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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 16 februari 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 3 10 februari 2021

Komende zaterdag 13 februari gaat een knala-
ovend worden. Het is Zittingsaovend, Hittenavond, 
Kèèstenebal, Liedjesavond en ‘quiz ‘k wét ut’ aovend 
in’en. Het wordt vermakelijk kijken, lachen, luisteren, 
nadenken. Het is een avondje uit voor de buis. 
Aow Prins Ton en Aow Prins Ger gaan de avond 
live presenteren in de livestream. Zij laten een keur 
van Vierlingsbeeks-Groeningse artiesten de revue 
passeren. Bijna allemaal hartstikke nieuw, actueel, up 
to date en to the point tot vandaag. Wat zeggen we… 
tot het uur NU: zaterdag 13 februari 20:11 uur.

Zorg dat u het LANGEN ÔJJEM étepakket besteld 
hebt. Voor € 15,00 heb je een heerlijk snack-drank 
pakket voor 2 personen, keuze uut 3 verschillende 
pakketten, inclusief een lutje vur de loterij. Mit dit lutje 
zien op dizzen aovend prachtige prieze te winnen en 
mit zo’n 2-persoonpakket steunde ôk nog dun langen 
aovend LANGEN ÔJJEM mit éte van ége BÔJJEM. 
As ge thuus mit z’n vieren ziet kunde ut bèèste 2 
pakketen bestelle wa! Bestel mar- bestel mar- bestel 
mar, mar wel vur vrijdag 23:11 uur op www.vierlings-
beek-groeningen . (klik op ‘verkoop/verhuur’ dan 

kumt ut goed). Invulle en gelijk betale dan wurd ut 
zaoterdag tussen 12 en 17 uur thuus bezurgd.

Let goed op, bereid ow goed vur en houw op tied 
pen en papier bej de hàànd want as de quiz ‘k 
wét ut begint ziede te laat. Niet onbelangriek is de 
HOOFDPRIES: een privé rondvlucht bôve Bèèk mit 
un ègusse privepiloot. Echt woar. 

Dus zet ow tillevisie of computer an en gut mit det 
ding noar www.dekeieschieters.nl of noar facebook 
www.facebook.com/cvdekeieschieters. Wil ut nie 
lukke dan bel gewoon iefkes iemand van onder-
staande personen

KEI VEUL PLEZIER ZAOTERDAG 13 FEB. START
20:11 UUR. Maar daovur is’r ok al moi beeld en 
gezellige muziek, um im stimmung zu kommen.

LANGEN ÔJJEM belòòft un knalaovend te worre.

Rob van Berlo: 0657518055 - Arnold Heuven: 
0653228657 - Joop Verbeeten: 0654661196

LANGEN ÔJJEM belòòft un knalaovend te worre.
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Van de Redactie:

• In een streekkrant lazen we het artikel 
over het beschilderen van zwerfstenen 
door onze plaatsgenoot Natasja Hendriks 
en haar zoon Joos. De stenen worden op 
verschillende plaatsen in Vierlingsbeek 
neergelegd. 
Wat een leuke hobby om de coronatijd 
mee door te komen, zeker als je dit met je 
familie kunt doen! Het is ook zeker waard 
om te vermelden dat bezoekers aan het 
kerkhof een steen uit de daar geplaatste 
emmer kunnen nemen, en dit bij het graf 
van een dierbare neer kunnen leggen. 

• De meeste ouderen onder ons (ouder dan 
80) hebben reeds een afspraak kunnen 
maken om zich te laten vaccineren. Nu is 
de dichtstbijzijnde vaccinatie-locatie nog 
Venlo, Helmond of Wijchen, Hopelijk komt 
daar binnenkort ook Boxmeer bij. 

• Beetje bij beetje worden de regels ter 
bestrijding van het Coronavirus versoepeld. 
Het zijn kleine stapjes, want nog steeds 
geldt: haastige spoed is zelden goed. 

Pas goed op elkaar!

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Adrienne van Groenland, 
Frank van Bommel
Tel: 06-41209403

redactie@dorpsbladglobaal.nl
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
abonnement@dorpsbladglobaal.nl
 
Abonnementsprijs: € 12.50
IBAN: NL77RABO0154392502
 
www.dorpsbladglobaal.nl 

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.

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

2021

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:

13 feb Langen Ojjem mit ètè van ège Bôjjem;
 aanvang 20:11 uur, livestream te openen
 vanaf 19:11 uur
13 feb Basisschool Groep 8 Flessenactie
 Tussen 12 en 2 uur
27 febr Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
2 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
23 mrt Basisschool Laurentiushof:
 kledinginzameling
27 mrt Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
6 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
20 en RKVV-Volharding:
21 apr Jaarlijkse bloemenactie
24 apr Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
4 mei Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
29 mei Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
1 juni Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
12 juni Stichting Op De Tôffel:
 Op De Tôffel 2021
26 juni Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
26 juni Zanggroep Evergreen
 Vierlingsbeek: Muziek op de Maas
6 juli Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
31 juli Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
28 aug Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
29 aug GroeVie: Family Obstacle Run 
 Vierlingsbeek
7 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
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!
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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
5 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
2 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
14 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum:
 Receptie
19 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum:
 Reünie
27 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum:
 Feestavond
28 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum:
 Jeugd Sleuteloverdracht
7 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof

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

Flessenactie Groep 8
Basisschool Laurentiushof

Wegens afgelasting een nieuwe datum!
Flessen inzamelactie Basisschool 
Laurentiushof.

Op zaterdag 13 februari tussen 12.00 en 14.00 
uur komen de leerlingen van groep 8 bij u langs 
de deur om lege flessen op te halen ter spon-
soring van het Efteling uitje van groep 8. Met 
het opgehaalde bedrag van de flessen hopen 
ze de kosten laag te houden en er een mooie 
herinneringsdag van te kunnen maken. Mocht 
u vanwege de Corona maatregelen het niet 
fijn vinden om aan de deur de flessen over-
dracht te doen, dan geven de kinderen u de 
gepaste afstand. U mag het natuurlijk ook al bij 
de voordeur klaar zetten. Alle beetjes helpen en 
zijn welkom.

Alvast hartelijk bedankt namens alle leerlingen 
van groep 8

NIEUWE DIERENVERBLIJVEN

Het is al heel veel mensen opgevallen dat er 
nieuwe dierenverblijven gemaakt zijn in de dieren-
weide aan de Spoorstraat. 
Het kippenhok in de vorm van een hooiberg 
springt het meest in het oog en is, op een 
tweede schilderbeurt na, klaar. De kippen 

hebben een stok om te slapen en de legnest in 
het nieuwe hok. Er wordt ons vaak gevraagd 
waarom er een nieuw hok gemaakt is. Dat is 
omdat we de kippen beter willen beschermen 
tegen kleine roofdieren terwijl de grotere dieren 
gewoon in hun vertrouwde hok terecht kunnen. 
De pauwen overnachten hoog in de berken-
bomen die in de wei staan. Het kippenhok kan 
gesloten worden zodat we roofdieren buiten 
kunnen houden. Het luikje is momenteel voor 
een deel afgesloten omdat we de dwerggeiten 
niet in het kippenhok willen hebben. Daarnaast 
is er een huisje voor de eenden op de vlonder in 
de vijver gemaakt. Ook aan de vogels is gedacht. 
In de bomen zijn nestkastjes opgehangen voor 
kool- en pimpelmezen en mussen.

Voor het maken van de dierenverblijven is 
zoveel mogelijk afgedankt materiaal gebruikt. 
Omdat alles vrijwillig gebeurd blijven de kosten 
laag. We willen hiervoor wel een aantal mensen 
bedanken. Op de eerste plaats de heer Hamers 
van Hamers Leidingtechniek uit Beugen. Al het 
hout is afkomstig van de verpakkingskratten die 
we gratis bij hem konden ophalen. Ook Bernie 
Kusters voor het lenen van de grote aanhang-
wagen om de partij hout naar Vierlingsbeek te 
brengen. En Schildersbedrijf Creemers voor het 
glas voor de raampjes en voor de deur van het 
kippenhok.

Dan nog een verzoek aan de hondenbaasjes 
om hun dieren niet uit te laten op het gras bij 
de dierenweide, tussen de verharde paden en 
de parkeerplaats voor de auto’s. Enthousiaste 
kinderen en ook volwassen die op het hek af 
lopen om de dieren te voeren, hebben regelmatig 
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poep aan hun schoenen. En mocht het een keer 
fout gaat, wees dan zo sportief om de poep op 
te ruimen.

Laat het voorjaar maar komen.
We merken dat de dieren er zin in hebben. 

Hallo nieuwe inwoner(s)
Wij als Dorpsraad Vierlingsbeek hebben al enkele 
jaren het gevoel dat we onze nieuwe inwoners wat 
beter willen leren kennen en vooral ook welkom 
willen heten. Hiervoor hebben we enkele jaren 
terug ook al eens een poging gedaan. Destijds 
met het idee om dat, op een bepaalde dag, met 
alle nieuwe inwoners  te “vieren”.  Het viel echter 
niet mee om de nieuwe inwoner(s) op  die wijze 
welkom te heten. 

Vandaar dat we het initiatief een nieuw leven willen 
inblazen. Nu op een manier dat we niet afhanke-
lijk zijn van een bepaalde dag. Laat de Dorpsraad 
Vierlingsbeek, via een mailtje, briefje in de bus bij 
één van de bestuursleden of een telefoontje weten 
als er een nieuwe buurtgenoot is komen wonen.      
Dan zorgen wij voor een leuk presentje voor deze 
nieuwe inwoner(s). 
Wij zijn afhankelijk van jullie meldingen. Van de 
gemeente krijgen we geen gegevens i.v.m. de wet 
op de privacy. 

Dorpsraad Vierlingsbeek
Dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl

Word jij ook enthousiast van het meedenken over 
de toekomst van ons dorp maar heb je weinig tijd 
of simpelweg nooit aan gedacht hoe je hieraan 
mee kunt doen?
Nu is er de mogelijkheid om met maar 2 avonden 
in de komende periode (maart t/m juni 2021) mee 
te werken aan een plan hoe wij ONS Vierlingsbeek 
in de toekomst in de nieuwe gemeente Land van 
Cuijk graag willen gaan zien.
Dit natuurlijk met al onze mooie bezienswaardig-
heden, geschiedenis, alle faciliteiten en natuurlijk 
ook de tekortkomingen. Kernendemocratie biedt 
juist een platform met mogelijkheden de tekortko-
mingen op te lossen. 

Voor dit plan zoeken wij een enthousiaste groep 
mensen in alle leeftijdscategorieën!
Heb je hier interesse in of wil je graag meer infor-
matie hierover, meld je dan bij:
dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl. 

Kak in de bak.

Het is al weer bijna een jaar geleden dat we aan 
het Makkenpad enkele afvalbakken voor honden-
poep geplaatst hebben. We kunnen gerust 
constateren dat alle moeite niet voor niets is 
geweest. Veel hondenbaasjes maken gebruik 
van deze bakken, tot groot genoegen van ons 
allemaal. Dat is zonder meer een compliment aan 
deze hondenbezitters.

Bovenal gaat er een groot compliment naar een 
zestal hondenbaasjes die trouw ervoor zorgen 
dat de bakken geleegd worden. Fijn ook dat de 
gemeente de verzamelde zakken meeneemt.
In deze tijd waarin velen een wandeling maken zal 
het U vast opgevallen zijn dat er plekken in ons 
dorp zijn waar ook flink overlast van hondenpoep 
is. Als U denkt dat er in Uw buurt ook wel zo’n 
bak gewenst is, neem dan contact met mij op. 
We bekijken dan, natuurlijk in overleg met onze 
gemeente, of het mogelijk is. Voorwaarde voor 
plaatsing is wèl dat U iemand vindt die bereid is 
deze bakken te legen als ze vol zijn.

Met vriendelijke groet,
Namens de dorpsraad,
Rein Verhoeven.
06-28578247
reinverhoeven@gmail.com 



5



6

Foto Hoek Grotestraat – Staayweg.
Foto A00807 uit collectie De Oude Schoenendoos.

Het fotobord geeft een ansichtkaart weer uit ± 
1936. Rechts net zichtbaar het pand van de familie 
Wijnhoven: hierin was een exportslagerij en café-
biljart gevestigd. Geslachte varkens werden toen 
al o.a. naar Duitsland geëxporteerd. Er was ook 
een pension, waar regelmatig notaris-kandi-
daten logeerden. Van hen leerde de Vierlingsbeek 
jeugd toneelspelen. Het gebouw brandde in 1933 
grotendeels af, maar werd herbouwd. Aan de 
Grotestraat kwam toen een terras voor het café. 
In die jaren dertig was het mevrouw Wijnhoven, 
van Duitse afkomst, die volgens Duits gebruik met 
Kerstmis een kerstboom voor het huis liet zetten 
en prachtig versierde. 
Aan de andere kant van de Staaiweg, nog 
lang Staayweg geschreven, het grote huis met 
bijgebouw: het was de notariswoning met kantoor, 
aanvankelijk notaris Brabers, later Berendsen. 
Helemaal links op de foto een huis met een 
vlag: hier waren in de tijd van de mobilisatie 
Nederlandse militairen gelegerd. Daar woonden de 
dames Wijnhoven.
Daarnaast, net niet zichtbaar, was de winkel van 
“Toon Tik”: hij was horlogemaker. Na de oorlog 
woonde op deze hoogte juwelier en horlogemaker 
Joost van de Weegh. In het witte huis woonden de 
dames De Lang Evertsen, zij hadden een winkel 
in manufacturen en snoep. Na de oorlog hebben 
ze de snoepwinkel voortgezet in hun nieuwe huis, 
Grotestraat 90. In het dan volgende huis woonde 
de fam. Jan Cortenbach: door de week was hij 
"snijer" (kleermaker) en in het weekend barbier. De 
meeste mannen schoren zich slechts 1x per week. 
Hierachter niet meer zichtbaar op de foto stond 
café en schildersbedrijf Janssen en daarnaast 
stond de winkel van Heijnen. Al deze huizen waren 
tegen elkaar gebouwd. 
Links staat een wegwijzer die aangeeft dat de weg 
naar Nijmegen via Bergen liep, de Rijksweg. In het 
midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw is 
hier de doorbraak gemaakt en de Laurentiusstraat 
aangelegd. 
Duidelijk is te zien hoe de Grotestraat kronkelde 
tussen de huizen door. Op dit punt was ook nog 
geen kruising maar een T-splitsing. Aangezien 
eind 1944 al deze huizen ( tussen Watermolen 

en Spoorstraat ) zijn verwoest, heeft men bij de 
herbouw de nieuwe huizen verder van de weg 
gebouwd en later de Grotestraat recht getrokken: 
zie op de website foto A06605. Op die foto is ook 
duidelijk te zien dat snel na de oorlog herbouwd is. 

Dit fotobord staat in de berm ter hoogte van 
Grotestraat 94. 
Kijk voor meer foto’s op
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl,
bv. A20416, een oudere foto van 
ditzelfde punt uit een andere ooghoek.

Peter Verdijk.

We blijven foto’s tonen waarvan we niet weten 
wie of wat erop staat. Twee heel verschillende 
deze keer. De 1e foto, de boerderij A18313, stond 
misschien in Siberië, maar zelfs dat is niet zeker. 
Hij kan ook in Maashees of op een andere plaats 
hebben gestaan. 

A18313
De 2e foto is een onbekende man, nr. 20433. 
Op de site kunt u de foto vergroten zodat u het 
gezicht beter kunt herkennen.

20433
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Onze tentoonstelling hebben we helaas weer 
moeten verzetten. De maatregelen zijn zodanig dat 
wij het niet aandurven om het evenement door te 
laten gaan. Het is wel mooi als er mensen komen 
kijken wanneer je zoiets doet. 
Volgend jaar bestaat de Oude Schoenendoos 40 
jaar. Reden om dan een grotere tentoonstelling 
te houden. De tentoonstelling is dan waarschijn-
lijk wat uitgebreider. De locatie is 
dan een verrassing. De datum ook. 
Volgende keer meer.

Houd het goed en blijf gezond

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Berichten uit het veld

Zoals elk jaar, is er ook dit jaar een Midwintertelling 
van watervogels. Omdat ik het leuk vind en het 
al heel lang doe, tel ik ook alle roofvogels en een 
aantal bijzondere overwinteraars. Bij voorkeur 
moet de Midwintertelling uitgevoerd worden in 
het midden van januari, dus stap ik op 16 januari 
op de fiets samen met mijn vaste telmaat. Het 
is steenkoud, maar dat heb je soms in januari. 
In de boomgaard aan de overkant van de weg 
bij de watermolen, zitten de Kramsvogels nog 
steeds te snoepen van de gevallen appels. Verder 
is het daar heel erg rustig. Een eindje verderop, 
op de Warmeer, is ook al niet veel vogelactiviteit 
te bespeuren. Het water is gedeeltelijk bevroren. 
Enigszins teleurgesteld vervolgen we onze 
fietstocht richting Maashees. Daar worden we 
ruimschoots beloond. In het weiland langs de Mgr 
Geurtsstraat zitten honderden ganzen. Het zijn 
vooral Kolganzen, maar er zitten ook een paar 
Grauwe Ganzen tussen en ook, heel eenzaam, een 
Brandgans. 
De Kolganzen zijn duidelijk te herkennen aan de 
zwarte dwarsstrepen op de buik en de witte bles 
boven de snavel van de oudere vogels. De jonge 
vogels hebben dat nog niet.
We maken een rondje over de Campagne en 
fietsen weer terug naar Maashees. Onze vingers 
zijn inmiddels redelijk koud geworden. We draaien 
de Vennenweg op. In het Raaijveld zit ook een 
grote groep Kolganzen en nu zitten er een paar 
Nijlganzen tussen.
We speuren de weilanden af. In de verte zien we 
een vijftal Knobbelzwanen. Die zijn hier al enkele 
jaren aanwezig op nagenoeg dezelfde plek. 
Terwijl we naar de zwanen kijken hoor ik gepiep 
in de lucht en bijna meteen strijkt een groep 
Graspiepers neer in het grasland vlak voor ons. De 
Graspieper is een slank vogeltje, bruin gestreept 
op de rug en met een vuilwitte buik. De Graspieper 
is ongeveer zo groot als een Kwikstaart en hij 
loopt met schokkende bewegingen.

Door hun schutkleur vallen ze nauwelijks op in het 
gras. Met enige moeite kunnen we er 20 tellen. In 

de winter zie je ze hier niet zo vaak. Vermoedelijk 
zijn het late doortrekkers uit Scandinavië of heel 
vroege terugtrekkers. Best wel een bijzondere 
waarneming voor ons.

Graspieper (foto Ton Loeffen)

We vervolgen onze fietstocht. Door de kou 
beginnen onze tenen ook al koud te worden. We 
steken het spoor over en via de Loobeek fietsen 
we terug naar Smakt en van daaruit langs de beek 
naar Holthees. Door de sterke stroming en de 
hoge waterstand is het rustig op de beek. Onze 
tocht gaat verder richting Vierlingsbeek. Even 
buiten Holthees valt ons een Buizerd op die niet 
erg schuw is. 

“Gewone” Buizerd (foto Ton Loeffen)

Voorzichtig benaderen we hem, zodat we hem 
goed kunnen bekijken. Hij blijft rustig op een 
paaltje zitten. Door onze verrekijkers zien we dat 
hij sterk bevederde poten heeft. De veertjes reiken 
tot aan zijn tenen. Dit is het typische kenmerk van 
de Ruigpootbuizerd.

Ruigpootbuizerd (foto Internet)
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De Ruigpootbuizerd lijkt heel sterk op de gewone 
Buizerd, maar behalve de bevederde (ruige) poten 
heeft hij ook een zwarte eindband aan de staart. 
De Ruigpootbuizerd broedt in het arctisch gebied. 
Hij heeft de bevederde poten om minder snel af te 
koelen in de poolkou. Ze overwinteren 2000 - 2500 
kilometer ten zuiden van hun broedgebied. Ook 
in Nederland komen ze voor in de winter, maar 
meestal niet zo ver naar het zuiden. Het was voor 
ons dan ook een heel bijzondere ervaring om hem 
hier en van zo dichtbij te zien.
Voldaan fietsen we terug naar huis, maar niet 
voordat we verwonderd hebben staan kijken naar 
de honderden Groenlingen en Vinken die opvlogen 
vanaf de kruidenrijke akker langs de Makkenweg. 

Ton van den Berg

Column vitaliteit (24)

“Première”
In mijn ontwikkeling als fysiotherapeut op het gebied 
van aanhoudende pijnklachten ben ik in toenemende 
mate geïnteresseerd geraakt in het Boeddhisme. Ik 
lees niet alleen over het boeddhisme maar verdiep 
me ook in andere levenskunsten. Wat me met name 
aanspreekt zijn de vele overeenkomsten tussen 
verschillende stromingen, wanneer het “religieuze 
sausje” er af is. Je zult me niet snel in een oranje jurk 
met een kaal koppie door het dorp zien lopen maar 
ik lees er graag over, volg cursussen en mediteer 
bijna dagelijks. Het helpt mij persoonlijk om mijn 
eigen uitdagingen vanuit een positieve balans aan te 
kunnen gaan en merk dat ik hier ook in mijn werk als 
zorgprofessional mijn voordeel mee doe. 

Uit het boeddhisme voortgekomen toepassingen 
als “mindfulness” en “yoga” zijn algemeen geac-
cepteerd en in toenemende mate populair. Deze 
toepassingen worden ook wetenschappelijk onder-
zocht en op deze wijze in verband gebracht met een 
toename van algemeen welbevinden.

Maar…

• Zijn we ons er van bewust dat deze toepas-
singen voortkomen uit het boeddhisme?

• Zijn we ons bewust van andere waardevolle 
inzichten uit het boeddhisme?

• Kennen we het verhaal van de Boeddha?
• Zijn de wijsheden uit de leer van de Boeddha, 

ontstaan 2.500 jaar geleden, ook nu nog van 
toepassing?

Het is mijn interpretatie dat het boeddhisme in het 
“westen” gebukt gaat onder een religieus, mystiek 
en zweverig dogma. Het is mijn overtuiging dat het 
boeddhisme in de zuiverste vorm juist een hele 
concrete levenskunst is, welke op een positieve 
manier bij kan dragen aan de balans van ieder 
individu als ook aan de balans binnen de samenle-
ving, op aarde, in het universum…

Dit is voor mij de reden geweest om een 
Nederlandse ondertiteling te schrijven voor “the 
legend of Buddha”; een animatiefilm welke op een 
laagdrempelige manier het verhaal van het leven 
van de Boeddha vertelt en de daaruit voortvloei-
ende inzichten. Het is een monnikenwerk geweest 
maar het was de moeite waard. 

Uiteindelijk gaat het om het daadwerkelijk 
toepassen van deze inzichten. 

Met de juiste zienswijze; vrij van oordeel, vrij van 
gehechtheid, vrij van angst. Vanuit nieuwsgierig-
heid, vanuit mildheid, vanuit het MIDDENPAD.

De film is te zien op www.youtube.com ; 
zoek op het kanaal van “pijnontmaskerd” 
(PIJNONTMASKERD NL - YouTube) of op “legend 
of buddha nederlands ontertiteld” (Directe link: 
Legend Of Buddha (nederlands ondertiteld) 
- YouTube).

Ik ben heel benieuwd naar eventuele reacties. Laat 
me weten wat je er van vindt; wat is voor jou de 
belangrijkste boodschap? Vind je het prettig om 
te kijken, vind je het helemaal niks of levert het 
wellicht weerstand op?

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”

Groeningen: geen gehucht en 
geen dorp 
deel 17.

Verbindingen. 
Van 1850-1852 werd de weg van Venray via 
Groeningen naar Grave verhard. In 1882 werd de 
spoorlijn aangelegd en het station gebouwd. Ook 
werden er wegen aangelegd of verlegd om het 
station bereikbaar te maken voor de omliggende 
dorpen.



9

Via de goede infrastructuur in Vierlingsbeek konden 
producten worden afgevoerd zoals hout, suiker-
bieten, aardappels enz. 
Ook voor de aanvoer van o.a. bouwmateriaal, 
kunstmest en veevoer was de spoorlijn en het station 
belangrijk. Kortom Vierlingsbeek / Groeningen en de 
andere dorpen werden bereikbaar.

Nieuwe uitvindingen als de telegraaf, de telefoon 
en de auto deden hun intrede. In Vierlingsbeek/
Groeningen werd van gemeentewege een telefoon-
houder benoemd. De telefoonhouder had tot taak 
wacht te houden bij de enige telefoon van het dorp 
en degene te waarschuwen die telefoon kreeg. Later 
kwam dan de verbinding via het postkantoor tot 
stand. 
Die verbinding moest van tevoren worden 
aangevraagd. 
Als de verbinding werd gelegd kwam de telefoon-
houder waarschuwen:

“ Het kumt eran”. 

In 1914 stichtte de provincie Noord-Brabant de 
PNEM, het provinciaal elektriciteitsbedrijf dat op 
vele plaatsen goedkope stroom leverde. 

38.
Verhoeven en Denen – gezworen kameraden - 
hadden afgelopen week immers goed getraind 
en op hun spel van de voorafgaande twee 
wedstrijden was weinig aan te merken geweest.

Hoewel fervente bierliefhebbers, hadden zij het 
de avond tevoren rustig aan gedaan. Een potje 
of acht tijdens een biljartpartij in café Willem de 
Bruijn aan het spoor.
In de kleedkamer van Grubbenvorst las de 
trainer de opstelling voor. Verhoeven en Denen 
stonden niet in de basis. Zij waren deze middag 
aangewezen als wisselspeler. Zij hadden niet 
serieus naar de wedstrijd toegeleefd, voegde hij 
er nog aan toe.
Aha, waaide de wind uit die hoek? Had iemand 
de trainer of het bestuur in het oor gefluis-
terd dat Verhoeven en Denen de avond tevoren 
“hadden zitten zuipen”bij de Bruijn?
Waarschijnlijk wel, hoe kon hij dat anders 
weten?
De mededeling kwam hard aan bij de wisselspe-
lers. Hier hadden zij totaal geen rekening mee 
gehouden. 
Ze keken elkaar heel even aan. Een blik was 
voldoende om een gezamenlijke beslissing te 
nemen. Niet meteen omkleden maar even naar 
buiten om met elkaar te overleggen.
Buiten, op een muurtje, zat Thei Knoep een 
sigaret te roken.
“Hoeven jullie niet te spelen”, vroeg hij aan het 
duo.
Zij schudden hun hoofd.
“Zijn jullie niet goed genoeg dan?”, vroeg Thei 
Knoep. 
De twee haalden hun schouders op. Het had 
geen enkele zin, hier nader op in te gaan.
“Mooi klote, anderhalf uur op een harde bank 
zitten en niet mee mogen doen”, zei Thei. 
“Ga met mij mee een ritje maken. Zit je veel 
makkelijker”.
“Laat ze de pest krijgen, hier”, zei Verhoeven.
Twee minuten later reed de bus weg. Thei Knoep 
aan het stuur. Verhoeven en Denen waren de 
enige passagiers.
Het in het vooruitzicht gestelde ritje van Thei 
Knoep duurde niet zo lang. Na vijfhonderd meter 
stopte de bus al. Bij een café waarvan de deur 
uitnodigend openstond.
Het drietal wist niet hoe gauw ze binnen 
moesten komen. Hun dorst was dan ook groot.
De kastelein tapte een voortreffelijk glas bier, 
Thei Knoep vertelde prachtige verhalen en op 
de platen zaten de nieuwste Duitse schlagers. 
Ondanks de tegenvaller eerder die dag, die hen 
een knap chagrijnig humeur had opgeleverd, 
werd het nog erg gezellig voor de twee wissel-
spelers van Volharding. “Mà één ding wete we 
zeker”, zeiden ze tegen elkaar, “ienvalle doen we 
vandaag nie. Gên dinke ân!
Voordat ze er goed en wel erg in hadden, was 
het vier uur. De wedstrijd liep alweer bijna ten 
einde.

Wordt vervolgd.

Nelson.
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PAS OP ……..Oplichters in de 
periode van vaccinatie tegen 
corona

• Hoe gaan de oplichters te werk?
• De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als 

‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. 
• Of het is zogenaamd een gezamenlijke actie 

van huisartsen, Thuiszorg en GGD. 
• Mensen worden gebeld om een (nep-)afspraak 

te maken voor vaccinatie tegen corona. 
• Er wordt geld voor gevraagd. 
• De daders hebben op elke vraag een antwoord 

paraat. Ze beweren bijvoorbeeld dat het 
slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er 
moet nu wel alvast betaald worden via een 
digitaal betaalverzoek. 

• Er wordt beweerd dat de verzekering het 
terugbetaalt. 

 
Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens 
om mensen geld afhandig te maken. De coro-
natest en het vaccin zijn altijd gratis!
Maak dus geen geld over
 
Dit is de juiste werkwijze
• Je ontvangt voor het coronavaccin een 

brief van de GGD. In die brief staat een 
telefoonnummer.

• U belt zelf naar de GGD om een afspraak te 
maken.

• De GGD vraagt nooit geld voor coronatesten 
of vaccinaties. 

 
Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’
 
Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 
0800-1351. Zij zijn dagelijks (ook in het weekend) 
telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. 

Inwonersenquête over AZC 
Overloon 
Onderzoek naar ervaringen met zes jaar opvang 
asielzoekers

Wat zijn uw eigen ervaringen met het AZC 
Overloon? Hoe staat u tegenover het voortzetten 
van de opvang? Dit zijn enkele van de vragen die 
in het kader van het onderzoek worden gesteld 

aan inwoners van 16 jaar en ouder in de dorpen 
rondom het AZC Overloon. Het onderzoek begint 
omstreeks 12 februari; de resultaten worden in 
het voorjaar van 2021 verwacht. 

Het AZC Overloon is gevestigd aan de 
Stevensbeekseweg tussen Overloon en 
Stevensbeek en is medio 2014 geopend. Het 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt 
hier maximaal 875 asielzoekers op. De termijn dat 
het AZC in Overloon gevestigd is, eindigt in 2022. 
Deze termijn kan na een evaluatie en een besluit van 
de gemeenteraad verlengd worden. De evaluatie 
is dus nodig zodat de gemeenteraad van Boxmeer 
komend voorjaar een besluit kan nemen over het 
verlengen of beëindigen van de opvang van asiel-
zoekers in het AZC Overloon. 

Het onderzoek
Om een goed onderbouwd besluit over de continu-
ering te kunnen nemen, laat de gemeente Boxmeer 
door I&O Research een onderzoek uitvoeren naar 
de ervaringen met de opvang van asielzoekers, om 
daaruit lessen te kunnen trekken voor de komende 
periode. Tijdens de evaluatie gaan de onderzoekers 
met verschillende partijen in gesprek, zoals scholen, 
winkeliers, het openbaar vervoer en inwoners van 
omliggende dorpen. Deelnemers aan het onderzoek 
krijgen per post een uitnodiging om een vragen-
lijst via internet in te vullen. Ook inwoners van de 
omliggende dorpen in de gemeente Sint Anthonis 
ontvangen een uitnodiging. Het gaat in de gemeente 
Boxmeer om de dorpen Groeningen, Holthees, 
Maashees, Overloon, Vierlingsbeek, Vortum-Mullem 
en Boxmeer. In de gemeente Sint Anthonis gaat het 
om de dorpen Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek 
en Westerbeek.

Burgemeester Van Soest benadrukt het belang van 
het onderzoek: “Het is essentieel dat we weten wat 
de ervaringen van zoveel mogelijk inwoners uit de 
omliggende dorpen zijn met de opvang van asiel-
zoekers in onze gemeente. Van deze inwoners 
horen we ook graag een mening als zij geen 
persoonlijke ervaring hebben met de opvang van 
asielzoekers. Hierdoor kunnen we de raad zo breed 
mogelijk informeren over de ervaringen met het AZC 
in onze samenleving. ” 

Sportakkoord loket voor sportieve ideeën
In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten 
om het sportaanbod te versterken. In 2020 zijn 
de gemeenten hiermee aan de slag gegaan 
en hebben sportaanbieders, maatschappelijke 
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organisaties, gemeente en ondernemers gevraagd 
het sportakkoord uit te voeren. Daaruit is een loket 
ontstaan waar je met ideeën terecht kunt voor 
financiële ondersteuning.

Het Sportakkoord helpt mee
Ruim 100 verenigingen en andere organisaties zijn 
dagelijks bezig om dorpsgenoten méér te laten 
bewegen of sporten. ‘We weten dat hun aanbod 
niet voor iedereen passend is. Daarom vragen we 
iedereen met een idee, dat aansluit bij de doel-
stellingen van het Sportakkoord, dit in te dienen. 
Is het idee goed, dan maak je kans op een uitvoe-
ringsbudget en kun je aan de slag’ aldus het 
kernteam dat het Sportakkoord uitvoert. Iedereen 
met een goed idee dat helpt om meer mensen 
te laten sporten of bewegen kan in aanmer-
king komen voor een financiële bijdrage voor het 
uitvoeren van het idee.

30.000 euro beschikbaar
Het Sportakkoord kent vier hoofdthema’s. Voor 
elk thema wordt gezocht naar aansprekende 
ideeën die helpen om nog meer dorpsgenoten 
meer te laten bewegen of te sporten. De thema’s 
zijn: Sportieve en gezonde jeugd, Iedereen in 
beweging, Vitale sportverenigingen en Sport en 
bewegen in beeld.
Voor de uitvoering is tot 2023 30.000 euro per jaar 
te verdelen. 10.000 euro voor de 
gemeente Sint Anthonis en 20.000 
euro voor de gemeente Boxmeer. 
Kijk op www.sportakkoordboxmeer.nl
of www.sportakkoordsintanthonis.nl 
voor de voorwaarden.

GEZICHTEN UIT HET VERLEDEN
(aflevering 2)

Auteur namens de werkgroep: Arno van Dijk

Op de begraafplaats van de Commonwealth War 
Graves Commission in Overloon, in de volksmond 
ook wel het Engels kerkhof genoemd, bevinden zich 
281 graven. Ieder met een eigen verhaal.
In deze reportageserie belicht de Werkgroep 
Overloon War Cemetery iedere keer kort 1 zo’n 
bijzonder verhaal. Deze keer respectievelijk graf-
nummer 2, vak IV, rij C en grafnummer 3, vak IV, rij C.

Gordon Wright (1924 – 1944)
Robert Silman (1925 – 1944)

Gevangen in de Jackal

Het is een nachtmerrie: opgesloten zitten in 
een tank, op een vierkante meter. En niet op tijd 
kunnen ontsnappen wanneer je oog in oog staat 
met het noodlot. 

Gordon John Wright wordt geboren in 1924, in 
Shirecliffe, Sheffield. Hij is de zoon van John 
William Wright en Jane Wright.

Een jaar later wordt Robert Edward Silman 
geboren, in Redland, Bristol. Robert is de zoon 
van William Henry Silman en Rose Silman.

De paden van Gordon en Robert kruisen elkaar 
wanneer ze allebei belanden bij de Britse 
Coldstream Guards, 4th Bn,
Samen met Commander Garner en tank driver 
Bob Dare vormen Gordon en Robert, die beiden 
de schutskoepel bemannen, de crew van een 
Churchill-tank. Zoals heel veel tankbemanningen 
hebben ook zij hun tank een bijnaam gegeven: 
‘Jackal’.
Op 14 oktober 1944 wordt de Jackal ingezet in 
een tankoperatie tijdens de Slag om Overloon.
Omdat de co-driver van de Jackal eerder gewond 
is geraakt komt Lieutenant Sergeant Johnny 
Lambert op 13 oktober als vervangende co-driver 
over van een andere tankbemanning wiens tank 
eerder is opgeblazen. 

Maar op die 14e oktober, midden in de hel van de 
Slag om Overloon, rijdt de Jackal als voorste tank 
op een Duitse Riegel-mijn. De explosie die volgt 
is enorm en direct breekt er brand uit in de tank. 
In de chaos in de tank is alleen Bob Dare in staat 
weg te komen. Maar wanneer hij ziet dat geen van 
de andere bemanningsleden eruit is, gaat hij terug. 
Hij slaagt er in om Lambert los te koppelen en naar 
buiten te slepen. Dare gaat weer terug, ziet de ernstig 
gewonde Garner en weet hem naar buiten te trekken. 
Maar voor Wright en Silman die vanuit de tankkoepel 
Dare om hulp schreeuwen kan Dare niets meer doen. 

Garner verliest een been, Lambert verliest zelfs beide 
benen. Bob Dare zelf loopt zeer ernstige brand-
wonden op. De schreeuwen om hulp vanuit de 
koepel door Wright en Silman zullen Dare de rest van 
zijn leven bijblijven.

Gordon en Robert worden begraven in een tijdelijk 
graf. Op 28 mei 1947 worden ze overgebracht naar 
het Overloon War Cemetery en daar herbegraven. 
Daar liggen hun graven naast elkaar.

Gordon is pas 20 jaar wanneer hij sterft in de Jackal, 
Robert is zelfs nog maar 19 jaar.
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Jonge jongens die ver weg van huis hun leven geven 
voor de vrijheid van Nederland.

In het Jackal-verhaal blijven helaas twee vragen 
onbeantwoord.
Bob Dare meldt in zijn getuigenissen letterlijk 
Thursday 12 October als datum van de explosie van 
de Jackal. En dus de datum van de dood van Wright 
en Silman. Dit is enigszins merkwaardig omdat 
die datum liefst twee dagen afwijkt van de eigen-
lijke datum die ook op de twee grafstenen staat: 14 
oktober. Herinneringen kunnen vervagen of gekleurd 
raken, maar door het expliciet noemen van zowel de 
donderdag als de datum 12 oktober werpt Dare een 
interessante datumafwijking op.
Daarnaast is de naam van de tankcommander van 
de Jackal tot nu toe niet 100% vastgesteld kunnen 
worden. Dare noemt in zijn getuigenissen Garner, 
dus is zo ook in dit artikel opgenomen. Maar andere 
bronnen noemen echter Dick McDougal als de 
tankcommander.
Feit is dat Bob Dare door zijn gevaarlijke reddings-
actie een echte held is.

De foto
In de zoektocht van de werkgroep naar een foto 
van zowel Gordon Wright als Robert Silman is het 
ondanks de connecties van de werkgroep tot nu 
toe niet gelukt om een foto van beiden te vinden. 
Mocht een lezer van dit artikel over een foto van 
Gordon of Robert beschikken, dan verzoeken wij 
om contact op te nemen met de werkgroep.

De grafstenen van respectievelijk Gordon Wright 
en Robert Silman op de Overloon War Cemetery. 
(Foto: Collectie Leo Janssen, Overloon)

De Jackal is na de oorlog toegevoegd aan de 
collectie van het Oorlogsmuseum Overloon.

(Foto’s: Collectie Piet Peters, Overloon)

De Werkgroep Overloon War Cemetery stelt zich 
o.a. ten doel om bij zoveel mogelijk graven op 
de CWGC-begraafplaats de foto’s en verhalen 
te achterhalen, eer te brengen aan de aldaar 
begraven gevallenen en zo deze geschiedenis 
levend te houden.
Meer info over het project en de werkgroep op:
www.werkgroepoverloonwarcemetery.jouwweb.nl
www.facebook.com/
WerkgroepOverloonWarCemetery/ 
e-mailadres: overloonwarcemetery@gmail.com

Bronvermelding:
nl.findagrave.com
landmarkscout.com

Vanaf 1 februari alleen nog bloedaf-
name op afspraak
 
Sinds enige tijd is het maken van een afspraak 
voor bloedafname in het Maasziekenhuis 
vereist. We merken dat het op bepaalde 
momenten nog erg druk is met mensen zonder 
afspraak. Vanwege de coronarichtlijnen is deze 
extra toeloop niet wenselijk. Om iedereen snel 
te kunnen helpen en de 1,5 meter afstand te 
kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat 
iedereen die voor bloedafname komt vanaf 
1 februari vooraf online een afspraak maakt. 
Ook voor de bloedafnamelocaties buiten het 
Maasziekenhuis is voortaan een afspraak nodig. 
Dat kan enig ongemak geven, maar veiligheid 
staat op dit moment voorop.
 
De online afsprakenagenda 
staat op de website van het 
Maasziekenhuis: https://www.
maasziekenhuispantein.nl/
patient-bloedprikken

Lukt het niet om online een afspraak te maken?
Dan kunt u vanaf 1 februari van maandag 
tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur 
een afspraak maken via telefoonnummer 
06-20240544.

Normale openingstijden Maaszieken-
huis op ‘carnavalsmaandag’ 2021
Op carnavalsmaandag zijn normaal gesproken 
de openingstijden aangepast. Dit jaar is dat 
niet het geval. Op maandag 15 februari zijn het 
Maasziekenhuis en de Sint Maartenskliniek 
geopend en bereikbaar zoals gebruikelijk.
 
Patiënten kunnen volgens afspraak terecht op de 
polikliniek in het Maasziekenhuis. Ook voor radio-
logie en bloedafname in het Maasziekenhuis 



13

kunnen patiënten een afspraak maken voor deze 
dag. De bloedafnamelocaties in de regio zijn 15 
februari ook geopend.
 
Sint Maartenskliniek
De Sint MaartensKinderkliniek en de polikli-
nieken Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde en 
Reumatologie van de Sint Maartenskliniek locatie 
Beugen zijn eveneens geopend en telefonisch 
bereikbaar.

Nederlandse Kampioenschappen 
Maasheggenvlechten

Helaas...... het Nederlands Kampioenschap 
Maasheggenvlechten dat wij hadden willen 
houden op a.s.14 maart 2021 kan niet doorgaan.
Door de huidige lockdown en eventuele 
toekomstige maatregelen vanwege het corona-
virus kunnen wij dit jaar geen kampioenschap 
organiseren.   
Om een kampioenschap te kunnen organiseren 
van een omvang zoals wij dat afgelopen jaren 
gedaan hebben, moeten wij vergunning aanvragen 
bij de gemeente Boxmeer.
De gemeente Boxmeer verleent ons op dit 
moment deze toestemming niet.
En dat begrijpen wij gezien de huidige 
ontwikkelingen.

Zelfs het organiseren van een kleinschalig 
evenement, voor bijvoorbeeld alleen vlechters, is 
niet mogelijk.
Dit omdat wij met name de 1,5 meter afstand bij 
het vlechten niet goed kunnen waarborgen.

Het bestuur van Stichting Landschapsbeheer 
Boxmeer heeft daarom besloten het kampioen-
schap 2021 af te lassen.  
Voor ons als bestuur een zwaar en vervelend 
besluit, maar gezien de omstandigheden een 
begrijpelijk besluit.

Graag zien wij u terug op het eerstvolgende 
kampioenschap op zondag 13 maart 2022.

Geen events voor 
Oorlogsmuseum Overloon tot 
tenminste 1 juli

Het Overloons museum is momenteel dicht. 
Wat een topjaar had moeten worden door o.a. 
het 75-jarig jubileum van ‘s werelds oudste 
oorlogsmuseum over de Tweede Wereldoorlog 

begint nu in een lockdown. Zowel het 
evenement Militracks op 15 & 16 mei als het 
75-jarig bestaan op 25 mei, moet wegens het 
rondwarende coronavirus worden verplaatst. 
Tezamen met andere festiviteiten worden deze 
twee belangrijke events verschoven naar het 
najaar.

Het jaarlijkse evenement Militracks is verplaatst 
naar 25 en 26 september. Een belangrijk 
evenement voor het museum, want het is 
het grootste event ter wereld op het gebied 
van Duitse voertuigtechniek uit de Tweede 
Wereldoorlog en trekt gemiddeld 15.000 
bezoekers.  De viering van het 75-jarig jubileum 
van het museum wordt in oktober voorzien. 

Het museum hoopt dat tegen die tijd het 
Corona-virus onder controle is en mensen weer 
onbezorgd kunnen genieten van alle bijzondere 
evenementen die het museum te bieden heeft. 
Naast de viering van het jubileum en Militracks 
staat in november ook het evenement ‘Museum 
in het donker’ op het programma. Het event 
staat dit jaar voor de derde maal op de agenda 
en zet het museum letterlijk in een ander licht: 
het neemt bezoekers op indringende wijze mee 
in waargebeurde verhaallijnen.

Er is komend najaar dus genoeg om te vieren 
en op te verheugen.  Het museum hoopt met 
de aangekondigde evenementen de bezoekers-
aantallen weer terug te brengen naar het niveau 
van wat het museum gewend was, ongeveer 
125.000 bezoekers per jaar. Dat is ook nodig 
om de toekomst met vertrouwen tegemoet te 
kunnen blijven zien!
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Sociom vraagt aandacht voor 
belang van vrijwilligers en brengt 
glossy uit
Aanhakend op campagne NOV ‘Mensen maken 
Nederland’

De samenleving verandert. De zorg van ouderen 
verschuift van professionals naar mantelzor-
gers. Van bejaardentehuizen naar langer thuis 
wonen. Van verzorgingsstaat naar participa-
tiemaatschappij. De komende jaren groeit de 
groep senioren explosief en tegelijkertijd is er 
sprake van ontgroening. Daar bovenop komt 

nu de coronacrisis en steeds toenemende 
eenzaamheid onder iedere leeftijdscategorie. 
Hoe kan dit zorgvraagstuk worden aangepakt? 
Het antwoord: met de inzet van vrijwilligers. 
Vrijwillige inzet is iets voor iedereen, voor alle 
leeftijden en alle agenda’s. En het levert ook de 
vrijwilliger zeker wat op! Dat brengt Sociom aan 
het licht door aan te sluiten bij de campagne 
‘Mensen Maken Nederland’ van het NOV én 
door het uitbrengen van een speciale Glossy. 

Professionele zorgmedewerkers kunnen samen 
niet meer tegemoetkomen aan de enorme 
hulpvraag van de maatschappij. Vrijwilligers 
kunnen hen ondersteunen. Samen kunnen we 
hulpvraag en aanbod in kaart brengen, naar elkaar 
omkijken, een praatje maken, elkaar helpen met 
klusjes in het huis of in de tuin, noem maar op. 
Stichting Sociom welzijnsorganisatie in het Land 
van Cuijk en West Maas en Waal houdt zich bezig 
met vrijwilligersinzet. In het kader van het Nationale 
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Doortrappen tot je honderdste
 
Wie wil dat niet. Iedereen natuurlijk, maar helaas 
dit is niet iedereen gegeven. Niet iedereen blijft 
lang genoeg gezond om te kunnen fietsen, of 
men heeft al jaren niet meer gefietst, altijd de 
auto gebruikt en daardoor het fietsen een beetje 
ontwent. 

Jaar van de Vrijwillige Inzet wil ook zij graag vrij-
willigers in het zonnetje zetten en vrijwilligerswerk 
extra onder de aandacht brengen. Dit doet Sociom 
door een speciale Glossy uit te brengen, boordevol 
verhalen en handige informatie. 

De glossy
Om zichtbaar te maken hoe leuk en veel-
zijdig vrijwilligerswerk kan zijn, brengt Sociom 
eenmalig een magazine uit. Hierin staan inter-
views met doorgewinterde krachten, maar ook 
met eenmalige vrijwilligers. Verder is het tijdschrift 
gevuld met een interview met voetbalster Kika 
van Es, rubrieken zoals film- en boekentips, wist-
je-dat…, columns, een quiz en een winactie van 
de Boxmeerse Guido Weijers! Het tijdschrift komt 
begin dit jaar uit en zal een steentje bijdragen aan 
het beantwoorden van alle vragen die leven: het 
thema van deze week. 
Campagne ‘Mensen Maken Nederland’ van NOV
Sociom heeft zich aangesloten bij het NOV en hun 
campagne ‘Mensen Maken Nederland’. Deze week 
staat in het teken van vragen. Vragen die spelen 
bij, misschien wel, aspirant-vrijwilligers. Vragen 
die kunnen zorgen voor twijfels. ‘Wat is de meer-
waarde van vrijwilligerswerk?’, ‘Vrijwilligerswerk, 
dat is toch meer iets voor gepensioneerden?’ 
of ‘wat levert mij dat dan op?’ Misschien spelen 
er wel meer praktische vragen. ‘Als ik vrijwilliger 
word, moet ik dan elke week aanwezig zijn? Heb ik 
daar wel tijd voor?’ en ‘hoe zit het met de verzeke-
ring?’ Hele terechte vragen. En op die vragen, wil 
je natuurlijk antwoord.
Lees daarom de glossy óf ga naar
www.sociom.nl/vrijwilligerspunt. 

Sociom staat voor je klaar om die 
vragen te beantwoorden. 

Over Sociom
Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk 
en werkt voor de vijf gemeenten in het Land van 
Cuijk en voor de gemeente West Maas en Waal. 
Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. 
De sociaal werkers van Sociom brengen mensen 
samen, ondersteunen waar nodig en zijn altijd in de 
buurt. Zie ook www.sociom.nl.

Ondanks dat gaan gelukkig vele 55 plussers 
weer op pad met de fiets, soms met de oude 
vertrouwde fiets maar tegenwoordig steeds meer 
met de elektrische fiets. Alleen of samen met je 
partner of fietsgroepje, maar lekker in de buiten-
lucht genieten van onze mooie omgeving.

Maar zoals zoveel dingen in het leven is het 
fietsen niet zonder gevaar. Dit blijkt ook uit de 
landelijke cijfers, meer en meer fietsongevallen, 
zeer vaak met 55 plussers met soms zeer ernstig 
letsel. 

Om enkele handvaten te geven met betrekking 
tot “Veilig Fietsen” hebben we als SWOGB samen 
met alle ouderenorganisaties en de diverse 
overheden een mooie fietstraining ontwikkeld. 
Deze zeer mooie, gezellige en leerzame dag gaan 
wij in Beugen, Sambeek, Holthees/Smakt en 
Overloon organiseren in mei/juni 2021. Natuurlijk 
alles volgens de Corona voorschriften.
Voor wie is zo’n fietsdag nu bestemd. Velen zullen 
zeggen “niet voor mij, ik kan fietsen”. Dat we 
allemaal kunnen fietsen is bekend, maar fietsen 
we ook veilig en beheerst, kennen we de regels, 
kennen we de fiets?

Wat gaan we bijvoorbeeld doen op 
deze dag: 
 
Op de eerste plaats natuurlijk gezellig samen 
een aantal tips bespreken om veilig te kunnen 
fietsen, verkeersregels, snelheid, gedrag, houding 
enz. Daarnaast wordt u advies gegeven over het 
afstellen van uw fiets en kunt u een testparcours 
afleggen. Verder zijn er nog diverse activiteiten 
die op deze dag besproken, getest of gedemon-
streerd worden.  
Als het weer meewerkt gaan we voor de liefheb-
bers een rondje fietsen in de omgeving.
De dag wordt afgesloten met een gezellig kopje 
koffie waar de dag geëvalueerd wordt en waar 
een dankwoord gesproken zal worden.
 
Kortom, laat dit niet aan uw neus voorbij gaan, 
schrijf u in, voor u zijn de kosten slechts 5 euro. 
(inclusief lunch).
 
Heeft u vragen:
Voor Holthees/Smakt: Sjaar Janssen
Voor Overloon: Wil Philipsen
Of mail naar: henkroeffen@gmail.com
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5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108
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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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

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
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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

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

Te koop :
2 paar schaatsen (noren) maat 43 en 36, kleur 
zwart leder. 
En 1 paar witte kunstschaatsen, maat 
36.(vintage)
Tel: 06-41209403

ROOTS & CARROTS
B A L A N S  M E T  V O E D I N G

www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon



17























 

 
 

 
 

 
 

 

SHOWROOM + WINKEL   
TIJDELIJK GESLOTEN            

TIJDENS DE LOCKDOWN 

AFHALEN IS MOGELIJK! 
BESTELLINGEN GRAAG 

TELEFONISCH OF PER MAIL 
DOORGEVEN. 

Wij wensen u veel gezondheid! 

TEAM ABC-Afbouwcentre 

www.everscv.nl

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

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 9.00 uur en van

16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

Duurzame oplossingen
& onderhoud in

water, gas, CV en sanitair

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
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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

Warme Bakker Degen
Reclame: 15 t/m 20 februari
  Rijstevlaai + slagroom  € 11,60 
  Tarwe rogge zonnebrood  € 2,70 
  Roomboter croissant € 0,70

Reclame: 22 t/m 27 februari
  ¾ Joegoslavische kersen € 9,90
	  Volkorenbrood € 2,20
  5 Gesorteerde harde broodjes € 2,10

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

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

Vertrouw je het niet? Neem direct contact op met de bank.

rabobank.nl/particulieren/veiligbankieren

Houd je geld veilig,
laat je niet oplichten!

Veilig bankieren

Een valse sms, e-mail, WhatsApp of
nep-telefoontje, wees alert op fraude.

Criminelen gebruiken steeds creatievere manieren om je

gegevens te ontfutselen en zo geld te stelen. Zo zijn er

tegenwoordig oplichters actief die klanten bellen en zich

voordoen als een medewerker van de bank. Ze vragen in deze

nep-telefoontjes om je geld veilig te stellen voor fraude door het

tijdelijk over te boeken naar een kluisrekening. Deze nieuwe vorm

van fraude heet 'spoofing' en komt helaas steeds vaker voor. Maar

ook vindt er nog altijd veel fraude plaats via WhatsApp, e-mail, sms

en valse betaalverzoeken. Rabobank vraagt nóóit - onder welke

omstandigheden dan ook - om je registratie-, inlog- of pincode.

Doe ook nooit telefonisch op verzoek een overboeking. 
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ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl

GRADJE TWEEWIELERS 
 

DE BUNDER 7 5821GC VIERLINGSBEEK 
TELNR. 06-17769196 

EMAIL. GRADJEWELBERS@KPNMAIL.NL 
WWW.GRADJETWEEWIELERS.NL 

DEALER VAN VICTORIA FIETSEN 
VOOR AL U FIETS REPARATIES 

OPENINGSTIJDEN: 
Do 9.00 tot 18.00 Vr 9.00 tot 18.00   

Za 9.00 tot 17.00 
 

20% KORTING OP GORDIJNEN 

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

Actie geldt van 15 t/m 27 februari 2021. Vraag naar de voorwaarden.

BEL OF MAIL ONS VOOR EEN (THUIS)AFSPRAAK!
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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   
                        Wijkagent Cyril van den Bosch,
  via politie.nl (Mijn Buurt)
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

 

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 

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821


