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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 4 augustus 2020,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

35e jaargang no 14 15 juli 2020

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk De 
Maasdorpen is gesloten van 
maandag 10 augustus t/m vrijdag 21 
augustus 2020.

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

Letters A t/m J:  
Drs. van den Boom     tel. 0478 - 641 202
Letters K t/m Z:  
Drs. Mooij  tel. 0478 - 640 840

BEKSE KERMIS GAAT DOOR !!

Nu de corona-maatregelen versoepeld zijn, mag 
onze kermis doorgaan. Onze horeca, kermisex-
ploitant Van der Salm en de Gemeente gaan er 
voor om de kermis 2020 tot een mooi evenement 
te maken! Wat er allemaal georganiseerd wordt 
en op het kermisterrein aan attracties komt te 
staan, is op dit moment nog niet bekend, doch alle 
partijen gaan hun uiterste best doen. Natuurlijk zal 
alles aan de landelijke spelregels rond het coro-
navirus moeten voldoen. Hierbij vertrouwen alle 
partijen vooral op uw gezond verstand: houd je 
aan alle voorschriften en luister ter plekke naar 
aanwijzingen van toezichthouders en personeel. 
De kermis is van zaterdag 8 tot en met dinsdag 
11 augustus. In de komende weken wordt het 
programma rond de kermis verder ingevuld, volg 
hier voor: 

https://nl-nl.facebook.com/beksekroegentocht en 
https://www.vierlingsbeek-groeningen.nl

Laten we met z’n allen proberen om een gezellige 
en leuke kermis te krijgen! Wij rekenen op jou. 

Kermiscommissie
Dorpsraad Vierlingsbeek   
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Van de Redactie:

• Ook voor leerlingen en studenten was 
het een bijzonder schooljaar. Thuis-, zelf-
studie.. al dan niet met hulp van de 
ouders/verzorgers. Ze verdienen zeker 
(ook) allemaal een compliment. Een 
welverdiende vakantie breekt aan en we 
duimen dat het na de zomervakantie 
terug naar het gewone gewoon kan. Fijne 
vakantie!.

• Ook wij gaan er even tussenuit, pas 4 
augustus is de volgende redactievergade-
ring. Ook wij hopen dan terug te kunnen 
naar het gewone gewoon: samenkomen 
en samenzitten op de dinsdagavond i.p.v. 
videobellen.....

• Dit geldt ook voor ons: HOUD VOL: 1,5 
meter afstand .

• Ook op de kermis en de kroegentocht!
• Blijft U thuis, in eigen land of gaat U 

verder weg op vakantie: FIJNE VAKANTIE 
en (belangrijker dan ooit) KOM GEZOND 
weer thuis 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

8 t/m 
11 aug Kermis Vierlingsbeek
13 t/m 
16 aug Kindervakantiewerk
29 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 en
30 aug Kunst van het Geloven, van 11 tot 17 uur 
30 aug Gilde Groeningen: Open Schietconcours  
 Bedrijven en Verenigingen
1 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
5 en
6 sept  Kunst van het Geloven, van 11 tot 17 uur
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
12 en
13 sept  Kunst van het Geloven, van 11-17 uur
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
16 okt Gryphus: Pruuverij, bockbier avond,   
 aanvang 21:00 uur
19 okt VOVG: Workshop ‘Joyce’s Bakery’
28 okt KBO: Kermismuseum Vortum +Museum  
 Tonny Ebben
28 okt VOVG: Rayonreis

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
17 juli KBO: Kienen
25 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
25 juli Deze maand geen ophaalronde oud   
 ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
 weer bellen.
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31 okt Gryphus: Pruuverij, workshop eigen bier  
 brouwen, van 13:00 uur tot 19:00 uur
3 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
4 nov VOVG: Creatieve avond
7 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
9 nov Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering
11 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek:   
 Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en   
 Groeningen
1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
14 dec Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering
15 dec KBO: Kerstviering
17 dec VOVG: Kerstviering
20 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het koningskerkje aanvang 20:00 uur

2021

30 april
t/m 2 mei Dansvereniging Bekse Klinkertjes   
 Eurodance 2020 
 De Wetteling, Venray
12 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2021
26 juni Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:   
 Muziek op de Maas
11 sept Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek: 
 In het  kader van het 50-jarig bestaan   
 wordt er om 17.30 uur een concert   
 gegeven door de deelnemers aan   
 ZEVmeeZING op een nog nader te   
 bepalen plaats!

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
frans.spiekman@ziggo.nl

De regiegroep MFA en 
de dorpsraad kunnen het 
haalbaarheidsonderzoek gaan 
uitvoeren.

Op donderdagavond 2 juli is de gemeenteraad van 
Boxmeer nagenoeg unaniem akkoord gegaan met 
het voorstel om toch een haalbaarheidsonderzoek 
te laten uitvoeren. Het onderzoek is bedoeld om 
te bezien wat de juiste plek en de juiste functies 
zijn voor een toekomstbestendige gemeenschaps-
voorziening voor Vierlingsbeek en Groeningen.

De werkgroep die zich met de opdracht gaat 
belasten moet een onderzoek instellen naar: wat 

zijn de mogelijkheden, wat is realistisch, wat is 
haalbaar en wat is betaalbaar. 

Kortom, een flinke opdracht die ook nog eens een 
keer voor december 2020 klaar moet zijn. 

Wij, raadsleden uit Vierlingsbeek: Marc 
Oudenhoven en Jan Stoffelen, hopen dat alle 
betrokkenen de discussies van de afgelopen 
maanden achter zich willen laten en er samen voor 
willen gaan om een mooi resultaat te bereiken. 

Wij wensen iedereen veel succes en zien met 
belangstelling het resultaat van het haalbaarheids-
onderzoek tegemoet. 

Marc Oudenhoven, VDB/LO

Jan Stoffelen, CDA.

Ik heb vaak geleden
Ik heb mij soms vergist
Maar ik heb liefgehad

Niet een kunstmatig wezen
Voortgesproten uit mijn trots
En mijn ellende heeft geleefd

Maar ik zelf ………….

In stilte ben je plotseling van ons heengegaan…..

Stel je niet aan, 
hard worden en door donderen was je levensmotto.

Hermina (Hennie) Smit
* Haarlemmermeer, 21 februari 1941 

† Vierlingsbeek, 1 juli 2020

Kinderen
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Familie Smit

Merletgaarde 16,  Vierlingsbeek.

Correspondentieadres: 
Nancy Smit, Grotestraat 111, 5821 AD  Vierlingsbeek.

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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Alles bijeen gaat de zomer in.....

Langzaam zijn we bij Alles bijeen weer aan het 
wennen. Wennen aan elkaar, de ruimte en de 
afstand die we moeten houden. Heel voorzichtig 
en zorgvuldig wordt er gebouwd aan een (tijdelijk) 
‘nieuw normaal’. Afstand houden is moeilijk als 
je blij bent om de mensen waar je vertrouwd mee 
bent weer te ontmoeten. Soms zegt een knuffel 
meer dan veel woorden. ‘Huidhonger’ is ook zo’n 
mooi nieuw woord. En toch is het voor eenieders 
gezondheid nu belangrijk om hier wel aan te 
voldoen. Misschien gaan de inzichten hierover nog 
kantelen.

Maar voorop staat natuurlijk de vreugde van het 
elkaar weer kunnen zien en spreken. Langzaam 
zullen wij de tijden en het aantal gasten dat 
ontvangen kan worden weer “gaan opschalen” 
zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten 
van Alles bijeen.

En nu de zomer begonnen is valt er ook weer veel 
te genieten. Samen buiten zitten en genieten van 
de zon is fijn. Maar ook de groenten en kruiden 
in de tuin geven heerlijke vruchten en geuren. En 
daarnaast zijn er natuurlijk ook de bloemen met 
kleur en geur. Reuring komt van de jeu des boules 
spelers. Zij hebben hun spel weer hervat.

Natuurlijk hangt er ook een schaduw over deze 
tijd. Het valt niet mee om optimistisch te blijven 
in deze coronatijd. Onbekommerd je ding doen is 
er nu niet bij. Maar ook het besef dat je niet kunt 
inschatten hoelang het gaat duren voordat we 
weer zorgeloos met elkaar kunnen omgaan is niet 
vrolijk makend. Toch proberen we er samen het 
beste van te maken.

In september bereiken we met Alles bijeen een 
bijzonder moment. 5 jaar geleden zijn we gestart 
met onze eerste gasten. Natuurlijk wilden we daar 
een feest van gaan maken. Dat gaan we ook doen 
maar dan in beperkte mate. De invulling hiervan 
gaan we straks natuurlijk ook met het dorp delen.

De side-by-side fiets is ook coronaproof. Wilt u 
hier een keer mee fietsen in de zomer, bel dan 
even met 0633135553.

Wij wensen iedereen een fijne en gezonde zomer 
toe!

Het vernieuwde coronaproof interieur van Alles 
bijeen.

INZAMELEN PLASTIC DOPPEN 
VOOR ACTIE HULPHOND.

Lieve mensen, groot en klein, dank jullie wel 
voor alle ingezamelde dopjes die ik ook dit jaar 
weer mocht ontvangen!
Elke keer weer een verrassing hoeveel zakjes in 
het emmertje bij de poort zaten of zelfs in een 
draagtas aan de voordeur of poort hingen!
Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Heel veel dank namens Actie Hulphond!
Mocht ik nieuws vanuit Actie Hulphond krijgen
dan leest U dat zeker in Globaal!
En met Uw hulp gaan we gewoon door met
inzamelen voor dit fantastisch goede doel!
Fijne vakantie, mooie zomer en graag tot ziens.

Ivonne van Sambeek
Vlasakker 25.
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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. Ook 31 juli 
kan er op vrijdagmiddag worden gekiend.

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.

YOGA en BEWEGEN VOOR OUDEREN
De yogagroepen zijn buiten begonnen met de 
wekelijkse training op dinsdag.
Ook bewegen voor ouderen is reeds begonnen.

FITNESS 
Na de vakantieperiode gaan we bekijken wat 
de mogelijkheden zijn voor de woensdag- en 
donderdagmiddag-groep.

KBO WENST IEDEREEN EEN FIJNE 
VAKANTIEPERIODE!

Zonnebloem Vierlingsbeek 
Groeningen

Vanwege het corona virus hebben wij dit jaar 
geen collecte. 

Wel gaan wij op vrijdag 17 juli loten verkopen.

Omdat we vanwege de regelgevingen niet in 
de winkel bij de Plus kunnen staan, staan wij 
gezellig in een partytent op de parkeerplaats 
zodat u ons goed kunt vinden. 

Graag tot ziens op vrijdag 17 Juli 

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen

Column vitaliteit (11)

“Rimpels aan de binnenkant”

Voordat we in de volgende column ingaan op 
wat artrose precies is vind ik het belangrijk om 
het beeld rondom artrose/slijtage in iets ander 
perspectief te plaatsen.

Heel vaak zie ik mensen met pijnklachten in de 
praktijk die de volgende uitspraken doen:

“Het is versleten werk” 
“Ik heb artrose, niks meer aan te doen” 
“De orthopeed zegt dat het versleten is; hij zegt 
dat ik er maar mee moet leren leven”

Laat ik voorop stellen dat ik deze uitspraken heel 
goed begrijp. Je hebt al langer pijnklachten die 
ondanks verschillende therapieën en adviezen 
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niet of moeizaam afnemen. Je hebt moeite met 
opstarten, het gewricht voelt pijnlijk/stijf aan en 
kraakt geregeld. Omdat je niet meer de dingen 
kunt doen zoals je die gewend was om te doen 
groeit de behoefte om te weten wat er nu precies 
aan de hand is. Uiteindelijk, na enkele bezoeken 
aan de huisarts, eventueel voorgeschreven pijn-
medicatie, fysiotherapie en/of andere interventies 
ga je met een doorverwijzing naar de orthopeed; 
dé specialist op het gebied van gewrichten. Deze 
doet een onderzoek en maakt röntgenfoto’s en 
komt met de diagnose: artrose. Hij bespreekt de 
röntgenfoto en laat duidelijk zien dat de dikte van 
het kraakbeen in het gewricht afgenomen is. Aan 
de ene kant fijn dat er een diagnose is maar aan 
de andere kant komt er nogal wat op je af als je 
naar huis gaat met het idee dat er niet zo heel veel 
meer aan te doen is dan het vervangen van het 
desbetreffende gewricht door een prothese (kunst-
gewricht) of een andere operatie.

Juist daarom vind ik het zo ontzettend belangrijk 
om een en ander vanuit een iets ander perspec-
tief te bekijken. Vanuit de wetenschap weten 
we namelijk dat er geen enkele directe relatie 
is tussen slijtage en pijn. We zien in de praktijk 
mensen met weinig slijtage met veel pijnklachten, 
mensen met veel slijtage en weinig pijnklachten 
en alles er tussen in. In de praktijk zien we weinig 
mensen zonder pijnklachten maar uit de literatuur 
weten we dat er heel veel mensen zijn met slijtage 
zonder pijnklachten.

Wat mij betreft wordt het algemene beeld over 
slijtage als zijnde “kapot; versleten; niks meer 
aan te doen” genuanceerd naar een beeld van 
“slijtage is als rimpels aan de binnenkant”. Dit om 
aan te geven dat het een normaal proces is wat 
lang niet altijd op zichzelf verantwoordelijk is voor 
de pijn. Vervolgens is het cruciaal om te onder-
zoeken wat de factoren zijn waar je in eerste 
instantie zelf invloed op hebt om de pijn positief te 
beïnvloeden. Deze mogelijkheden zijn bijna onuit-
puttelijk en zeer individueel bepaald en absoluut 
maatwerk is hierin noodzakelijk. Het verbeteren 
van de algemene conditie, het versterken van 
spieren rondom het gewricht, het aanpassen van 
de belasting van het gewricht en het verbeteren 
van de leefstijl zijn hier slechts enkele voorbeelden 
van.

Even voor de duidelijkheid. Ik beweer hiermee 
niet dat het vervangen van een gewricht door een 
prothese geen optie zou kunnen zijn. Maar wat 
mij betreft niet zonder een iets genuanceerder 
perspectief op slijtage en niet zonder eerst te 
kijken naar alle mogelijkheden om de pijn positief 
te beïnvloeden. Gelukkig zie ik heel vaak goed 
resultaat na een dergelijke operatie maar zoals bij 
iedere operatie zijn er mensen die zeggen; “had 
ik het maar veel eerder gedaan” en mensen die 
zeggen; “had ik het maar nooit gedaan”. 

Zorg goed voor jezelf; kijk niet naar de spreek-
woordelijke “beren op de weg” maar zoek 
nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden om een 
positieve bijdrage aan het geheel te leveren.

PS wist je dat je recht hebt op 12 behandelingen 
fysiotherapie per jaar als je een verwijzing hebt 
van een arts met artrose heup of artrose knie? 
Deze behandelingen worden vergoed uit uw 
basisverzekering.

De volgende column gaat dieper in op artrose/
slijtage. Heb je suggesties voor een volgende 
column? 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”

Cartridge inzameling voor KIKA

Het JOC zamelt originele inktcartridges in voor 
KIKA.
Deze kunt u afgeven tijdens openingstijden of 
in de brievenbus doen bij het JOC, Grotestraat 
18a.
 
Namens KIKA, bedankt.

Groeningen: geen gehucht en 
geen dorp 
deel 4.

De Romeinen vertrokken hier, gedwongen door 
het toegenomen slechte weer en het binnen 
vallen van groepen Franken, kort voor het jaar 400 
na Chr. Met hen vertrokken ook vele bewoners 
van de streek. Na 400 jaar overheersing waren 
zij geromaniseerd. Ook de Romeinse cultuur, 
techniek en kennis verdween en de streek raakte 
ontvolkt. De taalgrens in België markeert de 
grens in hoeverre de geromaniseerde inwoners 
zich hebben terug getrokken. Hoe het hier in die 
periode verder ging weten we niet. Volgens weer-
kundigen zou de periode 350 tot 900 na Chr. 
zeer nat zijn geweest, met een dieptepunt tussen 
530 en 550 wat gepaard ging met grote over-
stromingen en daardoor weinig of mogelijk geen 
bewoning.
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We mogen aannemen dat, geleidelijk kleine 
groepjes Franken of andere stammen vanuit het 
oosten het gebied binnen trokken. 

Via de wel bekende gegevens en vergelijkbare 
ontwikkelingen van dorpen elders probeer ik na te 
gaan hoe dit in Groeningen kan zijn verlopen. 
Ik doe dit met grote stappen door de tijd en begin 
daarvoor rond het jaar 1000 na Chr. 

In die tijd leefden er ± 200.000 mensen in 
Nederland. Ongeveer 1,25 % van de inwoners van 
nu. Deze mensen leefden van wat land, veeteelt, 
jacht en visserij opbracht. Het grootste deel van 
de inwoners woonde in het zuiden en oosten 
van Nederland en vooral langs de rivieren. In het 
Westen woonde nog bijna niemand. In België 
was de bevolking aanmerkelijk groter ongeveer 
600.000, dat is ongeveer 5 % van de inwoners van 
nu. De steden Nijmegen en Maastricht waren nog 
zeer klein. Al die mensen woonden in Nederland 
op het platteland. In Duitsland waren Keulen en 
Aken al belangrijke steden. In Keulen zetelde de 
Bisschop en Aken was de residentie van de Keizer.

Een ruwe berekening / schatting laat zien dat 
er in het jaar 1000 in de omgeving wat we nu 
Groeningen noemen, tussen de 30 en 50 mensen 
kunnen hebben gewoond. Soms woonden zij er 
slechts tijdelijk.

Waarschijnlijk woonden zij in een of enkele fami-
liegroepen. Van bewoning op de bergjes zijn wel 
enige vondsten bekend. Veel zal er niet gevonden 
worden, hun woningen waren van hout, riet, stro, 
leem en plaggen, van vergankelijk materiaal. 
Behalve hun gebruiksvoorwerpen zoals kruiken, 
potten en schalen. Hiervan zijn alleen kleine 
scherven gevonden. Zij werden hergebruikt voor 
het maken van nieuw aardewerk. 
De bewoners waren waarschijnlijk allemaal onder-
geschikt aan een of enkele stamhoofden die op de 
beste locaties woonden. Zij woonden in de aloude 
romeinse hoeves of villa’s en leefden van wat de 
ondergeschikten (horigen) verbouwden.

Het gebied waar de vroege Groeningers woonden 
was vanaf ± het jaar 800 het eigendom van 
Keizer Karel de Grote, rond het jaar 1100 was 
het eigendom van Keizer Hendrik 1V, een van de 
opvolgers van Karel de Grote. Op grond hiervan 
beschouwde hij zichzelf als eigenaar van alle 
grond in zijn keizerrijk.
Deze keizer had als een van zijn vele leenmannen, 
de Heren van Cuijk aangesteld. De Heren van 
Cuijk hadden op hun beurt weer lokale loyale 
stamhoofden als hun leenman aangesteld. Dit 
kunnen de bewoners van o.a. de Voort en van 
Angersum zijn geweest. We weten niet meer waar 
Angersum lag maar volgens oude schepenaktes 
tussen Sambeek en Vierlingsbeek.
Het had in die tijd een nauwe relatie met de 
bewoner van kasteel de Voort. 
Tot ongeveer het jaar 900 was het klimaat slecht 
geweest, de temperatuur was aanmerkelijk lager 
dan nu, maar vanaf 900 tot 1200 was de tempera-
tuur verglijkbaar met de huidige. Vooral de winters 
waren aanmerkelijk minder koud dan voorheen. 

De reden van dit temperatuurverloop is niet 
duidelijk. 
De landbouw opbrengsten namen toe, evenals 
de bevolking. Er werden belangrijke uitvindingen 
gedaan zoals het drieslagstelsel ¹), de ploeg met 
een ijzeren schaar ²) en de potstal ³)

1) Drieslagstelsel: een landbouwmethode, waarbij 
het ene jaar zomergraan werd verbouwd, het 
volgende jaar wintergraan en het derde jaar liet 
men de grond braak liggen, zodat deze zich 
kon herstellen. Ook varianten van de genoemde 
gewassen werden zo gebruikt.
2) Ploeg met ijzeren schaar (rister) en een as met 
wielen, zorgden voor een veel betere omkering 
van de grond, waardoor onkruiden minder voor-
kwamen, maar ook de bouwvoor aanmerkelijk 
dieper en beter werd. Zeker vergleken met de 
haakploeg of het eergetouw die de bovengrond 
slechts loswoelde. 
3) De potstal, de koeien stonden in de winter altijd 
op stal en in de zomer stonden ze in de nacht 
op stal. Als strooisel werd gebruikt plagge, stro, 
boomschors en ander vergankelijk materiaal. 
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Tezamen met de uitwerpselen leverde dat een 
vruchtbare meststof op, met een percentage zand. 
Door het gebruik van die meststof werd er jaarlijks 
een beetje zand op de akkers gebracht, maar door 
de vele eeuwen werd dat een merkbare hoeveel-
heid. De eeuwen oude akkertjes zijn daardoor ± 
20 cm verhoogd wat dan ook nog steeds terug te 
zien is in het landschap o.a. aan de Voortweg.

Ook de paardenhaam was een belangrijke verbe-
tering, hierdoor kon het veel geschiktere paard als 
trekdier worden gebruikt. Een paard is o.a. veel 
sneller vergleken met de os of de handkracht dat 
tot dan toe gebruikelijk was. 

Een tevreden koper van “Verboden Gebied” 
stuurde ons een mail. Een gedeelte uit deze 
mail willen wij u niet onthouden. Het doet 
ons goed om zo’n mooie reactie te mogen 
ontvangen.

Ik stuur deze e-mail om jullie hele stichting een 
groot compliment te maken voor het samen-
stellen en schrijven van het boek dat ik vanmiddag 
kocht bij Van Dinter boekhandel te Boxmeer. Het 
ligt daar vlak naast de deur, bij de streekboeken, 
waarvan Frans er altijd weer een aantal daar 
neerlegt. Gelukkig zag ik dat! Direct één gekocht 
en thuis direct in een ruk uitgelezen!!! Wat een 
geweldig boek !!!

Maar om nu al vast te reageren: Wat een 
geweldig mooi boek !!!!  Ook als je de geschie-
denis in hoofdzaak denkt te weten, geeft dit boek 
je een beeld van wat de mensen hier werkelijk 
hebben meegemaakt.
Heel mooi dat jullie er ook zoveel foto’s van de 
vredige situatie van voor de oorlog en van de 
verwoestingen van in en na de oorlog in hebben 
opgenomen, van nu nog goed terug te vinden 
plaatsen.  
De volgende keer dat ik vanuit Boxmeer via 
Sambeek, Vortum, Groeningen en Vierlingsbeek 
naar Maashees rijd, (liefst op de fiets) ga ik nog 
eens goed kijken naar deze plaatsen.   
Samengevat: een geweldig mooi boek met 
unieke beschrijvingen en foto’s, heel dicht bij 
de belevingen van individuele mensen. Een 

25.

“Sneejer”. Kleermaker.

In de Groeningse winkelstraat, eind jaren veertig, 
begin jaren vijftig van de vorige eeuw, woonde er 
een. Frenske Jacobs, klein van stuk, zijn vrouw 
was een kop groter. Twee zonen. De oudste, Chris, 
was een stoere marinier, nummer twee, Piet, deed 
wel stoer, maar het was nou niet direct een figuur 
om bang van te worden.

Winkelstraat? 
Ik bedoel eigenlijk de Provincialeweg, maar er 
zaten zoveel neringdoenden dat de weg die 
benaming eigenlijk wel verdiende.
Ga maar na. Er was een tabakszaak, annex 
kappersbedrijf gevestigd, alwaar men tevens krui-
denierswaren kon verkrijgen. Voor laatstgenoemde 
producten kon men nog op zes andere plaatsen 
terecht. Twee bakkerijen en eenzelfde aantal cafés 
telde de straat.. Er waren twee timmerbedrijven 
gevestigd, een aannemer en een schilder.  En er 
zaten twee kolenboeren. Hoewel eigenlijk niet in 
dit rijtje thuishorend, wachtten er verder nog een 

historie die nu nog steeds op veel plaatsen 
herkenbaar is.  
Mijn hartelijke dank aan de samenstellers en 
schrijvers van dit boek. Een historisch document. 
Het geeft ook extra diepgang en basis aan 
het artikel dat ik zelf heb geschreven over ‘de 
Vierlingsbeekse Watermolen, “De Klef”’.

Hier bij foto nr A19002
Kent iemand deze harmonie en weet waar deze 
foto is gemaakt?
U kunt uw antwoord plaatsen op onze 
site 
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
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hengst en een beer op vrouwelijke klanten.
Bedrijvigheid genoeg dus. Rijk werd er niemand, 
maar men had de kost.

In zijstraten van ons dorp waren verder nog
gevestigd een schoenmakerij, een smid, een
molenaar en een filiaal van de Boerenbond. Daar
kon men naast kippen- en varkensvoer, 
kunstmest kopen voor het land en d’n hof.
Kalkammonsalpeter, kalizout, kieseriet en stikstof. 
Stikstof voor de schrale weidegrond. Toen werd 
daar nog anders tegenaan gekeken dan tegen-
woordig. Maar ja, toen waren er ook nog geen 
politieke partijen zoals Groen Links en D66.
Ik was even afgedwaald.
Om de draad weer op te pakken: er was nog een 

“sneejer”.  
Zijn naam was Herman van Mil.
Hij woonde in bij zijn zuster Nel, die getrouwd was 
met huisslachter Gradus Aben.
Het echtpaar had geen kinderen.
Hemke, zoals de mensen hem noemden, was  
evenals zijn vakgenoot Frenske Jacobs, klein van 
stuk.

De woning van Gradus Aben stond bij ons in de 
Maasstraat, verscholen achter het huis van ons 
grötmoet.

Wordt vervolgd.
                                                                                 
Nelson.

Wie verdient de Dr. Peelen Cultuurprijs of 
Stimuleringsprijs?
Onze wereld is de afgelopen maanden sterk 
veranderd door het coronavirus. Ondanks deze 
verandering worden ook dit jaar de Dr.Peelen 
Cultuurprijs en -Stimuleringsprijs uitgereikt, 
beide voor bijzondere culturele prestaties in onze 
gemeente. Tot 1 oktober 2020 kunt u personen of 
organisaties voordragen op 
www.drpeelen.nl. Via de website 
heeft u binnen 10 minuten al een 
voordracht gedaan.

Wie komt in aanmerking? 
Iedereen kan een persoon, vereniging of instel-
ling voordragen die zich door één of meerdere 
bijzondere culturele activiteiten of initiatieven in 
de gemeente Boxmeer heeft onderscheiden. Het 
gaat er daarbij niet per se om wat in de afgelopen 
maanden heeft plaatsgevonden.
Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Cultuur 
is in veel opzichten het hart van onze gemeente. 
Ook in de afgelopen periode met zoveel beper-
kingen hebben we gezien hoe onze gemeenschap 
zich inzet om dit te koesteren. Iedereen die een 
culturele bijdrage levert, doet dit met passie en 
plezier. Door hen te nomineren laat u zien dat u dit 
waardeert. Dus: kent u iemand die de Dr. Peelen 
Cultuurprijs of Stimuleringsprijs verdient?”

Het college van B&W wil met deze prijzen haar 
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Fluitconcert

Hoor jij de vogels de laatste tijd ook steeds 
meer fluiten? Valt het je extra op? Misschien 
is het omdat het rustiger buiten is en het 
daardoor beter hoorbaar is. Of misschien kun 
je omdat je thuiswerkt wat langer blijven liggen 
om je oren de kost te geven.

Eigenlijk best gezellig zo’n live concert, gewoon 
gratis bij te wonen vanuit je tuin, balkon, slaap 
-of woonkamer. En ook nog helemaal volgens 
de coronaregels, want anderhalve meter afstand 
gegarandeerd! Wil je nu toch eens weten wie je 
allemaal hoort, ga dan naar www.vivara.nl/hoe-
laat-zingen-vogels. Op deze interactieve kaart 

Ook mantelzorgwaardering voor jonge 
mantelzorgers 
Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 
jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandi-
capt of verslaafd familielid kunnen een waardering 
aanvragen t.w.v. € 30,-. Hiervoor gelden boven-
staande criteria niet. Het is mogelijk om binnen 
één gezin meerdere mantelzorgwaarderingen te 
ontvangen als het kinderen betreft tussen 8 en 23 
jaar. Wel geldt dat de zorgvrager aan wie mantel-
zorg wordt verleend, in een van de vijf gemeenten 
in het Land van Cuijk moet wonen. Jonge mantel-
zorgers tussen 18 en 23 jaar die de waardering 
voor jonge mantelzorgers hebben aangevraagd, 
kunnen geen aanspraak meer maken op de 
volwassen mantelzorgwaardering en vice versa. 
Kijk voor meer informatie over ondersteuning aan 
mantelzorgers op www.mantelzorglvc.nl. 

Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen 
langdurig en onbetaald voor een chronisch 
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende 
persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, 
ouder of kind zijn, maar ook een ander fami-
lielid, vriend of kennis. Het zorgen voor een 
naaste komt soms onverwacht en kan een grote 
belasting zijn, zowel emotioneel als in tijd. Een 
mantelzorger is zeer waardevol voor de persoon 
waar hij of zij voor zorgt. Én waardevol voor 
onze samenleving. Want het is belangrijk om 
elkaar te steunen en voor elkaar te zorgen. De 
gemeente is er om de mantelzorgers te onder-
steunen. Maar ook om hen de waardering te 
geven die zij verdienen.

waardering tonen voor degenen die zich inzetten 
op cultureel gebied. Om zo anderen te stimuleren 
dit ook te doen en het aanbod en de deelname 
aan cultuur in de gemeente Boxmeer te bevor-
deren. De winnaar krijgt een bronzen beeldje van 
dr. Peelen, vervaardigd door kunstenaar Sias 
Fanoembi. Ook krijgt de winnaar een geldbe-
drag van € 750,-. De Stimuleringsprijs is in 2015 
ingesteld en is een stimulans voor een relatief 
nieuw initiatief op het gebied van cultuur en kunst 
in de breedste zin van het woord. De winnaar 
ontvangt een geldbedrag van € 250,-.
 
Uitreiking in 2021
De uitreiking zal in januari 2021 plaatsvinden. Het 
is nu nog niet duidelijk in welke vorm de uitrei-
king wordt georganiseerd. Daarover wordt later in 
het jaar meer duidelijkheid verschaft. Ondertussen 
nodigen wij u uit om een ander te nomineren 
via www.drpeelen.nl. We kijken uit naar uw 
inzendingen!

Volg Dr. Peelen Cultuurprijs & Stimuleringsprijs op 
Facebook voor meer nieuws.

De mantelzorgwaardering kan 
weer worden aangevraagd! 

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk 
verstrekken jaarlijks een waardering aan 
mantelzorgers. Deze bestaat uit een geldbe-
drag van € 100, - en wordt één keer per jaar 
uitgereikt. 
Met deze attentie willen de vijf gemeenten laten 
blijken dat zij de inzet van de mantelzorgers enorm 
waarderen. Ben jij mantelzorger? Vraag 
de mantelzorgwaardering dan aan via 
www.mantelzorglvc.nl/
mantelzorgwaardering-2020

Aanvragen kan van 1 juni tot 15 december 2020. 

Wanneer kom je in aanmerking voor de 
mantelzorgwaardering? Om de waardering te 
ontvangen, gelden deze criteria: 
• Je bent 18 jaar of ouder. 
• Het gaat om boven gebruikelijke, langdurige 
zorg: langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per 
week (gemiddeld).
• Per zorgvrager kan er maar 1 mantelzorger een 
waardering ontvangen. 
• De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt 
verleend, woont in een van de vijf gemeenten in 
het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en 
Sint Hubert of Sint Anthonis). 
• Als mantelzorger kun je maximaal 2 waarde-
ringen ontvangen. 
• Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan. Je 
ontvangt hiervoor geen persoonlijk bericht. 
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ZooParc Overloon

Dagje tussen de dieren zonder horloge: 
“Bezoekers kunnen op hun eigen tempo van 
het park genieten”

Bezoekers die gniffelen om de slingerapen, 
kinderen die zich vergapen aan de giraffen 
en jongeren die de mooiste salto’s laten zien 
op het springkussen terwijl hun ouders een 
kopje koffie op het terras drinken. In ZooParc 
Overloon is alles weer op gang gekomen 
nadat het door de coronamaatregelen ruim 
twee maanden lang de deuren gesloten moest 
houden. 

“Het was heel onwerkelijk”, blikt general manager 
Roel Huibers terug. “We zijn sinds de opening 
nooit langer dan een dag dicht geweest en dan is 
het echt heel vervelend om zo lang geen mensen 
te mogen ontvangen.” 

Geen last 
De dieren hadden niet veel last van de sluiting: zij 
volgden hun gewone routine. “De apen zijn wel 
altijd heel geïnteresseerd in iedereen die langs-
loopt, dus zij waren heel blij dat het park weer 
openging en vonden het interessant toen er weer 
bezoekers waren”, zegt hoofd dierenverzorging 
Steven van den Heuvel.

Het waren dan ook vooral de dierenverzorgers 
die het publiek misten. “Onze verzorgers werken 
natuurlijk dagelijks keihard voor het welzijn van 
onze dieren. Zij zijn echter ook dierenverzorger 
geworden om mensen wat te leren over de dieren 
en natuur, en om hun vragen te beantwoorden. Zij 
hebben de bezoekers dus zeker gemist”, vertelt 
Van den Heuvel.

Geboortegolf 
Tijdens de sluiting gebeurde er genoeg in het 
park: niet alleen werd de twintigste verjaardag 
gevierd, er was sprake van een heuse geboorte-
golf. “Er werden vijf otters geboren en er kwam 
een halsbandpekari ter wereld. Daarnaast zagen 
drie ringstaartmaki’s en twee brazzameerkatten 
het levenslicht. Bovendien werden we op de 
dag dat het park weer openging verrast met de 
geboorte van een kameeltje. Sinds kort kunnen 
de bezoekers ook een jong zien bij de palmgieren. 
Dat is heel bijzonder, omdat er weinig palmgieren 
in dierentuinen geboren worden.”

Dierenliefhebbers kunnen deze volledig volgens 
de huidige regels rondom corona bezoeken. Zo 
is er een maximumaantal bezoekers vastgesteld, 
die zich allemaal online moeten aanmelden. Om 

zie en hoor je welke vogel op welke tijdstip rond 
zonsopkomst zingt. Ga je voor een solo van de 
boerenzwaluw, dan moet je er écht vroeg bij zijn. 
Draai je je liever nog een keer om, dan ben je toch 
nog op tijd voor het optreden van de huismus en 
vink. Wie is jouw favoriet?
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te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk bij de 
ingang zijn, wordt er bovendien gewerkt met tijd-
sloten, ook voor abonnementhouders en mensen 
die via actiepartners een kaartje hebben gekocht. 
Deze reservering zelf kost uiteraard niets. “En als 
je eenmaal binnen bent, hoef je niet meer op je 
horloge te kijken”, verzekert Huibers. “Er zit geen 
maximumtijd aan een bezoek. Bezoekers kunnen 
dus op hun eigen tempo van het park en de dieren 
genieten”, aldus Huibers.

Crowdmanagers 
Verder is er een verplichte looproute in ZooParc 
Overloon ingesteld, zodat iedereen voldoende 
afstand kan houden en zien speciaal aangestelde 
crowdmanagers erop toe dat er geen groeps-
vorming ontstaat. Ook dierenverzorgers houden 
rekening met de maatregelen. “De dieren trekken 
er zich natuurlijk niks van aan, maar wij als verzor-
gers proberen zoveel mogelijk afstand te houden 
van de dieren om eventueel risico op verspreiding 
te voorkomen”, aldus Van den Heuvel.
Kortom: de dierentuin heeft er alles aan gedaan 
om het bezoek zo veilig en plezierig mogelijk 
te maken. “Met deze aanpassingen kunnen 
bezoekers hier een zeer aangename, veilige dag 
uit hebben en optimaal kunnen genieten van de 
dieren en dit mooie, ruim opgezette park”, besluit 
Huibers. Daar sluit Van den Heuvel zich bij aan: 
“Wij zijn ervan overtuigd dat we, ook binnen 
de huidige maatregelen, bezoekers een heerlijk 
ontspannen en geweldig leerzaam dagje uit 
kunnen bieden.”

(Foto’s: ZooParc Overloon)

Zanggroep Evergreen 50 jaar 
jong!

Zaterdag 27 juni jl. was het precies 50 jaar geleden 
dat jongerenkoor Vierlingsbeek haar eerste 
optreden in de kerk had. Eind 1973 werd de 
naam veranderd in The Happy Singers. En op 12 
oktober 1979 werd de naam van het koor definitief 
veranderd in Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek. 
Wat had 2020 een geweldig feestjaar moeten 
worden. 

We zijn ons jubileumjaar op 25 januari feestelijk 
van start gegaan met de door ons jaarlijks geor-
ganiseerde liedjesavond, dit jaar met een gouden 
tintje. Het was een zeer gezellige en geslaagde 
avond. Maar daarna kwam Corona en moesten 
alle feestelijkheden voor dit gouden jubileum jaar 
helaas worden afgelast. 

Ook onze wekelijkse repetities op de vrijdag-
avond in het Joffershof kwamen vanaf 13 maart te 
vervallen. Het bestuur van ZEV is al vrij snel samen 
met onze dirigente Nancy Meijer op zoek gegaan 
naar een andere mogelijkheid om toch door te 
kunnen gaan met repeteren maar dan op afstand. 
Na een aantal test-repetities bleek het via ZOOM 
goed mogelijk te zijn om nieuwe nummers in te 
studeren. En vanaf half april repeteren we iedere 
vrijdagavond via de ZEV-ZOOM. Een heerlijk 
momentje van ontspanning in de week maar ook 
een moment om elkaar te ontmoeten en even te 
zien en te spreken. Vanaf eind augustus hopen 
we met de nodige aanpassingen, weer te kunnen 
starten met offline te repeteren. En gaan we hard 
aan het werk om er dan in 2021 een onvergetelijk 
feestelijk jaar van te maken. Met rond Hemelvaart 
onze jubileum concertreis; op 26-06- 2021 Muziek 
op de Maas; op 11-09-2021 ZEVmeeZING en in 
november 2021 ZEV- interactief met een gouden 
randje. 

Bèkse Kroegentocht 2020 gaat 
toch door…

De richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse 
regering laten het toe om kermis te vieren, maar 
weliswaar in aangepaste vorm. Dat betekent 
ook dat er toch een kroegentocht gehouden kan 
worden. Op dit moment wordt er volle bak gewerkt 
aan de vorm waarop de kroegentocht gehouden 
kan worden. 
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Helaas kan de kroegentocht niet gehouden 
worden op de traditionele manier, zoals iedereen 
gewend is. Naar alle waarschijnlijkheid gaan we 
tijdens deze editie optimaal gebruik maken van de 
grote terrassen van de Horeca. Daarnaast zal deze 
editie plaatsvinden in afgeslankte vorm qua tijd en 
aantal deelnemers. 

Er zullen ook zeker typische Bèkse Kroegentocht 
elementen terugkomen in deze editie. Verder 
wordt er momentele hard gewerkt om ook deze 
kermismaandag onvergetelijk te maken, natuurlijk 
met in achtneming van de geldende regelgeving. 
Er zal ook alles aan gedaan worden om ieders 
gezondheid te waarborgen en te zorgen voor de 
benodigde maatregelen.

Zet daarom kermismaandag 10-08-2020 alvast in 
je agenda. Meer informatie maken we bekend via 
onze eigen website www.beksekroegentocht.nl , 
social media kanalen Instagram & Facebook, maar 
ook via de dorpswebsite.

#westrikebèèk

Genieten van Een Goei Leven in 
Land van Cuijk: een verborgen 
pareltje in Noord-Brabant
door Naline Roodbeen

Een zomervakantie zonder de grens over te gaan: 
het is misschien anders dan je gewend bent maar 
minder leuk hoeft het zeker niet te zijn. Avonturen 
vind je overal, zo ook dicht bij huis. En die zijn 
stiekem nog veel verrassender ook. Om dat te 
laten zien, doorkruis ik deze zomer onder andere 
het Land van Cuijk – goed verstopt maar niet te 
missen.
La Dolce Vita. Leven als God in Frankrijk. 
We hebben allemaal wel een beeld bij deze 
uitspraken, zoals genieten van goed gezelschap, 
van lekker eten en drinken en van voldoende 
ruimte in een mooie omgeving. Dat we daarvoor 
helemaal niet in het vliegtuig hoeven te stappen 
of urenlang naar kilometers snelweg hoeven 
te turen, dat bewijst levensgenietend Noord-
Brabant als geen ander. En de grootste verrassing 
daarbij is misschien wel te vinden in het uiterste 
noordoosten van de provincie. Een streek waar 
wellicht weinigen van weten maar die volop tot 

de verbeelding spreekt met UNESCO-biosfeer 
de Maasheggen, rijke Romeinse geschiedenis, 
verborgen valleien en verboden gebieden. Tijd om 
mijn rugtas te pakken en zelf te ervaren wat onder 
inwoners al lang bekend staat als Een Goei Leven, 
in Land van Cuijk.

Fietstocht vol verrassingen
Zelf opgegroeid tussen de rechte lijnen in de 
vlakker-dan-vlakke Flevopolder, is het hier voor 
mij echt fietsen vol verrassingen. Bootjes en veer-
pontjes varen af en aan op de Maas en ik passeer 
menshoge maïsvelden waar hier en daar een kerk-
torentje bovenuit piept. Zo fiets ik voor ik het weet 
ook het zogenaamde Verboden Gebied binnen 
bij Vierlingsbeek. Het is een verwijzing naar de 
Tweede Wereldoorlog, toen tijdens de Slag om 
Overloon alle inwoners in dit gebied geëvacueerd 
werden. Op diverse plekken verwijzen herden-
kingspunten en informatieborden naar de roerige 
geschiedenis in dit deel van Land van Cuijk. Een 
bijzondere aanvulling op de route die verder vooral 
leidt door karakteristieke Maasdorpen en het 
mooie groene buitengebied.
De volgende verrassing wacht in Overloon, waar 
het fietspad me ineens middenin een museum 
brengt. Fietsers krijgen bij het Oorlogsmuseum 
Overloon via een 3-meter hoge fietsbrug gratis 
een uniek kijkje in een hal vol militaire voertuigen. 
Je fietstocht even onderbreken voor een bezoek 
aan het indrukwekkende museum is ook zeker een 
aanrader.

Landelijk genieten
Vanuit Overloon gaat mijn route langzaam maar 
zeker terug richting Beers. Langzaam ja, want er is 
onderweg nog heel veel moois te zien. 
De volgende ochtend neem ik met een grote mok 
Maasheggenthee de tijd om mijn route voor dag 
twee te bekijken. Land van Cuijk is weliswaar vrij 
onontdekt, het is groter dan ik in twee dagen kan 
fietsen. Daarom moet ik keuzes maken en laat ik 
bijvoorbeeld het historische vestingstadje Grave 
links liggen. In plaats daarvan volg ik vandaag 
de Via Valentiniana van Cuijk naar mijn eindpunt 
Boxmeer.

Via Valentiniana
In de Romeinse tijd lag langs de Maas een 
belangrijke verkeersader die vanuit Maastricht 
naar Nijmegen leidde. De route tussen Cuijk en 
Boxmeer is gereconstrueerd en kan je volgen via 
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de vaandels langs het fietspad en de Romeinse 
helmen op het wegdek. Zo kom je niet alleen van 
alles te weten over de Romeinse geschiedenis 
en vele opgravingen in het gebied, maar fiets je 
ook door een mooi stukje Maasheggen met dito 
tussenstops.

Bier en blikvangers
Na nog geen vier kilometer fietsen vanuit Cuijk 
wacht een echte blikvanger in Land van Cuijk: 
in Sint Agatha staat het oudste nog bewoonde 
klooster van Nederland. Je hebt vrij toegang tot 
de mooie kloostertuinen en kunt tijdens openings-
tijden ook een kijkje nemen in de Kloosterkerk 
en bij de tentoonstelling in het naastge-
legen Erfgoedcentrum. Leuk feitje: in het klooster 
bevinden zich ook diverse ateliers én een echte 
kloosterbrouwerij. In de voormalige stallen wordt 
tegenwoordig door vijf lokale bierliefhebbers onder 
andere het Tripel 1371 kloosterbiertje gebrouwen, 
dat verkocht wordt in het Poortgebouw bij de 
entree.
Hiermee komen voor mij ook de laatste kilome-
ters in zicht en fiets ik langs velden vol bloemen 
richting Boxmeer. Als het terras van Het Veerhuis 
in Oeffelt voor me opdoemt besluit ik nog een 
laatste tussenstop te maken om met uitzicht op 
de Maas te genieten van een hapje en drankje. 
En daar hoort op deze plek een huisgemaakte 
limonade bij: in het Veerhuis is namelijk De 
Aanmakerij gevestigd waar Maarten, de eigenaar 
van het restaurant, pannen vol siroop maakt 
met natuurlijke ingrediënten zoals vlierbessen 
en meidoorn. En die komen zoveel mogelijk uit 
“pluktuin” de Maasheggen.
En dat is misschien ook wel precies waarin dat 
Goei Leven te vinden is. In de ontmoetingen met 
locals, in het genieten van streekproducten en 
natuurlijk in de mooie landschappen, die je in Land 
van Cuijk overal omringen. 

een trots gevoel, natuurlijk heb ik niet de top 
bereikt maar ik heb toch heel veel mooie dingen 
meegemaakt.

Foto Bram van Dongen

Ik heb 20 eigen nummers uitgebracht die op 
diverse radiostations in Nederland, België en 
Duitsland zijn gedraaid en als zanger werkelijk 
door het hele land getrokken van Megchelen 
Limburg tot boven in Groningen en van Emmen tot 
in Zeeland.
Ook heb ik de voorprogramma’s van diverse 
bekende Nederlandse artiesten verzorgd en met 
velen het podium gedeeld.
Na diverse dj en bandervaringen begon mijn solo 
carrière in 2000, eerst nog de combinatie DJ/
zanger maar later als solo zanger.
In 2002 heb ik mijn eerste cd’tje met 5 covers 
opgenomen, dat was bij Bas Winkelmolen in zijn 
studio in Groeningen.
2005 kwam het Hans Coolen mini album met 4 
eigen nummers, in 2007 gevolgd door het album 
‘’Een Droom” met 12 nummers.
Hierna heb ik nog diverse singels uitgebracht met 
als laatste ‘’Morgen wordt alles anders’’
Ook heb ik 5 live concerten gegeven met een 13 
of 14 koppige band, 3 van deze shows waren in 
Concordia Vierlingsbeek waar Bas Winkelmolen 
een super geluid en Mark van Berlo een mooie 
lichtshow verzorgden, de andere 2 waren in 
Boxmeer en Groesbeek.
Graag wil ik mijn familie, vrienden en kennissen en 
iedereen bedanken voor de steun.
En in het bijzonder mijn maatje Wil van Kempen 
die vele jaren als mijn vaste roadie/ geluidsman 
met mij door het land is getrokken.
Wel zal ik de geplande optredens dit jaar nog 
afmaken en beschikbaar blijven voor hele speciale 
dingen; wat speciaal is bepaal ik natuurlijk zelf.
Ik ga nu in volle overtuiging verder bij 2 bands 
waar ik als zanger al enige tijd deel van uitmaak.

Hans Coolen stopt als solo 
zanger. 

Ja na 20 jaar ga ik stoppen als solo zanger!
Natuurlijk met pijn in mijn hart maar ook wel met 
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The Episodes  http://www.theepi-
sodes.nl/ https://www.facebook.com/
The-Episodes-101150511363984/
En
The Grinch https://www.facebook.
com/The-Grinch-Classic-Rockband-
103227174635797/?modal=admin_todo_tour

Medio augustus ga ik ook 
beginnen met het geven van 
zangles, meer informatie 
0680076956.
Zo af en toe word mij 
gevraagd, Hé Hans geef je 
toevallig ook zangles?
Ik zei dan altijd nee daar heb 
ik geen tijd voor maar nu ik 
daar wel de tijd voor heb wil 
ik er mee gaan starten.
Zelf heb ik natuurlijk ruime ervaring als zanger in 
diverse muziekstijlen en heb ook al een jaar of 15 
zangles in Klassiek, Musical en Pop.
Heb jij ook al langer het idee om te gaan zingen 
dan kan ik jou misschien wel verder helpen!
Voor meer informatie Hans Koelen 0680076956

Bedankt en groetjes, Hans

De 7e editie van de Kunst van het 
Geloven gaat door.

Geweldig blij zijn wij te kunnen aankondigen dat 
we doorgaan met de 'Kunst van het Geloven'. Niet 
in de laatste plaats omdat we door de toekenning 
van de Dr.Peelen Cultuurprijs 2019 enorm gesti-
muleerd zijn. 
Het is alweer voor de 7e keer dat in de gemeente 
Boxmeer deze kunstmanifestatie plaatsvindt. En 
ook dit keer is het gelukt een grote verscheiden-
heid van kunstenaars in de bekende kapellen te 
presenteren. Het doel is om met het werk van de 
kunstenaars de monumentale schoonheid van 
de kapellen te benadrukken. Kunst en ruimte 
versterken elkaar. 
De subtitel van de manifestatie is ‘Een veelheid 
van vormen’: beelden, installaties, foto’s, geluids-
kunst, 3D technieken en combinaties van dit alles. 

De coronamaatregelen vragen om enkele 
aanpassingen. Zo is de opening verplaatst 
naar de Mariakapel in Holthees op zaterdag-
morgen 29 augustus, in principe buiten. Het 
Ochtendglorenconcert is vervallen. 
Uiteraard nemen we de RIVM voorschriften in 
acht. De suppoosten zullen daarop toezien. 

De kunstenaars zijn: Rijkers & Blonk, de uit 
Boxmeer afkomstige Loek Blonk die met zijn 
partner Johan Rijker in het Kloosterhuis diverse 

installaties met foto’s en bloemdecoraties tentoon-
stelt. De net afgestudeerde Nathalie v. d Straten 
komt met foto’s en 3D werken in de toren. Zo 
geven we ook jong talent een plek. Twee landelijk 
bekende kunstenaars Guido Geelen en Marcel 
Warmenhoven komen met beelden in respectieve-
lijk de Mariakapel en de Nepomukkapel. Nieuw en 
passend in het thema ‘Een veelheid van Vormen’ 
is de geluidsinstallatie van Paul van Roosmalen op 
de eerste verdieping van de St.Janstoren. Tot slot 
Gemmy Woud-Binnendijk en Esmee Seebregts 
met resp. fotografie in de kapel in Groeningen en 
installaties in het Koningskerkje. 
Actuele informatie is te vinden op onze website en 
Facebook. 
Wij geven met ons programma een mooie gele-
genheid enkele bijzondere historische gebouwen 
te bezichtigen en tegelijk de bezoeker te verrassen 
met boeiende kunstwerken

Openingstijden in de weekends van 29/30 
augustus, 5/6 en 12/13 September van 11-17 uur.

Militracks opnieuw verplaatst
 
Lang is er goede hoop gehouden op het 
kunnen laten doorgaan van Militracks op 
19 & 20 september a.s. in het museumpark 
van Oorlogsmuseum Overloon.  Het jaar-
lijkse evenement (het grootste ter wereld op 
het gebied van Duitse voertuigtechniek uit de 
Tweede Wereldoorlog) werd eerder al in verband 
met de Corona-crisis al verplaatst van mei naar 
september dit jaar. 

Helaas hebben de nog altijd bestaande gezond-
heidsrisico’s en de strenge maatregelen die daar 
noodzakelijkerwijs uit voortvloeien de organisatie 
doen besluiten om Militracks te verplaatsen naar 
15 & 16 mei 2021.    
 
Jubileum jaar 2021 
Op 25 mei 2021 bestaat het museum 75 jaar, 
tijdens Militracks wordt hier volgend jaar natuur-
lijk ook uitgebreid bij stilgestaan.  Er zitten genoeg 
mooie plannen in de koker, dus er wordt zeker 
weer iets bijzonders van gemaakt.
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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 

WIJ ZIJN STAAN (BIJNA!) DE HELE ZOMER VOOR U KLAAR.
M.U.V. WEEK 30: DEZE WEEK ZIJN WIJ GESLOTEN.

FIJNE ZOMERVAKANTIE!

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

Sleutelbos gevonden op hoek Hulder/
Beekstraat.

Afhalen op Beekstraat 66 Vierlingsbeek.

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                   

 
 

 

Gevraagd

Hulp in de huishouding voor 4 uur per week
Info: tel.nr. 630051
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Warme Bakker Degen
Reclame 20 t/m 25 juli
  Kersenyoghurtvlaai € 11,25
  Maisbrood € 2,60 
  Roomboter croissant € 0,70

Reclame 27 juli t/m 1 augustus
  Abrikozenvlaai € 7,75 
	  Tarwebrood € 2,10
  4 Zomerbolletjes + 1 gratis 

Reclame 3 t/m 8 augustus
  Appelkruimelvlaai € 7,75 
  Waldkornbrood € 2,60 
  4 Krentebollen + 1 gratis 

Reclame 10 t/m 15 augustus
  Kruimelvlaai € 7,75 
	  Suikerbrood klein € 2,10
  8 Zachte witte bollen + 2 gratis 

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

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek
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24

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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 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
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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 

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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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! 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

AANGEPASTE OPENINGTIJDEN ZOMER:  

WEEK 31:                                      
GEOPEND VAN 8.00-16.00 UUR 

WEEK 32: GESLOTEN 

WEEK 33:                                     
GEOPEND VAN 8.00-16.00 UUR 

 


