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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 7 juli 2020,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

35e jaargang no 13 1 juli 2020

TOCH DE VIERDAAGSE 
WANDELEN, DAT KAN OOK DIT 
JAAR!

De 104e Vierdaagse van Nijmegen kan vanwege 
het coronavirus niet doorgaan. De Koninklijke 
Wandelbond Nederland en enkele dagbladen, 
waaronder De Gelderlander en De Limburger, 
hebben het initiatief genomen om te komen met 
een alternatieve Vierdaagse. Deze alternatieve 
Vierdaagse moet gelopen worden tussen 21 en 
24 juli, in de week dat de gewone Vierdaagse van 
Nijmegen ook gehouden zou worden. Inschrijvers 
krijgen een app gestuurd, waarmee ze vier dagen 
lang wandelroutes rond hun eigen huis kunnen 
uitstippelen. Via gps-data wordt bijgehouden of 
de lopers hun gekozen afstand ook echt afleggen. 
Behalve de gebruikelijke 30, 40 of 50 kilometer 
kunnen wandelaars ook kiezen voor 10 of 20 
kilometer per dag. Alle deelnemers ontvangen 
na registratie de gratis wandel-app. Deze app 
is tevens je startbewijs. Met de app stippel je je 
eigen alternatieve vierdaagse-routes uit. De app 
registreert jouw gelopen kilometers. Wanneer je na 
4 dagen wandelen de beoogde kilometers gelopen 
hebt, ontvang je de welverdiende beloning, 
een bijzonder aandenken aan deze alterna-
tieve vierdaagse. In Vierlingsbeek is al een groep 
wandelaars, die 4 dagen lang 30 kilometer per dag 
gaat wandelen. Vanaf Joffershof wil men één dag 
richting Overloon, Siberië wandelen. Een andere 
dag naar Geijsteren, Oostrum, een andere dag 
richting Boxmeer, Beugen en één dag gaat men de 
Maas over naar Bergen en Well. Deze groep kan 
nog uitgebreid worden met andere wandelaars. 
Iedereen is van harte welkom. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. Voor meer informatie of om je op 
te geven voor de 30 kilometer kun je terecht bij 
Jos van Boekel, 0478-631839. Inschrijven kan via 
www.dg.nl/alternatieve4daagse

Nieuws uit de dierenweide in de 
Spoorstaat

Trouwe bezoekers hebben wellicht al enkele 
veranderingen in de dierenweide opgemerkt. Sinds 
vrijdag 12 juni is er een eigen watervoorziening. Dit 
is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage 
van de Dorpsraad Vierlingsbeek-Groeningen. 
De weide kan nu gesproeid worden en met de 
handpomp kan er vers water voor de dieren 
worden opgepompt. De dieren zijn er blij mee.

De firma JABO uit Vierlingsbeek heeft gesponsord 
door het beschikbaar stellen van materialen om 
deze voorzieningen mogelijk te maken.

Binnenkort zal de aanbouw van het dierenverblijf, 
waar onder andere hooi en voer wordt opgeslagen 
en geschuild kan worden, onder handen worden 
genomen. Hiervoor heeft gemeente Boxmeer de 
materialen beschikbaar gesteld.

Er zijn ook jonge dieren geboren. Zo hebben de 
Indische loopeenden een nest met 8 eendenkui-
kens die op dit moment vrolijk in vijver spetteren. 
En het waterhoentjespaar heeft 2 kleintjes. Op 
16 juni is er een hertje geboren en er worden nog 
jonge geitjes verwacht.

Genoeg te zien dus om eens een keer een rondje 
“dierenweide” te doen.



2

Van de Redactie:

• Groep 8 nam in stijl afscheid van hun 
basisschoolperiode. Kei, kei, kei leuk 
jongens en meiden! Ook voor jullie was het 
dubbelop een bijzonder jaar, een afsluiting 
om niet meer te vergeten..... Fijne zomer-
vakantie en veel succes en leerplezier 
strakjes op jullie vervolgonderwijs!

• Leuk nieuws vanuit de dierenweide aan 
de Spoorstraat: welkom jonge waterhoen-
tjes, hertje, jonge Indische loopeendjes en 
geitjes.

• Lynn Blenckers, een Béks volleybaltalent 
dat van een uitdaging houdt......

• Wat gebeurt er allemaal in ons dorp....... 
Marijn, Govert, Christel, Lisette, Wouter, 
Ron, Luc, Sjaak en Petro hartelijk dank 
voor jullie  inzet, tijd, betrokkenheid en 
maximale inspanning voor onze gemeen-
schap! Jammer dat het hier ophoudt.....

• De volgende uitgave van Globaal is 
de laatste voor onze ZOMERSTOP. De 
kopij voor deze uitgave: t/m 16-08!!!!

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

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
4 nov VOVG: Creatieve avond

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 

13 juli Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering
17 juli KBO: Kienen
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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

Limousinerit en 
hotelovernachting voor groep 8

De Efteling werd het niet dit jaar, maar toch namen 
de leerlingen van groep 8 van Laurentiushof in 
Vierlingsbeek in stijl afscheid van hun basis-
schoolperiode: met een rit in een heuse 
limousine en een overnachting met extra’s in een 
viersterrenhotel. 

Het is traditie: het schooljaar afsluiten in hét 
pretpark van Nederland. Maar in plaats van 
een busreis naar Kaatsheuvel werd het dit keer 
vanwege alle coronamaatregelen een rit, de 
dames en heren apart, in een prachtige limousine 
van Paul van den Beuken van Exclusive Drive naar 
hotel Asteria in Venray. Daar aangekomen kregen 
ze hun pasjes voor de kamer.

Op het programma stonden onder meer een 
bosspel, een barbecue in de tuin van Asteria en 
daarna was het tijd voor de feestavond in Zaal 

Foto: Marie-José Theunissen

Zeven van Asteria onder aanvoering van een echte 
dj. Zeker tijdens het spel “De jongens tegen de 
meisjes” ging er in aanwezigheid van de juffen en 
meesters fanatiek aan toe. Na een korte nacht en 
een ontbijt keerden de scheidende groepachters 
moe maar voldaan terug naar huis. Ze zijn klaar 
voor de volgende stap in hun leven.

De afsluiting van het schooljaar wordt jaarlijks 
georganiseerd door de ouders van de leerlingen, 
en betaald met geld van de lege flessenactie en 
een eigen bijdrage.

Uitdaging in Frankrijk voor 
volleybaltalent Lynn Blenckers

De redactie van Globaal heeft mij gevraagd 
om eens wat te schrijven over mijn leven als 
profvolleybalster, gewoon om eens te verduide-
lijken hoe dat er nou eigenlijk van gekomen is.

Ik zal beginnen bij het begin, ik was 13 jaar toen ik 
begon met volleyballen, een laatbloeier dus. Ik heb 
1 jaar gevolleybald bij VC Avance in Sambeek en 
ben daarna naar Activia gegaan in Sint Anthonis. 
Na 2 jaar volleyballen mocht ik meedoen met de 
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selectie trainingen van jeugd Oranje, hier heb ik 
ongeveer 10 weken meegetraind totdat ik bij een 
stom ongeluk mijn pols brak, streep door je naam, 
uithuilen en opnieuw beginnen.

Na 2 jaar Activia werd ik gevraagd om naar 
Peelpush te komen, een goede club met een hoog 
opleidingsniveau in Meijel. Ik heb hier 1 jaar in het 
belofteteam gespeeld op het derde niveau van 
Nederland, dit ging dusdanig goed dat ik opnieuw 
geselecteerd werd, dit keer voor jong Oranje. 
Na een aantal toernooitjes in het buitenland en 
oefenstages op Papendal is het ons helaas niet 
gelukt om ons te kwalificeren voor het EK en dat 
betekende dan ook het einde voor deze lichting 
meiden bij jong Oranje. Het jaar daarna mocht ik 
naar het eerste team van Peelpush, zij speelde 
op het hoogste niveau van Nederland. Na 1 jaar 
europees, 1 jaar als diagonaal (mijn eigen positie 
is middenblokkeerster) en 1 blessurejaar was het 
tijd om eens goed rond te kijken. Ik kwam terecht 
bij Flamingo’s, Gennep op het tweede niveau van 
Nederland. Na een topseizoen eindigden wij als 
kampioen en konden wij met FAST (combinatie 
van Flamingo’s en Activia) voor het eerst in de 
clubhistorie promoveren naar het hoogste niveau. 
Het eerste jaar presteerde we boven verwach-
ting, het tweede jaar lagen de verwachtingen 
hoger maar de prestaties lager. Halverwege dat 
jaar heb ik een spelersmakelaar gecontacteerd om 
te kijken of hij iets voor mij kon betekenen, als ik 
ten slotte nog iets wilde, was dit de tijd. Binnen 2 
maanden had ik mijn eerste profcontract getekend 
bij Oostende, België.

Ik heb mijn fulltime baan als apothekersas-
sistente en mijn appartement in Eindhoven 

opgezegd en ben vertrokken. Op naar een nieuw 
avontuur. De afgelopen jaren hadden voorna-
melijk bestaan uit werken (36 uur), reizen naar 
de trainingen/wedstrijden (Eindhoven-Gennep), 
eten in de auto en trainen. Ik heb in Oostende 
een erg goed jaar kunnen draaien, wellicht ook 
doordat ik me nu volledig op het volleybal kon 
focussen. In Oostende wonnen we de beker in de 
bekerfinale in een vol sportpaleis in Antwerpen 
(12.000 toeschouwers), het absolute hoogtepunt. 
Helaas verloren we later de finalereeks om het 
landskampioenschap. 

Blijkbaar was de bondscoach ook onder de 
indruk, ik werd toegevoegd aan de longlist van het 
grote Oranje. Nou is dat als 24-jarige vrij bijzonder, 
ik was absoluut de oudste nieuwkomer in de 
zomer. Na 1 week trainen moest er al geselec-
teerd worden, ik heb pas laat aan kunnen sluiten 
vanwege de finalereeks in België, in Nederland 
was het seizoen toen al 3 weken klaar. Onder 
andere om die reden was het avontuur vrij snel 
klaar voor mij. Maar een mooie transfer naar 
Aachen in Duitsland was inmiddels wel versierd. 
In eerste instantie als derde midden, bankzitter 
dus. Ik hou wel van een uitdaging en heb in de 
voorbereiding dusdanig hard getraind dat ik bij 
de eerste wedstrijd alsnog in de basis startte. 
Wederom een seizoen boven verwachting dus, en 
daarmee heb ik nu mijn droomtransfer verdiend, 
wonen en spelen aan de Côte d’Azur in Frankrijk. 
Ik vertrek in augustus naar Frankrijk, ik zal een van 
de ervaren speelsters uit het team zijn en krijg dus 
een andere rol. Een mooie uitdaging in het club-
seizoen waar ik mij maar al te graag aan waag. En 
waar het schip strandt… dat zijn zorgen voor later. 
(Al leg ik graag aan in Monaco!)

Haalbaarheidsonderzoek Multi 
Functionele Accommodatie (MFA) 
Vierlingsbeek

Regiegroep MFA geeft haar opdracht terug aan 
de dorpsraad Vierlingsbeek

Breed gedragen door een raadpleging van 
de gemeenschap op 25 november 2019, met 
een grote opkomst van jong en oud, heeft 
de regiegroep, in het leven geroepen door 
de dorpsraad Vierlingsbeek, vervolgens alles 
in het werk gesteld om te komen tot een 
professioneel en onafhankelijk haalbaarheids-
onderzoek voor een MFA in Vierlingsbeek. 
Hierbij moet nadrukkelijk en voor alle duidelijk-
heid worden gesteld, dat voor de regiegroep 
een MFA meer is dan een gemeenschapshuis.

Dat resulteerde vervolgens tot verbazing van de 
regiegroep/dorpsraad in een raadsvoorstel van het 
college van de Gemeente Boxmeer, tot afwijzing 
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van een krediet om dit haalbaarheidsonderzoek uit 
te voeren.

Tijdens behandeling van het raadsvoorstel in 
de voorafgaande commissievergadering, die 
daarover een advies aan de gemeenteraad 
moet verstrekken, werd getwijfeld aan het brede 
draagvlak binnen de gemeenschap, waarbij het 
bestuur van Joffershof een sleutelrol bleek te 
vervullen. 
Er werd door de fracties geadviseerd om 
een gesprek te arrangeren tussen Joffershof, 
Regiegroep en verantwoordelijk wethouder om 
daarover helderheid te krijgen. 

Om onduidelijkheid uit de wereld te helpen en om 
unanimiteit binnen de gemeenschap te (her)beves-
tigen, heeft de dorpsraad/regiegroep het bestuur 
van Joffershof gevraagd om hierover vooraf met 
elkaar, zonder gemeentelijke inmenging in gesprek 
te gaan. Te meer omdat bij nadere beschouwing 
meerdere verschillende/ twijfelachtige/onduidelijke 
signalen vanuit het bestuur van Joffershof werden 
waargenomen.

Het bestuur van Joffershof heeft een dergelijk 
gesprek echter afgehouden. Daarop is een brief 
door de dorpsraad aan het bestuur van Joffershof 
gestuurd.

Vervolgens heeft er wel een gesprek (d.d.16-6-
2020) op advies van de commissievergadering 
(gemeente Boxmeer) plaatsgevonden tussen 
een delegatie van het bestuur van de Joffershof; 
een delegatie van de regiegroep/dorpsraad en 
de verantwoordelijk wethouder W. Hendriks met 
ambtenaar. 
De centrale vraag vanuit de dorpsraad/ regiegroep 
was: “Is het bestuur van Joffershof VOOR of 
TEGEN het beoogde haalbaarheidsonderzoek?”
Het antwoord van Mevr. Willems (voorzitter 
bestuur Joffershof) was:” Nee, want het bestuur 
van Joffershof wil het beste voor onze hele 
gemeenschap en dat is een verbouwd, toekomst-
bestendig Joffershof.”
Tijdens dit gesprek bleek dat de wethouder en 
het bestuur van Joffershof het op alle fronten 
met elkaar eens waren, men vulde elkaar aan en 
ondersteunde elkaar. Op grond van dit laatste 
gesprek heeft de regiegroep de opdracht aan 
de dorpsraad teruggegeven. Zie hieronder het 
statement van de regiegroep.
 
Maarten Berbers
Voorzitter dorpsraad Vierlingsbeek 

Statement regiegroep MFA: “Wij geven 
de opdracht terug!”

Wat begon als… “energie om er met een 
gemêleerd gezelschap, representatief voor de 

dorpen te onderzoeken wat er nodig is om de 
“gemeenschapsfaciliteiten van Vierlingsbeek en 
Groeningen te borgen voor de toekomst”…
Eindigt nu in… frustratie en teleurstelling.
Oprechte burgerparticipatie en welgemeende 
vorm van kerndemocratie waar de gemeente de 
mond van vol heeft is hiermee vakkundig om zeep 
geholpen.

Hoewel we er zeker wel toe worden uitgedaagd 
om verder te gaan met dit tijdrovende maar 
inmiddels ook frustrerende traject rondom een 
haalbaarheidsonderzoek MFA, passen wij er voor 
om ons verder uit te laten spelen en met modder 
te gaan gooien binnen onze eigen gemeenschap... 

Wij hebben respect voor het bestuur van 
Joffershof en begrijpen hun beweegredenen 
vanuit hun perspectief maar hadden gehoopt 
dat zij zich open zouden stellen voor het haal-
baarheidsonderzoek. De regiegroep is niet tegen 
hoogstnoodzakelijke aanpassingen voor de korte 
termijn van Joffershof, maar ziet Joffershof niet 
als toekomstbestendig MFA voor Vierlingsbeek. 
Juist een onafhankelijk onderzoek kan volgens 
de regiegroep en dorpsraad uitwijzen wat 
Vierlingsbeek voor de toekomst nodig heeft. 
Joffershof zal daarin ongetwijfeld meegenomen 
worden.

Het bestuur van Joffershof is van mening dat ze 
deze verantwoordelijkheid voor nu en de komende 
20 jaar zelf kunnen dragen en is tegen het 
uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek.
Dit verschil van mening dreigt echter misbruikt te 
worden om een belangrijke objectieve beslissing 
voor de toekomst van Vierlingsbeek te dwars-
bomen. De rol van de verantwoordelijk wethouder 
is hierin zéér dubieus.
De eenzijdige notulen van een recent gesprek 
tussen betrokken partijen (d.d.16-06-2020; notulen 
waarvan wij er vanuit gaan dat deze geaccor-
deerd zijn door de wethouder) waren hiervoor de 
druppel. Uit deze notulen blijkt dat de wethouder 
zich in dezen niet opstelt als volksvertegenwoor-
diger maar als vertegenwoordiger van het bestuur 
van Joffershof.
Dit is voor ons de reden om te zeggen “genoeg 
is genoeg”. Wij geven de opdracht terug aan de 
dorpsraad en laten ons niet verder misbruiken in 
dit dossier.
Alles is gezegd, het is nu aan de gemeente en 
haar gemeenteraad om hier een wijs bestuurlijk 
besluit over te nemen tijdens de raadsverga-
dering van 2 juli 2020. Ons advies is en blijft 
daarom klip en klaar: ”Investeer in een onaf-
hankelijk onderzoek om te bezien wat de 
juiste plek en de juiste functies zijn voor een 
toekomstbestendige gemeenschapsvoorzie-
ning voor Vierlingsbeek en Groeningen.”
Wij hebben ons maximaal ingespannen voor 
een toekomstgericht plan voor Vierlingsbeek en 
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Groeningen en bedanken de gemeenschap voor 
het in ons gestelde vertrouwen.

De regiegroep MFA,  
Marijn Tacken, Govert Ketelaars, Christel Nabuurs, 
Lisette Verploegen, Wouter van Dongen, Ron van 
Daal, Luc Cuijpers, Sjaak Rambags en Petro van 
Bergen

Reacties naar aanleiding van dit bericht kunt u per 
mail sturen naar het secretariaat van de dorpsraad 
van Vierlingsbeek: dorpsraad-
vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl

Overluiden overledene.
De afgelopen tijd zijn er helaas verschillende 
personen uit onze dorpen overleden. In het 
verleden was het gebruikelijk dat er voor de 
overledene werd geluid, als de familie dat 
doorgaf, hetgeen heel vaak het geval was. 
Sinds de kerk is gesloten is dat overluiden van 
een overledene helaas afgenomen. De moge-
lijkheid bestaat echter nog steeds. De afspraak 
hierbij is, dat de klokken geluid worden als de 
familie dit op prijs stelt. Dan moet het over-
lijden natuurlijk wel worden doorgegeven en 
de melding moet door een familielid gedaan 
worden. 
Voor het overluiden is het niet van belang of de 
overledene gelovig was of niet. Ook niet of er 
voor hem of haar een kerkelijke afscheidsvie-
ring gehouden wordt of niet en of de overledene 
begraven of gecremeerd wordt. Het gaat hier 
om een dorpsgenoot of een oud-dorpsgenoot 
die in een verzorgings- of verpleeghuis heeft 
gewoond.
Voor het luiden kunt u contact opnemen met 
mevrouw Marietje Hubers, 
Kreupelstraat 9, 
tel. 631222 
of 
de heer Jan Stoffelen, 
Burggraaf 29, 
tel. 632205.

Ook in de maanden JULI, AUGUSTUS en 
SEPTEMBER bidden we eenmaal in de 
maand het Rozenhoedje. 

Op dinsdag 21 JULI, zaterdag 15 AUGUSTUS 
(ter ere van MARIA ten HEMELOPNEMING) en 
dinsdag 15 SEPTEMBER. Op deze dagen bent 
U welkom in de Mariakapel onder de toren  om 
19.00 uur, om Maria om hulp en steun te vragen 
in deze moeilijke tijd.

LITURGIEGROEP VIERLINGSBEEK  /  
MAASHEES 

Coronastop voor 
Smartlappenkoor Van Heure 
Zinge duurt voort 

De coronacrisis heeft onze hele samenleving 
sterk getroffen. Vooral in het begin leek het wel 
alsof we in een surrealistische film waren beland. 
Thuis blijven was de opdracht en samenkomsten 
werden verboden. Onze repetities moesten dus 
onmiddellijk tot nader order worden uitgesteld. 
Dat was schrikken voor VHZ, want er waren net 
enkele fantastische nieuwe nummers toegevoegd 
aan ons repertoire, waarmee we weer behoor-
lijk indruk verwachtten te gaan maken, maar die 
nog wel flink ingestudeerd moesten worden. En 
we hadden allerlei leuke plannen, zoals de viering 
van ons 10-jarig bestaan met een festival in het 
Koningsparkje in eigen dorp op 17 mei. Dat is nu 
voorlopig uitgesteld naar voorjaar 2021. Verder 
zouden we deelnemen aan Amusing Hengelo in 
juni en in juli zouden we optreden op het festival 
van de Sjanellekes in Venray. Het kon allemaal 
niet doorgaan. Maar we hoopten toen nog om in 
de loop van de zomer de draad weer te kunnen 
oppakken, als de ergste crisis voorbij zou zijn. 

Inmiddels zijn de maatregelen inderdaad wat 
versoepeld en beginnen we langzaam te wennen 
aan de nieuwe 1,5 metersamenleving. We kunnen 
het terras weer op en de straten zijn weer een stuk 
drukker. Maar mensen die muziek maken kregen 
een nieuwe teleurstelling te verwerken. Het blijkt 
dat juist met musiceren de kans op besmetting 
erg groot is en het is dus niet verantwoord om te 
repeteren, zelfs niet met 1,5 meter afstand en al 
helemaal niet met een koor dat uit zo’n 80 leden 
bestaat. En er is op dit moment helaas nog geen 
zicht op wanneer we weer met z’n allen zullen 
kunnen zingen. Maar een ding is zeker: als het 
zover is gaan we met dubbel zoveel enthousiasme 
weer aan de slag. Want zingen verrijkt je leven!
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CORONA, WAT EEN VERVELEND 
VIRUS…………

Net als andere koren kan en mag Zangvereniging 
Vondel nog niet repeteren.
Erg vervelend voor onze leden. Er is een 
onderzoek gedaan of online repeteren voor onze 
zangersgroep een alternatief is. Helaas is de animo 
niet groot genoeg om dit op te starten.

Iedereen mist de sociale contacten, vooral nu het 
allemaal lang duurt voordat wij weer samen in ons 
eigen repetitielokaal kunnen zingen en onze koffie, 
pilsje/wijntje kunnen drinken. 
Daarom voor alle leden een welverdiend “troost-
presentje” van het bestuur.

“Wie schrijft die blijft”
 
Hopelijk lukt het om 31 augustus weer te starten 
met de repetities.
Ook wat betreft de planning van concerten is het 
afwachten. 
Zodra er wat meer duidelijkheid is, laten we het 
weten.
Wij wensen naast onze leden en hun partners, ook 
alle inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen een 
mooie zomer toe en blijf vooral gezond!

Anny, Joke, Marie-José en Frans
Bestuur Zangvereniging Vondel

Nieuws HEROPENING 
fitnesscentrum van Dongen

Ook weer zo ontzettend toe om je fysiek uit te 
dagen? Dat is een goed teken. Temeer omdat er 
meer aandacht zou mogen zijn voor het optima-
liseren van je leefstijl om een positieve bijdrage 
te leveren aan het immuunsysteem. Dit gaat veel 
verder dan bewegen alleen maar bewegen speelt 
hierin wel een cruciale rol. 

Aan de ene kant zijn wij daarom ook verheugd dat 
fitnesscentra vanaf 1 juli hun deuren weer mogen 
openen. Aan de andere kant moeten we constateren 
dat we door de voorwaarden die aan een herope-
ning gesteld worden vooralsnog niet in staat zijn om 
fitness aan te bieden in de vorm zoals u het tot nu 
toe gewend was. 

Voor dit moment betekent dit concreet:
• Sporten in ons fitnesscentrum is uitsluitend 

mogelijk op afspraak.
• Per tijdsblok van 1 uur en 1 kwartier is er de 

mogelijkheid om individueel te trainen of in een 
groep van maximaal 6 personen.

• Wanneer u in een groep komt sporten is het 
verplicht 1,5 meter afstand van elkaar te 
houden. Met uitzondering van sporters onder de 
18 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. 

• Wij hebben maatregelen genomen om het 
sporten op een verantwoorde manier aan te 
kunnen bieden.

• Wij vragen u (zowel huidige leden als nieuwe 
leden) kenbaar te maken als u interesse heeft 
om te komen sporten door het invullen van het 
contactformulier op onze site 
www.vandongenvierlingsbeek.nl 

• Om het sporten voor iedereen mogelijk te 
maken is het vooralsnog uitsluitend mogelijk om 
1 training per week in te plannen. Geeft u aub in 
het contactformulier aan welke dag en welke tijd 
voor u het meest geschikt is.

• Verdere informatie krijgt u als u aangeeft 
interesse te hebben in een dergelijke training.

• De sporters van de KBO fitness groepsactivi-
teit van de woensdag- en donderdagmiddag 
worden apart geïnformeerd via de nieuwsbrief 
van de KBO.

Wij gaan er van uit hiermee tegenmoet te komen 
aan uw wensen. Ondanks de beperkingen 
denken wij zo een bijdrage te kunnen leveren aan 

laagdrempelig sporten; dat waar wij voor staan! Wij 
denken dat het vooral ook heel leuk kan zijn om 
samen met huisgenoten te sporten.  

In of buiten ons fitnesscentrum; blijf in beweging!

Met sportieve groet,
Susan en Wouter 
Fitnesscentrum van Dongen 
www.vandongenvierlingsbeek.nl
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Word Vriend van DES!

Het is u ongetwijfeld al opgevallen: we timmeren als DES hard aan de weg!  Niet alleen de prestaties 
stijgen, maar ook het ledenaantal (en daarmee het enthousiasme) groeit.  

Wij willen als korfbalvereniging de wedstrijdsport in de regio op een zo positief mogelijke wijze 
neerzetten, voor jong en oud, én tegelijkertijd op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Daar moet 
je je vereniging natuurlijk wel goed voor hebben georganiseerd, met de juiste mensen én de juiste 
faciliteiten. Om die volgende stap te kunnen maken, zoeken wij Vrienden met een hoofdletter V, 
mensen die ons een warm hart toedragen en ons willen steunen met 50 euro per jaar. 

Het geld van de Vrienden wordt gebruikt voor ‘goede doelen’ binnen de vereniging, zoals kleding 
voor de begeleiding van onze teams, tassen en/of materialen. De Vrienden ontvangen tevens een  
uitnodiging voor een gezellige ‘Vrienden van DES’-avond én  (de festiviteiten) rondom de eerste 
officiële thuiswedstrijd van DES 1, dat sinds jaren weer gaat uitkomen in het wedstrijdkorfbal en 
waar we als club natuurlijk erg trots op zijn. 

Wilt u ons steunen in onze ambities en ook Vriend van DES worden? 
Lever dit formulier dan ingevuld in bij de sponsorcommissie van DES.

 
Ik meld me hierbij (tot wederopzegging) aan als Vriend van DES. Ik machtig DES om jaarlijks 50 euro 
af te schrijven van de hieronder opgegeven rekening.

Naam:

Adres: Postcode/ plaats:

Mailadres: Bank-/ gironummer:

Plaats: Datum: 

 
Handtekening: 

 
Het volledig ondertekende formulier kunt u inleveren bij een van de leden van de sponsorcommissie 
van DES of inscannen en mailen naar: sponsoring@DES-vierlingsbeek.nl. 

Uw mailadres is uitsluitend bestemd voor de administratie van de Vrienden van DES en wordt gebruikt 
om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

 
Met vriendelijke groet,

Sponsorcommissie DES: 
Dave Kersten (Vierlingh 23, Vierlingsbeek) 
Bas van Treek (Heihoekseweg 75, Vierlingsbeek) 
Ron Koenen (De Roei 3, Vierlingsbeek). 
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Groeningen: geen gehucht en 
geen dorp 
deel 3.

Bewoning
Er is weinig bekend over de vroegste bewoners 
van de omgeving van Groeningen. Wel weten we 
dat er in de ijstijd, tijdens de warmere tussentijden 
hier kleine (familie) groepjes jagers / verzamelaars 
tijdelijk verbleven.
Ook na de ijstijd verbleven hier in de zomer 
deze groepen jagers / verzamelaars.
Dit blijkt uit archeologische vondsten die hier zijn 
gedaan en nog steeds worden gedaan. 
Zoals speerpunten, stenen messen, bijlen, 
schrapers en aardewerk
In het boek: “Door de eeuwen heen” is een 
opsomming gegeven in welke tijd en waar 
vondsten gedaan zijn en het type vondsten

Een leven als jager-verzamelaar stond in het teken 
van overleven. Door op pad te gaan voor het ver-
zamelen van eetbare wilde planten en het jagen op 
dieren, zorgden zij voor voldoende voedsel voor 
hun familiegroep.

Het klimaat was tot ± 7.000 jaar geleden nog niet 
geschikt voor landbouw, veeteelt of permanente 
bewoning. 
De jagers / verzamelaars leefden, in die periode, 
van de jacht op de grote grazers, zoals het 
reuze hert, wilde zwijnen, beren, wisent, oeros, 
mammoet en vele anderen. 
Men veronderstelt dat, de grote grazers zoals de 
mammoet, door die jacht zijn uitgestorven.
Vanaf ongeveer 7.000 jaar geleden is het klimaat 
dusdanig verbeterd dat permanente bewoning 

mogelijk wordt. Dan komen langs de Maas, vanuit 
het zuiden, kleine groepjes boeren de streek 
bevolken. 
Zij wonen op de hoge rivierduinen, die hen tegen 
het hoge water van de Maas beschermt. Ze 
bedrijven kleinschalige landbouw en jagen met de 
al aanwezige jagers op de grote grazers, vogels 
en vissen. Ongeveer 4.500 jaar geleden komen 
nieuwe stammen vanuit het oosten van Europa 
onze streek binnen. Het zijn vooral veehouders, 
zij kenden reeds het wiel en de as. Al die groepen 
mengen zich en zij zijn onze (verre) voorouders.

De laatste tijd zijn er aanwijzingen gevonden dat 
deze veehouders mogelijk een vroege vorm van 
de pestbacil meebrachten. Hierdoor kunnen vele 
oorspronkelijke bewoners zijn omgekomen. Er 
worden in die periode ook aanmerkelijk minder 
vondsten gedaan van bewoning.

Romeinse tijd 
Ruwweg 50 jaar voor Christus veroverden de 
Romeinen deze streek, zij kwamen niet als 
vrienden maar als bezetters. Met de bedoeling 
zoveel mogelijk rijkdom, slaven en macht te 
verwerven. 
Zij brachten echter ook veel nieuwe dingen mee 
zoals: het gebruik van geld, sieraden, lezen en 
schrijven, stenen huizen en wegen. In het hele 
gebied dat de Romeinen bezetten, werden langs 
belangrijke routes, hoofdwegen aangelegd. Het 
waren de eerste echte wegen die hier werden 
aangelegd. Voor ons is de belangrijkste de “Via 
Mosae”. Deze liep, aan de west zijde van de maas, 
van Maastricht via Blerick, Groeningen, Cuijk naar 
Arnhem. 

De Romeinse weg getekend in 1865 door Dr. C.R. 
Hermans. Tijdens zijn bezoek aan Groeningen en 
Vierlingsbeek gaf hij aan het tracé nog te kunnen 
bespeuren aan de hand van de slechtere groei van 
de landbouw gewassen op de plaats waar ooit de 
weg gelegen had. (Dr. C.R. Hermans, de oprichter 
van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen in Noord-Brabant.) 

De wegen werden meestal aangelegd door de 
Romeinse soldaten. 
Die gingen daarbij altijd grondig te werk. De 
wegen werden door de ingenieurs bij voorkeur zo 
recht mogelijk aangelegd.
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De kortste weg van A naar B is immers een rechte 
weg. De weg werd ook zo kort mogelijk langs de 
maas aangelegd, maar ook zodanig dat hij te allen 
tijde, ook bij het veelvuldig voorkomen van hoog 
water, bruikbaar was.
Van de weg langs de Maas, vanaf Blerick tot 
Boxmeer, zijn nauwelijks sporen gevonden. 
Aangezien dat dit gebied hoog ligt kan men 
aannemen dat de weg werd aangelegd als een 
zandweg op de hoge rand van een oud maas-
terras. In de bodem moeten nog aanwijzingen te 
vinden zijn die aantonen waar de weg ooit was. 
Het tracé van deze weg lag, volgens de kaart, 
ten oosten van de huidige Groeningsestraat. Ook 
zullen de Romeinen wegen hebben aangelegd 
naar hun “boerenhoeven” ( villa’s genaamd) 
o.a. op de bergjes en wellicht aan de huidige 
Voortweg.

De Maas werd door de Romeinen bevaren met 
platbodem boten. De maas vormde met de 
Romeinse weg, de “Via Mosae”, een belangrijke 
verbinding voor de Romeinse soldaten, voor het 
transport van goederen etc. 
Zo zou de Staaij in Vierlingsbeek al in die tijd zijn 
ontstaan. De monding van de Molenbeek zou 
een goede aanlegplaats zijn geweest voor deze 
platbodem boten.

In de middeleeuwen werd de oude Romeinse weg 
op verschillende wijze genoemd, zoals: heerbaan 
of heirbaan, of kleine verschrijvingen daarvan. 
Die naam is afgeleid van het Middelnederlandse 
woord “heer” of “ heir”. 
Dat betekende niet alleen “mannelijk persoon”, 
maar ook legermacht. Het woord wordt tegen-
woordig niet meer in die betekenis gebruikt. Je ziet 
het nog wel terug in woorden zoals herberg (een 
plek waar je het leger bergt, in veiligheid brengt), 
Hertog (iemand die het leger leidt) en heraut (wat 
legeraanvoerder betekende), in namen zoals 
Herman (man in het leger) en Herbert (uitblinkend 
in het leger), en in de naam van het Gelderse dorp 
Herwijnen (dat legerweide betekent). Héél in de 
verte is het woord “heer” ook nog verwant met 
onze “haas” (hare in het Engels). En hoe noemen 
we het nest van een haas? Precies: een leger! Een 
leger is van oorsprong gewoon een ligplaats, en 
dan maakt het verder eigenlijk niet uit of er slechts 
een haas slaapt of dat er een hele strijdmacht 
bivakkeert.
In een 10 tal oude aktes uit Groeningen blijkt 
dat daar de boven bedoelde straatnamen in 
de periode 1500 tot 1850 nog voorkwamen, 
bijvoorbeeld:

Langs de Romeinse weg werden in de buurt 
van de huidige dorpen, kleine villa’s of boeren-
hoeves gesticht. Van deze villa’s zijn weinig sporen 
terug gevonden, daar ze van hout waren. Alleen 
sommige villa’s hadden Romeinse dakpannen 
gebruikt, hiervan zijn delen terug gevonden 
in Groeningen. Van deze boerenhoeve op de 
Groeningse bergjes zijn delen van de gebruiks- 
voorwerpen te zien in het museum van Tonnie 
Ebben.

Romeinse “villa rustica” ofwel boerenhoeve.
Zij zorgden voor de productie van voedsel, tarwe, 
spelt en gerst in onze omgeving en voor het 
transport naar de legerplaats(en). De hoge en 
vruchtbare gebieden langs de maas, zoals het 
Groeningseveld, het Vortumseveld, het Molenveld 
en de akkers bij de Voort en het Hof, zullen zeker 
door de Romeinen zijn gebruikt voor hun groot-
schalige graanproductie. 

Akte 88. Hermanus Lijtjens verkoopt aan Peter 
Stevens, een perceel bouwland grenzend aan 
de Dagenbroeken van Johannes Martens en aan 
de Heirbaan, gelegen in het Groeningse Veld, 
voor F.700,-. (13-08-1808)

34 Schepenen te Vierlingsbeek oorkonden, dat 
Jan van Triest en Hermen e.l. in erfpacht aan 
Derick van Herssellen en Lyssbeth e.l. opge-
dragen hebben een te Groeningen bij de 
gemene Herstraat gelegen hofstad. Datum: 
23-02-1523
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VASTE AKTIVITEITEN KBO
Door de KBO zijn steeds meer activiteiten 
opgestart.
Dit onder de regels van de overheid en het RIVM.

KIENEN 
Vanaf 17 juli kan er ook weer gekiend worden in 
het Joffershof. De deelnemers komen allemaal op 
gepaste afstand van elkaar te zitten.

WANDELVOETBAL
Het wandelvoetbal op dinsdagochtend is 
inmiddels gestart en met veel plezier wordt er 
getraind. 
Ook niet-leden kunnen tot september gratis 
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.
Er bestaat de mogelijkheid om op donderdag-
middag jeu de boules te spelen mits er voldoende 
aanmeldingen zijn. De andere dagdelen zitten 
vol. Wie daarvoor interesse heeft kan contact 
opnemen met Jan Spee (tel. 06-18561360).

BILJARTEN
Vanaf 10 juni zijn de biljarters weer begonnen. Per 
dagdeel kunnen dan 4 spelers terecht volgens de 
regels van de overheid en RIVM.

Column vitaliteit (10)
“Tennisarm”

Een tennisarm of tenniselleboog is een over-
belasting van de peesaanhechting van de 
onderarmspieren die de pols en vingers in de 
richting van de handrug bewegen. Deze peesaan-
hechting zit aan de buitenzijde van de elleboog. 
De blessure heet een tennisarm omdat de speci-
fieke aanhechting van de betrokken spieren belast 
wordt bij het uitvoeren van de backhandslag bij 
tennis. Het verschil tussen een tenniselleboog en 
een golferselleboog is de locatie van de klachten 
en de betrokken spieren. Bij een golferselleboog 
zit de pijn aan de binnenkant van de elleboog en 
zijn er andere spieren bij betrokken. 
De naam van deze blessure zegt alleen iets over 
de locatie van de pijn. De meeste mensen met een 
dergelijke blessure hebben nog nooit een tennis-
racket aangeraakt. 

Het is een geruststellende gedachte dat verreweg 
de meeste pijnklachten die gerelateerd zijn aan 
een tenniselleboog spontaan herstellen. Na een 
half jaar zijn acht van de tien blessures hersteld en 
na een jaar negen van de tien. Maar je wilt natuur-
lijk niet een jaar afwachten om er vervolgens 
achter te komen dat je nou net die ene bent die 
nog steeds klachten heeft. 

Een tenniselleboog is een zeer veel voorko-
mende aandoening. Van de hele bevolking 
krijgt jaarlijks naar schatting ongeveer 1-3% 
last van een tenniselleboog. Dit komt neer op 
ongeveer 160.000-480.000 mensen per jaar. Niet 
al deze mensen zoeken hulp voor hun klachten. 
Desondanks ziet de huisarts heel vaak patiënten 
met een tenniselleboog: van elke 1000 patiënten 
die de huisarts ziet, kan deze de diagnose bij 4-7 
van hen stellen. De klacht komt even vaak voor 
bij mannen en vrouwen. De klacht ontstaat in het 

De Romeinen hadden een grote behoefte aan 
graan en aangezien de opbrengsten per hectare 
laag waren was er veel grond nodig.
Het rendement van 100 kg zaaigraan was: 300 kg 
graan oogsten waarvan 100 kg bestemd werd als 
nieuw zaaigraan.

Wordt vervolgd

YOGA en BEWEGEN VOOR OUDEREN
De yogagroepen gaan buiten beginnen met de 
wekelijkse training op dinsdag.
Ook bewegen voor ouderen gaat buiten beginnen.

Wij wensen iedereen veel plezier tijdens de 
activiteiten.
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merendeel tussen het 40e en 50e levensjaar. Soms 
is er een duidelijk oorzaak te vinden, vaak ook 
niet.

Hoewel er geen hard wetenschappelijk bewijs is 
dat fysiotherapie kan helpen leert de ervaring wel 
dat veel mensen baat hebben bij een fysiothera-
peutische behandeling bij deze klachten. Zo zijn 
er fysiotherapiepraktijken die alleen maar tennis-
ellebogen behandelen. Niet dat hier betere zorg 
geleverd wordt maar zouden dit soort centra 
bestaan als de behandeling geen effect zou 
hebben? Andere niet bewezen behandelingen 
(injectie, shockwave, operatie met een succes-
percentage van ongeveer 60%) worden ook 
toegepast maar hebben als behandeling op zich 
meer consequenties.

Een goede fysiotherapeut richt zich niet alleen op 
de aanhechting van de spier maar kijkt ook of er 
andere mogelijkheden zijn om de pijn te vermin-
deren. Een slecht ingerichte werkplek, beperking 
in de nek of verkeerde bespanning van een tennis-
racket zijn hier slechts voorbeelden van. De 
behandeling is dus ook maatwerk en bestaat 
uit behandeling op de plaats van de pijn en 
omliggende gewrichten in combinatie met oefen-
therapie. Normaal gesproken is binnen enkele 
behandelingen duidelijk of fysiotherapie iets voor u 
kan betekenen. 

Waar wilt u in de volgende column meer informatie 
over? Laat het me weten door een mail te sturen 
naar fysio.dongen@planet.nl of doe een briefje in 
de brievenbus.

Met sportieve groet,

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

24.

“Knats”. Helemaal. “De zaal van Nilles was knats 
uutverkòòcht beej de toneeluutvoering van Vondel.

“Ôns Moet smêlde; ôns Vât zei niks”. Moeder 
mopperde, vader deed er het zwijgen toe.

“Ik goj nor d’n toddenhoop”. Ik ga naar bed.

“Geej makt meej de pis nie lauw!”. Jij brengt mij 
niet in verlegenheid.

“Ik kreeg ze flink uutgeschoept”. Ik kreeg flink de 
mantel uitgeveegd.

“Dè rad is wiens”. Er zit een slag in het wiel.

“Loon hêt van Bèèk ân de bôks gehad”. SSS 
heeft van Volharding verloren. ( Is ook wel eens 
andersom geweest.)

“Heej bökte as ’n klèèn kiend”. Hij huilde als een 
klein kind.

“Heej wêt nie of ie mot schiete of zeike”. 
Besluiteloos persoon.

“Môtte heûje?!”. Moet je gaan hooien? Gezegd 
tegen iemand die erg veel haast had. Iemand 
bijvoorbeeld die zijn hooi binnen wilde hebben 
voordat de voorspelde onweersbuien losbraken.

“Heej zit ‘r mit de kneeje boavenôp”. Een zuinig 
persoon die met beide knieën op zijn geld zat. ( Of 
zit, want dat komt tegenwoordig ook nog wel voor.)

Nelson. 

Hierbij een oude foto van voor de oorlog. Een 
onbekende familie met hond voor hun woning of 
boerderij. Wie weet waar het is en wie kent de 
mensen die er op staan?

Op de site 
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 
kunt u reageren op deze fotonummer 
A5808
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starten, verzamelt de Luchtmacht e-mailadressen 
van geïnteresseerden. Defensie geeft de garantie 
dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de 
verzending van de mailing en opzeggen is te allen 
tijden mogelijk.

Wie mee wil doen met de mailingservice van De 
Peel kan zijn of haar e-mailadres onder vermelding 
van “aanmelding voor burenmailing” sturen naar 
informatiedepeel@mindef.nl.

Maasziekenhuis: VR-bril voor 
kinderen tegen angst en pijn

De kinderverpleegkundigen en pedagogisch 
medewerkers van Maasziekenhuis Pantein zijn 
gestart met een proef voor angst- en pijnver-
mindering door de inzet van een VR-bril op de 
kinderafdeling.
 
Verminderen angst en pijn
De bril wordt door de verpleegkundigen en peda-
gogisch medewerkers ingezet bij kinderen die 
geopereerd worden, angstig zijn of veel pijn 
hebben. Door de VR-bril voor en na de operatie te 
gebruiken kan angst en pijn verminderd worden. 
Het werkt eigenlijk heel simpel, pijn en angst 
nemen ruimte in in je hersenen, door de hersenen 
met iets anders bezig te laten zijn is hier minder 
ruimte voor. Een VR-bril sluit je helemaal af van 
deze wereld, je gaat het sprookjesbos of de jungle 
in, er zijn ontspanningsoefeningen of ballonnen 
moeten uit de lucht worden gehaald. Deze 
afleiding helpt je om pijn en angst naar de achter-
grond te verdringen.

Mayra Litjens die geniet van de VR-beelden in het 
Maasziekenhuis. 

Vliegles

In mijn stoel zit ik voor het raam en kijk naar de 
stromende regen. Voor het eerst sinds lange tijd 
weer eens een bui. Het water klettert tegen de 
ramen. Dat zit mee, ze worden vanzelf schoon, 
het scheelt een wasbeurt. 
Langzaam wordt het droog. De ramen drogen 
op en ik kan gewoon naar buiten kijken.
Op het gras scharrelen een stel jonge vogels. 
Mussen, kauwen, vinkjes en een specht die 
op de wormen afkomt. En dan gebeurt het: ze 
proberen te vliegen. Met heel veel gefladder en 
gehip komen er een paar van de grond. Heel 
vleugelvast zijn ze niet. Klets, een tegen het 
raam en nog een. Verdwaasd ligt de ene op de 
grond en de andere schudt zijn kopje. Ach wat 
zielig, hij blijft liggen. 
De specht steekt zijn snavel in de grond tot aan 
zijn ogen lijkt het wel. Of hij iets oppikt kan ik 
niet zien. Bij de volgende poging heeft hij iets in 
zijn snavel. Het is geen worm, meer een torretje.
In de boom schettert een vader of moeder 
vogel. Het bezwijmde beestje ligt zijn kopje op 
en probeert weg te hippen. 
In gedachten zie ik al een kat aankomen die wel 
een lekker hapje lust. Alleen het idee al maakt 
me kwaad. 
Gelukkig gebeurt dat niet en het kleintje fladdert 
met zijn vlerkjes. Hij neemt een aanloop en 
ineens is hij van de grond. Ja echt, hij zit nu in 
de boom, onzichtbaar voor mij.
Zo gaat het nog een paar dagen door. De ramen 
zijn bezaaid met vogelafdrukken. Ik wacht nog 
een poos met zemen. Eerst moeten die jonkies 
fatsoenlijk kunnen vliegen.

L.K.

De Peel wil korte lijnen met de 
buurt

Het ministerie van Defensie wil op een laagdrem-
pelige en snelle manier in contact komen met 
omwonenden en belanghebbenden die vragen 
hebben en informatie willen over de mogelijke 
openstelling van vliegbasis De Peel. Daarvoor zet 
Defensie het project burenmailing op.

Deze burenmailing wordt gebruikt bij Nederlandse 
militaire vliegbases die al in bedrijf zijn, te weten 
Volkel, Gilze-Rijen, Eindhoven, Leeuwarden en 
Woensdrecht. Defensie zegt te snappen dat het 
voornemen tot reactivering van De Peel “mensen 
begrijpelijkerwijs zorgen baart en veel vragen 
oproept.” Defensie wil die vragen zo goed mogelijk 
beantwoorden, uitgebreide informatie verstrekken 
en de inwoners in staat stellen in gesprek te gaan 
met Defensie. Om de mailing voor De Peel op te 
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Mijn geboortegrond

Waar argeloos en zuiver
vogels floten in een boom
beleef ik opnieuw
achter woorden weggedoken
mijn jeugd, mijn kindzijn
als in een droom.

Waar ik korenbloemen plukte
tussen het koren op het veld
aan de rand van dat kleine dorpje
zijn mijn kinderjaren neergeteld.

Het zijn verre plekken
die herinnerd blijven
aan een dorp met zijn kerktoren fier
met zijn landelijke en bosrijke omgeving
met zijn “Warmeer”
een uniek klein stukje
natuurschoon hier,

dwalend in een ruim geheugen
op een plek waar zoveel schoonheid ligt
aan de rand van dat klein dorpje
kwam ik stil tot dit gedicht.

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

De inzet van nieuwe technologie zoals een VR-bril 
ondersteunt het herstel van kinderen, zodat ze 
sneller en met een zo positief mogelijke ervaring 
naar huis kunnen. Ook is het voor medewerkers 
leuk om met deze technologie te werken.
Het Maasziekenhuis wil de komende tijd veel erva-
ringen opdoen en daarnaast kijken of de bril ook 
op andere afdelingen in het ziekenhuis kan worden 
ingezet.

 
Direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
werd in de regio rond Overloon een flink aantal 
noodwoningen opgetrokken om gezinnen waarvan 
de huizen verwoest waren gedurende de Slag bij 
Overloon en Venray (tijdelijk) een dak boven hun 
hoofd te kunnen bieden. 
Daarbij waren ook een aantal Sennhütten. Deze 
kleine herdershutten van circa 30 m2, werden 
indertijd waarschijnlijk door een Zwitserse hulp-
organisatie beschikbaar gesteld en bleven vaak 
noodgedwongen jarenlang bewoond, tot de 
wederopbouw voltooid was. 
 

Ook in het voormalige Ambonezenkamp te Well 
dienden Senhütten als tijdelijke woonruimte. 
Veel van de hutten kregen uiteindelijk een andere 
bestemming of werden afgebroken. 
Het exemplaar uit Maashees werd later nog 
gebruikt door de lokale scouting en diende de 
laatste jaren als opslagruimte voor volleybalver-
eniging MVC’64, Carnavalsvereniging De Bliekers 
Maashees en Vakantie Speelweek Maashees. 
En nu wordt de woning door deze vereniging dus 
geschonken aan Oorlogsmuseum Overloon. 
 
Voor Oorlogsmuseum Overloon is de noodwoning 
een prachtig object om het verhaal van de weder-
opbouw van de streek mee te illustreren. 
De Sennhütte uit Maashees zal de komende 
periode geconserveerd worden voordat deze een 
mooi plek in het museum zal krijgen en aan zijn 
volgende leven kan gaan beginnen.  

 

Noodwoning uit Maashees naar 
Oorlogsmuseum Overloon
 
Op zaterdag 27 juni arriveerde wel een heel 
bijzonder transport bij Oorlogsmuseum Overloon; 
een originele houten noodwoning van direct na de 
Tweede Wereldoorlog. Deze wordt binnenkort aan 
de collectie toegevoegd. 
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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

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 

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ + 
GRYPHUS F1 POOL

Na maandenlang wachten is het dan eindelijk 
zover: Het Formule 1 seizoen 2020 gaat beginnen! 
Op 5 juli doven de lichten boven één van de meest 
favoriete en succesvolle circuits van onze Max, 
de Red Bull Ring in Oostenrijk. En de week erop 
mogen de coureurs het aldaar nog eens dunnetjes 
overdoen om vervolgens bijna wekelijks hun 
kunstjes elders te vertonen. Nee nee, we hoeven 
ons de komende zomerzondagen zeker niet te 
vervelen!

En een mooie bijkomstigheid is dat hiermee de 
prestigieuze Gryphus-Formule 1-Pool ook weer 
van start gaat! Ben jij die F1 betweter die wel in 
is voor een gokje? Doe dan mee en meet je aan 
andere F1 fanaten en maak kans op de (dag)
prijzen of de eindoverwinning. 
Aanmelden of informatie inwinnen kan bij onze 
bookie van dienst: André Rouwens 
(drezen@kpnmail.nl). Uiterlijke inschrijfdatum is 
vrijdag 3 juli.

En gelukkig mogen we nu ook weer alle races 
(onder voorbehoud) uitzenden op levensgroot 
beeldscherm in Gryphus. Geniet samen met 
andere F1 fans van alle inhaalacties, crashes, 
schuivers, spins, salto’s, donuts en al wat die 
mannen nog meer met hun bakkie kunnen. Helaas 
dit jaar niet bij elkaar op schoot, de rug of nek, 
maar netjes volgens de tijdelijke nieuwe maat-
staven op 150 centimeter afstand van elkaar. Maar 
dat zal de pret zeker niet drukken!

 zondag 5 juli: GP OOSTENRIJK 
  (start: 15.00 uur)

 zondag 12 juli: GP OOSTENRIJK 
  (start: 15.00 uur)
 zondag 19 juli: GP HONGARIJE 
  (start: 16.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 
0478.632053 | www.gryphus.nl

Een onderdeel van dit volgend leven is dat er 
geprobeerd wordt het verhaal van deze specifieke 
woning te achterhalen. 
Waar stond deze woning precies en wie waren de 
bewoners waaraan het onderdak bood direct na 
de alles verwoestende slag bij Overloon? Wordt 
vervolgd... 
 
Met dank aan Kremers Transport kwam de 
zogenaamde Sennhütte vanuit Maashees naar 
Overloon.
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821























Warme Bakker Degen
Reclame 6 t/m 11 juli
  Appelvlaai € 7,75 
  Pompoenpitbrood € 2,60 
  4 Tarwebollen + 1 gratis 

Reclame 13 t/m 18 juli
  Kersenvlaai € 7,75 
	  Extra-/dubbeldonker € 2,60
  Ham/kaas croissant € 1,10

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 zijn 
ons adviescentrum in Beugen en ons kantoor in Gennep, volgens de reguliere 
openingstijden, geopend. Onze kantoren in Cuijk, Mill 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

APK, onderhoud en reparatie.
In- en verkoop van alle merken.

Molenweg 1
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020
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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

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
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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

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

 

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 

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.

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist
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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

 

 

  
 

 

 
 

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

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


