 uur op sportpark Soetendaal. 

JEU DE BOULES
De groepen zijn inmiddels gestart op de baan bij 
Alles Bijeen, gelegen bij Joffershof.

BILJARTEN
Vanaf 10 juni gaan de biljarters weer beginnen. Per 
dagdeel kunnen dan 4 spelers terecht volgens de 
regels van de overheid en RIVM.
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YOGA en BEWEGEN VOOR OUDEREN
De yogagroepen gaan buiten beginnen met de 
wekelijkse training op dinsdag. Ook bewegen voor 
ouderen gaat buiten beginnen.

De binnen activiteiten kunnen helaas nog niet van 
start gaan.

Wij wensen iedereen veel plezier tijdens de 
activiteiten.

Van Koulil trainer-coach vrouwen 
1 Volharding
Maarten van Koulil (35) uit Cuijk is de nieuwe 
trainer van het eerste vrouwenteam van Volharding 
in Vierlingsbeek. Van Koulil komt over van het 
vrouwenteam van Hapse Boys, dat hij drie 
seizoenen onder zijn hoede had, en trainde eerder 
onder meer de vrouwenteams van JVC Cuijk en 
Siol. 

Maarten van Koulil (links) en Luc Cuijpers. Foto: 
Volharding. 

Bij Volharding neemt hij het stokje over van trainer 
Geert Reijnders en coach Herman van Welie. De 
groep krijgt komend seizoen dus te maken met 
een vaste trainer-coach. “Met Maarten hopen wij 
een impuls aan het seniorenvrouwenvoetbal bij 
Volharding te kunnen geven”, meldt Luc Cuijpers, 
coördinator van het vrouwenvoetbal bij Volharding. 
“Vrouwen 1 moet meedraaien boven in de vierde 
klasse en op termijn de stap naar de derde klasse 
gaan maken.” Volharding beschikt over drie senio-
renvrouwenteams en twee meidenteams. Voor de 
selectie wordt nog wel gezocht naar een keepster. 
Eén of twee extra speelsters voor het vaandel-
schip zijn ook van harte welkom. Voor meer 
informatie kijk op de website van Volharding. 

Spotlight van de maand juni bij 
Brabants Erfgoed

Collectie in de Spotlight: “Stichting De Oude 
Schoenendoos” te zien op: Brabants Erfgoed.
Wie de website “Brabants Erfgoed” 
bezoekt, www.brabantserfgoed.nl, en daar 
op de hoofdpagina wat naar beneden scrolt, 
zal ontdekken dat onze vernieuwde website 
“Stichting De Oude Schoenendoos” daar deze 
maand in de Spotlight  staat.
Een mooi resultaat en een bedankje voor het vele 
werk dat door enkele vrijwilligers uit onze dorpen 
gedragen wordt om de Brabantse geschie-
denis samen met andere heemkundekringen te 
bewaren en toegankelijk te maken. 
Later in deze maand zal door Brabants Erfgoed 
ook in de sociale media aandacht geschonken 
gaan worden aan onze website, hieraan zal dan 
ook een prijsvraag gekoppeld zijn, oplettende 
bezoekers maken kans op een leuke attentie.

Hoewel onze website “vernieuwd” is, heeft 
hij toch zijn vertrouwde herkenbare gezicht 
behouden, het zijn vooral de achterliggende 
pagina’s die nu het zoeken en selecteren op elk 
onderwerp handiger maken en mooie zoekresul-
taten opleveren.
De website en daarmee ons werk is hiermee 
zeker niet voltooid, wat u ziet is slechts een klein 
gedeelte van onze collectie. Er is nog veel te 
doen. Voelt u er iets voor om ons mee te helpen, 
u bent van harte welkom.

Wij wensen u veel plezier met uw zoektocht. 
Heeft u vragen? Ons e-mailadres staat op onze 
website.

Hier bij een onbekend paar. Foto A14441. Wie 
kent deze mensen? Laat ons weten wanneer u de 
namen kent dan kunnen wij de tekst erbij zetten 
op de site.
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23.

“Zô muuj as ’n maai”. Letterlijk vertaald: zo moe 
als een made. Toch begrijp ik deze vergelijking 
niet goed. En met mij vele hengelaars niet, denk 
ik. Maden zijn erg actief, vooral bij hogere tempe-
raturen. In de koelkast liggen ze er wel een beetje 
apathisch bij. Misschien hebben ze die voor ogen 
gehad toen ze die uitdrukking bedachten.

“Hêgschôl haauwe”. Spijbelen.

“’n Haffel proeme”. Een handvol pruimen.

“Nog zeund dè zô’n moi dêrke mit zônne lêlleken 
bliekert getrouwd is!”. Zonde dat zo’n mooi meisje 
aan zo’n griezel is blijven hangen.

“Ik kan nie hekse!”. Ik kan niet toveren. Niet alles 
tegelijk doen; het onmogelijke presteren.

“Dè kunde mit de kleump ânvuule”. Dat kun je met 
je klompen aanvoelen.

“’n Heûr ien de bôtter”. Een haar in de boter.

“Heej is schieluk gestörve”. Hij is plotseling 
overleden.

“Koiboiboek”. Roman over cowboys. “Koiboifilm”. 
Western.

“Pindol”. Draaitol.

“Zakkedüster”. Zo donker dat je geen hand voor 
ogen kunt zien.

“Zienen aauwe hêt roest ien de piéép gehad”. 
Gezegd over een roodharige jongeling.

Nelson.

CAPTAIN JAMES D. STEVENS

Op 20 maart 1945 crashte Captain James 
D. Stevens USAAF O-427670 met zijn P51 
(Mustang) in de omgeving van Vierlingsbeek.
Gestationeerd op een basis in België, zou hij 
tijdens een proefvlucht, bij Venlo geraakt zijn 
door Engels luchtafweergeschut, om vervol-
gens neer te storten.

De werkgroep Vliegtuigcrashes en noodlandingen 
in WO2 in de gemeente Boxmeer heeft nooit de 

P51 Mustang USAAF

exacte crashlocatie vast kunnen stellen en deze is 
daarom ook niet in het boek opgenomen.
Op 1 maart 1945, zou de Amerikaanse kapelaan 
Melvin Brewer het lichaam van Stevens in 
Vierlingsbeek geborgen hebben, waar deze na 
identificatie, in Margraten herbegraven werd.

Zijn er nog getuigen in Vierlingsbeek en/of 
omstreken die iets van dit voorval weten. Het was 
in het vroege voorjaar van 1945, toen de oorlog 
aan deze zijde van de Maas al enkele maanden 
voorbij was.

Tijdens onze tentoonstelling in 2017 heeft zich 
iemand gemeld die meent in het voorjaar van 1945 
een toestel te hebben zien neer komen in de buurt 
van Kasteel Makken. Zou dit de crash van Capt. 
Stevens kunnen zijn?

Leo Janssen
Werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen 
WO2 in de gemeente Boxmeer.
Tel. 06 53693428
https://www.facebook.com/luchtoorlog
boxmeer4045/?ref=bookmarks
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Het object bestaat uit achttien elementen, die allen 
uit één stuk (graf)steen zijn gemaakt. Het geheel 
bestaat uit een geketende hand met daaraan 
een ketting met zestien schakels en een gewicht 
aan het einde. Vandaar de naam ‘geketend’. 
De creatie is alleen al qua naam en vormgeving 
passend binnen de collectie van Oorlogsmuseum 
Overloon. ‘Geketend’, een begrip dat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog voor veel mensen letter-
lijk of figuurlijk gold. Daarnaast is het mooi om een 
werk te laten zien van een talentvolle kunstenaar 
uit de directe omgeving van het museum, iemand 
die zelf ook nog eens De Tweede Wereldoorlog 
meemaakte. 
 
De Franse kalksteen woog bij aanvang van het 
project ruim 100 kilo en  was ongeveer 70 cm 
groot, daarvan is nu nog een kunstwerk over van 
11 kilo, maar gek genoeg wel van 180 cm groot. 
Een knappe prestatie. 
 
Het kunstwerk is door de trotse Van Rossen 
geschonken aan het museum. Al  47 jaar woont hij 
samen met zijn vrouw in Overloon en nu wordt zijn 
creatie voor vele mensen tentoongesteld op een 
plek waar deze erg goed tot zijn recht komt.

Kunstwerk gemaakt van 
grafsteen naar Oorlogsmuseum 
Overloon
 
‘Zijn levenswerk’, noemt de 80-jarige Overloonse 
kunstenaar Adriaan van Rossen het kunstwerk  
waaraan hij zes maanden met bezieling heeft 
gewerkt. De creatie kreeg woensdag 10 juni een 
prominente plek in Oorlogsmuseum Overloon. Dat 
is niet zonder reden. 

Negen jaar geleden werd de beeldhouwclub 
waar Van Rossen toentertijd deel van uitmaakte, 
benaderd door de beheerders van de begraaf-
plaats in Overloon.  Zes grafstenen van zes 
priesters werden vervangen door nieuwe kruizen.  
De oude zouden worden weggegooid en men 
wilde toch liever dat deze een tweede leven 
zouden krijgen. Ruim negen jaar later heeft 
Adriaan van een deel van één van deze kruizen het 
kunstwerk ‘Geketend’ gerealiseerd. 
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Politiek wil meer informatie

Nog geen besluit over MFA Vierlingsbeek
De gemeenteraad van Boxmeer ging zich op 
donderdag 11 juni toch nog niet buigen over 
het voorstel tot afwijzing van een bedrag van 
30.000 euro voor een professioneel onderzoek 
naar de mogelijkheden voor de realisatie van 
een multifunctionele accommodatie (mfa) 
in de kern van Vierlingsbeek. Het wordt nu 
besproken in de raadsvergadering van 2 
juli. “Gelukkig”, zegt Luc Cuijpers namens 
de speciaal hiervoor in het leven geroepen 
regiegroep. “Want de politiek moet natuur-
lijk wel besluiten nemen op basis van correcte 
informatie.” 
Door Ron Koenen 
 
Bijvoorbeeld over de kosten van de bouw van 
het mfa. Zowel in de pers als in de nota van de 
gemeente Boxmeer worden bedragen genoemd 
van 8-10 miljoen euro die nodig zouden zijn 
voor de totstandkoming van die multifunctio-
nele accommodatie. “Maar dat is totaal uit de 
lucht gegrepen. Het onderzoek zal daarover meer 
duidelijkheid moeten scheppen. Die moet zowel 
planologisch als financieel, los van de huidige 
accommodaties, in kaart brengen wat de mogelijk-
heden en onmogelijkheden zijn.”
Er wordt gezocht naar ‘een allesomvattend 
droomplan’ voor de dorpen Vierlingsbeek en 
Groeningen (vele inwoners van Groeningen maken 
gebruik van gemeenschapsvoorzieningen in 
Vierlingsbeek, red.), aldus de omschrijving van de 
regiegroep, die zich bewust niet wenst te mengen 
in de discussie over de exacte locatie van het 
mfa. Nieuwbouw, aanbouw, herbouw van een de 
huidige panden: het kan en mag allemaal. Onder 
één voorwaarde: dat het mfa in het centrum van 
Vierlingsbeek verrijst. 
 
Maar het college van de gemeente Boxmeer wees 
het gevraagde krediet van 30.000 euro af. Volgens 
B en W is de noodzaak voor een onderzoek niet 
aangetoond en voorziet de huidige gemeen-
schapsvoorziening Joffershof (na uitbreiding) 
adequaat in de (toekomstige) ruimtebehoefte van 
Vierlingsbeek. Bovendien is in de meerjarenbegro-
ting geen rekening gehouden met de ontwikkeling 
van een geheel nieuwe multifunctionele accom-
modatie. Ook zou het volgens B en W gaan om 
8-10 miljoen euro, een forse investering, die met 
het oog op de ophanden zijnde fusie van de 
gemeenten in het Land van Cuijk wordt ontraden. 
Tevens wijst het college op het bedrag van 
350.000 euro dat in het investeringsprogramma 
van 2021 al is opgenomen voor het opknappen 
en uitbreiden van gemeenschapshuis Joffershof. 
Bovendien zou er volgens B en W verdeeldheid in 
het dorp heersen over de komst van het nieuwe 
mfa. 
 

“Natuurlijk is het zo dat een plan als het nieuwe mfa 
vragen oproept. Er zullen altijd inwoners zijn die 
over hun eigen schaduw heen moeten stappen”, 
weet Cuijpers. “Daarom is het ook goed om een 
onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek door profes-
sionals te laten verrichten, zodat er doordachte en 
afgewogen keuzes kunnen worden gemaakt. Nu 
wordt er door B en W een besluit genomen dat 
op punten onterecht is gebaseerd op aannames, 
interpretaties en ogenschijnlijke gevoeligheden. 
Zo is het door B en W genoemde bedrag van 8-10 
miljoen gebaseerd op integratie van een nieuwe 
school, terwijl uit het onderzoek moet blijken of 
dit een van de gewenste realiseerbare scena-
rio’s is. Het is dus niet objectief om op grond 
van deze aanname nu het besluit te nemen om 
het onderzoek af te wijzen. Ook wordt de indruk 
gewekt dat er geen eensgezindheid is voor dit plan 
in Vierlingsbeek en Groeningen. Nou, van de 225 
aanwezigen, van jong tot oud, die eind november 
een informatiebijeenkomst over het nieuwe mfa 
bijwoonden, schaarde maar liefst 99,6 procent 
zich achter dit plan.” Daarom is het volgens de 
regiegroep belangrijk om op korte termijn op een 
degelijke, heldere manier de kansen en bedrei-
gingen in kaart te brengen voor de realisatie van 
het ‘meest ideale gemeenschapshuis voor de 
toekomst van beide dorpen’. En dat is niet het 
huidige Joffershof, zo concludeert ze op basis van 
gesprekken met talloze inwoners van beide dorpen. 
Ze inventariseerde zowel de accommodatiewensen 
en -behoeften van particulieren, van gebruikers 
en niet-gebruikers van Joffershof, maar ook van 
ondernemers en bestuurders, bijvoorbeeld van de 
plaatselijke basisschool en (sport)verenigingen. 
 
Het advies aan de gemeente luidt om Joffershof 
waar nodig aan te passen. Een tijdelijke impuls ter 
overbrugging naar de opening van het mfa over vijf 
jaar. De politiek worstelt echter ook met de hoogte 
van dat Joffershof-bedrag, zo bleek donderdag-
avond tijdens de commissievergadering. Vandaar 
dat de fracties willen dat er deze maand nog een 
gesprek wordt gearrangeerd tussen het college van 
B en W, Joffershof en de regiegroep om daarover 
helderheid te krijgen. Vervolgens wordt het voorstel 
opnieuw op de agenda van commissie en raad 
gezet en beoordeeld. 
 
Het doel van de regiegroep, met in haar kielzog 
de dorpsraad, blijft echter klip en klaar: ze wil een 
onderzoek naar dé gemeenschapsvoorziening die 
het beste is voor Vierlingsbeek en Groeningen in de 
komende twintig tot veertig jaar en mogelijk langer. 
“Het gaat om de toekomst. Iedere investering met 
gemeenschapsgeld die nu zou worden gedaan, 
zonder een grondige kosten-batenoriëntatie te 
doen, is er eentje die het risico met zich meebrengt 
dat we over vijf jaar zeggen: hadden we maar…”, 
besluit Cuijpers.

(Bron: Peel en Maas, 11 juni 2020)
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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                   

 
 

 

� adverteren
doet verkopen

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

19

Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

Neem eens contact op met ons. Wij maken 
meubels speciaal voor u op maat.  

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH  Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Heerlijke Hollandse blauwe bessen 
en blauwe bessenproducten en noten 
 
* afbeelding blauwe bessen als in de vaste 
advertentie       
                                           
Blauwbessenautomaat  Jos Beckers 
24 uur per dag open / tel.: 06 55372696 
Vierlingsbeekseweg 54  Overloon 

Dansstudio Flow

Open Lesweek 2020

Vierlingsbeek

GRATIS
Aanmelden

(Helaas komt onze reactie soms in de spam inbox, check deze!)

info@dansstudioflow.nl

Maandag 22 juni 2020:
18:00-19:00 Jazz-Streetdance 12+
19:00-20:00 Fit Dance Volwassenen

Zaterdag 27 juni 2020:
09:00-09:45 Peuter-Kleuterdans 3-4 Jaar
09:45-10:30 Kleuterdans 5-6 Jaar
10:30-11:30 Kids Dance Groep 3-4-5
11:30-12:30 Mixdance Groep 6-7-8

Adres: Gilde Terrein
Maasstraat 17
5826 AM Groeningen

Gratis af te halen: 

GRINDTEGELS

64 stuks 60 x 40
50 stuks 50 x 50 
Grotestraat 120
Telefoon: 0478-631988
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821























Warme Bakker Degen
Reclame 22 t/m 27 juni
  3/4 Limoen mint vlaai € 9,30 
  Vezelbrood € 2,60 
  Pistoletje € 0,30

Reclame 29 juni t/m 4 juli
  3/4 Sinaasappelvlaai € 9,30 
	  Lônse mik € 2,60
  4 Rozijnenbollen + 1 gratis

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

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek
Zaterdag 27 juni is onze laatste verkoopdag.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen 
en hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten.

Te huur per 1 augustus 2020

Ruim appartement, ca. 85 m2 op 1ste verdieping
Merletgaarde 28a, Vierlingsbeek
Met lift en 2 slaapkamers
Huurprijs op aanvraag
Tel. 06-53883255

� adverteren
doet verkopen
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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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Overloon-Mill

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20%
Actie loopt 

t/m juni 2020!

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets GRATIS ophalen en weer thuisbrengen 

voor reparatie?
Dat kan op dinsdag en donderdag,

bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102

6591 GV  GENNEP
tel. 0485 51 31 80

e-mail: info@profilegennep.nl
website: www.profilegennep.nl

Facebook Profile Gennep

Gesloten op maandag
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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

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

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

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

 

Showroom elke zaterdagmorgen open     
van 9:00 tot 12:00 uur.                                
Wilt u op een andere dag langskomen, 
maak dan even een afspraak 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 
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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

 

 

  
 

 

 
 


