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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 1 september 2020,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

35e jaargang no 16 26 augustus 2020

Vierlingsbeek koopt kerkgebouw

Impressie: Zo zou het kunnen worden!

Woensdag 9 september 20.00u in kerkgebouw 
Informatie-avond aankoop kerkgebouw. 
(zie ook verder op in Globaal)
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Van de Redactie:

• De scholen zijn weer begonnen. Zeker 
bijzonder fijn elkaar na zo’n lange tijd 
allemaal weer op school te kunnen zien! 
Wij wensen de leerlingen en studenten 
veel leerplezier en een goed school- of 
studiejaar toe. Daarnaast ook zeker leer-
krachten en ondersteunend personeel heel 
veel succes en blijf gezond!

• Eenieder die kinderen naar school of 
(sport)clubjes brengt: houd (1,5 meter) 
afstand en houd het zo veilig mogelijk voor 
iedereen.

• Langzaam maar zeker komen we weer 
in de “normale” structuur.... De tijd zal 
uitwijzen of we écht (nu al of strakjes) 
terug kunnen naar het oude normaal.

• Dus blijft ons motto: Houd vol, houd 
voldoende afstand 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

1 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
5 en 
6 sept  Kunst van het Geloven, van 11 tot 
  17 uur
9 sept SLV: Informatiebijeenkomst    
 Laurentiuskerk; aanvang 20:00 uur in de  
 Laurentiuskerk
10 sept VOVG: Najaarsontmoeting
12 en 
13 sept  Kunst van het Geloven, van 11 tot 
  17 uur.
14 sept Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering
19 sept KBO i.s.m. de Damesgymclub:   
 Landelijke Opschoondag
21 t/m 
27 sept Collecte Samen Sterk voor goede 
  Doelen
23 sept KBO: Presentatie Longontsteking en   
 vaccineren
26 en 
27 sept Koningskerkje: expositie Theo van   
 Kessel
3 en 
4 okt Koningskerkje: expositie Theo van Kessel
6 okt VOVG: Bezoek aan Slaque in Melderslo
11 okt Gilde Groeningen: Ontbijt voor 
 vrijwilligers van het Gilde
12 okt Dorpsraad Groeningen:      
 Dorpsraadsvergadering
13 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Koningskerkje
19 okt VOVG: Workshop ‘Joyce’s Bakery’
28 okt KBO: Kermismuseum Vortum +Museum  
 Tonny Ebben
28 okt VOVG: Rayonreis
3 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
4 nov VOVG: Creatieve avond
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

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
29 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 en 
30 aug  Kunst van het Geloven, van 11 tot 17 uur

Heb je oud ijzer, geen nood
Breng het naar onze container voor schroot 
op Staaiweg 25
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2021

13 en 
14 mrt  De oude Schoenendoos: 
  Tentoonstelling over de vrijheid en   
 wederopbouw van de oude gemeente   
 Vierlingsbeek in Zaal Concordia 
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
29 aug GroeVie: Family Obstacle Run 
  Vierlingsbeek

Graag willen wij iedereen bedanken die ons 
gesteund heeft na het overlijden van 

Jan Schoofs

onze Jan, ons pap, onze opa en opi. De 
vele bezoekjes, kaarten, telefoontjes en de 

belangstelling bij de uitvaart hebben ons erg 
goed gedaan. Onze bijzondere dank gaat 

uit naar alle leden van het St. Anthonius en 
St. Nicolaasgilde. Het door Jan zo geliefde 
gilde heeft enorm veel werk verzet om hem 
een waardig en indrukwekkend afscheid te 

bezorgen. 
 

Hannie Schoofs, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen

NATIONALE OPSCHOONDAG 19 
SEPTEMBER
De Nationale Opschoondag vindt plaats op 
zaterdag 19 september. In de vorige Globaal heeft 
Jos van Boekel een artikel geplaatst betreffende 
deze dag, die een samenwerking is tussen KBO 
en de Damesgymclub.
U kunt meedoen aan deze dag door u op te geven 
bij Jos van Boekel tot 10 september op tel 0478-
631839 of via de mail: josenwilmavb6@gmail.com

KIENDATA KBO
Op 28 augustus en 11 september is het kienen in 
Joffershof vanaf 13.45 uur.

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

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

WANDELVOETBAL
Elke dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 
uur trainen de mannen en vrouwen van het 
wandelvoetbal.
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 spelen 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
Per dagdeel kunnen 4 spelers terecht volgens de 
regels van de Overheid en RIVM.

YOGA en BEWEGEN VOOR OUDEREN
De yogagroepen en Bewegen voor ouderen 
trainen wekelijks.
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Beste bewoners van Vierlingsbeek en 
Groeningen,

Het is U waarschijnlijk wel opgevallen dat 
wij geen oud ijzer hebben opgehaald in de 
afgelopen periode.
Het ophalen is voor ons niet meer rendabel, 
omdat wij merken dat veel mensen het zelf 
wegbrengen.
Daarom zullen wij in de toekomst niet meer 
langskomen, maar we hopen dat u met uw oud 
ijzer wel bij ons langs komt op Staaiweg 25.

DUS........... 

HEB JE OUD IJZER, GEEN NOOD,
BRENG HET NAAR ONZE CONTAINER VOOR 
SCHROOT.

Dank voor uw steun,
Groet rijvereniging  St. Valentinus Vierlingsbeek.

Vierlingsbeek koopt kerkgebouw 
Vierlingsbeek

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 leegge-
haald. 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 uitein-
delijk 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.

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 impone-
rende 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……

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 van 
Vierlingsbeek voor ogen hebben maar alleen eigen 
belang.
Maarrrrr….hoe wordt dat dan betaald? Welnu, er 
worden door de stichting SLV 800 obligaties uitge-
geven van elk € 500,00. Iedere betrokkene uit 
Vierlingsbeek-Groeningen of daarbuiten wordt in 
de gelegenheid gesteld naar eigen keuze en draag-
kracht een of meerdere obligaties te kopen. 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. 

Wat nu? Bewoners Vierlingsbeek-Groeningen die 
betrokkenheid voelen bij het kerkgebouw en willen 
dat het voor het dorp behouden blijft, worden opge-
roepen om naar eigen wil en kunnen een financiële 
ondersteuning te doen in de vorm van een obli-
gatielening. 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.

Op woensdag 9 september vindt er een informa-
tieavond 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.
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Werkgroep “Zorg nu en later” Vierlingsbeek en Groeningen

De werkgroep heeft naar aanleiding van de laatste enquête binnen Vierlingsbeek en Groeningen twee 
hoofdgroepen verder uitgewerkt.

1. Vrijwilligers
2. Opstarten van een inloop 

De commissie ”Vrijwilligers” heeft binnenkort een gesprek met de aangemelde vrijwilligers en gaan dan 
verder de lijnen en mogelijkheden uitzetten.

De commissie “Opstarten van een inloop” hebben binnen de Joffershof gekeken naar wat de mogelijkheden 
zijn en gesprekken gehad over de eventuele dagdelen.

Wie kan er allemaal naar de inloop: iedereen die behoefte heeft aan wat gezelligheid, zoals een kop koffie/
thee drinken, wat bij buurten over de Beks/Gruuningse politiek of bijvoorbeeld wat gezelschapsspellen 
doen. Alles geheel vrijblijvend en laagdrempelig: alles mag, niets moet.

Ook kan gedacht worden aan samen koken, wanneer er hier belangstelling voor bestaat. Samen voorbe-
reiden en eten met een bepaald thema.

Om te bekijken of hier werkelijk behoefte aan is, zou de werkgroep graag weten of er personen zijn die hier 
gebruik van willen maken.

Voor diegene die interesse hebben, vragen wij of jullie onderstaande strook willen invullen en voor 7 
september a.s. willen inleveren bij:

Ellie Prins, Groeningsestraat 35, Groeningen
  of 
Rini Peters, Luciastraat 1, Vierlingsbeek

Dhr./mevr: ............................................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................................

Telefoon: ..............................................................................................................................................................

hebben wel belangstelling bij een eventuele opstart van een inloop binnen de Joffershof.

Eventuele ideeën: ................................................................................................................................................

Aantal dagdelen: .................................................................................................................................................

Groeningen: geen gehucht en geen dorp 
deel 6.

Het keizerlijk gezag was inmiddels verdwenen en de leenmannen o.a. de 
Heren van Cuijk beschouwden zich als eigenaars van hun lenen.

In 1296 schonk Jan 1, de Heer van Cuijk, novale tiendrechten (belasting 
/ huur) op nieuwe ontginningen of nieuwe producten aan de Pastoor, 
Arnoldus de Beke van de Laurentius parochie in Vierlingsbeek. 
Er was dus toen al een parochie met dochter- kapellen of kerkjes. En 
in 1308 schonk hij de tienden van de woeste gronden voor de helft aan 
de Pastoor. Vanaf dat tijdstip wordt het Maasheggen gebied geleidelijk 
ontwikkeld. 
De tot dan gebruikelijk koeherder werd vervangen door de eigenaar of 
zijn kinderen die voor hun eigen koeien en weilanden gingen zorgen. 
Zij gingen ook actief de heggen aanplanten als afbakening van hun 
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nieuwe weilanden. Zo ontstond het unieke 
Maasheggengebied met de vele kleine weilandjes.

Toponiemen. (veldnamen)
In die tijd ontstonden namen voor de weilanden, 
een kadaster was er niet. Dus gebruikten men 
specifieke namen om een weiland of akker te 
duiden. Door G. Stevens werden vele namen 
opgespoord en in de afgelopen jaren heb ik 
nog een tiental namen gevonden in de oude 
Schepenakten. Enkele namen: Zure -, Zoete - 
en Zwarte pas, Geneng, den Dreuge, Bergwei, 
Hordonk, Elskamp, Crommenacker, de Haddelaar, 
de Kamp, Neerveld, Schaapswei, Vinkenoog, 
Weienakker, Wolfsberg. Wat ze precies betekende 
is soms heel duidelijk maar soms ook helemaal 
niet na te gaan. We weten er nu meer doordat de 
oude schepenakten enkele jaren geleden vertaald 
zijn.
 
Rond 1350 brak de Pest uit en de bevolkingsaan-
tallen daalden dramatisch.
Men schat dat door de Zwarte Dood van 
1347-1351 ten minste een derde deel van alle 
inwoners en dieren het leven lieten. Of dit in 
Groeningen en op het platteland ook zo heftig 
was weten we niet, maar het kan wel. Het heeft 
tot 1500 geduurd voordat de bevolking weer op 
hetzelfde aantal kwam.

Tot er in de 19e eeuw een medicijn werd ontdekt 
bleef de pest regelmatig terugkeren en slachtof-
fers maken. 
De agrarische productie daalde aanmerkelijk, door 
de uitbraak van de pest. Het land werd nauwelijks 
nog bebouwd en er kwamen hongersnoden.
In en na die tijd trokken roverbendes van 
hongerige en verarmde burgers en boeren door 
de omgeving. Dit moet de tijd zijn geweest dat de 
overgebleven inwoners zich gingen organiseren 
om weerstand te bieden aan die bedreigingen 
door een georganiseerde verdediging (de 
Bruderschap ). 
Maar ook een tijd dat de verering van Sint 
Antonius een grote vlucht nam. 
De Kerk bood de mensen troost en de invloed 
van de kerk en geestelijken namen sterk toe. Na 
de pestperiode groeide de bevolking weer snel en 
bestond uit relatief veel jongeren.
 
Het was toch een opmerkelijke periode in onze 
omgeving.
De heren van Cuijk verloren geleidelijk hun positie 
vanaf ongeveer 1350 en de streek kwam steeds 
meer onder invloed van Gelre. Het geslacht 
van de Heren van Cuijk stierf uit en hun rechten 
vervielen aan het geslacht van Gelre. Uit een akte 
van Hendrik van de Voort blijkt in 1384 al, dat zijn 
leenheer de hertog van Gelre en Gullit was. De 
leenman van Vierlingsbeek en omgeving werd Udo 
den Boese. de landrentmeester van Gelre. 
Vierlingsbeek, Groeningen en de overige dorpen 

in de omgeving werden een heerlijkheid, dat wil 
zeggen dat Udo den Boese veel zeggenschap 
kreeg. 
Er werden uniforme maten en gewichten 
ingevoerd, zij hadden veel overeenkomst met die 
uit Venlo / Venray. Eveneens werden Schout en 
Schepenen opgericht. Zij vervulden de rol van 
notaris, politieagent en rechter. Tot 1800 zouden 
deze instanties blijven bestaan. Groeningen 
behoorde steeds bij de Schout en Schepenen 
van Vierlingsbeek. Een volledige beschrijving 
van het ontstaan is terug te vinden in “Grenzen 
verlegd” pag. 115 en verder. Veel van de aktes 
die opgesteld zijn door de Schout zijn inmiddels 
vertaald en zijn in te zien op de site van de BHIC. 
Het is ook zeer opmerkelijk dat in die periode Jan 
van Broekhuizen beleend werd met de boerderij 
Makken, van Mierlaer met de Hattert en van 
Merwyck met de Voort. 
Deze leenmannen kwamen evenals Udo den 
Boese uit Gelre.
Het goed “Het Oirtje” kwam in het bezit van Udo 
den Boese (akte in 1404). 
De vruchtbare grond was productief en de graan-
prijzen waren hoog, het was een goede tijd voor 
de landjonkers, hun bedrijven groeiden. Doordat 
niet alle inwoners noodzakelijk waren voor de 
landbouw kwam er ruimte voor nieuwe acti-
viteiten en meer gespecialiseerde beroepen. 
Zoals timmerman, kuiper, grofsmid, metselaar, 
rademaker, marskramer, bakker, enz.
Inmiddels was het bouwen met stenen algemeen 
geworden en werden de versterkte boerderijen 
uitgebouwd tot kleine kastelen.

Column vitaliteit (13)

“Tussen de oren”

Mag ik jullie meenemen naar mijn eerste 
vakantieweek? 

Een prachtige stranddag in Dishoek, niet ver van 
Vlissingen. Niet te koud maar zeker ook niet te 
heet. Dit type weer zorgt er voor dat het nog niet 
extreem druk is op het strand; dat geeft een fijn 
gevoel in deze tijd. De zee trekt natuurlijk meteen 
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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.

de aandacht van de kinderen dus na enkele ogen-
blikken staan we tot onze knieën in de zee. In 
eerste instantie koud maar in één duik ben je daar 
doorheen. We hebben de grootste lol en genieten 
van alle omstandigheden. 

Wat me een fractie van een seconde later opvalt 
is dat mijn been buiten mijn bewustzijn om een 
afschuddende beweging heeft gemaakt. Op het 
moment dat ik me hier bewust van word, herken ik 
dit gevoel als zijnde een stuk zeewier dat tegen de 
binnenkant van mijn rechter kuit is aangekomen. 
Niks aan de hand dus. Een kleine 10 minuten later 
is de waterpret voorbij en gaan we terug naar 
ons plekje op het strand om op te drogen. Snel 
genoeg krijg ik een vreemd gevoel aan de binnen-
kant van mijn rechter kuit. Het begint te branden 
en begint echt zeer te doen! Ik kijk ernaar en het 
ziet er rood en licht gezwollen uit. Ik concludeer: 
een kwallenbeet… Pijnlijk en vervelend maar ik 
laat er mijn dag niet door verpesten.

Twee dagen later zijn we weer op strand. Na de 
nodige smeerseltjes en koelen is de pijn weg. Het 
jeukt nog een beetje en het ziet er nog rood uit. 
Het is de laatste stranddag van onze vakantie 
dus natuurlijk ga ik met de kinderen weer de zee 
in. Wat denk je? Een klein stukje zeewier tegen 
mijn been is voldoende om een pijnsensatie te 
ervaren. En het opvallende is dat het in dit geval 
een stukje zeewier tegen mijn linker knie was, het 
andere been. Voor mij een praktijkvoorbeeld van 
wat ik leer over pijn. Pijn is altijd afhankelijk van 
de context en het centrale zenuwstelsel (brein 
en ruggenmerg) kan je alarmsysteem scherper 
afstellen als de context daar aanleiding voor 
geeft. Heb ik de pijn verzonnen? Absoluut niet; ik 
voelde op dat moment pijn door een functionele 
aanpassing van mijn centrale zenuwstelsel aan de 
context.

Pijn is nooit verzonnen, zit wel altijd tussen de 
oren (het brein zit tussen de oren) en is altijd 
afhankelijk van de context. 

Pijn hoeft niet altijd op te treden bij weefselschade. 
Dit waren bijvoorbeeld de eerste 10 minuten na 
de kwallenbeet toen mijn centrale zenuwstelsel 
concludeerde dat het een stukje zeewier was.

Pijn kan optreden zonder weefselschade. Het 
stukje zeewier tegen mijn linkerknie wat door de 
context (de eerdere ervaring) als gevaar voor mijn 
systeem gezien werd.

Zoals je ziet is het niet altijd wat het lijkt en door 
met een breder perspectief naar pijn te kijken 
nemen ook de mogelijkheden om pijn te vermin-
deren toe.

In mijn vakantie is er ook een interview 
opgenomen waar ik voor gevraagd ben. In deze 

podcast deel ik mijn visie op met name aanhou-
dende pijnklachten. Deze podcast is te beluisteren 
op Soundcloud, Spottify of ApplePodcasts. Zoek 
daarbij op de “back in action podcast”. 

Het interview is te bekijken op 
youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=IZ5iba0vvGE&feature=youtu.
be 

En uiteraard staat het interview ook op mijn site 
www.pijnontmaskerd.nl samen met nog veel meer 
gratis downloads.

Het begrip pijn is onmogelijk volledig te vatten in 1 
column. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze 
inzichten vinden dus schroom niet om hierover 
met mij in gesprek te gaan of mij een berichtje te 
sturen.

Feedback of 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.

Met sportieve groet,

Wouter van Dongen 
Fysiotherapie van Dongen 
www.vandongenvierlingsbeek.nl 

“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven”.

27.
 
Bijnamen.
 
Toon Michiels laat mij weten dat Kobus Keûk 
eigenlijk Jacobus Janssen heette.
Hij werd geboren te Wanssum in 1863.
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Van beroep was hij metselaar.
Toen hij 32 jaar oud was trouwde hij en vestigde 
zich te Oploo.
’s Nachts sliep hij niet altijd. Vaak trok hij erop uit 
om konijnen te strikken.
Toen zijn dochter Bertha geboren werd moest 
zijn buurman aangifte gaan doen bij het raadhuis. 
Dat kon Kobus niet zelf omdat hij in de bak zat 
vanwege stropen.
In 1917 brandde zijn huis af. Zijn vrouw Drieka 
vertrok naar Venray om aldaar bij haar zoon te 
gaan inwonen.
Na wat omzwervingen vestigde Kobus Keûk zich 
ergens tussen Vierlingsbeek en Overloon in een 
zelf gebouwde en ingerichte plaggenhut.
Een zonderling, die Kobus.
 
Toon Tik zijn officiële naam was Toon Cremers.
 
Bedankt voor de informatie, Toon Michiels.
 
Jan d’n Del, de handelaar in konijnenvellen, heette 
eigenlijk Jan Peeters, zo is mij inmiddels ter ore 
gekomen.
 
Jan Hendriks, de plaatselijke historicus, weet 
meer over de bijnamen van Gradje Kuut en Grad 
Kruuze.
Degenen die hierover meer willen weten zou ik 
willen adviseren contact met hem op te nemen.
 
Over bijnamen ben ik nog niet uitverteld. Over 
enkele afleveringen hierover meer.
 
Nelson.

Hierbij foto A22112, Waarschijnlijk komt de bruid 
uit Venray en de bruidegom uit Vierlingsbeek.                    
Wie weet welk bruidspaar op deze foto staat?
Als u het weet kunt u een mail sturen naar
info@stichtingdeoudeschoenendoos.nl. 

Op de site staan nog ongeveer 300 
foto’s waarvan we niet weten wie erop 
staat en wanneer de foto is gemaakt. 
U kunt ons helpen door op de site te 
kijken (www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl).

Informatiebijeenkomst 
Mantelzorg en Persoons 
Gebonden Budget 

Op woensdagavond 9 september 2020 organi-
seert het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk 
een online informatiebijeenkomst voor mantel-
zorgers over het Persoons Gebonden Budget 
(PGB).

Met een PGB kunnen mensen die langere tijd 
zorg of ondersteuning nodig hebben deze zelf 
regelen. Ook sommige zorgtaken van mantelzor-
gers kunnen uit een PGB worden betaald. Mensen 
met een PGB ontvangen hun budget, afhankelijk 
van hun zorgvraag, uit één van de vier volgende 
wetten: de Jeugdwet (via de gemeente), de Wmo 
(via de gemeente), de Wlz (via het zorgkantoor) en 
de Zvw (via de zorgverzekeraar). 

Een voorlichter van Per Saldo, de belangenvereni-
ging van mensen met een PGB, vertelt over wat 
een PGB inhoudt, wat er in de praktijk bij komt 
kijken en welke mogelijkheden het kan bieden 
voor mantelzorgers en hun naasten. Er is ook 
ruimte voor vragen.

De bijeenkomst vindt online plaats op 9 september 
2020 via het programma Zoom van 19.30 tot 21.00 
uur. Toegang is gratis. Er zijn beperkte plaatsen 
beschikbaar, vol = vol. Na aanmelding ontvang 
je een bevestiging en een link om de bijeen-
komst te kunnen bijwonen. Ook ontvang je dan 
meer uitleg over hoe je met het programma Zoom 
kunt meedoen. Voor meer informatie en aanmel-
ding neem je contact op met Centrum Mantelzorg 
Mantelzorg Land van Cuijk via 0485-846739 of 
info@mantelzorglvc.nl. 
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Puur natuur

Groen is het gras
Groen zijn de velden
’n paard en veulen in de wei
een kobaltblauwe lucht met witte wolken
het is net een schilderij

Stil staan ze daar
de merrie met haar veulen
gestroomlijnd als een geheel
stil sta ik in gedachten verzonken
aanschouw dit landelijk tafereel

Ik loop weer verder
en in de verte
kijk ik nog even om en tuur
zoekend naar die merrie en haar veulen
naar dat stukje puur natuur.

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

Vierlingsbeek 200 jaar geleden

“Arm onder Willem 
I, Weldadigheid in 
de vroege 19 eeuw 
met een Brabants 
tintje”, zo luidt de 
volledige titel van het 
nieuwste boek van Jos 
Verhagen uit Overloon. 
Als socioloog en crimi-
noloog beschrijft hij 
het dagelijkse leven 
van arme mensen in 
de eerste barre tijden 
van het toen nog 
piepjonge Koninkrijk 
der Nederlanden. 

Het boek van Jos Verhagen wil vooral een sociaal-
culturele vertelling zijn. Hoe hielden de armen 
tweehonderd jaar geleden het hoofd boven water? 
Het antwoord op die vraag vond Jos Verhagen 
in wat de mensen zelf vertelden over wat ze 
meemaakten. Hun verhalen tekende hij op, maar 
soms was hij het die hun verhaal vertelde. Hij 
kon dat doen door intensief op zoek te gaan in 
het Brabants historisch informatiecentrum, het 
Gelders archief en het Drents archief. De stukjes 
en beetjes die hij daar vond knoopte hij aan elkaar 
en zo vlocht hij levensbeschrijvingen in elkaar. 
In het boek wordt een tijdsbeeld geschetst 
van het miserabele leven van de armen in het 
Koninkrijk van Willem I. De armoede had in 1816 
vormen aangenomen die de regering niet eerder 
had meegemaakt. In Leiden leefde de helft van 

de inwoners onder het bestaansminimum; in 
Amsterdam was dat één op de drie. 
Er is in het boek ook van allerlei lezenswaardigs 
te vinden over de dorpen hier in de buurt en wat 
voor rechtszaken zich daar toen hebben afge-
speeld. Er wordt in het boek ook ingezoomd op 
de ‘eerste’ landelijke armoedebestrijding door de 
“Maatschappij van Weldadigheid” in de ‘koloniën’ 
in de veengebieden van Drenthe, Friesland en 
Overijssel waar ook mensen uit deze regio terecht 
kwamen. Hoe kwamen die daar terecht? Wat 
deden de mensen daar? Was het succesvol?

Maar het meest bijzondere van het boek is 
toch wel dat de lezer - aan de hand van twee 
Vierlingsbeekse mannen, op basis van dagboek-
fragmenten, brieven en rapporten – heel concreet 
zicht krijgt op de onder- en bovenkant van de 
toenmalige samenleving. Hoe was het om twee 
eeuwen geleden ergens onderin die samenleving 
te bungelen? Hoe zag je leven eruit als je tot de 
betere stand behoorde? 

Frans Teunissen uit Vierlingsbeek is de naam 
van de pauper wiens leven in het boek wordt 
beschreven. Hij was één van de bijna 9.000 
‘hulpelooze of verlatene kinderen, weezen en 
vondelingen’ die toen in een speciale kinder-
kolonie in Veenhuizen werden opgenomen. Hij 
werd daar opgenomen, omdat zijn moeder een 
straf van 10 jaar moest uitzitten. Een vader had 
hij niet. Als 8 jarig jochie stond hij er dus alleen 
voor. In Veenhuizen wist hij besmettelijke ziektes 
als cholera te overleven. Op zichzelf al bijzonder, 
want bijna de helft van de uit Brabant afkomstige 
kinderen overleden in Veenhuizen voor hun 20e 
levensjaar. 
Teil Schindler is de naam van een arts, ook uit 
Vierlingsbeek afkomstig, die in diezelfde tijd dienst 
trad van de Maatschappij van Weldadigheid en 
die in de kinderkolonie een einde maakte aan 
een uitbraak van schurft die daar op dat moment 
veel slachtoffers maakte. Later raakte deze arts 
in het door godsdienst verscheurde Nederland 
betrokken bij een geruchtmakende rechtszaak 
tegen een kapelaan die als ‘maagdenschenner’ 
bekend was komen te staan.

Jos Verhagen is lid van 
Probusgroep ‘Maas en 
Niers’ in Boxmeer. Dat 
is een afdeling van een 
landelijke vereniging van 
gepensioneerden die 
tweewekelijks bijeen-
komen om hun ervaringen 
en kennis op sociaal/
cultureel terrein te delen. 
Hij schreef dit boek 
op verzoek van zijn 
Probusgroep. 
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Hoe kijkt Jos Verhagen terug op het schrijven 
van dit boek: “Er is letterlijk een wereld voor mij 
opengegaan. Eigenlijk moet ik zeggen dat er hele 
werelden zijn opengegaan. In de eerste plaats 
doordat ik zicht kreeg op wat er in ons land nog 
zo kort geleden allemaal is gebeurd. Dat werkt 
heel relativerend. Wie erachter komt hoe het er 
hier tamelijk kort geleden nog aan toeging, zal 
vandaag de dag niet snel mopperen. Maar er ging 
ook een wereld voor me open, toen ik ontdekte 
hoeveel mensen bezig zijn met het verleden. 
Allemaal heel enthousiaste en hulpvaardige 
mensen. Van de twee mensen wier leven ik in het 
boek beschrijf wist ik aanvankelijk niets. Alleen hun 
naam en geboorteplaats. De mensen van De Oude 
Schoenendoos in Vierlingsbeek, onder wie Jan 
Hendriks, hebben me op weg geholpen. Daarna 
heb ik via Internet een oproep geplaatst en ben ik 
door talloze mensen uit de hele wereld geholpen. 
Tientallen mensen hebben met me meegezocht 
naar bijzonderheden. Zelfs vanuit Nieuw Zeeland 
was iemand voor mij op zoek. Aan die hulptroepen 
heb ik veel te danken. Er is op internet ook zo 
ongelooflijk veel informatie over ons verleden te 
vinden! Alle ooit in Nederland uitgegeven kranten 
bijvoorbeeld, ze staan allemaal op internet. Ga 
maar eens naar www.delpher.nl en type daar 
je naam en geboortedatum in. Toen ik dat een 
paar jaar geleden voor het eerst deed, verscheen 
onmiddellijk de Helmondse Courant van 5 februari 
1946 op mijn scherm. Bij de familieberichten in 
die krant hadden mijn ouders een advertentie 
geplaatst over mijn geboorte, de dag ervoor”. 

Voordracht Dr. Peelen Cultuurprijs

Hallo inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen. 

Het is de laatste jaren de gewoonte om in de 
Gemeente Boxmeer extra aandacht te besteden 
aan cultuur. Die extra aandacht gaat o.a. gepaard 
met de uitreiking van de Dr. Peelen Cultuurprijs. 
Een prijs die ook enkele malen in Vierlingsbeek 
terecht is gekomen.

Het zou mooi zijn als wij, inwoners, verenigingen, 
instellingen iemand weten voor te dragen voor 
deze toch wel eervolle prijs. 

Vandaar deze oproep tot het nomineren van een 
persoon, vereniging of wie of wat dan ook voor de 
Dr. Peelen Cultuurprijs. 

De voorwaarden en het digitale voordracht- 
formulier kan men via de hieronder vermelde 
gegevens downloaden . 

Persoon, vereniging of instelling voordragen 
Iedereen kan een persoon, vereniging of instelling 
voordragen voor de Dr. PeelenCultuurprijs. Deze 
moet zich dan wel door een of meerdere in het 

oog springende culturele activiteiten of initiatieven 
in de gemeente Boxmeer hebben onderscheiden. 
Een onafhankelijke selectiecommissie beoor-
deelt de voordrachten en stelt een lijst van 
genomineerden op. De selectie is gebaseerd op 
een inhoudelijke beoordeling, niet op het aantal 
uitgebrachte voordrachten op een kandidaat of 
organisatie. 
 
Doe een voordracht 
Inwoners van de gemeente Boxmeer kunnen een 
voordracht doen aan de commissie. Vul 
daartoe een digitaal voordrachtformulier 
in via de website www.drpeelen.nl op 
de pagina voordragen. Een voordracht 
dient te worden vergezeld van een korte 
motivatie, en mag voorzien worden van bijlagen. 
 
De uitreiking van de Dr. PeelenCultuurprijs 2020 
is gepland op de voorlopig vastgestelde datum 
zaterdag 16 januari 2021. De einddatum waarop 
voordrachten kunnen worden ingediend is 1 
oktober 2020. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de Dr. 
PeelenCultuurprijs kunt u contact opnemen 
met de voorzitter van de commissie, dhr W. 
Bastiaanssen via de mail info@drpeelen.nl.

BIBLIOBEEK IS VANAF 22 
AUGUSTUS OOK WEER OP 
ZATERDAG GEOPEND.

We zijn vanaf 22 augustus 2020 op maandag- 
en woensdag- en vrijdagmiddag geopend van 
14.00u tot 17.00u. Op zaterdag zijn we geopend 
van 10.00u tot 13.00u. We vragen u in verband 
met onzer aller veiligheid vriendelijk om de aanwij-
zingen van onze vrijwilligers te volgen en om in 
ieder geval de 1,5 meter afstand te waarborgen.  

Tot ziens en hartelijke groet namens vrijwilligers en 
bestuur van Bibliobeek.

Nieuws dierenweide Spoorstraat

Af en toe vinden er vernielingen plaats in en 
rond de dierenweide. Vooral aan het hekwerk. 
Er worden gaten in gemaakt waardoor er al 
enkele keren een dier ontsnapt is. Met het 
drukke verkeer in de Spoorstraat mogen we blij 
zijn dat er nog geen dieren overreden zijn. 
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De dieren komen in de weide niets tekort 
omdat ze dagelijks verwend worden door 
alle bezoekers. In vrijheid zullen ze niet lang 
overleven. 

De jonge loopeendjes hebben intussen plaats 
gemaakt voor een koppel mandarijneenden en 
een koppel carolina-eenden. Deze eendjes zijn 
nog jong en onopvallend, maar met name de 
mannetjes zullen een mooi gekleurd verenpak 
krijgen. Een kleurrijke aanvulling voor de vijver.

In de weide zijn twee palen geplaatst waartussen 
draden zijn gespannen. Dit is gebeurd omdat er 
in het binnenverblijf een paartje boerenzwaluwen 
heeft gebroed. Hopelijk zullen de zwaluwen deze 
hangplek weten te vinden. 

De pauwen zijn intussen goed gewend in hun 
nieuwe omgeving. Zij lopen met de andere dieren 
in de weide. Omdat de herten de pauwen nog niet 
verdragen, hebben zij een eigen gedeelte wat nog 
afgescheiden is door schrikdraad. Het tijdelijke 
verblijf wordt binnenkort afgebroken.

Er is dus weer van alles te zien als u een keer 
langs loopt.

Fascinerende zevende editie 
Kunst van het Geloven in 
Boxmeer

Voor de zevende keer openen enkele kapellen 
in de gemeente Boxmeer hun deuren voor 
kunst en publiek. In de gebedshuizen is 
opnieuw een fascinerende verzameling heden-
daagse kunstwerken te zien binnen een 
prachtige ambiance van deze vaak al eeuwen-
oude gebouwen. Thema van deze expositie 

is dit jaar: “Een veelheid van vormen!” 
Burgemeester van Soest zal zaterdag 29 
augustus de expositie officieel openen bij de 
Mariakapel in Holthees.

De tweejaarlijkse Manifestatie “Kunst van het 
Geloven” wordt georganiseerd door de Stichting 
Kunst van het Geloven in samenwerking met 
vertegenwoordigers van de verschillende locaties, 
waar de expositie te zien is. Dit jaar zijn dat 
de Mariakapel in Holthees, de Antonius- en 
Nicolaaskapel in Groeningen, Het Kloosterhuis en 
de St. Janstoren in Sambeek, de Nepomukkapel 
in Boxmeer en het Koningskerkje in Vierlingsbeek. 
Door het organiseren van culturele activiteiten, die 
veel bezoekers trekken, wordt de schoonheid van 
deze monumenten onder de aandacht gebracht. 
Bij de expositie Kunst van het Geloven gebeurt dit 
door kunstenaars uit te dagen om op basis van 
het thema ‘Een veelheid van vormen’ ruimte en 
kunst samen te laten gaan.

Zeven inspirerende kunstenaars 
De curatoren Willem den Hartigh en Jitske van 
Groenland zijn voor deze editie aan de slag 
gegaan om inspirerende kunstenaars bereid te 
vinden hun werk in de verschillende locaties te 
exposeren. Dat heeft geleid tot deelname van 
zeven kunstenaars, met verschillend werk: Op 
de bovenverdieping in de toren van Sambeek is 
werk te ervaren van Paul van Roosmalen (een 
geluidsinstallatie), op de begane grond in de toren 
exposeert Nathalie van der Straten-Folkersma met 
fotografie en digital art, en in het naastgelegen 
Kloosterhuis houden kunstenaars Rijkers & Blonk 
zich bezig met het thema vergankelijkheid. 
In het Koningskerkje in Vierlingsbeek is een 
kleur-ervaringsinstallatie te bewonderen 
en te ondergaan van Esmee Seebregts. De 
Nepomukkapel in Boxmeer wordt gevuld met 
een groot beeld van Marcel Warmenhoven, en 
de Anthonius- en Nicolaaskapel in Groeningen 
toont werk van Gemmy Woud-Binnendijk, foto’s 
met de uitstraling van stillevens en prachtige 
portretten. En tot slot: in de Mariakapel is het werk 
“Anatomische les2” te bewonderen van beelden-
maker Guido Geelen. Uitgebreide informatie over 
de deelnemende kunstenaars is te vinden op hun 
eigen sites. 
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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 

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

Te koop wegens samenwonen: eettafel, 
salontafel en tv- meubel, passen bij elkaar qua 
strakke uitvoering in licht hout, in prima staat. 

Alles bij elkaar € 125.-                        

Niels: 06 423 91 561

� adverteren
doet verkopen

Educatief project 
Gekoppeld aan deze expositie is ook een 
educatief project over de gepresenteerde kunst-
werken en over de deelnemende kunstenaars 
in samenwerking met het Elzendaal College 
en met Metameer, waarbij leerlingen van deze 
scholen begeleid worden bij hun bezoek aan deze 
expositie.

Meer informatie 
De expositie is aansluitend in het weekend van 
29 en 30 augustus, van 5 en 6 september en van 
12 en 13 september te zien, steeds van 11.00 
tot 17.00 uur. Zaterdag 29 augustus om 10:30 
uur zal Burgemeester van Soest de expositie dus 
officieel openen. Aansluitend zal curator Willem 
den Hartigh een korte toelichting geven over de 
expositie en over het thema “Een veelheid van 
vormen”. De opening wordt verder opgeluis-
terd met muziek en dans van Sarah Prescimone, 
een bekende choreografe uit Tilburg. Voor meer 
informatie over de komende expositie kan men 
terecht ook op de website van Kunst 
van het Geloven, www.kunstvanhetge-
loven.nl of op de facebookpagina www.
facebook.com/kunstvanhetgeloven
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Warme Bakker Degen
Reclame 31 augustus t/m 5 september
  Joegoslavische abrikoos € 11,25 
  Volkorentarwebrood € 2,10 
  Abrikozen-/kersen-/pruimenpunt € 1,15

Reclame 7 t/m 12 september
  Appel speciaal vlaai € 11,25
	  V-kornbrood € 2,60
  Waldkorn broodje zacht € 0,30

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

19

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden
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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

 

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 

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

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

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

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

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets GRATIS ophalen en weer thuisbrengen 

voor reparatie?
Dat kan op dinsdag en donderdag,

bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102

6591 GV  GENNEP
tel. 0485 51 31 80

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

Facebook Profile Gennep

Gesloten op maandag
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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! 

 

 

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

 
 

 
 

Belangrijke telefoonnummers:

112                  Alarmnummer, als elke seconde  
  telt, bij levensgevaar of    
  heterdaad
0900-8880       Huisartsenpost Boxmeer, spoed  
  op ma t/m vr tussen 17.00 en   
  8.00 uur
0900-8844      Politie.   
                        www.facebook.com/   
  politieboxmeer/
0800-7000       Anoniem bellen
088-0208208   Brandweer
0485-845000   Maasziekenhuis Pantein
0485-585911   Gemeente Boxmeer of via 
                        www.boxmeer.nl voor melding 
                        betreffende groen, plein,   
  fietspad, stoep of weg


