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Vierlingsbeek koopt
kerkgebouw Vierlingsbeek.

12 augustus 2020

De obligatie moet gezien worden als een lening.
Het is geen schenking of sponsoring. Met een
obligatie ‘koopt’ men als het ware een stukje
gebouw.

Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV) heeft nog
tot begin oktober de mogelijkheid om af te zien
van de definitieve koop van het kerkgebouw. De
kerk is een kleine 5 jaar geleden aan de eredienst
onttrokken, gesloten en inmiddels totaal leeggehaald. Wat rest zijn de kerkbanken en een courant
pand wat zich leent voor heel veel mogelijkheden
op cultureel- maatschappelijk gebied.
Na vele gesprekken tussen SLV, parochie MMvdK
(St.Anthonis) en Bisdom Den Bosch is het uiteindelijk gelukt dat Vierlingsbeek haar kerkgebouw
kan kopen, behouden en gebruiken waar het de
stichting SLV om te doen is:
Het gebouw beschikbaar maken en houden
voor onze gemeenschap, voor de bewoners
Vierlingsbeek en Groeningen.

Wat nu: Bewoners Vierlingsbeek-Groeningen die
betrokkenheid voelen bij het kerkgebouw en willen
dat het voor het dorp behouden blijft, worden
opgeroepen om naar eigen wil en kunnen een
financiële ondersteuning te doen in de vorm van
een obligatielening. Het ligt in de bedoeling, zo
gauw de exploitatie dit toelaat, om de obligatielening terug te betalen.
Voor de obligatielening is een reglement
opgesteld. 2 kantjes, geen kleine lettertjes, wel
belangrijk. U kunt die inzien, downloaden via
de dorpssite www.vierlingsbeek-groeningen.nl
of via de site www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl Hier is ook het inschrijfformulier te vinden
waarmee u zich kunt aanmelden om een obligatielening aan te gaan. Formulieren zijn ook te
verkrijgen bij Sjaak Verstegen, 06 2061 4609.

Hoe zit dat dan met de Multi Functionele
Accommodatie (MFA) en het onderzoek wat
is aangekondigd? SLV staat 100% achter het
onderzoek. Wat de uitkomst van het onderzoek
kan betekenen voor het kerkgebouw, gaan we
zien. Hoe dan ook, het kerkgebouw blijft een uniek
gebouw, gesitueerd op een krachtige en historische plek in het centrum van Vierlingsbeek. Het
gebouw draagt veel mogelijkheden met zich. Een
imponerende ruimte, akoestisch geweldig, qua
podium mogelijkheden gigantisch, qua totaal
oppervlakte en hoogte enorm. Concert – theater
– dans – film – bijeenkomst – sport – beweging
– expositie – show – tentoonstelling. Zeg het
maar……

Op woensdag 9 september vindt er een informatieavond plaats over dit onderwerp. Middels
een presentatie gaan we laten zien hoe een en
ander vorm kan gaan krijgen. Aan een deskundige kunnen vragen gesteld worden, over hoe
de obligatielening werkt. Ook is er natuurlijk alle
ruimte om andere vragen te stellen. De informatieavond is woensdag 9 september, 20:00 uur in
‘ons’ kerkgebouw. Vanwege coronaregels wordt
verzocht om ruim 1,5 meter afstand te behouden.
Ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig. Nadere spelregels hieromtrent zijn aangegeven in de kerk.
Het kerkgebouw blijft nu van en voor
Vierlingsbeek-Groeningen.
Namens Stichting Laurentius Vierlingsbeek: Sjaak
Verstegen, René Schaeffers, Joop Verbeeten.

Wat als het kerkgebouw niet door Vierlingsbeek
gekocht zou worden? Dan zijn we de zeggenschap over het gebouw, en het onderhoud buiten
rondom het gebouw kwijt. Dan kan het in alle
mogelijke commerciële handen vallen, die niet het
belang voor Vierlingsbeek voor ogen hebben maar
alleen eigen belang.
Maarrrrr….hoe wordt dat dan betaald? Welnu,
er worden door de stichting SLV 800 obligaties
uitgegeven van elk € 500,00. Iedere betrokkene
uit Vierlingsbeek-Groeningen of daarbuiten wordt
in de gelegenheid gesteld naar eigen keuze en
draagkracht een of meerdere obligaties te kopen.
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Van de Redactie:

1 sept

•
•

5 en
6 sept
10 sept
10 sept
12 en
13 sept
14 sept

•
•

•
•

Na een korte zomerstop zijn we er weer!
Zomer (-vakantie) 2020: genieten "rund
um Hause "... Ook veel anderen, te voet
en op de fiets, genieten van "onze" natuur
en gastvrijheid. Zolang iedereen maar de
1,5 mtr. afstand bewaart: helemaal goed!
Ook meer "aanwezig": auto, vliegtuig, de
trein en de boot...... (Rowen Héze zingt er
over...).
Jan erelid van Harmonie de Herleving. Kei
kei kei moi en dik en dubbel verdiend! Dat
(ook) bij Harmonie de Herleving zich veel
leden inzetten op allerlei fronten blijkt wel
uit het artikel dat U in deze uitgave kunt
lezen. En dan is het ook zeker mooi dat
dat op waardering mag rekenen.
Maarten, Bas, Sjaak, Willem, Jet en Bas
heel veel succes in en met de stuurgroep!
Ons motto blijft: HOUD VOL EN BLIJF
GEZOND.

19 sept
21 t/m
27 sept
23 sept
26 en
27 sept
3 en
4 okt
6 okt
11 okt

AGENDA

12 okt

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.

13 okt
19 okt
28 okt
28 okt
3 nov

2020
4 nov
7 nov

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag
t/m zondag Happen en Stappen in
Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl

9 nov
11 nov
15 nov

29 aug Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
29 aug Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
29 en
Kunst van het Geloven,
30 aug van 11 tot 17 uur

1 dec
14 dec

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

15 dec
17 dec
20 dec

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

Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
Kunst van het Geloven,
van 11 tot 17 uur
VOVG: Najaarsontmoeting
DES: Bloemenactie
Kunst van het Geloven,
van 11 tot 17 uur.
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
KBO i.s.m. de Damesgymclub:
Landelijke Opschoondag
Collecte Samen Sterk
voor goede Doelen
KBO: Presentatie Kom in beweging
door Remedica
Koningskerkje:
expositie Theo van Kessel
Koningskerkje:
expositie Theo van Kessel
VOVG: Bezoek aan Slaque in Melderslo
Gilde Groeningen:
Ontbijt voor vrijwilligers van het Gilde
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Koningskerkje
VOVG: Workshop ‘Joyce’s Bakery’
KBO: Kermismuseum Vortum +
Museum Tonny Ebben
VOVG: Rayonreis
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
VOVG: Creatieve avond
Beek an Toffel: Bij de kok thuis;
aanvang 19.00 uur
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
KBO: Herfstwandeling
Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en
Groeningen
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
KBO: Kerstviering
VOVG: Kerstviering
Zangvereniging Vondel:
Kerstconcert in het koningskerkje
aanvang 20:00 uur

2021:

Abonnementsprijs € 12,50
IBAN: NL77 RABO 0154392502

13 en
14 mrt

www.dorpsbladglobaal.nl
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De oude Schoenendoos:
Tentoonstelling over de vrijheid en
wederopbouw van de oude gemeente
Vierlingsbeek in Zaal Concordia

30 april
t/m/
2 mei
12 juni

Dansvereniging Bekse Klinkertjes
Eurodance 2020
De Wetteling, Venray
Stichting Op De Tôffel:
Op De Tôffel 2021
26 juni Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:
Muziek op de Maas
29 aug GroeVie: Family Obstacle Run
Vierlingsbeek
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!
18 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t
Interactieve dorpsquiz
Vierlingsbeek-Groeningen
2 okt
GroeVie: Finale avond en uitslag
‘k Wèt’t; Interactieve dorpsquiz
Vierlingsbeek-Groeningen

Wij willen u via deze weg bedanken voor de
grote opkomst in het crematorium en bij hotel
Asteria voor het afscheid van

Piet Fransen
Ook de enorme hoeveelheid kaarten, bloemen
en de mooie bijdrage voor de Parkinson
Vereniging, hebben ons goed gedaan.
Piet is 20 juli jongstleden op 71-jarige leeftijd
overleden in verpleeghuis Orangerie in
Boxmeer.
Anny Fransen, kinderen en kleinkinderen

Harmonie-nieuws: Jaarvergadering en
huldiging van Wilbert Wijnhoven, Jan Nillesen
en Marijn Broeren in verband met hun respectievelijk 50, 40 en 25-jarig jubileum.

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

Op dinsdag 7 juli zijn de leden van de harmonie
in zalencentrum Concordia bijeen om volgens de
coronavoorschriften de jaarvergadering te houden.
De agendapunten worden vrij vlot doorgelopen. Het jaarprogramma van 2019-2020 geeft
een indrukwekkende lijst van de vele optredens
waar harmonie en de verschillende jeugdgroepen
acte de présence hebben gegeven. Een teken
dat de vereniging een belangrijke rol vervult in
Vierlingsbeek en Groeningen. Er werden in het
afgelopen verenigingsjaar in totaal 20 optredens,
concerten en serenades verzorgd.

Op 5 augustus jl. bereikte ons het droevige
bericht van het overlijden van onze gildebroeder

Bij het onderdeel financiën wordt vastgesteld dat de opbrengst van het ophalen van
oud papier aan de lage kant blijft, de opbrengst
van de vlaaienactie zelfs is toegenomen en de
Rabobankclubkasactie meer heeft opgebracht
dan in 2019 het geval was. Bij het agendapunt Bestuursverkiezing wordt aangegeven dat
Marijn Broeren aftredend maar ook herkiesbaar is.
Daarnaast stelt het bestuur voor om Jan Ewals te
benoemen tot erelid van de Herleving.

Jan Schoofs
Jan was 43 jaar gildebroeder in hart en nieren.
Hij heeft enorm veel voor ons gilde betekend.
Diverse functies heeft hij bekleed en veel vrijwilligerswerk heeft hij voor ons gilde verricht,
zoals: hoofdvaandeldrager, schutter, penningmeester, gildtmeester, kantinebeheerder,
verzorger van tentoonstellingen en zeker niet te
vergeten: hij was één van de bouwers van het
veldkapelletje aan de Voortweg en het clubgebouw op schietterrein ‘De Lemse Kuul’.

Verderop in de vergadering staat de voorzitter
stil bij diegenen die de vereniging een warm
hart toedragen en waardoor de vereniging kan
draaien zoals ze nu draait. Hierbij kan worden
gedacht aan: de Vrienden van de Herleving en de
Sponsoren, Wies Willems voor haar inzet bij het
onderhoud van de uniformen. Marjan Jacobs voor
haar inzet bij de blokfluitopleiding en de muziekopleiding op de basisschool en de leiding van
het Jeugdafdeling in de personen van Bernadette
Wijnhoven en Ellen Jeuken die ervoor zorgen dat
de jeugd haar weg binnen de vereniging weet te

Wij wensen Hannie, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen veel sterkte bij het
verwerken van dit verlies.
Bestuur en leden
St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen
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vinden. Last but not least bedankt de voorzitter de
dirigent Eric Roefs die op een voortreffelijke wijze
leiding geeft aan de harmonie en ook in coronatijd
de online-repetities uitstekend heeft verzorgd.

Hierna krijgen de leden van de vereniging de gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren en wordt
de jaarvergadering afgesloten.
Harmonie De Herleving, Jan Stoffelen, secretaris.

Het jaarprogramma voor 2020-2021 is door de
coronabeperkingen erg ongewis maar er zal toch
worden getracht om rekening houdend met de
coronabeperkingen uitvoeringen te verzorgen.
Bij het einde van de vergadering aangekomen
wordt overgegaan tot de huldiging van Wilbert
Wijnhoven, Jan Nillesen en Marijn Broeren die
respectievelijk 50, 40 en 25 jaar lid zijn van de
Herleving. Jan Stoffelen laat via een groot aantal
foto’s van de drie jubilarissen zien waarin zij op
muzikaal en organisatorisch gebied hun beste
beentje voorzetten voor de harmonie.

Bernadette, Wilbert, Chantal, Marijn, Marij en Jan

Wilbert is al 50 jaar lid van de Herleving en speelt
saxofoon. Samen met Bernadette, zijn vrouw die
klarinet speelt, beheren zij de instrumenten die
even niet gebruikt worden en dragen zorg voor
de registratie ervan. Wilbert is ook actief bij de
carnavalsvereniging en zat ook in het kerkbestuur,
kortom een bezig baasje. Ook is hij niet te beroerd
om wanneer dat nodig is een handje toe te steken
bij de activiteiten die de harmonie oppakt. Hij gaat
in zijn vrije tijd veel wandelen en heeft o.a. de vierdaagse van Nijmegen al vele keren gelopen.

Jan Ewals Erelid van
Harmonie De Herleving.
Tijdens de jaarvergadering van de harmonie,
gehouden op 7 juli in zalencentrum Concordia,
werd Jan Ewals met algemene stemmen benoemd
tot erelid van de harmonie.

Jan is al 40 jaar lid van de harmonie en speelt ook
saxofoon. Hij is als beheerder en eigenaar van
het zalencentrum Concordia steeds betrokken bij
de activiteiten van de harmonie. Hij is altijd wel in
voor een geintje en weet menigeen te verrassen
met zijn onverwachte opmerkingen. Jan is lid van
de muziekcommissie en zit ook in de werkgroep
die jubileumviering van het 150-jarig bestaan van
de harmonie in 2024 gaat voorbereiden. In zijn
vrije tijd gaat hij graag op pad met zijn motor en
geniet dan met volle teugen van zijn lege agenda.

Deze benoeming heeft Jan te danken aan zijn
jarenlange tomeloze inzet voor de muziekvereniging. Hij heeft in 2012 al zijn 50-jarig lidmaatschap
gevierd en was onder meer 18 jaar lang voorzitter
van de harmonie. Enkele van zijn bijzondere kwaliteiten zijn: hij is op en top muzikant en een goede
organisator op velerlei gebied.

Marijn is nu al 25 + 1 jaar muzikant bij de
harmonie. Als slagwerker met een hele goede
muzikale aanleg een onmisbare muzikant. Hij is
ook actief bij Evergreen en de carnavalsvereniging.
Hij zit al een tijdje in het bestuur en heeft daarbij
een goede inbreng en hij voert zijn opgedragen
taken erg secuur uit.
Sinds kort vader van dochter Lise en wordt in
december 2020 wederom opnieuw vader van…….
In Groeningen, waar hij nu met Chantal woont
onderhoudt hij zijn tuin erg precies, (als vakman)
en teelt ook diverse soorten groenten. Ook gaat
hij zich buigen over het onderzoek naar de haalbaarheid van een MFA voor Vierlingsbeek en
Groeningen.
De jubilarissen ontvangen allen een mooi boeket
bloemen, een oorkonde en de bijbehorende
draag-insignes worden door betreffende partners
opgespeld.

Jan beschikt over een uitgebreide talenkennis en
heeft vooral oog en oor voor het dialect en allerlei
taalkundige bijzonderheden. Al deze kwaliteiten
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kwamen bijzonder van pas voor het houden van
toespraken, het geven van leiding aan het bestuur
en het organiseren van evenementen en uitstapjes
en het aanzoeken van gastspelers uit NoordLimburg of Oost-Brabant. Als muzikant staat hij
altijd paraat voor de harmonie en hofkapel en trad
heel vaak op als contactpersoon tussen docenten,
Muziekschool , de leerlingen en de ouders. Als
organisator ging hij altijd voorop bij de inzet voor
geldinzamelacties zoals de Vlaaienactie, muziekavonden, concerten, papierinzameling, etc.

sprong mooi op deze sport- en vakantieactiviteit van de bond in om de korfbalsport in de regio
Vierlingsbeek opnieuw te promoten en zowel
de eigen F- tot en met A-speelsters als potentiële nieuwe leden kennis te laten maken met
spelers van nationale teams en/of KNKV. Ruim
vijftig korfbalsters werkten zich die morgen
tijdens de zomerkorfbalclinic in het zweet onder
leiding van Daan Dijkstra (wereldkampioen met
Nederlands team onder 19) en Matthias ten Brinke
(Nederlands kampioen A-jeugd en jeugdinternational) en een aantal trainers en begeleiders van
de club. En natuurlijk werd er als herinnering aan
deze sportieve korfbalmorgen ook nog een gezamenlijke groepsfoto gemaakt.

Op vrijdagavond 10 juli heeft de harmonie bij
Jan zijn huis aan de Vlasakker een serenade
gebracht en hem de oorkonde, bloemen en een
dinerbon aangereikt. Jan en zijn gezin genoten
met volle teugen van de muzikale huldiging. In zijn
dankwoord sprak Jan zijn waardering uit voor het
verkregen ere-lidmaatschap en nodigde alle muzikanten ter afsluiting uit om, op gepaste afstand,
een drankje te nuttigen.

MARIA TEN HEMELOPNEMING
Wij nodigen U uit om samen met ons op
ZATERDAG 15 AUGUSTUS de Feestdag van
Maria ten hemelopneming het Rozenhoedje te
bidden en Maria om hulp en steun te vragen in
deze zorgelijke tijd. Voor diegene die graag een
intentie voor deze viering op willen geven, kan
dat doen bij Marietje Hubers
Kreupelstraat 9 Tel. 631222
U bent welkom om 19.00 uur in de
Mariakapel onder de toren

Samen Sterk voor Goede Doelen
Afgelopen voorjaar heeft, in verband met het
coronavirus, onze collecte niet plaatsgevonden.
Nu blijkt maar weer des temeer dat onze gezondheid zo belangrijk is.
Dankzij de medewerking van de Dorpsraad
hebben we besloten dit jaar toch nog te
collecteren. Dit doen we samen met andere
dorpen in onze gemeente.
Alleen de opzet is dit jaar heel anders.
Om voor u en ons de veiligheid te garanderen ,
hebben we het in een heel ander jasje gegoten.
De collectanten komen niet langs de deur,
maar u mag zelf het geld overmaken.
De collecte wordt gehouden
van 21 tot 27 september.

LITURGIEGROEP
VIERLINGSBEEK / MAASHEES

Jeugdinternationals verzorgen clinics

Zomerkorfbal bij DES
Het korfbalveld van DES op sportpark
Soetendaal was op woensdag 22 juli van
9.00 uur tot 13.00 uur het decor van de This
is Korfball Tour Summer Edition van het
Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV).

Nader bericht volgt!
Corry Bosch
Dorrie van de Ven

ALTERNATIEVE VIERDAAGSE
GESLAAGD,
GEEN UITVALLERS!!

Die dag gingen internationals, jeugdinternationals en KNKV-trainers in duo’s op bezoek bij
een dertigtal verenigingen door heel Nederland
om daar clinics te verzorgen. Het in prestaties en leden- en sponsoraantal groeiende DES

De Alternatieve Vierdaagse, die van dinsdag
21 juli tot en met vrijdag 24 juli werd gehouden, is
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voor de Alternatieve Vierdaagse wandelgroep uit
Vierlingsbeek goed verlopen. Deze Alternatieve
Vierdaagse is in de plaats van de Vierdaagse van
Nijmegen, die om Corona redenen is afgelast.

Landelijke Opschoondag
verplaatst naar zaterdag
19 september.

Dinsdag ‘s morgens om stipt acht uur
vertrok een groep van 13 wandelaars vanaf
Gemeenschapshuis Joffershof voor hun eerste
30 kilometer. De tocht ging de Maas over, langs
de Leukermeer en Reindersmeer en door bossen
en heide van Well en Bergen. Het tempo zat er
meteen goed in en dit bleef zo gedurende alle vier
dagen. De tweede dag werd de Vilt in Beugen
bezocht. Langs de Maas en over de Vortumse
en Groeningse Bergjes ging de tocht terug
naar Vierlingsbeek. De derde dag was de Dag
van de Zeven Heuvelen. Deze werden symbolisch gevonden tijdens de tocht in de Overloonse
bossen, langs de Loobeek, het Sint Anna terrein
in Venray en de Geijsterse bossen. Deze tocht
was door de bospaden met rul zand en ongebaande graspaden de meest pittige dag. De
vierde dag voerde de wandelgroep door de
bossen van Stevensbeek naar D’n Twist en
Siberië. Op Golfterrein De Kuluut in Overloon
kregen de wandelaars een smaakvolle alternatieve lunch. Daarna de laatste loodjes naar het
station in Vierlingsbeek. Hier werden de wandelaars opgewacht door familieleden en kennissen
met applaus en Vierlingbeekse dorpsvlaggen.
Iedere wandelaar kreeg een traditioneel bosje
gladiolen aangeboden. De Via Gladiola ging door
de Vierlingsbeekse straten, waar menigeen de
wandelaars met handgeklap verwelkomde. Het
eindpunt was Gemeenschapshuis Joffershof. Elke
dag konden de wandelaars hier terecht om de
route van die dag te evalueren en was steeds het
vertrekpunt. Onze hartelijke dank voor Joffershof.

In maart kon de Landelijke Opschoondag helaas
niet doorgaan. Maar er is goed nieuws: op
zaterdag 19 september kunnen we weer aan
de slag voor een zwerfafvalvrij Vierlingsbeek en
Groeningen.
Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. organiseert in
samenwerking met KBO Vierlingsbeek/Groeningen
alweer voor de zesde keer het opruimen van
het zwerfafval in de straten, paden en pleinen in
Vierlingsbeek en Groeningen. Een schoon dorp is
voor iedereen belangrijk: je woont er prettiger, de
kinderen kunnen vrijer spelen en je voelt je veiliger.
Het Coronavirus is er nog wel, maar we houden
ons aan de aangepaste RIVM maatregelen.
Maar dat hoeft geen belemmering te zijn. Het
opschonen van onze dorpen kunnen we heel goed
doen op 1,5 meter afstand.
We komen op zaterdag 19 september om 09.00
uur bij elkaar in Gemeenschapshuis Joffershof.
Alle deelnemers krijgen daar koffie/thee met een
overheerlijk stukje vlaai. In groepjes van drie á
vier personen wordt om 09.30 uur begonnen met
het opruimen van het zwerfafval. Iedereen krijgt
een route aangewezen en voor iedereen is er een
veiligheidshesje, handschoenen en een prikstok.
Alle straten, paden en pleinen in Vierlingsbeek en
Groeningen kunnen worden opgeschoond, maar
dan moeten er wel genoeg vrijwilligers zijn. Maar
als je in een schoon Vierlingsbeek en Groeningen
wilt leven, wonen, spelen of werken, dan wil je
daar toch aan mee werken! Vorig jaar waren er
bijna 60 vrijwilligers aanwezig. En hoe meer zielen,
hoe meer vreugd, des te minder zwerfafval!
Om 11.30 uur is men weer terug in Gemeen
schapshuis Joffershof en krijgt iedereen soep en
broodjes aangeboden. Dat heeft men wel verdiend
na enkele uurtjes in de mooie en dan schone
omgeving van en in onze dorpen het zwerfafval
in de vuilniszakken gedaan te hebben. De koffie,
vlaai, soep en broodjes worden beschikbaar
gesteld door de dorpsraden van Vierlingsbeek en
Groeningen.
Sta op en meld je aan om onze teams bij de
opschoondag te versterken met jouw hulp. Iedere
inwoner van Vierlingsbeek en Groeningen is van
harte welkom. Ook kinderen met hun ouders,
opa’s en oma’s worden hartelijk ontvangen. Voor
de kinderen ligt een leuke verrassing te wachten!!
Doe mee om onze dorpen nog schoner en
mooier te maken dan ze al zijn!!
Daarvoor is dan wel jouw hulp nodig.
Geef je vóór 10 september op bij: Wilma van
Boekel, namens Damesgymclub Vierlingsbeek e.o.
en Jos van Boekel, namens KBO
Vierlingsbeek/Groeningen.
Mail: josenwilmavb@gmail.com
Telefoon 0478-631839.

De wandelaars genoten met hun “fans” van een
afsluitend drankje en een aantal mooie voorvallen
werden nogmaals verteld. Iedereen had elke dag
minimaal 30 kilometer gewandeld. Elke dag waren
er wegen of paden, die voor sommigen onbekend
waren. Hierdoor bleef het wandelen iedere dag
aantrekkelijk en zorgde voor inspiratie! Geen
uitvallers, niemand blaren! We kunnen spreken
van een geslaagde Alternatieve Vierdaagse in
Vierlingsbeek. Wat parcours betreft was het
mooier dan de Vierdaagse van Nijmegen. Het
enige dat ontbrak, was de sfeer langs de routes!
Iedereen hoopte toch, dat men volgend jaar weer
de échte Vierdaagse van Nijmegen kan lopen.
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DORPSQUIZ ‘K WÈT’T GAAT NIET DOOR!
Hoe graag we het ook zouden
willen, hoe leuk de quiz ook in
elkaar was gezet en hoe
gezellig het weer had kunnen
zijn. Dit jaar gaat de dorpsquiz
‘K WÈT’T op 26 september
NIET door.
De organisatie van de Bèkse en Gruuningse Dorpsquiz
heeft een duidelijk doel: Iets leuks organiseren voor
beide dorpen. Een evenement voor jong en oud dat
zorgt voor leven in de brouwerij.
Door de huidige Corona-maatregelen zijn er toch
teveel beperkingen en wordt het o.a. lastig om grote
quiz-teams thuis te herbergen. Ook de finale-avond
zou in zeer afgeslankte vorm moeten plaatsvinden.
Daarnaast wil en kan de organisatie geen enkele risico
lopen. De vragen die we nu via social media
verspreiden, het nieuwe quiz-pakket en alle leuke
ideeën voor de dorpsquiz gaan dus een jaartje in
quarantaine.
SAMEN QUIZZEN VOOR HET GOEDE DOEL IN 2021
Maar in 2021 gaan we helemaal los en gaan we naast
families, buurten en vriendengroepen ook alle
verenigingen uit Vierlingsbeek en Groeningen uitdagen
om samen te quizzen voor het goede doel. We hebben
dan voor de winnaars leuke geldprijzen in het
verschiet, die zij kunnen besteden aan een goed doel.
De enige voorwaarde is, dat het geld aan een goed
doel binnen Vierlingsbeek/Groeningen besteed moet
worden. En hoe meer teams ermee doen: hoe groter
de geldprijs! Ook zullen in 2021 de vragen en
opdrachten zorgvuldig afgestemd worden op een
teamgrootte van 10 tot 15 personen.
Organisatie Dorpsquiz: Rianne, Sander, Yvonne, Jaap,
Marielle, Ton, Roel, Marieke, Anke, Lisette.
Save the dates: Dorpsquiz ‘k Wèt’t 2021
Dorpsquiz ‘k Wèt’t : 18 september 2021
Finale-avond ‘k Wèt’t: 2 oktober 2021
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/

OPENINGSTIJDEN BIBLIOBEEK ZIJN VERRUIMD
We zijn vanaf 1 juli op maandag- , woensdag- én
vrijdagmiddag geopend van 14.00u tot 17.00u.
We vragen u in verband met onzer aller veiligheid
vriendelijk om de aanwijzingen van onze vrijwilligers te
volgen en om in ieder geval de 1,5 meter afstand te
waarborgen.
Wanneer de openingstijden weer verruimd worden,
zullen we dit kenbaar maken via onze facebook-pagina,
de Globaal en via berichtgeving op onze deur.
Save the date: Beek an Tôffel
Datum: 7 november 2020
Aanvang: 19.00u
Locatie: Bij de kok thuis
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/

Heeft u binnenkort een familiedag, vriendenweekend
of teamuitstapje? Schrijf u in voor de Vogelhuis
Proeverij wandelroute. Het is een route van ca. 13
kilometer in de omgeving van Vierlingsbeek met 3
culinaire rustplaatsen bij restaurant De Vier Linden,
Restaurant Poort van Loon en Pannenkoekenrestaurant
’t Genot. De restaurants hebben twee heerlijke menu’s
samengesteld. U kunt voorafgaand aan de route
namelijk kiezen voor 2 menu-variaties.
Ook is het mogelijk om de route als cadeaubon aan te
bieden. Meer informatie en inschrijven op
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/happen-en-stappen.
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REGIEGROEP MFA DRAAGT
STOKJE OVER AAN
STUURGROEP MFA

de stuurgroep de onderzoeksresultaten te kunnen
presenteren aan het dorp.
KLANKBORDSESSSIES MFA
Na het zomerreces zullen er tot december 2020,
één of meerdere klankbordsessies belegd worden
voor inwoners van Vierlingsbeek. Het doel is
om iedereen de mogelijkheid te geven om zijn
haar zienswijze, ideeën, wensen en/of behoefte
kenbaar te maken voor een toekomstbestendig
MFA voor Vierlingsbeek.
Inwoners kijken mee, denken mee en volgen de
voortgang van de onderzoeksopdracht. Met als
doel om breed draagvlak te creëren. Zodat we
samen, in co-creatie, mooie en belangrijke dingen
bereiken voor ons toekomstig MFA.
De klankbordsessies worden (in eerste instantie)
georganiseerd door Wouter van Dongen en Lisette
Verploegen.

Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad Boxmeer
vrijwel raadsbreed via het indienen van een amendement (tekst zie onder dit artikel) besloten om
krediet beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendig MFA
in Vierlingsbeek. Het oorspronkelijke raadsvoorstel om dit krediet en dus ook het onderzoek af te
wijzen is dus van de baan.
De regiegroep MFA had een week voorafgaand
aan de raadsvergadering een statement uitgebracht door de opdracht terug te geven aan de
dorpsraad omdat zij niet in een politiek steekspel
terecht wilde komen. Daarnaast was de oorspronkelijke opdracht van de regiegroep om tot een
advies te komen ook afgerond.
Het advies van de regiegroep om een onafhankelijk onderzoek in te stellen is door de
gemeenteraad van Boxmeer overgenomen onder
diverse voorwaarden waaronder het criterium
dat het onderzoeksresultaat in november 2020
bekend moet zijn. De dorpsraad Vierlingsbeek is
de opdrachtgever voor het onderzoek.

Bij dezen willen we de regiegroep nogmaals
hartelijk danken voor hun inzet en wensen de
stuurgroep en klankbordgroep MFA veel succes
toe bij de volgende stappen die gezet gaan
worden.
We gaan er van uit dat veel inwoners bij de klankbordsessies aanwezig zullen zijn.
Dorpsraad Vierlingsbeek

En hoe zit het nu dan met de kerk?
De Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV) is op
dit moment bezig met de aankoop van het kerkgebouw. Let wel: zonder de toren, deze blijft in
eigendom van de parochie Moeder Maria van de
Kerk.
Het hoofddoel van SLV is om het gebouw in ieder
geval voor de eigen gemeenschap te behouden.
De SLV staat 100% achter het haalbaarheidsonderzoek voor een toekomstbestendig MFA.
Zie verder in deze Globaal een artikel van SLV met
meer nieuws over de kerk.

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

Amendement
(Faciliteren onderzoek mogelijkheden in
Vierlingsbeek) De raad van de gemeente
Boxmeer, in vergadering bijeen op 2 juli 2020;
gelezen het voorstel van het college van
burgemeester en wethouders d.d. 17 maart
2020 tot afwijzing van een krediet voor een
haalbaarheidsonderzoek naar een gemeenschapsvoorziening te Vierlingsbeek;
overwegende, dat

HOE NU VERDER?
STUURGROEP MFA
Op dit moment wordt er door de dorpsraad een
stuurgroep samengesteld, die de onderzoeksopdracht vaststelt, een keuze maakt voor het
beste bureau en vervolgens het contact met het
onderzoeksbureau onderhoudt. In de onderzoeksopdracht zullen onder andere de voorwaarden
opgenomen worden die de gemeenteraad in het
amendement heeft opgenomen. Uiteraard zullen
diverse stakeholders die mogelijk deel uit (willen)
gaan maken van het toekomstig MFA betrokken
worden in de onderzoeksopdracht.
De stuurgroep (in oprichting) MFA bestaat uit
: Maarten Berbers en Bas van Treek namens
de dorpsraad, Sjaak Rambags namens (ex)
regiegroep, aangevuld met Willem de Hoog, Jet
Verbeeten en Bas Oudenhoven. Mogelijk wordt
de groep nog uitgebreid. In november 2020 hoopt

•

•
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de dorpsraad Vierlingsbeek via een ingestelde
regiegroep sedert medio 2019 een onderzoek
heeft ingesteld naar het toekomstbestendig
borgen van het rijke sociaal, culturele en
maatschappelijke leven in bij voorkeur één
duurzame en toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening voor Vierlingsbeek;
aanleiding voor dit onderzoek met name
het redelijk versnipperde “landschap” aan
voorzieningen is; zorgen omtrent de houdbaarheidsdatum- en de instandhouding (op termijn)
van een aantal (gedateerde) voorzieningen;

•
•
•
•
•

•
•
•

•

de Laurentiuskerk te koop staat;
zalencentrum Concordia mogelijk verkocht
wordt en daarmee een andere bestemming
kan krijgen;
voor renovatie en uitbreiding van de Joffershof
een investering van € 350.000,-- is voorzien;
de verbouwing van de Joffershof concurrentie
oplevert voor zalencentrum Concordia;
binnen de gemeenschap Vierlingsbeek
sterk getwijfeld wordt of de Joffershof
na de beoogde verbouwing voldoende
faciliteiten biedt als volwaardige
gemeenschapsvoorziening;
Gryphus een “status aparte” heeft en recentelijk is verbouwd;
het bestuur van SKOV aangeeft dat basisschool Laurentiushof niet binnen 20 jaar aan
vervanging toe is;
er draagvlak voor een haalbaarheidsonderzoek bestaat bij alle partijen, betrokken bij
het verenigingsleven van Vierlingsbeek en
Groeningen;
het thans gewenst is om meer concreet aan
de slag te gaan en het wenselijk is om de
dorpsraad/regiegroep meer professioneel
te ondersteunen om te komen tot een haalbaarheidsonderzoek naar bij voorkeur en op
termijn één (gefaseerde) toekomstbestendige
gemeenschapsvoorziening in Vierlingsbeek.
gelet op de Gemeentewet;

Joffershof aan te houden tot de uitkomst van
het haalbaarheidsonderzoek.

Column vitaliteit (12)
“Artrose”
De kern van de vorige column was om het beeld
rondom artrose oftewel slijtage in een iets anders
perspectief te plaatsen. Mocht je de vorige column
nog niet gelezen hebben dan is het aan te raden
deze te lezen voordat je hier verder leest.
Artrose of in de volksmond “slijtage” is een veelvoorkomende aandoening van de gewrichten.
Vaak is hierbij het heup- of kniegewricht
betrokken, maar het kan ook in ieder ander
gewricht plaatsvinden.
Bij artrose gaat de kwaliteit van het kraakbeen
langzaam achteruit. Kraakbeen is een laagje dat
onze botten in een gewricht bekleedt; daar waar
2 botten ten opzichte van elkaar bewegen. Door
het kraakbeen zijn de botoppervlakten glad en kan
het gewricht soepel bewegen. Bij artrose wordt de
kraakbeenbekleding van het bot dunner en ruwer.
Ook het bot rondom het gewricht verandert. Het
wordt breder en er kunnen “knoebels” (osteofyten) ontstaan. Ook kan het gewrichtskapsel, het
weefsel om het gewricht, ontstoken raken.

BESLUIT:

het conceptbesluit te wijzigen als volgt:
1. de dorpsraad Vierlingsbeek/regiegroep
een krediet beschikbaar te stellen van
€ 36.000,- (inclusief btw) ten behoeve van een
haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening, al
dan niet met jeugdvoorziening op termijn, in
Vierlingsbeek/Groeningen;
2. de kosten van het onderzoek te dekken uit de
post reserve sociaal domein;
3. de dorpsraad Vierlingsbeek/regiegroep de
volgende kaders mee te geven voor het
onderzoek;
a. de voorziening moet realistisch, haalbaar,
maakbaar en betaalbaar zijn in de zin van
oprichting en exploitatie;
b. integratie/koppeling van basisschool, kindcentrum en peuterspeelzaal zijn op dit
moment niet aan de orde en zijn derhalve
geen voorwaarde in het onderzoek;
c. ook verbouw/nieuwbouw van Joffershof
dient meegenomen te worden in het
onderzoek;
d. de uitkomsten van het onderzoek leveren
op voorhand geen extra verplichtingen op
voor de gemeente Boxmeer;
e. de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dienen uiterlijk november 2020 te
worden opgeleverd;
4. de voorgenomen verbouwing van de

Waarom artrose precies ontstaat is niet helemaal
duidelijk maar wat wel bekend is, dat er vaak niet
1 bepalende factor aan te wijzen is. Het is eerder
een combinatie aan factoren die verantwoordelijk
is voor het ontstaan van artrose.
De volgende factoren vergroten de kans op
artrose:
• Leeftijd; de kans op artrose neemt toe met de
leeftijd.
• Vrouwelijk geslacht; artrose komt bij vrouwen 2x
zo vaak voor.
• Overgewicht.
• Regelmatige overbelasting; onder andere
topsporters en bouwvakkers hebben een
verhoogde kans op het ontwikkelen van artrose.
• Onder belasting; het kraakbeen heeft belasting
nodig om goed van kwaliteit te blijven.
• Erfelijkheid; in sommige families komt artrose
vaker voor.
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• Gewrichtsschade; wanneer een gewricht
schade ondervindt door een ongeluk, blessure
of operatie is de kans groter dat artrose
ontstaat.

pas na enkele weken te merken. Mocht er na 3
maanden geen vermindering van pijnklachten zijn
dan is het aan te bevelen om te stoppen met dit
supplement.

In het voorkomen van artrose is het belangrijk om te kijken naar de factoren waar je zelf
invloed op hebt. Het beheersen van je lichaamsgewicht en rekening houden met de belasting van
het gewricht (niet te veel maar zeker ook niet te
weinig) zijn hier voorbeelden van.

Bron: Zorgwijzer artrose, Bone and Joint Decade
NL, tweede druk; 2010
Ik heb het nu al een aantal columns over verschillende blessures en/of aandoeningen. Pijn is hierbij
een veelvoorkomend symptoom. De afgelopen
jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar het
begrip pijn en er is veel veranderd in de inzichten
over pijn. Pijn blijkt een stuk complexer te zijn
dan in eerste instantie werd aangenomen. In de
volgende column geef ik een voorbeeld van de
complexiteit van pijn.

De meest voorkomende klachten in het geval van
artrose zijn pijn en stijfheid in het gewricht. De
klachten zijn vaak het hevigst na een periode van
rust (bijvoorbeeld ochtendstijfheid) en worden
meestal minder na een periode van beweging. Het
horen kraken of voelen schuren van een gewricht
is ook een veelvoorkomende klacht. Het is belangrijk om te realiseren dat de mate van deze klachten
niks te maken heeft met de ernst van de beschadiging van het gewricht.

Suggesties voor een eventuele volgende column?
Laat het me weten door een mail te sturen naar
fysio.dongen@planet.nl of doe een briefje in de
brievenbus.

Voor het stellen van de diagnose artrose heeft
een arts meestal genoeg aan een lichamelijk
onderzoek en uw verhaal over uw klachten. Er
kunnen eventueel ook aanvullende onderzoeken
gedaan worden zoals bloedonderzoek of een röntgenfoto maar dit is niet noodzakelijk. Wel kunnen
op deze manier eventueel andere aandoeningen
uitgesloten worden.

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

Groeningen: geen gehucht en
geen dorp deel 5.

Het verloop van de aandoening is bijzonder
moeilijk te voorspellen. De mate van beschadiging
van het kraakbeen blijkt hier ook geen goede voorspeller voor te zijn.

De agrarische economie die tot het jaar 1100
op zelfvoorziening en op ruilhandel was
gebaseerd veranderde, heel langzaam, in een
markteconomie. De ruilhandel verdween gedeeltelijk en voor het andere deel (de handel) kwam
muntgeld. Edellieden zoals Hertogen, Graven
en Bisschoppen, konden hun dure manier van
leven niet voortzetten, zij hadden dringend geld
nodig. Daarvoor spoorden ze de horigen aan om
een stukje grond te pachten tegen een geldelijke
vergoeding. Daardoor werden de horigen en de
lijfeigenen zelfstandig boeren.

De behandeling van artrose verloopt bij voorkeur
zonder operatie. Het is belangrijk hierbij de
omstandigheden te verbeteren waardoor het
gewricht zo optimaal mogelijk kan blijven functioneren. Een belangrijke rol hierin is weggelegd
voor actieve oefentherapie om spieren rondom
het gewricht sterker te maken en de algehele
conditie te verbeteren. Ga in gesprek met een
zorgprofessional om te bespreken wat er in uw
situatie mogelijk is. Er komen dan vaak oplossingen naar voren waar u wellicht zelf niet op zou
zijn gekomen. Ook als u twijfelt tussen wel of niet
opereren is het verstandig dit bespreekbaar te
maken.

Verder bepaalden de Heren van Cuijk dat de
bewoners van de bergjes hun kapelletje in westelijke richting moesten verplaatsen. Naar de plaats
in de buurt van de lindeboom in het huidige
centrum.
De bergjes werden verlaten en ook de bewoners
van de andere huisjes in de omgeving vertrokken
naar het “nieuwe” dorp. Dit zal met de nodige
aandrang zijn gebeurd. Het betekende wel dat
de inwoners al gelovige Christenen moeten zijn
geweest. Ook dat de oorsprong van het dorp
en de kapel in Groeningen tussen 1150 en 1250
geplaatst mag worden. Waarom de Heren van
Cuijk tot het verplaatsen van de kapellen en

Buiten de behandeling van artrose in de vorm van
leefstijladviezen, oefentherapie of een eventuele
operatie is er ook nog wel eens wat te doen
over glucosamine. Dit is geen medicijn maar
een voedingssupplement en wordt als aanvulling aan uw voeding toegevoegd. Hoewel het niet
bewezen is dat glucosamine artroseklachten kan
verminderen kan een proefperiode van 3 maanden
overwogen worden. Het effect (indien aanwezig)
van het nemen van dit voedingssupplement is
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kerkjes overgingen is niet bekend, maar het kan
te maken hebben met de veiligheid en / of de
bestuurbaarheid. Ook de parochie / kerk kan hier
invloed op hebben gehad. Ook in Vierlingsbeek en
Vortum gebeurde dit.

als u vragen of foto’s heeft, op de vrijdagmiddag
is Lucy Kusters in de Bieb aanwezig. Voorlopig
blijven de maatregelen op deze manier bestaan.
Op onze site kunt u kijken naar oude foto’s door
“onbekend” in te geven . Er zijn
vast plaatjes bij die u herkent
en weet waar en wanneer het
gemaakt is. Via de site is een mail
optie en kunt u alle gegevens
invullen. Veel plezier met onze site:
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Vaak werden kerken en kapellen gebouwd op
restanten van voor-christelijke heiligdommen.
Zo’n heiligdom kon bestaan uit een bron, een
bijzondere alleenstaande boom of een paar grote
stenen. Bij de kerstening werden deze heiligdommen soms vernietigd of ze werden voorzien
van Christelijke elementen “ingelijfd”.
Bij de huidige kapel staat ook een Lindeboom,
die de Germanen als heilig beschouwden. Tot in
de jaren ‘70 bevond zich ook een waterput bij de
kapel. Zij herinneren aan de vroegere Germaanse
en Frankische gebruiken.

Hierbij foto nummer A11631. Wie weet wanneer en
welk uitje dit was? Het lijkt de oude brug in Well,
maar toch anders.

Of er toen al meteen een stenen kapel is gebouwd
lijkt me niet waarschijnlijk. Het gebruik van stenen
(kloostermoppen) stond nog in de kinderschoenen.
Het aantal inwoners was rond 1200 nog erg klein,
geschat mag worden dat dit er maximaal 120
kunnen zijn geweest, waarvan ± de helft kinderen.
Het gemiddelde gezin bestond uit 2 ouders en 3
`a 4 kinderen plus enkele ouderen. Dus gem. 8 à
10 personen (15 gezinnen). De bevolking kon in
gunstige tijden snel groeien, men trouwde jong
± 12 jaar en de vrouwen kregen veel kinderen,
ondanks de hoge kindersterfte, ( 5%). De gemiddelde leeftijd van vrouwen was ongeveer 35 jaar,
mannen ongeveer 45 jaar.
De bewoners maakten een driehoekige schans en
bouwden hun boerderijtjes om die schans. Bij de
schans werd, op een laag gedeelte, een poel of
waterput gegraven voor de drinkwatervoorziening
en voor bluswater.
De poel werd ook gebruikt om de dieren te laten
drinken.
Waarschijnlijk ontstond er ook al een soort dorpsbestuur waarin de hoofden van de families
gezamenlijk overleg voerden (een Bruderschap).
Dit was ook de tijd dat de dorpsherder dagelijks
met de koeien van het dorp naar de open stukken
in de uiterwaarden van de Maas ging. En de
schaapsherder, naar de woeste gronden ten
westen van het dorp en naar de bergjes ging.

AFGELASTE ACTIVITEITEN
Het bestuur heeft helaas moeten besluiten dat het
bezoek aan Kevelaer niet kan doorgaan. Ook de
Dag van de Ouderen kunnen we niet bieden. Aan
deze activiteiten doen vaak veel leden mee en
gezien de regels van het RIVM en Overheid, is het
voor ons niet haalbaar om de richtlijnen te volgen
en te risicovol voor onze doelgroep.
KIENDATA KBO
Op 14 en 28 augustus is het kienen in Joffershof
vanaf 13.45 uur.
WANDELVOETBAL
Met veel plezier wordt er getraind op sportpark
Soetendaal. Enkele nieuwe leden hebben zich
aangemeld en inmiddels telt het wandelvoetbal 28
leden, zowel mannen als vrouwen.
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.

Helaas hebben we hebben wij het besluit moeten
nemen om de tentoonstelling die gepland was
op 10 en 11 oktober te verplaatsen naar 13 en 14
maart 2021. Corona zit ons danig in de weg en
ons niet alleen. We hopen volgend jaar de draad
weer op te pakken en dan een mooie expositie te
laten zien.
Ons archief is ook gesloten tot nader order. Echter,
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Jeu de boules.
De groepen spelen op de baan bij Alles Bijeen,
gelegen bij Joffershof.
Er bestaat de mogelijkheid om op donderdagmiddag 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).

Nog een paar bijnamen.
Gradje Kuut. ( Gerardus Deenen). Hij woonde
met zijn vrouw in een van de eerste huizen van
Vierlingsbeek aan de Noordkant. Ik herinner mij
hem als een ouder heertje dat er niet alleen op
zondag maar ook door de week altijd piekfijn
uitzag. Werd hij Gradje Kuut genoemd omdat hij
van die opvallende kuitbroeken droeg? Gradje
Kuut had geen kinderen.

BILJARTEN
Per dagdeel kunnen 4 spelers terecht volgens de
regels van de Overheid en RIVM.

In tegenstelling tot een andere Grad Deenen,
naam- en generatiegenoot van Gradje Kuut,
die bij ons in Groeningen op de Hei woonde.
Hij had maar liefst vijftien nakomelingen. De
Groeningse Grad Deenen werd algemeen Grad
Kruuze genoemd. Ik heb geen idee hoe hij aan zijn
bijnaam kwam.

YOGA en BEWEGEN VOOR OUDEREN
De yogagroepen en Bewegen voor ouderen
trainen wekelijks.
FITNESS
Na de vakantieperiode gaan we bekijken wat
de mogelijkheden zijn voor de woensdag- en
donderdagmiddaggroep.

Wordt vervolgd.
Nelson.

26.

Gratis spreekuur voor duurzaam
wonen

Nel van Mil, door ons kortweg Nel Mil genoemd,
had de gewoonte zo om de paar weken bij ons
binnen te vallen als wij aan het middagmaal zaten.
Wanneer zij vermoedde dat we zo ongeveer aan
het dessert zaten. Mêlkepap. Karnemelksepap.
Ons moeder deed er meestal rozijnen in en
gedroogde pruimpjes. Nel was er dol op.
Tijdens haar bezoek stond zij in de deuropening
wat te kwebbelen dat weinig op de kous had en
keek intussen verlekkerd naar de pot pap op tafel.
Zo ook die ene keer dat zij een verhaal afstak over
haar hardlijvigheid. Vanmorgen had zij nog een half
uur op het “huuske zitte küme”( hoorbaar zitten
persen), maar niks hoor.
Smakelijk. ( Gelukkig hadden wij de pap al op.)
Ons moeder had goed in de gaten dat ze Nel Mil
alleen maar weg kon krijgen als ze een bord pap
had gekregen, dus bood ze er haar maar een aan.
Binnen twee tellen zat Nel Mil aan tafel.
Moeder pakte een bord uit de kast en maakte
aanstalten die te vullen.
“Goed ovver d’n bojjem scharre, dor zitte de
mèèste prümkes”, zei Nel tegen moeder.
Dat was tamelijk vrijpostig en ons moeder zei dan
ook tegen haar dat ze wel erg veel noten op haar
zang had. Maar ze streek over haar hart en voldeed
aan Nels verzoek.
Niet lang nadat ze de pap met smaak had
verorberd vertrok Nel.
Met de nodige haast. Misschien begonnen de
prümkes al te werken.

Vanaf 7 september in de bibliotheek
Lage energiekosten en stroom besparen willen we
allemaal. Maar hoe doet u dat? Wat is er mogelijk
met uw woning? Zijn er interessante subsidies? En
wat kunt u het beste nu doen met het oog op de
toekomst? Om u met dit soort vragen te helpen,
kunt u vanaf 7 september gebruikmaken van het
gratis spreekuur in de bibliotheek in Boxmeer.
Hoe werkt het?
Om u aan te melden voor het gratis spreekuur,
gaat u naar www.brabantwoontslim.nl/spreekuurboxmeer en kiest u een datum. De spreekuren
vinden vanaf 7 september tweewekelijks plaats op
de maandagavonden van 18.00 tot 20.00 uur. In
een gesprek van een half uur geeft een adviseur
antwoord op uw vragen over het verduurzamen
van uw woning.
Wethouder duurzaamheid Bouke de Bruin:
”Steeds meer mensen kiezen voor duurzame
aanpassingen aan hun woning. En dat is begrijpelijk, want het is zowel goed voor het klimaat als
voor de eigen portemonnee! Zo verlaagt isolatie
bijvoorbeeld de CO2 uitstoot én de energierekening. Met dit spreekuur ontdekt u wat voor u de
mogelijkheden zijn.”
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Lachende Bliek 2020 afgelast!

nog persoonlijk benaderd worden.
We zullen jullie op de hoogte houden van alle
verdere ontwikkelingen en hopen dat iedereen
gezond en wel blijft.

Wij waren er al bang voor maar veiligheid gaat
boven alles.

Een Lachende Bliek groet en tot volgend jaar!

Donderdag 23 juli jl. hebben wij kennis
genomen van het plotselinge overlijden van
onze secretaris/penningmeester

Paul Arts
Tientallen jaren heeft Paul zich met hart en ziel
ingezet voor het VDB/LO en voor de publieke
zaak. Eerst als bestuurslid van Lijst Overloon,
en na de fusie met het Vijf Dorpen Belang als
secretaris/penningmeester van het VDB/LO.
We herinneren Paul als een aimabel, toegewijd
partijlid, altijd aanwezig tijdens de achterbanvergaderingen, betrokken bij het wel en wee
van onze inwoners en erg actief tijdens de
verkiezingscampagnes.

Beste trouwe bezoekers uit Groeningen en
Vierlingbeek. Helaas.
De coronamaatregelen laten ons géén andere
keus dan dit prachtige evenement in Maashees af
te lassen.
Wij hebben even de ontwikkelingen afgewacht
maar uiteindelijk moeten we de knoop
doorhakken.

Niet alleen het VDB/LO zal anders zijn zonder
hem, ook laat hij een grote leegte achter in
ons persoonlijk leven. We zullen Paul erg gaan
missen............
Paul is 73 jaar geworden. Wij wensen Rieky,
Pascal en Freek, schoondochters en kleinkinderen en anderen die hem lief waren, veel
sterkte bij het dragen van dit verlies.

Dit betekent dat dit jaar op 3 oktober 2020 het
moeten stellen zonder de inmiddels niet meer weg
te denken lachavond. Jammer maar er is ook goed
nieuws!
Op 9 oktober 2021 gaan we er weer voor.
Wij hebben hierbij de keus om de beste artiesten,
een mix van het programma van dit jaar en
hetgeen wij al geboekt hebben voor 2021.

Bestuur, leden en raadsfractie
VijfDorpenBelang / Lijst Overloon

Wat te doen met de kaartjes die al verkocht zijn?
U heeft 3 mogelijkheden:
• Kaartjes omwisselen voor de editie van 2021.
Geen risico van prijsverhoging.
• Kaartjes retour waarna u uw geld terugkrijgt. *
• Laat maar zitten en u steunt de
carnavalsvereniging.
* Mocht u gebruik willen maken van deze
keuze, stuur dan vóór 01-10-2020 een e-mail
naar René Franssen.

Zoektocht naar de crashplaats
van Captain James D. Stevens
0-427670 401st Fighter Squadron,
370th Fighter group U.S. Army Air
Forces

Het is belangrijk om ons even te laten weten wat
uw keuze is.
Dit kan per e-mail bij René Franssen
(rene.franssen@live.nl)

Toen wij in 2017 het door Ruud Wildekamp
geschreven boek, Vliegtuigcrashes en noodlandingen WOII Gemeente Boxmeer presenteerden,
werden er 27 crashes en noodlandingen genoemd.

Het omwisselen van de kaartjes kan trouwens ook
bij de start van de verkoop voor 9 oktober 2021.
Gelijk oversteken.
Degene die al een kaartje hadden gekocht voor de
editie van dit jaar zullen door onze commissie ook

Bijna 3 jaar verder bestaat de werkgroep nog
steeds, zij het in afgeslankte hoedanigheid.
Dit wil niet zeggen dat we hebben stilgezeten.
Enige tijd geleden hebben we via de regionale
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Bij ons eerdere onderzoek, uitgevoerd door
Planehunters Recovery Team (Joop Hendrix en
Sjaak de Veth) werden 2 crashes nabij hoeve de
Knol (Wellington bommenwerper) en die van de
Lijnbraak (Halifax bommenwerper) gevonden
en bevestigd en werden dan ook in ons boek
opgenomen. De crash van Captain Stevens, kon
nooit gevonden en bevestigd worden.

pers een oproep gedaan naar mensen die zich iets
konden herinneren van een vermoedelijke crash
van een Amerikaanse jager op 20 maart 1945 nabij
Holthees.
Op onze vraag hebben zich drie getuigen gemeld;
De heer Sra Wijnhoven en de broers Tjeu en Jos
Ermers. De laatste twee afkomstig uit Holthees, en
Sra uit Smakt.
Sra stond als 15-jarige in tuin van het ouderlijk
huis, vlak bij de Loobeek. Hij herinnert zich als de
dag van gisteren, dat toen hij omhoog keek, een
vliegtuig uit de lucht zag komen dwarrelen’ in een
spiraalvlucht, recht naar beneden. Een dag later
ging Sra met een mes naar de restanten van het
vliegtuig om te proberen een stuk uit de banden
te snijden, zodat de schoenen verzoold zouden
kunnen worden. Dit lukte niet, het mes was te bot.
Deze man van bijna 90 jaar zette onze werkgroep,
weer op het juiste spoor. Hij wist bij benadering
waar het toestel was neergestort en dat na ruim
75 jaar. Maakte zelfs een schets, die nagenoeg
overeen komt met de huidige realiteit. Hij was er
meer dan 100 % van overtuigd dat het om een
‘jager’ ging. Sra weet zich te herinneren dat zijn
familie, als eerste naar huis terugkeerde, na een
lange evacuatie, begin maart 1945.

Het grote nieuws:
Dankzij de getuigen verklaringen van de gebroeders Ermers en de heer Wijnhoven, is het
zoekgebied drastisch verkleind kunnen worden.
Wat bijna onmogelijk leek te zijn, werd waarheid.
Captain Stevens crashte met zijn P51 Mustang
type D (of K) op 20 maart 1945, op nog geen 60
meter afstand waar eerder, op 31 mei 1942 een
Wellington III, bommenwerper, neerstortte. Het
onderzoeksteam ging er bij het eerste onderzoek
van uit dat alle gevonden delen aan de Wellington
toe behoorden. Er werden destijds geen specifieke
onderdelen gevonden die wezen op een andere
dan de Wellington crash.
Niets is minder waar! Inmiddels (maandag 13 juli
2020) zijn er op de recent gevonden crashplek,
onderdelen geborgen die aan een P51 Mustang
toebehoren. Een en ander af te leiden aan de bij
een Mustang behorende onderdeel codes.

Later werden wij benaderd door Jos Ermers, wiens
familie destijds vlak bij het kapelletje van Holthees
woonde. Deze heeft decennia geleden veel met de
rentmeester van meerdere boerderijen in Holthees
en omgeving, Harrie Havens, opgetrokken. Zo
ook diens oudere broer Tjeu. Deze weet zich te
herinneren dat zij als kind, op de bewuste plek
regelmatig aan het graven waren. Hulzen en
andere stukken metaal vonden. Ook Tjeu wist zich
de plek vrij goed te herinneren.

Het PlaneHunters Recovery team heeft voor dit
onderzoek de hulp ingeschakeld van de neven
Grubben (Peter en Peter) die met hun apparatuur
mede het onderzoek hebben gedaan.
Ook deze onderdelen, zullen te zijner tijd in het
Museum van Postzegel tot tank, in Groeningen
ondergebracht worden.
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Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Captain James D. Stevens ligt, na zijn eerste
veld-graf naast het verongelukte toestel te hebben
gehad, begraven in Margraten. Het lichaam werd
op 1 april 1945 naar Margraten overgebracht. Zijn
graf is enkele decennia geleden, geadopteerd
door Herman van Hemert, die ook al jaren contact
onderhoudt met de familie van Stevens.
Zij hebben nooit geweten waar hun uit Fayetteville,
Tennessee (USA) afkomstige zoon en broer is
verongelukt. Nu is dat bekend en kunnen zij
mogelijk beter omgaan met het verlies van hun
dierbare.

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.

Werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen
WOII in de gemeente Boxmeer Leo Janssen Tonnie Ebben - Richard Schoutissen 06 53693428

Zie ook onze website: www.joffershof.nl
Heerlijke Hollandse blauwe bessen
en blauwe bessenproducten en noten

Facebook:
www.facebook.com/luchtoorlogboxmeer4045/

* afbeelding blauwe bessen als in de vaste
advertentie

Vlak voor het publiceren van dit persbericht,
bereikte ons het droevige bericht, dat Sra
Wijnhoven, maandag 13 juli 2020 is overleden.
Exact de datum dat de eerste delen van de
Mustang werden gevonden!!! In hem verliezen
wij, een betrouwbaar, integer en aimabele
man. Wij hebben geen moment getwijfeld aan
de juistheid van zijn getuigenverslag.

Blauwbessenautomaat Jos Beckers
24 uur per dag open / tel.: 06 55372696
Vierlingsbeekseweg 54 Overloon

Dank je wel Sra, zonder jou hadden we dit
toestel NOOIT gevonden.
Moge hij rusten in vrede!
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Warme Bakker Degen
Reclame 17 t/m 22 augustus
 Mangovlaai
 Spelt meergranen donker
 Rozijnenbrood klein

€ 11,25
€ 2,05
€ 2,05

Reclame 24 t/m 29 augustus
 Appel nougatine karamel
 Zonnebrood
 Pistoletje

€ 11,25
€ 2,60
€ 0,30

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

Dé metsel- en tegelspecialist

06-30003764

www.johnebbers.nl




















Ontmoet
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Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlings
E-mail siebert@colorsathome.nl | W

Vraag naar de voorwaarden

Dé m

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

Te Koop

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

06-3000

kijk op de website www.salontoine.nl

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees
Geert Linssen

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

B t
Bart
Gijs E
Mole

info@blom

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Dé Partner vo

bouwadvies en -begeleiding
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

Wellne

Feesten • Bruilo

Café

De
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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Groeningse

24

20% KORTING

Uw gezondheid... mijn zorg!

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

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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

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

Dé metsel- en tegelspecialist

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

Voor al uw bedrijfsuitingen!

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

Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw

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

huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop

rekenen dat wie u bent en wat uwww.johnebbers.nl
vertelt, in ons ontwerp perfect
06-30003764

kijk op de website www.salontoine.nl

tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk
van ons werk.

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356
Te Koop

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Boukje Weel

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees
Geert
Linssen
Groeningen

Bartt van 1,
B
d
den5821
H
Heuvel
l Vierlingsbeek
Soetendaal
BL
Gijs Ermers
T 0478
- 561156
Molenhoek-Vierlingsbeek
Tel.: 06-21574452
I www.boukjeweel.nl

info@blommesteintuin.nl

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

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

Wellness & Beauty

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nl

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

Café - Zaal

De Zandpoort

Restaurant - Grand café - Proeverij

Showroom elke zaterdagmorgen open
Groeningen
van 9:00 tot 12:00 uur.
Wilt u op een andere dag langskomen,
Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548
maak dan even een afspraak

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
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Schootsveld 5

Vierlingsbeek

06-83773243

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

briensveld.nl

www.leeijen.nl

Duurzame oplossingen
& onderhoud in
water, gas, CV en sanitair

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

Mob.: 06-38092677

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 9.00 uur en van
16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

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

Café - Zaal

De Zandpoort

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

www.everscv.nl

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

Klimaat
Verwarming

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels!

Overloon-Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

PAINTING THE PAST RUSTIC@
Muurverf met marmerpoeder,
zorgt voor een karakteristieke
uitstraling!

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
112
0900-8880

0900-8844
0800-7000
088-0208208
0485-845000

Alarmnummer
Huisartsenpost BoxmeerNijmegen voor avond, nacht,
weekend en feestdagen voor
Boxmeer en omstreken.
Politie, als er geen nood is
Anoniem bellen
Brandweer
Maasziekenhuis

Wijkagent Anne Thomassen
Tel. 0900-8844
www.facebook.com/politieboxmeer/
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