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HAALBAARHEIDSONDERZOEK MFA
KLANKBORDSESSIES GAAN VAN START
Laat jouw mening horen!
Voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek MFA is door de dorpsraad
Vierlingsbeek een stuurgroep en een klankbordgroep samengesteld. De stuurgroep voert bij de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek de regie en de
klankbordgroep voorziet de stuurgroep gevraagd en ongevraagd van advies
via raadpleging van inwoners, verenigingen organisaties en ondernemers. Het
onderzoek naar de haalbaarheid van een MFA is inmiddels opgestart en wordt
professioneel uitgevoerd/ondersteund door Laride, expert op het gebied van
huisvesting en vastgoed (www.laride.nl).
Het primaire doel van de aanstaande klankbordsessies is om inwoners, verenigingen, organisaties en
ondernemers te informeren over de eerste tussentijdse resultaten van het haalbaarheidsonderzoek op basis
van (onder meer) de door Laride gevoerde gesprekken met lokale “stakeholders” .
We hebben op 16 september a.s. een aantal live (corona-proof) klankbordsessies gepland bij zalencentrum
Concordia te Vierlingsbeek. We gaan dan met inwoners van diverse leeftijdscategorieën in gesprek. Op 17
september hebben we een online zoom-sessie voor jongeren ingepland. De uitkomsten van deze sessies
worden ook, voor zover mogelijk, verwerkt in het uiteindelijke onderzoeksrapport, dat uiterlijk november
2020 gereed dient te zijn.
Nr

Datum

Doelgroep

Tijdstip

Locatie

1

16-9-2020

65+ tot 100 jaar

15.30u tot 16.45u

Concordia

2

16-9-2020

18 tot +30 jaar

18.30u tot 19.45u

Concordia

3

16-9-2020

30 tot + 65 jaar

20.00u tot 21.15u

Concordia

4

17-09-2020

12 tot +18 jaar

18.30u tot 19.45u

Zoom-meeting

5

15-10-2020

6 tot 12 jaar

13.00u tot 13.45u

In overleg met basisschool

Jouw mening telt!
Meld je z.s.m. (uiterlijk vóór 11-9-2020) via klankbordgroepmfa@gmail.com door je naam, emailadres of
telefoonnummer en datum en tijdstip van de klankbordsessie door te geven (dit is nodig voor de coronaplanning). Je ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging of reactie. Mocht een sessie van een andere
doelgroep beter uitkomen, laat het dan ook even weten. Mochten er (gezien de corona-mogelijkheden)
teveel aanmeldingen komen, dan overwegen we om extra sessies te organiseren. Ben je niet in de gelegenheid om deel te nemen aan een sessie maar wil je wel je mening delen en/of geïnformeerd blijven over de
ontwikkelingen? Laat het ons dan ook (via bovenstaand email-adres) even weten.
Hartelijke groet namens de klankbordgroep MFA
Luc Cuijpers, Lisette Verploegen
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AGENDA
Van de Redactie:
•

•

•

•

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.

Videobel-redactievergaderingen: Het is
bijzonder fijn dat deze mogelijkheid er is
voor ons, als Globaal-team. We missen
echter beslist het persoonlijke contact,
face to face, onder elkaar. Wat we zeker
ook missen zijn de grapjes, de gulle
lach en de warme persoonlijkheid en
aandacht voor ons, alles en iedereen van
onze JUBILARIS (en vriend) FRANK….
We kijken er naar uit om weer tweewekelijks bij elkaar te kunnen zitten en gaan
het strakjes (als het weer kan) zeker nog
vieren!
Voor de meeste gezinnen is het gewone
leven weer begonnen, Voor zover we het
“gewoon” kunnen noemen. De anderhalve-meter-regel bepaalt nog steeds een
groot deel van ons dagelijks leven. Of
het nu de school, de sportvereniging, het
werk of de sociale omgeving is. Het blijft
moeilijk om ons aan te passen, maar het
is van groot belang dat we het volhouden.
Voor sommigen zelfs van levensbelang!
Toch lukt het sommige verenigingen
om actief te blijven, op een aangepaste
manier. Jammer genoeg geldt dit niet voor
iedere vereniging; zij kunnen/mogen nog
niet met hun activiteit starten.
Dat een groot deel van het verenigingsleven nu op een laag pitje staat, heeft
ook zijn weerslag in de hoeveelheid kopij
die we mogen ontvangen. Een ingezonden artikel over hoe de verenigingen
nu omgaan met de omstandigheden is
altijd welkom! We blijven echter vol goede
moed dat we er samen weer bovenop
komen! Ons motto blijft dan ook: HOUD
VOL, HOUD VOLDOENDE AFSTAND EN
BLIJF GEZOND!

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

2020
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag
t/m zondag Happen en Stappen in
Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag
daginvulling voor ouderen in Joffershof:
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
26 sept Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
3 en
4 okt
Koningskerkje: expositie Theo van 		
Kessel
11 okt Gilde Groeningen: Ontbijt voor
vrijwilligers van het Gilde
11 okt Harmonie de Herleving: Koffieconcert in
Concordia aanvang: 11:00 uur
12 okt Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering
13 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Koningskerkje
16 okt Gryphus: Pruuverij, Bockbier avond; 		
reserveren verplicht
28 okt KBO: Kermismuseum Vortum +Museum
Tonny Ebben
31 okt Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032

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
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3 nov
7 nov
9 nov
11 nov
15 nov
28 nov
1 dec
14 dec
15 dec
17 dec
20 dec

Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang
19.00 uur
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering
KBO: Herfstwandeling
Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht
Sinterklaas in Vierlingsbeek en 		
Groeningen
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering
KBO: Kerstviering
VOVG: Eindejaarsviering
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het koningskerkje aanvang 20:00 uur

oude gemeente Vierlingsbeek in Zaal 		
Concordia
20 en
21 apr

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
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

2021
2 jan
13 en
14 mrt

RKVV-Volharding: Jaarlijkse 			
bloemenactie

Ophalen oud papier: Gilde, tel. 		
06-43246914

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

De oude Schoenendoos: Tentoonstelling
over de vrijheid en wederopbouw van de

Frank en Globaal

Frank, onze man in het redactieteam
Reeds 25 jaar, een rots in de branding
Altijd lettend op grammaticale juiste spelling
Niet op de voorgrond aanwezig, maar met super
Kwaliteiten op velerlei gebied zoals het uitwerken van interviews
Een oase van rust tijdens onze redactievergaderingen
Nauwkeurig en accuraat in zijn werk
Globaal kan niet zonder jou
Lay-out specialist bij uitstek
Onze redactionele contactpersoon met de drukkerij
Bloemen als dank voor je inzet in al die jaren
Adrienne, Ivonne en Nelly zijn je er dankbaar voor
Alsof de tijd stil heeft gestaan en zeker dik verdiend
Laten we hopen dat we nog vele jaren van je ervaring gebruik mogen maken!
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De contributie voor het komende seizoen tot juli
2020 is € 42,00. De clubavonden vinden plaats
in het JOC-gebouw op Grotestraat 18a. De clubs
kunnen maximaal 45 kinderen hebben, dus de
inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst toegevoegd. Aanmelden doe je door
vanaf maandag 14 september 19u een e-mail
te sturen naar: wammeswaggel.joc@gmail.com
of toffetotems@live.nl of joccatootjes@hotmail.
com. Vermeld in deze mail je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Om iedereen
een zo gelijk mogelijke kans te geven, kunnen we
e-mails die voor die tijd binnenkomen helaas niet
meetellen. Kinderen die nog twijfelen, kunnen zich
toch aanmelden en dan kan je zonder kosten na
een of twee clubavonden nog opzeggen.

ROZENKRANSGEBED

Dinsdag 15 september bidden wij samen het
Maandelijkse Rozenhoedje in de Mariakapel
onder de toren.
U bent welkom om 19.00 uur

OOGSTDANKVIERING

Zaterdag 19 september is er een dankviering in
de Kapel in Groeningen.
Deze viering is als dank voor de oogst en de
gaven van GOD van het afgelopen jaar .
We bidden ook voor de moeilijke tijden die we
doormaken, en vragen om hulp en kracht
voor de toekomst.
U bent welkom voor deze viering in de versierde
kapel in Groeningen om 19.00 uur. Voor deze
Oogstdankviering kunt u intenties opgeven bij
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9.
Of per telefoon 631222

We gaan de clubs opstarten zoals we altijd
gedaan hebben, maar mocht er iets veranderen
in de Corona maatregelen dan zullen wij ons daar
natuurlijk op aanpassen. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en zullen jullie steeds tijdig
informeren als er iets verandert.
Hier onder vind je nog informatie over onze privacyregeling en hoe we met jullie gegevens omgaan.
Als je hierover nog vragen hebt of als er andere
vragen zijn, dan kun je ons ook via bovenstaande
mailadressen bereiken.

Liturgiegroep VIERLINGSBEEK / MAASHEES

Tot ziens bij de clubs, Leiding Wammes Waggel,
Toffe Totems en Catootjes
Privacyreglement & AVG
Het JOC wil voldoen aan de regels van de nieuwe
Privacy Wetgeving (AVG), daarvoor hebben we
een Privacy Reglement opgesteld. Dit Reglement
vindt u terug op onze website, of kunnen wij u
toesturen als u dat wenst. Daarnaast hebben
we een aanpassing gedaan in ons Huishoudelijk
Reglement om te voldoen aan de Wetgeving
(AVG), onderstaande tekst is toegevoegd:

AANMELDINGSFORMULIER JOC
Geef je op bij de Wammes Waggel, de Toffe
Totems of de Catootjes!!! De Wammes Waggel en
Toffe Totems hebben elke week en de Catootjes
om de week een clubavond (m.u.v. schoolvakanties). Tijdens de clubavonden doen we
verschillende activiteiten, zoals vossenjacht,
bosspel, speurtochten, waterspellen of we gaan
naar de binnenspeeltuin of de bowlingbaan!

Artikel 14. Regeling omtrent persoonsgegevens. Door lid te zijn van het JOC wordt akkoord
gegaan met het vastleggen van de persoonsgegevens (al dan niet geautomatiseerd) bij het JOC
ten behoeve van alle administratieve handelingen
in relatie tot het lidmaatschap. De verwerking
van deze gegevens is noodzakelijk in functie van
de administratie van het JOC zoals verzekering,
contributie afdracht, subsidieaanvragen en wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens zullen niet
worden verstrekt aan andere instanties, tenzij door
het betreffende lid via het secretariaat van het
JOC hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.
Nadere regels omtrent gegevensbeheer zijn verder
afzonderlijk vastgesteld als Privacy Reglement
van het JOC die als bijlage bij het Huishoudelijk
Reglement is gevoegd. Het privacyreglement
wordt in een algemene/bijzondere bestuursvergadering vastgesteld of gewijzigd.

* De Wammes Waggel heeft club op vrijdagavond
van 18.45 uur tot 20.15 uur. Kinderen uit groep 3
en 4 kunnen zich hiervoor inschrijven. De eerste
clubavond is vrijdag 18 september 2020!
* De Toffe Totems heeft club op de donderdagavond van 18.45 uur tot 20.15 uur. Deze club
is voor de kinderen van groep 5-6, de eerste
clubavond is op donderdag 17 september 2020!
* De Catootjes hebben dus om de week club
op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. De
Catootjes is voor groep 7 en 8 en zij beginnen op
vrijdag 25 september 2020!
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SCHELDNAAM ALS
JEUGDHERRINERING

Ik ben in januari 1937 geboren in de boerderij
Grotestraat 69; de plek waar sinds 1975 garage
Kusters staat.
Ik heb nog 2 jongere zussen.
Na de lagere school heb ik 2 jaren in een soort
brugklas ’op kostschool’ gezeten in Wehl, een
klein dorp in de Achterhoek van Gelderland.
Daarna in Boxmeer op de HBS afdeling van het
Elzendaal College.
Omdat mijn vader mij graag als opvolger zag heb
ik nog enkele jaren op de boerderij gewerkt, maar
dit was geen succes!
Aansluitend hierop heb ik 4 jaren gewerkt op een
akoestisch adviesbureau in Nijmegen.
Daar ging ik dagelijks met de stoomtrein naar toe!
De conducteur hield speciaal voor mij de treindeur
open als ik ’erg laat’ was!
In 1965 overgestapt naar de gemeente Venlo
(technische hinderwetzaken), waar ik ’op kamers’
ging wonen.
Zodoende heb ik dat jaar Vierlingsbeek ’verlaten’.
In 1970 verhuisd naar Maastricht eveneens
werkzaam bij de gemeente afdeling Hinderwet
zoals dat toen heette.
Hier ben ik sinds 1995 in ’pré-vut’ en aansluitend
pensioen.
Ik heb 3 zonen van 47, 49 en 51 jaar.
Na 52 jaar huwelijk ben ik sinds april 2019
weduwnaar.

Geboren en opgegroeid in Vierlingsbeek ging
ik daar in 1943-44 - tijdens de tweede wereldoorlog - naar de lagere jongensschool die werd
geleid door ’meesters’. Er was een aparte lagere
meisjesschool, geleid door ’nonnen’. Op een
gegeven moment werd ik na schooltijd nageroepen met ’Piet klúút’ of ’zàlt klúút’, dialect voor
’zout klont’. Ik liet het daar niet bij zitten en rende
de schelders achterna met één klomp in mijn hand
om ze daarmee te slaan! Klompen met riempjes
bovenop was doordeweeks schoeisel; schoenen
was alleen op zon- en feestdagen. Lopend op
één klomp en één sok was ik natuurlijk minder
snel dan de schelders en kreeg ik niemand te
pakken en die begonnen nog harder te schelden.
Mijn vader werd nageroepen met de achternaam ’van Zoutum’ hoorde ik recent van een
oud-klasgenoot en vriend. Thuis vroeg ik wat de
betekenis was van deze scheldnaam en werd al
snel duidelijk dat dit te maken had met de boter
die wij op de boerderij maakten. Voedsel was
schaars in de oorlog, o.a. roomboter; margarine
was nog onbekend, zeker in een dorp. Wij hadden
een kleinschalig zogenoemd gemengd bedrijf met
o.a. bouwland, varkens, kippen en koeien. Van de
melk maakten we kaas en boter (karnen) en vooral
voor boter was veel belangstelling en die werd
aan huis verkocht. Koelkasten voor huishoudelijk
gebruik waren er toen nog niet en de enige manier
om boter - vooral in de zomer - te conserveren
was deze te vermengen met een kleine hoeveelheid zout. Dit was er in overvloed en betrekkelijk
goedkoop; alleen niet in droge poedervorm zoals
dit nu verkrijgbaar is. Het was kristalzout en - een
bekende eigenschap van zout - dit trekt vocht
aan en vormt dan kleinere klontjes. Als je deze
klontjes op je tong kreeg smaakte dit of je zout op
je boterham had! Dus werd er verteld dat er bij ’die
boer’ boter verkocht werd met zout als hoofdbestanddeel! Na de lagere school is die scheldnaam
al vrij snel vervaagd, omdat er na de oorlog weer
verse boter verkrijgbaar was en de klasgenoten
’uitvlogen’ naar andere scholen.

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.

Piet Zegers
MAASTRICHT

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.

In de komende
uitgaven van Globaal
zullen nog enkele
verhalen van Piet
worden geplaatst,
daarom stelt Piet zich
zelf even aan de lezers
van Globaal voor (voor
degene die hem niet
(meer) kent).

De collecte wordt gehouden van 21 tot
27 september.
Nader bericht volgt!
Corry Bosch
Dorrie van de Ven
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om een ambulance op te roepen. Vanaf die hoogte
zou er ten slotte ook iets gebroken kunnen zijn,
concludeert hij. Tegen de tijd dat de ambulance
gearriveerd is, is de pijn nog niet gezakt en er
wordt besloten om direct morfine toe te dienen
om te pijn te dempen. Dit levert niet het gewenste
resultaat op en het is onmogelijk om de voet en
het been te onderzoeken. Reden voor het ambulancepersoneel om de bouwvakker mee te nemen
naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.
Aangekomen in het ziekenhuis is de situatie niet
veranderd en gaat de bouwvakker direct door naar
de röntgenafdeling voor het maken van röntgenfoto’s. De foto van de zijkant van de voet ziet er als
volgt uit en geeft een bevestiging: “spijker door de
voet”.

Column vitaliteit (14)
“de bouwvakker”
Wellicht wat in verwarring gebracht door de
vorige column? Dat is niet erg. Oude en achterhaalde overtuigingen over pijn zijn dusdanig diep
verankerd in onze cultuur en in ons systeem
dat nieuwe inzichten onherroepelijk tot verwarring en/of weerstand leiden. Zelfs als deze
inzichten gebaseerd zijn op het nieuwste en breed
gedragen wetenschappelijk onderzoek over pijn.
Mijn ervaring is dat er veel mensen zijn die deze
inzichten wel kunnen volgen. Maar op het moment
dat het om “eigen pijn” gaat, vallen veel mensen
terug op de volgende overtuiging: “ik snap die
nieuwe inzichten maar bij mij is het anders; bij mij
is het echt die slijtage” (voorbeeld).
Het is mijn doel om soortelijke overtuigingen in
ieder geval met een vraagteken tegenmoet te laten
treden. Als je op die manier in staat bent om pijn
in een breder perspectief te plaatsen krijg je de
beschikking over bijna oneindige mogelijkheden
om de situatie positief te beïnvloeden.

Om meer informatie te krijgen wordt er nog een
foto gemaakt van bovenaf welke het volgende liet
zien:

In de vorige column schreef ik een persoonlijk
verhaal om duidelijk te maken dat pijn complex
van aard is en altijd afhankelijk van de context.
Het volgende voorbeeld is een beschrijving
van een casus welke inzicht heeft gegeven in
de ervaring van pijn. Deze casus is aanleiding
geweest voor meerdere wetenschappelijke studies
naar het begrip pijn.
Een 28 jarige bouwvakker springt aan het einde
van zijn werkdag nietsvermoedend van een steiger
van een kleine anderhalve meter hoogte. Dit doet
hij vaker en gaat altijd goed. Altijd? Meestal; tot
dit moment dan… dit keer heeft hij de pech dat
hij op een stuk hout springt waar een spijker
van 20 centimeter door omhoog steekt. Deze
spijker doorboort zijn schoen. Zodra deze bouwvakker zich hier bewust van is wordt hij overvallen
door een helse pijn. Hij is niet meer in staat om
de voet te bewegen laat staan om er nog op te
kunnen staan. Ondanks dat de pijn zich concentreert in de voet besluit de dienstdoende BHV’er
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Conclusie: Spijker inderdaad door de schoen maar
precies tussen de tenen; géén weefselschade!

opgericht. Zoals in meer dorpen in het Land van
Cuijk gilden werden opgericht. Dit zal hier gebeurd
zijn met de bouw van de kapel. Het gilde had ook
als taak het gebouw te beschermen en te beheren.
De macht van de versterkte boerderijen nam toe
door de hoge graanprijzen en door de betere
bescherming die ze hadden tegen de bendes.

Pas op het moment dat deze laatste foto met de
bouwvakker besproken wordt, verdwijnt de pijn
als sneeuw voor de zon. De spijker kan zonder
problemen uit de schoen getrokken worden; de
schoen kan worden uitgedaan en daarna blijkt dat
er inderdaad geen schade waar te nemen is.

De Gelderse onlust werd beslecht in het voordeel
van de Arnoud van Gelre. Hij gaf op 30 november
1427 privileges aan “De Capelle tot Groeningen”
(boek “550 jaar Groeningen pag. 37”). Dit
betekende dat er thijnsrechten (huur / belasting
inkomsten) werden toegekend aan de kapel.
Op grond hiervan kan men aannemen dat er toen,
in 1427, een kleine kapel bestond of in die tijd
zal zijn gebouwd. Het inwoneraantal werd voor
een groot deel bepaald door de mate waarin
de pest slachtoffers gemaakt had. Geschat
kan worden dat er rond 1425, 130 tot max. 180
mensen woonden. Hiervan waren ongeveer de
helft kinderen, uit ongeveer 15 à 20 gezinnen. De
behoefte aan een grote kapel zal er niet geweest
zijn, mogelijk werd toen een kleine kapel gebouwd
ter grote van het koorgedeelte van de huidige
kapel.

Tot zo ver deze casus. De vraag die naar aanleiding van deze casus gesteld moet worden is:
heeft deze bouwvakker de pijn verzonnen?
Het antwoord daarop is een volmondig nee.
Tegenwoordig bestaat er geavanceerde apparatuur (functionele MRI oftewel fMRI) waarmee je de
activiteit in het brein inzichtelijk kunt maken. Bij
wetenschappelijke experimenten waarbij net zoals
in de beschreven casus een pijnsensatie uitgelokt
wordt zonder weefselschade blijkt dat de hersengebieden die betrokken zijn bij pijn verhoogd actief
zijn; de pijn is dus niet verzonnen maar wordt op
dat moment ook echt ervaren.
In eerdere columns heb ik geprobeerd aan te
geven dat de totale context altijd van invloed is op
het ervaren van pijn. Belangrijke toevoeging vanuit
deze column is dat dit dus ook neurobiologisch
aan te tonen is door middel van hersenonderzoek.
En tot slot wil ik het perspectief meegeven dat er
pijnvermindering te bewerkstelligen is door het
kijken naar een breder perspectief op pijn.

In het metselwerk van de huidige kapel treft men
vele kloostermoppen aan, waarvan de allergrootste de afmeting hebben van: 26/28 X
13/15x6/7,5 cm. Als vuistregel geldt: hoe dikker de
mop, hoe ouder.
De oudste kloostermoppen hadden hetzelfde
formaat als de tufstenen die uit de Eifel geïmporteerd werden.
Deze hadden de afmetingen van ca. 30-38 ×
14-18 × 8-12 cm (l × b × h).

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”

Volgens een artikel in Merlet zou in het Land van
Cuijk vanaf midden 15e eeuw een min of meer
standaard maat stenen zijn gebruikt van 29,5 x
14,5 x 7 cm.
Dit komt dus globaal overeen met de afmetingen
van de stenen in de kapel. Het zijn dus niet de
alleroudste stenen (kloostermoppen) die gebruikt
zijn met de bouw van de kapel. Op grond hiervan
kan men ook al aannemen dat een gemetselde
kapel niet voor 1424 gebouwd zal zijn.
Wel is het metselwerk van goede kwaliteit,
de kapel zal bij het herstel in 1822 vakkundig
vernieuwd zijn. De kapel kan verscheidene malen
eerder ook al eens herbouwd, vernieuwd of
uitgebreid zijn. Daarbij zullen de bruikbare kloostermoppen en de andere metselstenen beslist
opnieuw zijn gebruikt.

Groeningen: geen gehucht en
geen dorp
deel 7.
Na 1423 werd het onrustig hier gedurende
ongeveer 2 jaar. Kleefse en Kranenburgse bendes
trokken rovend, plunderend en brandstichtend
door het Cuijklandse gebied. Bemiddeling van o.a.
Johan de heer van Boxmeer en Udo den Boese de
heer van Vierlingsbeek hadden geen resultaat.
Volgens aantekeningen van A.F. van Beurden,
genomen uit het verstrooid geraakte archief
van Sasse van Ysselt van Boxmeer, werd in het
onrustige jaar 1424 in Groeningen een gilde
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dinsdag van 18.30 - 19.30 uur		
Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
dinsdag van 10.00 - 11.30 uur
Info 631839.
Jeu de Boules Joffershof			
dinsdag van 13.30 - 15.30 uur			
woensdag van 9.30 - 11.30 uur
donderdag van 9.30 - 11.30 uur
Info 631233
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof 			
donderdag van 14.00 - 16.00 uur
SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym in het
Joffershof
donderdag van 11.00 – 12.00 uur
Info 631839
SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof
vrijdag van 9.15 – 10.15 uur
van 10.30 – 11.30 uur
Info 631839
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof
1e zondag van de maand om 14.00 u.
Info 632028

Het oude gilde van Groeningen is dus al heel
lang nauw verbonden met de kapel. Be-brieft in
1494 maar mogelijk bestond het gilde al eerder.
Er is een akte uit begin 1400 waarin gesproken
wordt over “De bruderschap van Gruningen.” Het
lijkt heel logisch dat in de roerige jaren van vanaf
1350 tot 1427 er een defensieve samenwerking
was in de dorpen. Waarschijnlijk is de genoemde
“bruderschap” op enig moment overgegaan in
een beschuttersgilde, beschutters (beschermers)
van o.a. de kapel die toen is gebouwd. Maar ook
beschutters van “Huis en Heerd”.

Voor meer info kijk op onze website:
www.kbo-vierlingsbeek.nl

OPSCHOONDAG 19 SEPTEMBER

In samenwerking met de damesgymclub gaan we
op pad om Vierlingsbeek en Groeningen schoner
te maken en zwerfafval op te ruimen.

28.
“Wà stôdde dor toch te schôbbe; hêdde sôms
vleun?!”. Wat sta je daar toch te krabben. Heb je
soms vlooien?

LEZING LONGONTSTEKING EN
VACCINEREN

Op 23 september is er voor leden van de KBO
een lezing over longontsteking, die veroorzaakt
kan worden door de pneumokokkenbacterie. Bij
de griepprik wordt voor deze bacterie ook een
vaccinatie aangeboden voor ouderen in de leeftijdsgroep van 73 tot 79 jaar. Deze middag wordt
hierover meer informatie gegeven.

“’t Règent zien bèèst”. Het regent hard.
“Dor hêbbe ze de knap al ôp”. Daar hebben ze al
gegeten.

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op 11 en 25 september. Aanvang: 13.45 uur

“Pisvreej”. Gezegd van een zeer net, onberispelijk (vrouws)persoon. Wij brachten dat in de
beginfase van ons bestaan met name in verband
met koninginnen, hertoginnen en nonnen. Zij
hoefden immers nooit naar de wc. Zoiets laag bij
de gronds, zoiets vies, daar stonden zij ver boven.

VASTE ACTIVITEITEN VOLGENS
REGELGEVING RIVM

“Wà stôdde geej dor gezichte te sneeje! Môtte
sôms schiete?!”. Wat sta jij daar gezichten te
trekken! Heb je soms hoge nood?

KIENDATA KBO

Biljarten in het Joffershof
			
maandag- en donderdagmorgen;
dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag
Yoga in het Joffershof 			
maandag van 18.30 - 19.30 uur
(in basisschool)
dinsdagvan 8.45 – 9.45 uur

“Mèènde geej dè ’t net zô dreug is as vûrrig joar? “
“Ja”.
“D’r is êvvel tot now toe veul meer règen gevalle
as vûrrig jaor”.
“Ôp andere plâtse misschien wel, mà hier viel ’t
nogal mit”. ( Êvvel. Evenwel, overigens.).
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Of stuur een mail naar:
info@mantelzorglvc.nl. Deelnemers ontvangen na
aanmelding een link en uitleg voor deelname. Wie
meer informatie wil, kan ook bellen naar 0485 –
846 739.

“Dwalm”. Onnozel, buiten de werkelijkheid
verkerend figuur.
“Afsoebele”. Aflebberen.
“D’n dieje hêbbe ze ok goed onder ’t zift
getrokke”. Hij heeft veel te veel moeten betalen
voor die spullen.
“’n Kwèkske”. Een kwakje. Kan van alles zijn.
“Bezwiemd”. Buiten westen.
Nelson.

Cees Huijben bij een van de WensAmbulances

Als mantelzorger tijdelijk de zorg
overdragen? Deze checklist helpt

WensAmbulance Brabant

Op donderdagmiddag 17 september organiseert
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk in samenwerking met WensAmbulance Brabant een gratis
informatiebijeenkomst bij de Catharinahof in
Grave. Deze bijeenkomst is voor alle mantelzorgers uit Land van Cuijk die zorgen voor hun naaste
die thuis wonen of in een zorginstelling.
Nét opa geworden en graag nog een bezoekje
kunnen brengen aan je kleinzoon.
Een paar dagen met je vrouw en dochter naar
je geliefde vakantiehotel in Winterberg. Of met
de hele familie een laatste keer naar het strand.
WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke
mensen nog één keer naar hun favoriete plek.
Vrijwillig en voor niets
WensAmbulance Brabant vervoert en begeleidt
mensen uit Noord-Brabant en aangrenzende
regio’s. Dat gebeurt vanuit hospices, zieken- en
verpleeghuizen en vanuit huis. De eerste wensreis
vond plaats in de zomer van 2011. Momenteel
worden er honderden wensreizen per jaar gerealiseerd. En allemaal voor niets!
Ruim 150 vrijwilligers (verpleegkundigen en chauffeurs) en vier ambulances staan zeven dagen per
week dag en nacht klaar voor deze gratis service.
En íedereen is vrijwilliger!
Kom ook in actie!

Zorg en hulp aan een naaste kan intensief zijn.
Voor mantelzorgers die de zorg af en toe tijdelijk
willen overdragen aan iemand anders, is er nu een
hulpmiddel. Centrum Mantelzorg Land van Cuijk
biedt een checklist aan, speciaal om mantelzorgers te ondersteunen.
De checklist heeft de vorm van een klein,
handzaam boekje. Het geeft een beeld van de
zorgsituatie. Hiermee kan de vervanger van de
mantelzorger de juiste zorg en ondersteuning
bieden aan de zorgvrager.
Als mantelzorger wil je misschien ook wel eens
een weekendje weg of op vakantie? Je wilt er dan
op kunnen vertrouwen dat je naaste een prettige
tijd heeft en dat de verzorging goed wordt overgenomen. Ook is de checklist erg waardevol
wanneer een mantelzorger plots zelf in het ziekenhuis belandt.’
Onderdeel van de checklist is de mantelzorgpas
Deze biedt oplossing wanneer de mantelzorger
plotseling uitvalt. Een mantelzorger vermeldt twee
vertrouwde personen uit de omgeving op deze
pas. Met naam en telefoonnummer. De mantelzorger bewaart de mantelzorgpas vervolgens in
zijn of haar portemonnee. Hulpdiensten kijken
vaak in iemands portemonnee om de identiteit te
bepalen. Wanneer zij de mantelzorgpas vinden,
kunnen zij snel vervangers op de hoogte stellen
om de zorg over te nemen.

Kent u een zieke met een wens? Kunt u deze
vanwege de beperkte mobiliteit niet vervullen?
Kom naar de informatiebijeenkomst en laat u
informeren.
Aanmelden voor deze gratis informatiebijeenkomst
kan door voor 10 september een mail te sturen
naar info@mantelzorglvc.nl of via de website.
Datum en tijd: 17 september 2020 van 13.30 –
15.30 uur
Locatie: Catharinahof, Koninginnedijk 252 te
Grave

Meer informatie
Woensdag 16 september van 19.30 uur tot 20.00
uur organiseert Centrum Mantelzorg een webinar.
Een mantelzorgconsulent geeft dan
uitleg over de checklist en de mantelzorgpas. Mantelzorgers die willen
deelnemen, kunnen zich aanmelden via
de website: www.mantelzorglvc.nl.
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Stem op
Stichting Kerst Sing Along Vierlingsbeek-Groeningen
Stichting Kerst Sing Along Vierlingsbeek-Groeningen doet dit jaar ook mee met Rabo ClubSupport
van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen. Tussen 5 en 25 oktober 2020 kunt u als lid van de
Rabobank op ons stemmen. Elke stem is geld waard.
Wat gaan we doen?
We gaan weer een mooie bijeenkomst organiseren om het begin van de Kerst in te luiden. Het wordt
weer een stijlvol feest met veel muziek en cultuur door Vierlingsbeekse en Groeningse artiesten.
Het organiserend team is al druk in overleg om een bijeenkomst te organiseren die voldoet aan alle
bijzondere eisen van deze bijzondere tijd. Met de middelen van de Clubkas gaan we een mooie
ambiance creëren zodat iedereen in vrolijke kerstsferen kan komen.
Hoe kunt u stemmen?
Leden van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen ontvangen eind september een stembiljet.
Hierop staan de verdere instructies. Stemmen kan tot en met 25 oktober.
U kunt in totaal 5 stemmen uitbrengen met een maximum van 2 stemmen per stichting/vereniging.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u met het stemmen aan Stichting Kerst Sing Along denkt!
Vindt u het lastig om uw stem digitaal uit te brengen, dan is een telefoontje naar Joke Deriet
06-12621309 voldoende om het te regelen zoals u dat wenst.
Meer informatie is te vinden op: www.clubkascampagne.nl.
Alvast hartelijk bedankt voor uw stemmen!
Stichting Kerst Sing Along Vierlingsbeek-Groeningen

bijeenkomsten van Café Brein niet voort te zetten.
De “anderhalvemeter samenleving” is vooralsnog de nieuwe realiteit. Daarin zoeken we naar
nieuwe manieren om toch in contact met elkaar te
blijven. En daarom willen wij als werkgroep bekend
maken dat we 14 september een nieuwe Café
Brein organiseren. Het zal een digitale bijeenkomst zijn. U kunt via de laptop of computer
deelnemen aan een presentatie via ZOOM.

De afgelopen periode is er veel gebeurd, sinds
februari 2020 wordt Nederland geconfronteerd
met het coronavirus. Een nieuwe ziekte die bij de
één mild en bij de ander heftig verloopt. De coronacrisis heeft een grote impact op de zorg en onze
maatschappij. Vanuit de werkgroep hebben we
daarom ook besloten om de afgelopen periode de

Via onderstaande mailadressen kunt u zich
opgeven. Als u zich heeft opgegeven krijgt u van
ons een link met daarin de code om in te loggen.
Hiermee kunt u deelnemen aan de digitale bijeenkomst. Geef u zo snel mogelijk op voor deze
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interessante bijeenkomst. t/m 11 september 2020
kunt u zich opgeven.

levensvreugde van de lokale gemeenschap. Wij
vinden het heel relevant om hier een steentje aan
bij te dragen, want wij zorgen natuurlijk met name
voor goed eten, maar ook graag voor de buurt en
elkaar.”

Opgeven kan via:
cafebreinlvc@gmail.com
Brein@MedIctcare.nl

Meerwaarde zelfstandig winkelier benadrukken
De actie is een initiatief van het Vakcentrum,
de branchevereniging voor zelfstandig ondernemers met een supermarkt, foodspeciaalzaak
of een non-foodspeciaalzaak. Daar vallen ook
franchisenemers onder. Zij maken gebruik van
een landelijk merk, maar zijn wel zelfstandig
ondernemer.
Volgens het Vakcentrum is het belangrijk dat men
bij wet- en regelgeving, maar ook bij plaatselijke
ontwikkelingen rekening houdt met zelfstandig
winkeliers. Die zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de buurt, wijk of stad, zo stelt het
Vakcentrum. Om hier meer bewustzijn voor te
creëren, wil het Vakcentrum de gegeven reacties
dan ook presenteren aan het kabinet.

Wat kunt u verwachten van ons tijdens deze
bijeenkomst. Dhr. Roodbol verpleegkundig
specialist GGZ verbonden aan Radboud
UMC zal in deze digitale bijeenkomst uitleg en
informatie geven over het thema: ”gedragsverandering na NAH”.
Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor uw
vragen en het uitwisselen van ervaringen, ideeën
en tips. Dit kan via een chatfunctie.
De digitale bijeenkomst zal zijn op:
Maandag 14 september van 19.30 t/m 20.30 uur
Om 19.15 is er ruimte om in te loggen.

Hoe belangrijk is de zelfstandig
winkelier voor jouw dorp?

Guinness wereldrecord
Met het beschrijven van de Meerwaarde van de
zelfstandig winkelier help je de winkeliers ook
aan een Guinness wereldrecord. Het Vakcentrum
verwacht zoveel positieve reacties te ontvangen,
dat daarmee aan het eind van dit jaar de langste
kartonnen slinger ter wereld gemaakt kan
worden.

Beschrijf de meerwaarde en help mee aan een
wereldrecord.
Zelfstandig winkeliers zijn belangrijk voor
Nederland. Naast hun eigen winkel zijn ze vaak
actief in besturen en sponsoren ze tal van plaatselijke activiteiten. Dat is vanzelfsprekend, zo
vinden de zelfstandig winkeliers. Maar daardoor
lang niet altijd bekend. Vandaar dat zij iedereen
oproepen eens te beschrijven hoe belangrijk de
zelfstandige winkelier is voor de buurt, wijk of
stad. De reacties worden eind november aangeboden aan het kabinet. Bovendien worden alle
reacties gebundeld tot een Guinness wereldrecord, namelijk de langste kartonnen slinger.

De zelfstandig
winkelier heeft

meer
waarde

Reacties kunnen geschreven worden in een
groot Meerwaarde-boek. Dat ligt van
10 tot en met woensdag 14 september bij
PLUS Verbeeten in Overloon en Vierlingsbeek

Draag onze
meerwaarde uit
en help ons aan
een wereldrecord!

In het grote Meerwaarde-boek zijn voorbeelden
opgenomen van activiteiten die door de winkeliers worden ondersteund. Ook is de waarde van
die ondersteuning onderzocht. Nu willen wij ook
van de (sport)verenigingen, scholen, bejaardenhuizen etc. die steun ontvangen, zelf horen hoe
belangrijk de zelfstandig winkelier is.
“Wij ondersteunen zelf bijvoorbeeld veel plaatselijke sportverenigingen, lokale cultuurinitiatieven
en dragen bij aan diverse dorpsinitiatieven binnen
ons marktgebied.” zegt Jan Verbeeten van PLUS
Verbeeten. “Dat vinden wij belangrijk omdat het
verenigingsleven de ruggengraat van de lokale
leefbaarheid is. Daarnaast dragen lokale initiatieven op cultureel vlak bij aan het welzijn en
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De gemeente Boxmeer heeft vanaf 1 augustus
2020 afspraken gemaakt met Onafhankelijke
Zorgondersteuning Zuid (OZOZ) om een pilot uit
te voeren ten behoeve van cliëntondersteuning
en het bereiken van inwoners die nu niet bereikt
worden.

Voortaan dagelijks telefonisch
spreekuur “Uit elkaar. En dan?”
Een toegankelijk, laagdrempelig spreekuur
voor mensen met vragen rond scheiden of uit
elkaar gaan. Daar blijkt behoefte aan. Daarom
start het Scheidingsloket van Sociom met
een dagelijks telefonisch spreekuur voor alle
inwoners van het Land van Cuijk.

Alle cliënten van de gemeente, van jong tot oud,
hebben wettelijk recht op gratis en onafhankelijke
cliëntondersteuning.
OZOZ is een samenwerkingsverband van Astrid
Schut en Ellen van Steenveldt.

Uit elkaar. En dan?
Als jij en/of je partner hebben besloten om uit
elkaar te gaan, komt er veel op je af. Misschien
hebben jullie al kinderen samen, een huis, of
huisdieren. Dan moet je misschien een woning
regelen, een advocaat inschakelen, of je financiën
ineens zelf gaan beheren.

Astrid en Ellen zijn
breed inzetbare
professionals die de
Post-HBO opleiding
tot mantelzorgmakelaar hebben afgerond.
Zij zijn op de hoogte
van wet- en regelgeving
op het gebied van zorg, welzijn, wonen, arbeid,
inkomen en recht.

Omdat een scheiding ook altijd veel emotie met
zich meebrengt zijn de regelzaken die voortkomen uit een scheiding voor niemand makkelijk.
“Uit elkaar. En dan?” is een dagelijks telefonisch spreekuur waar je antwoorden krijgt op
al die regelzaken, maar ook tips en steun die je
kunt gebruiken wanneer je het bijvoorbeeld aan je
kinderen gaat vertellen.

Ellen en Astrid hebben een groot regionaal
netwerk en zijn op de hoogte van het actuele
ondersteuningsaanbod in de regio. Door hun
ervaring, kennis en netwerk te bundelen willen
zij mensen met een zorg- en of hulpvraag ondersteunen door hen te voorzien van informatie, in
contact brengen met de juiste instanties en het
uit handen nemen van praktisch regelwerk. Dit
doen zij door de cliënt in zijn kracht te zetten door
te denken in mogelijkheden en waar mogelijk het
netwerk van de cliënt te gebruiken.

Telefonisch spreekuur
Tel. 0485-700500, elke werkdag van
9.00 - 10.00 uur. E-mailen kan ook:
scheidingsloket@sociom.nl. Kijk voor
meer informatie op www.sociom.nl/
scheiden.

OZOZ richt zich ook op een proactieve benadering. Het uitgangspunt is dat inwoners die nu niet
worden bereikt, eerder worden bereikt, waardoor
er sneller en beter hulp geboden kan worden.
Zij richten zich hierbij op kwetsbare inwoners,
dit zijn niet alleen ouderen, maar ook bijvoorbeeld mensen met psychische kwetsbaarheid en
mensen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking.
Contactgegevens:
www.onafhankelijkezorgondersteuningzuid.nl
info@onafhankelijkezorgondersteuningzuid.nl
Telefoonnummer: 06-42852258

VPTZ: Hospice de Cocon en
Thuis: er zijn voor de ander
In hospice de Cocon te St. Anthonis, maar ook
bij mensen thuis in het Land van Cuijk, begeleidt
een team van betrokken en gedreven vrijwilligers
mensen in de laatste fase van hun leven om menswaardig te sterven. De afkorting VPTZ staat voor
vrijwilligers palliatieve terminale zorg.
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als ik dan weer thuis ben kan ik weer aan de slag.
Aan de voorbereiding van deze expositie ben ik al
meer dan anderhalf jaar bezig. De rode draad die
door deze expositie loopt is “bloemen”. Daarvoor
heb ik een 15-tal werken zoals stillevens, realistisch en deels abstract werk gemaakt. Ook heb ik
veelvuldig het paletmes gebruikt om de bloemen
te accentueren. De expositie is kleurrijk wat ook in
mijn bedoelding lag.

Na de corona-uitbraak gaat de ondersteuning en
begeleiding weer van start, en zijn vrijwilligers ‘die
er willen zijn voor de ander’ meer dan welkom.
Ondersteunende zorg door vrijwilligers
De vrijwilligers zijn gemotiveerde, evenwichtige en
integere mannen en vrouwen, die een luisterend
oor en emotionele ondersteuning kunnen bieden.
Zij hebben in hun begeleiding aandacht voor
zowel de lichamelijke als geestelijke situatie van
mensen die voor het afscheid van hun leven staan.
De ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan op de
behoeften en wensen van de gast of cliënt en de
directe naasten.

Ik zou zeggen kom vrijblijvend kijken, kijken en
misschien wel………...
De openingstijden van de expositie in het
Koningskerkje te Vierlingsbeek zijn:

Wat houdt het in?
Er is behoefte aan vrijwilligers in de directe zorg,
als aanvulling op en in samenwerking met de
mantelzorg en de professionele zorg. Bij directe
zorg valt te denken aan het helpen bij de lichamelijke verzorging, samen met de thuiszorg, of bij het
eten en drinken, voorlezen, zorg voor de gastenkamer en wat huishoudelijke taken.

zaterdag 26 en zondag 27 september van 11.0016.00 uur, zaterdag 3 en zondag 4 oktober van
11.00-16.00 uur.
De expositie wordt op zaterdag 26 september om
11 uur geopend door de Carnavalsburgemeester
Tonny Ebben in de tuin van het kerkje.

Medische zorg
De verpleegkundige zorg wordt geleverd door
een thuiszorgorganisatie. Voor de medische
begeleiding blijft in principe de eigen huisarts
verantwoordelijk.

U bent van harte welkom en tot ziens een dezer
dagen.

Aanmelden of vragen?
Neem contact met ons op: 0485-381927 of kijk op
de website: www.vptzlandvancuijk.nl

Theo

Mensen let goed op elkaar, houd 1,5meter afstand,
dank u wel!

koningskerkje

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.

“Bluumkes” (bloemen)
Mien bluumkes bluije altied.

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING
SENIOREN IN BOXMEER

Theo van Kessel -1959- autodidact kunstschilder, al als kind was ik veel met tekenen bezig,
daar is ook mij latere interesse voor de schilderkunst ontstaan. Iets creëren op een meestal groot
formaat doek vindt ik wel een mooie uitdaging.
Daar gaat meestal wel de nodige voorbereiding aan vooraf om uiteindelijk een goed ogend
kunstwerk te maken. Alles moet dan ook in de
puntjes kloppen, de verhouding, het kleurenpalet, de uitstraling. Meestal laat ik het bijna
voltooid kunstwerk enkele dagen op de schildersezel rusten en kijk dan af en toe op afstand erna,
zou ik nog iets moeten veranderen? Of ik maak
een wandeling, even het hoofd leeg maken en

Senioren die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor
minimaal 2x per maand (ook op zaterdag)
terecht in het Klooster Elsendael, Dokter
Peelenstraat 6-8. Boxmeer.
Voor informatie en een afspraak belt u naar het
landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf
een datum reserveren kan via de website:
www.goedkopekeuringen.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 40,00, 75+ groot
€ 50,00, C/D/E (ook voor code 95) € 70,00.
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Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de
locatie een afspraak te maken.

Hiermee werd het mogelijk een integraal en
volwaardig aanbod van algemene én complexe
kinderorthopedie aan te bieden in de regio
Oost-Nederland. Dit werd later in een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen
bekrachtigd. Op 2 september 2015 vond de eerste
operatie plaats in de nieuwe kinderkliniek. Naast
orthopedische behandelingen verzorgt de kinderkliniek inmiddels ook poliklinische behandelingen
op het gebied van revalidatie en reumatologie voor
kinderen en jongeren.

Voordat u naar de keuring gaat dient
er eerst een Gezondheidsverklaring
gekocht te worden en is verkrijgbaar bij
de gemeente en via internet op
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de
Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een
aantal weken duren voordat u de papieren die de
arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van het CBR
(per post of via de mail).

6000 consulten en 400 operaties
In de kinderkliniek worden kinderen behandeld
met allerlei aandoeningen, zowel conservatief (bijvoorbeeld een corset bij een scoliose) als
chirurgisch. Deze aandoeningen kunnen aangeboren zijn of op latere leeftijd zijn ontstaan zoals
bijvoorbeeld kinderreuma, na een trauma of
tijdens de groei. Ouders komen met hun kinderen
bijvoorbeeld als er sprake is van klompvoetjes,
heupdysplasie, voet of knie problematiek of de
zogenaamde x- of o-benen. Jaarlijks vinden
binnen de kinderkliniek een kleine 6000 consulten
plaats en verrichten we 400 operaties. Het aantal
operatiedagen werd in de afgelopen 5 jaar verdubbeld van 3 naar 6 per week. Ongeveer een kwart
van deze operaties zijn ingrepen aan de wervelkolom bij scoliose. De andere operaties variëren
van standsafwijkingen van armen, heupen en
benen tot knieoperaties door bijvoorbeeld sportletsel en ingrepen gericht op groeiremming van
benen of voeten. Hierdoor kunnen kinderen vaak
weer (pijnvrij) bewegen, lopen, rennen, spelen en
zelfs sporten.

De verwerking en beoordeling door het CBR kan
meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd
wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken
voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende
gemeenten zijn van harte welkom.

De Sint MaartensKinderkliniek
viert 5-jarig bestaan
Optimale kinderzorg in een prettige omgeving.
De Sint MaartensKinderkliniek bestaat 5
jaar. Sinds 2015 is de kinderkliniek gevestigd
in het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer.
Hier worden kinderen uit heel Nederland
met klachten op het gebied van houding en
beweging (skelet-, gewrichts- en spieraandoeningen) behandeld. Door deze samenwerking
is de gespecialiseerde zorg voor kinderen nog
verder verbeterd en uitgebreid.

Samenwerking gespecialiseerde kinderzorg
Om patiënten de allerbeste kinderzorg te
kunnen bieden, werken de specialisten van de
Maartenskliniek nauw samen met diverse specialisten en afdelingen van het Maasziekenhuis
Pantein. Bij bijzondere zorgvragen en complexe
problemen worden jonge patiënten ook gezien
door specialisten van het Radboudumc Amalia
kinderziekenhuis. Een orthopedisch chirurg uit
het Amalia kinderziekenhuis werkt deels in de
kinderkliniek en een kinderorthopeed van de
Maartenskliniek werkt ook gedeeltelijk in het
Amalia kinderziekenhuis. Ook de kinderreumatologen werken zowel in de kinderkliniek als in het
Amalia kinderziekenhuis. Dit betekent dat als de
zorg voor een patiënt toch in een academische
setting gegeven moet worden, de patiënt in veel
gevallen dezelfde specialist houdt. Deze samenwerking is wat de Sint MaartensKinderkliniek zo
uniek maakt. Alle partijen die nodig zijn om een
probleem met het bewegingsapparaat te behandelen zijn hier aanwezig. Vaak worden kinderen
terugverwezen naar de huisarts omdat bijvoorbeeld de orthopeed niets kan vinden of niets
meer kan doen. In de kinderkliniek kunnen we ze
vaak nog wel een oplossing bieden. Binnen de

Vijf jaar geleden sloegen de Sint Maartenskliniek,
Maasziekenhuis Pantein en het Radboudumc
Amalia kinderziekenhuis de handen ineen.

Foto: St. Maartenskliniek
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Kom op tijd
In de uitnodiging staan de locatie en het tijdstip.
Het is belangrijk om op tijd te komen. Op die
manier kunnen we met elkaar de verplichte afstand
van 1,5 meter aanhouden. De andere voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus
te voorkomen staan vermeld in de brief die de
meisjes ontvangen.

kinderkliniek zoeken we verder en kunnen we snel
andere specialisten inschakelen.
Optimale kinderzorg in een prettige omgeving
Binnen de kinderkliniek is alles erop gericht dat
de zorg rondom het kind goed verloopt. Op de
poli kunnen kinderen en hun ouders snel (binnen
3 weken) terecht en de afstemming met specialisten is laagdrempelig. Vanzelfsprekend kunnen
ouders bij hun kind blijven slapen als hun kind
opgenomen wordt op de afdeling Kind van het
Maasziekenhuis. Daarnaast proberen we altijd om
kinderen met dezelfde aandoening bij elkaar op
de kamer te leggen, zodat ze steun hebben aan
elkaar en ervaringen kunnen uitwisselen.
Toekomst
In de kinderkliniek maken wij de hoogste
kwaliteit kinderorthopedie bereikbaar voor heel
Nederland. Onze ambitie is om samen als Sint
Maartenskliniek, Maasziekenhuis Pantein en
Radboudumc Amalia kinderziekenhuis de zorg
voor kinderen met houdings- en bewegingsproblemen op het hoogste nationale en internationale
niveau geïntegreerd te verzorgen.

Heb je gezondheidsklachten? Dan geldt: blijf
thuis.
Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verlies van reuk of smaak of verhoging? Blijf dan
thuis en maak een nieuwe afspraak. Maak ook een
nieuwe afspraak als jijzelf of iemand uit je gezin
koorts, benauwdheidsklachten of corona heeft of
in quarantaine is. Neem dan contact met ons op
via 088 368 6555 (werkdagen van 08.30-17.00
uur).
Meer informatie
Op rijksvaccinatieprogramma.nl vind je antwoord
op veel gestelde vragen over de HPV-vaccinatie.
Heb je andere vragen? Bel ons dan op werkdagen
tussen 08.30 en 17.00 uur op 0900 463 64 43.
Onze medewerkers staan je graag te woord.

Treffer

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

GGD PRIKT EN
BESCHERMT TEGEN
BAARMOEDERHALSKANKER
Eind augustus ontvingen meisjes die dit jaar
13 worden een oproep voor de HPV-vaccinatie.
Dit voorjaar gingen de vaccinaties niet door
om de kans op besmetting met het coronavirus
te voorkomen. Om de voorzorgsmaatregelen te handhaven en zo de verspreiding van
het coronavirus te voorkomen, nodigen wij
vanaf dit najaar meisjes individueel uit voor de
HPV-vaccinatie.

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

De GGD organiseert de vaccinaties passend bij
de actuele coronamaatregelen
Uiteraard nemen we maatregelen om iedereen op
een veilige manier te kunnen ontvangen. Als GGD
houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM,
zodat we het vaccineren veilig uitvoeren.
Op onze GGD locaties is een looproute ingericht.
Jongeren worden één voor één opgeroepen, zodat
er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het
prikken zelf duurt ongeveer 10 seconden, er is
minimaal en vluchtig contact. Onze medewerkers
reinigen tussen het prikken door hun handen.
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Ontmoet

☞

adverteren
doet verkopen

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

20% KORTING OP RAAMDECORATIE
Actie geldt van 7 t/m 19 september 2020. Vraag naar de voorwaarden.

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

GORDIJNEN • VLOEREN • RAAMDECORATIE • KLEUR- & INTERIEURADVIES
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Warme Bakker Degen
Reclame 14 t/m 19 september
 Peer karamelvlaai
 Waldkornbrood
 Kaiserbroodje
Reclame 21 t/m 26 september
 Kleine pruimenvlaai
 Tarwebrood
 8 Worstenbroodjes + 2 gratis

€ 11,25
€ 2,60
€ 0,30
€
€

5,25
2,10

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

APK, onderhoud en reparatie.
in- en verkoop van alle merken
Molenweg 1
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020




















Hoge kortingen op e-bikes, onderdelen,
kleding, racefietsen en veel meer!
Profiteer in de winkel van kortingen tot 50%
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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

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

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop

rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect

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

Boukje Weel
Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T 0478 - 561156
I www.boukjeweel.nl
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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

Iedereen is uniek!

Dé metsel- en tegelspecialist

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

06-30003764

kijk op de website www.salontoine.nl

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356
Te Koop

www.johnebbers.nl

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

06-30003764

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

www.johnebbers.nl

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

Gespecialiseerd in:
Spoorstraat 10
• Elektrisch ontharen
5821 BD Vierlingsbeek
(Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
Telefoon: 06-290 78 108
• De diabetische voet
www. beautysalon-chantal.nl
(Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
& Beauty voet info@beautysalon-chantal.nl
• DeWellness
reumatische
(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

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

Café - Zaal

De Zandpoort

Restaurant - Grand café - Proeverij

Belt u gerust voor informatie en/of 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

Groeningen

24
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Groeningsestraat
40 • 5826AD Groeningen
Ria
Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

• 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

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

Lakverven van
Teolin

Klimaat
Verwarming

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels!

Overloon-Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

Lakverven van TEOLIN

Belangrijke telefoonnummers:

Een hoogwaardig product voor een
zeer scherpe prijs!

112
		
		
0900-8880
		
		
0900-8844

Op kleur te maken terwijl u wacht!

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

