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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 10 november 2020,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

35e jaargang no 21 4 november 2020

JOUW MENING TELT!
ONLINE KLANKBORDSESSIES 
MFA; 23 EN 24 NOVEMBER

Zoals tijdens de klankbordsessies in september al 
is aangekondigd, organiseren we eind november 
een tweede ronde klankbordsessies om resultaten 
van het haalbaarheidsonderzoek te presenteren. 
Tijdens deze sessies zullen de uitgewerkte scena-
rio’s gepresenteerd worden en hopen we tot 
een gezamenlijke, door de gemeenschap breed 
gedragen, scenariokeuze te komen. Het eindrap-
port zal vervolgens door de dorpsraad aan de 
Gemeente Boxmeer worden opgeleverd.

De klankbordsessies vinden plaats op maandag 
23 november en dinsdag 24 november, van 19.30 
tot 20.45 uur. Vanwege de geldende coronamaa-
tregelen, vinden deze sessies online (via Zoom) 
plaats. Om deel te nemen, vragen wij je aan te 
melden:

 - Stuur een mail naar klankbordgroepmfa@
gmail.com om je aan te melden.

 - Laat weten op welke dag je wil deelnemen; 
maandag 23 november of dinsdag 24 
november.

 - Uiterlijk op de dag van de klankbordsessie 
ontvang je een mail met daarin een link om 
deel te nemen aan de sessie. Geen mail 
ontvangen? Kijk even in je ongewenste (spam) 
mail of stuur een mail naar 
klankbordgroepmfa@gmail.com.

Ben je niet in de gelegenheid om deel te nemen 
of lukt het je niet om online deel te nemen, maar 
wil je wel je mening delen en/of geïnformeerd 
blijven? Laat het dan even weten via bovenstaand 
e-mailadres.

We hopen jullie online te zien tijdens één van de 
sessies!

Hartelijke groet, namens de klankbordgroep MFA
Luc Cuijpers en Lisette Verploegen

UPDATE STUURGROEP MFA

Het is alweer november, de maand waarin 
het haalbaarheidsonderzoek afgerond wordt 
en vervolgens het rapport wordt opgeleverd. 
Uiteraard hebben wij in de tussentijd niet stilge-
zeten, maar zijn we hard aan het werk geweest 
om te zorgen dat het onderzoek zo goed mogelijk 
kan worden uitgevoerd. Daarvoor zijn we onder 
meer in gesprek gegaan met Joffershof, Stichting 
Laurentius Vierlingsbeek en de twee raads-
leden uit Vierlingsbeek (Jan Stoffelen en Marc 
Oudenhoven), om de stand van zaken tussen-
tijds te bespreken en om ervoor te zorgen dat 
ons MFA aandacht heeft tijdens de bespreking 
van de begroting voor 2021. Daartoe hebben we 
een brief opgesteld, welke is ondertekend door 
alle aanwezige partijen, met uitzondering van 
Joffershof. De brief, inclusief het begeleidend 
schrijven, zoals deze naar de gemeente Boxmeer 
zijn verzonden, staan in deze Globaal. 
Wij gaan komende maand nog met veel passie en 
energie verder, om het haalbaarheidsonderzoek 
goed af te ronden en hopen jullie te zien tijdens de 
online klankbordsessies op 23 en 24 november.

Hartelijke groet,
Stuurgroep MFA
Maarten Berbers, Willem de Hoog, Bas Oudenhoven, 
Sjaak Rambags, Bas van Treek en Jet Verbeeten

Begeleidend schrijven en brief aan gemeente 
Boxmeer ( Red.: BRIEF zie pagina 3)

MFA Vierlingsbeek en de gemeentebegroting 2021

Met onderstaand schrijven vragen wij in het belang 
van de gemeenschap aan het college en de raads-
leden bij de behandeling van de laatste begroting 
2021 van de gemeente Boxmeer bijzondere 
aandacht voor het MFA Vierlingsbeek. Uiteindelijk 
heeft het bestuur van Joffershof helaas besloten 
de brief niet te ondertekenen, met de mededeling 
dat zij het voorstel voor een onderzoek door een 
extern bureau hebben goedgekeurd en onderte-
kend. Dat onderzoek willen zij afwachten.
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Van de Redactie:

• Jan (ruim 58 jaar) Harmonieman PUR 
SANG. Betrokken en actief in heel veel 
meer... "Moi-mensen-mens" rust zacht

•  Kei, kei, kei moi gedaan: het beter 
begaanbaar maken van Ommetje Makken! 
Dat wandelt een stuk prettiger.

• Minder moi: vuurwerk in de nieuwe (speciale 
hondenpoepzakjes) bakken op het pad naar 
dat Ommetje Makken! NIET DOEN.

• Uw dennenboom kan zo maar staan 
pronken op de hoek van de kerktrappen. 
Sfeer, gezelligheid en verbondenheid rond 
en bij het plein zéker in dit bizarre jaar.

• We blijven het zeggen: HOUD AFSTAND, 
HOUD VOL en BLIJF GEZOND!!

• Zorg goed voor Uzelf en elkaar!.

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

AGENDA

Vanwege het coronavirus zijn of 
worden veel activiteiten afgelast. 
Daarom moeten we bij onder-
staand 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

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 nov Dorpsraad Groeningen:
 Dorpsraadsvergadering

15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
 Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek
 en Groeningen
25 nov Basisschool Laurentiushof:
 kledinginzameling
28 nov Ophalen oud papier:
 ZEV, tel. 06-54661196
1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 dec Dorpsraad Groeningen:
 Dorpsraadsvergadering

2021:

2 jan Ophalen oud papier:
 Gilde, tel. 06-43246914
30 jan Ophalen oud papier:
 Herleving, tel. 06-48236890
27 febr Ophalen oud papier:
 ZEV, tel. 06-54661196
13 en De Oude Schoenendoos:
14 mrt Tentoonstelling over de vrijheid
 en wederopbouw van de oude gemeente
 Vierlingsbeek in Zaal Concordia
23 mrt Basisschool Laurentiushof: kledinginzameling
27 mrt Ophalen oud papier:
 Gilde, tel. 06-43246914
20 en RKVV-Volharding:
21 apr Jaarlijkse bloemenactie
24 apr Ophalen oud papier:
 Herleving, tel. 06-48236890
30 april Dansvereniging Bekse Klinkertjes
t/m 2 mei Eurodance 2020 De Wetteling, Venray
29 mei Ophalen oud papier:
 ZEV, tel. 06-54661196
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
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
11 sept Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:
 In het kader van het 50-jarig bestaan wordt
 er om 17.30 uur een concert gegeven door
 de deelnemers aan ZEVmeeZING op een
 nog nader te bepalen plaats!
18 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t
 Interactieve dorpsquiz
 Vierlingsbeek-Groeningen
2 okt GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t;
 Interactieve dorpsquiz
 Vierlingsbeek-Groeningen

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
frans.spiekman@ziggo.nl
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Aan:
College van burgemeester en wethouders en raadsleden van de gemeente Boxmeer
Vierlingsbeek, 28 oktober 2020

Betreft: Haalbaarheidsonderzoek MFA Vierlingsbeek: gemeentebegroting 2021 e.a.z.

Geacht college en raadsleden,

Door de gemeenteraad is op 2 juli 2020 via een amendement een krediet gevoteerd voor een haalbaarheidson-
derzoek naar een MFA te Vierlingsbeek. Aansluitend is door de dorpsraad een stuurgroep geformeerd die de 
regie voert v.w.b. dit haalbaarheidsonderzoek, dat inmiddels, ondanks alle Covid-perikelen, in volle gang is. Voor 
dit haalbaarheidsonderzoek is Laride uit Veldhoven als professionele externe partij geselecteerd. De resultaten 
van het onderzoek zullen eind november 2020, volgens afspraak, worden opgeleverd.

Tussentijds hebben er medio september 2020 klankbordsessies in de gemeenschap plaatsgevonden om de 
eerste opgehaalde resultaten van het haalbaarheidsonderzoek te “spiegelen”. Het ligt in de bedoeling om in de 
tweede helft van november 2020 wederom klankbordsessies te beleggen, waarin de dan uitgewerkte scenario’s 
zullen worden gepresenteerd. Dit met de bedoeling om op basis daarvan tot een door de gemeenschap breed-
gedragen scenariokeuze te komen.

Vanwege de actuele dynamiek t.w. de aanstaande begrotingsbehandeling 2021, de laatste van de gemeente 
Boxmeer, op 5 november 2020, maar ook vanwege de voorgenomen verkoop van “Concordia” aan een lokale 
ondernemer en de aankoop van de kerk door de gemeenschap (obligaties) is door de stuurgroep op 19 oktober 
2020 een tussentijdse oriënterende bijeenkomst belegd met delegaties van het bestuur van Joffershof en de 
Stichting Laurentiuskerk Vierlingsbeek. Verder waren bij dit overleg een vertegenwoordiger van de dorpsraad als 
mede de raadsleden Stoffelen (CDA) en Oudenhoven (VDB/LO), woonachtig in Vierlingsbeek, aanwezig.

De aanwezigen hebben zich in dit overleg unaniem en eenduidig uitgesproken, dat zij zich zullen conformeren 
aan de uiteindelijk door de gemeenschap breed gedragen scenariokeuze op basis van de eindresultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek. Dat betekent o.i. ook, dat de inmiddels in de begroting gereserveerde middelen van € 
350.000 daarvoor geoormerkt en gereserveerd dienen te worden / blijven.

De aanwezigen zijn zich er verder terdege van bewust, dat er na voornoemde keuze nog een weg te gaan is naar 
(gefaseerde) realisatie. In de tussenliggende (overgangs)periode moeten, daar is iedereen het ook over eens, 
bestaande voorzieningen for the time being naar behoren kunnen blijven functioneren en desnoods tijdelijk en 
voor zover mogelijk functies over kunnen nemen (bijvoorbeeld bij het tussentijds ontvallen van “Concordia”). Een 
vorm van collectief appèl.

Tot slot is het naar de mening van aanwezigen niet uitgesloten dat er op enige moment, op basis van een 
gedegen uitgewerkt plan, een additionele bijdrage kan worden gevraagd op de reeds gevoteerde € 350.000. 
Bij de begroting 2021 hoort een investeringsschema, dat zich uitstrekt over meerdere jaren. Wij verzoeken u 
in dit schema ruimte te reserveren voor een mogelijke toekomstige aanvullende investering voor een MFA te 
Vierlingsbeek.

Met vriendelijke groet,
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’t is nie anders….

Verdrietig hebben we 16-10-2020 afscheid moeten nemen van 
onze lieve mam, oma en superoma

Paula Bus – van Treek

Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij 
iedereen heel hartelijk danken.
Alle kaarten, telefoontjes, bloemen en luisterend oor zijn ons 
enorm tot steun.

Thea & Fons
Jac & Marij
Karel & Martilde
Carin & Henk
kleinkinderen & achterkleinkinderen

Correspondentie adres: Kreupelstraat 4, 5821 AX Vierlingsbeek

Ons bereikte het droevige bericht van het 
overlijden van ons erelid en oud-bestuurslid 
(voorzitter en secretaris)

Jan Ewals

Ook al kon hij vanwege zijn gezondheid niet 
meer actief deelnemen aan onze activiteiten,
hij bleef toch betrokken bij het wel en wee van 
de harmonie.

Jan, dank je wel voor alles wat je, in de 58 jaar 
dat je lid van de harmonie was, voor ons hebt 
gedaan en betekend.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe.

Bestuur, dirigent, leden en allen die betrokken 
zijn bij Harmonie

De Herleving Vierlingsbeek

School in coronatijd 

‘Een ode aan alle hardwerkende thuisonder-
wijzende ouders en verzorgers’, stond in onze 
Nieuwbrief van april 2020. Thuisonderwijs, 
vaak in combinatie met eigen banen, was een 
realiteit. Wat is er in die weken hard gewerkt door 
iedereen! Kinderen van ouders in vitale beroepen 
konden terecht bij de noodopvang gehuisvest 
in de school. Er is vanaf dag 1 dat er thuison-
derwijs werd aangekondigd hard gewerkt om 
zo snel mogelijk te kunnen starten. Collega`s 
hebben elkaar meegenomen op digitaal gebied 
en we hebben als team met veel enthousiasme 
met elkaar samengewerkt. Natuurlijk was niet 
alles meteen optimaal. Ouders hebben hierin 
goed meegedacht. We hebben veel gehad aan de 
feedback van ouders. 
Halverwege mei konden we fysiek onderwijs 
weer opstarten met halve groepen. De leerlingen 
kwamen om de dag naar school. Heerlijk om alle 
kinderen weer te zien en te spreken. 
Op 8 juni mochten we iedere dag weer alle 
kinderen ontvangen. Ondanks dat veel activiteiten 
nog niet mochten doorgaan, hebben we de laatste 
schoolweken heel fijn kunnen afronden met elkaar. 

Na de zomervakantie konden we de ouders weer 
‘live’ verwelkomen tijdens de startgesprekken. 
Helaas is het ongedwongen binnenlopen in school 
nog niet mogelijk. Alle bezoekers, begeleiders 
komen op afspraak. 
Wat zijn wij trots op onze leerlingen, ouders, 
MR, OR en leerkrachten in het samen optrekken!                      
We doen dit samen. 

Ook dit jaar brengt de Sint een bezoek aan onze 
dorpen. Zij het in een andere vorm, hij komt. 
Hetzelfde blijven de verrassingen die hij voor ons 
meebrengt, geholpen door familieleden die hem 
een ideetje aan de hand kunnen doen. 
De Oude Schoenendoos heeft ook ideetjes om 
door de schoorsteen te laten zakken.
Als eerste het boek “Verboden Gebied”, heel 
toepasselijk in deze tijd van 75 jaar die wij in 
vrijheid mogen leven. Het boek gaat over de 
tijd van september 1944 tot april 1945. De tijd 
waarin de bevolking moest evacueren vanwege 
de oorlogshandelingen in ons woongebied. Een 
geschiedenis, verteld door mensen uit deze 
omgeving. 
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In Memoriam Jan Ewals.

Jan is ruim 58 jaren lid van de harmonie De 
Herleving geweest en bespeelde altijd de trompet.
Al op jonge leeftijd werd hij lid van het bestuur en 
is vele jaren secretaris geweest. Jan was
vanaf 1996 tot 2014 voorzitter van de harmonie.

Dit boek is verkrijgbaar bij de Oude 
Schoenendoos, de Plus en van Dinter in Boxmeer. 
Prijs 14.75 euro

Grenzen Verlegd

Het boek Grenzen Verlegd is voor De Oude 
Schoenendoos een bestseller geweest met een 
verkoop van 2400 stuks. Bent u nog niet in het 
bezit van dit boek met 544 pagina’s en honderden 
foto’s, dan is het de moeit waard het nu aan te 
schaffen. Of cadeau te doen.
De inhoud is een geschiedschrijving van de oude 
gemeente Vierlingsbeek van het begin der tijden 
tot de opheffing van de gemeente Vierlingsbeek in 
1998. Dus nu weer actueel met de nieuwe herin-
deling in zicht.
Ook zijn er mooie (en minder mooie) verhalen te 
lezen over Uw dorp. Moord op een wethouder, 
de hoofdonderwijzer die wordt ontslagen omdat 
de  lijstraffen die hij gaf, in die tijd gebruikelijk, alle 
perken te buiten gingen. Of emigratie in de jaren 
vijftig.
Verkrijgbaar bij de Oude Schoenendoos.
Prijs €25,-  
Veel lees plezier!

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Daarnaast was hij ook vele jaren de grote stimu-
lator van het jeugdorkest, waarin Vierlingsbeek 
samen met Maashees en Broekhuizen voor de 
muziekleerlingen een podium leverde waarop 
jonge muzikanten samen muziek leerden maken.
Het jeugdorkest maakte eenmaal per jaar onder 
leiding van Jan een concertreis van enkele dagen 
naar Luxemburg, waar men in een jeugdher-
berg onderdak vond. Aan deze concertreizen 
hebben vele muzikanten mooie herinneringen 
overgehouden.
Jan beschikte over een uitgebreide talenkennis 
en had vooral oog en oor voor allerlei taalkun-
dige bijzonderheden van o.a. het streekdialect en 
was een groot organisatietalent. Al deze kwali-
teiten kwamen bijzonder goed van pas voor het 
houden van toespraken, het geven van leiding aan 
het bestuur en het organiseren van evenementen 
en uitstapjes en het aanzoeken van gastspelers uit 
Noord-Limburg en Oost-Brabant en het schrijven 
van stukjes
in het clubblad “Bloasproat” van de harmonie.

Als muzikant stond hij altijd paraat voor de 
harmonie en de hofkapel en trad heel vaak op als
contactpersoon tussen de docenten, de muziek-
school, de leerlingen en de ouders.
Als organisator liep hij altijd voorop bij de inzet 
voor geldinzamelingsacties, zoals de
Voorjaarsfeesten, met o.a. de soundmix-playback-
show, vlaaienacties, muziekavonden,
concerten, papierinzameling, promoten van de 
Vrienden van de Herleving, etc., etc.
Hij was reeds begonnen met het samenstellen van 
een jubileumboek over de harmonie, gericht op 
het 150-jarig bestaan van de harmonie dat we in 
2024 hopen te kunnen vieren.
Het is nu aan het bestuur om deze klus af te 
maken.
Ook voor de carnaval van Vierlingsbeek was Jan 
een sterke steunpilaar, waarbij hij al zijn muzikale 
kwaliteiten en zijn groot gevoel voor humor in de 
strijd wierp en nagenoeg aan alle activiteiten van 
de carnavalsvereniging heeft deelgenomen, ook 
op de liedjesavonden.
Met de hofkapel, waaraan Jan leiding gaf, later 
“Dèt Stûtter Nie”, heeft hij gedurende vele jaren 
in binnen- en buitenland vele optredens verzorgd. 
Je kon altijd een beroep op hem doen om ergens 
muzikaal op te treden. Of dat nu op het voetbalter-
rein was ter ondersteuning van een wedstrijd van 
Volharding – hij was ook jarenlang secretaris van 
de jeugdafdeling – of een serenade brengen bij 
een verjaardag, Jan regelde dat de kapel aanwezig 
was.
Met Gem. Zangvereniging Vondel heeft de 
harmonie een warme band en in het verleden 
heeft Jan vele concerten en andere optredens 
met Vondel voorbereid en uitgevoerd. De doden-
herdenking had bij Jan een bijzondere plek en hij 
heeft vele jaren op 4 mei de “Last Post” geblazen 
en ook bij vele Allerzielenvieringen was Jan present 
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Heel hartelijk dank aan iedereen, die de goede 
doelen gesteund heeft met een gift. De orga-
nisatie van “Samen Sterk voor Goede Doelen” 
is aangenaam verrast door de fantastische 
opbrengst! De goede doelen zullen er heel erg 
blij mee zijn.      In het bijzonder onze grote dank 
aan de Dorpsraad. Zonder hen hadden we dit op 
deze wijze niet kunnen realiseren. Hiernaast het 
resultaat per goed doel.

om op het kerkhof de “Last Post” te spelen.
Al deze kwaliteiten waren voor het bestuur en 
leden van de harmonie reden om Jan tot Erelid te 
benoemen, hetgeen net voor de zomervakantie 
coronaproof kon worden opgeluisterd met een 
serenade bij zijn woonhuis aan de Vlasakker.

Jan, bedankt voor alles wat je op muzikaal gebied 
voor onze gemeenschap hebt betekend.

🎵 Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! 🎵

Zoals al eerder gecommuniceerd, zal de intocht 
dit jaar anders zijn dan andere jaren. We hadden 
een heel leuk alternatief bedacht, maar ook dat 
wordt gezien als evenement en kan dus helaas 
niet doorgaan. Begrijpelijk, maar wel heel jammer. 
Dat wil dus zeggen dat de intocht aan de Maas 
in Vierlingsbeek er dit jaar anders uit gaat zien. 
Groeningen heeft de inwoners geïnformeerd over hoe 
zij de intocht vorm van geven. 
Dit jaar zal Sinterklaas dus niet 'in real life' ergens te 
zien zijn, maar gaat ook hij 'digitaal' in de vorm van 
een film/uitzending/show/of dergelijke, daarvoor zijn 
we nu de mogelijkheden aan het onderzoeken. Dit 
vraagt vanzelfsprekend ook weer wat anders van 
ons als Sinterklaascomité, dan voorgaande jaren. We 
kunnen dus op dit moment nog niet met zekerheid 
zeggen dat er zondag 15 november een digitale 
intocht zal zijn. Dit wordt mogelijk wat opgeschoven. 
Hiervan houden wij u op de hoogte via onze faceboo-
kpagina “Sint in Vierlingsbeek en Groeningen” en de 
site www.vierlingsbeek-groeningen.nl

Lieve kinderen uit Vierlingsbeek en Groeningen,
De Sint heeft een vraag aan jullie!
Hij zou het heel leuk vinden om twee korte filmpjes 
van jou te ontvangen:
 - Één filmpje waarin jij Sinterklaas een vraagt 

stelt, een kort liedje zingt, een leuke mop 
vertelt of iets laat zien dat jij heel goed kan. 

 - En één heel kort filmpje waarin je zwaait naar 
de Sint.

Wat belangrijk is voor het opnemen van de filmpjes:
 - Het filmpje moet opgenomen zijn in hoge 

kwaliteit met een mobiele telefoon (mp4).
 - Het filmpje moet liggend opgenomen zijn 

(dus dwars).
 - De afstand tot het scherm is ongeveer 70 cm.
 - Er mogen maximaal twee kinderen tegelijk 

samen in beeld zijn.
 - De bedoeling is dat de filmpjes kort en 

krachtig zijn. 

De filmpjes mogen gestuurd worden naar: 
Sintvierlingsbeekgroeningen@gmail.com  en 
ontvangen wij graag vóór donderdag 5 november. 
Vergeet niet om de na(a)m(en) en leeftijd van de 
kinderen die op het filmpje te zien zijn, door te geven. 
Door het insturen van de filmpjes geef je als 
ouder(s) toestemming aan het Sinterklaascomité 
Vierlingsbeek en Groeningen om deze filmpjes te 
gebruiken voor de online intocht van de Sint. Het 
Sinterklaascomité maakt de uiteindelijke keuze welke 
filmpjes gebruikt zullen worden.

Sinterklaas verheugt zich nu al op al jullie filmpjes!

Daarnaast bekijken we of het mogelijk is om 
Sinterklaas een persoonlijke boodschap te laten 
maken.
Mocht je hier interesse in hebben, laat ons dat 
dan weten door een mail te sturen naar sintvier-
lingsbeekgroeningen@gmail.com. Meer informatie 
hierover volgt ook via onze facebookpagina “Sint in 
Vierlingsbeek en Groeningen” en de site
www.vierlingsbeek-groeningen.nl 

Wij wensen iedereen ondanks dat alles anders is een 
fijne Sinterklaastijd!
Sinterklaascomité Vierlingsbeek - Groeningen
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Opbrengst 2020 
Fonds/Stichting Doel Bedrag 
  

Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet langer een 
dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar deze dag toe.  Help daarom mee 
en geef tijdens  de collecteweek. www.kwfkankerbestrijding.nl 

 
€ 1.141,48 
 

 

 
Onderzoek naar hartaandoeningen en het genezen daarvan. Gezonde voeding ontwikkelen, 
hartfalen kortom alles wat met  
het hart  te maken heeft. www.hartstichting.nl 
 

 
€ 918,30 
 

  
De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor ruim twee miljoen mensen met maag- lever- en 
darmziekten. Zij geven voorlichting en financieren wetenschappelijk onderzoek. De focus van 
onze activiteiten ligt op darmkanker. www.mlds.nl 

 
€ 670,55 
 

  
Nieren zijn van levensbelang. Donornier maakt het verschil. 
Dialyse is overleven. www.nierstichting.nl 

 
€ 592,89 
 

  
Het Longfonds zet zich in voor mensen met een chronische longziekte:astma, COPD of een 
zeldzame chronische longziekte (zoals cystic fibrosis of bronchiëctasieën). Longen zijn van 
levensbelang.  www.longfonds.nl 
 
 

 
€ 628,21 
 

  
Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een 
betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie. www.alzheimernederland.nl 

 
€ 690,00 
 

 

 
De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om in een MS-vrije toekomst te investeren door 
innovatieve onderzoeken te financieren die de genezing van MS een stapje dichterbij kunnen 
brengen.  www.nationaalmsfonds.nl 

 
€ 502,49 
 

 

 
 
Diabetes is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is onderzoek zo belangrijk, zodat 
diabetes voorkomen wordt en te genezen is. www.diabetesfonds.nl 

 
€ 523,46 
 

 

 
De Brandwonden Stichting gaat voor de beste brandwondenzorg: de beste zorg aan patiënten, 
de hoogst mogelijke kwaliteit van leven en de meest effectieve preventie. 
www.brandwondenstichting.nl 
 

 
€ 427,91 
 

 

 
Vastenactie zet zich al meer dan 50 jaar in voor de minst bedeelde mensen uit alle delen van 
de wereld. Met uw steun, kan hun leven een beetje dragelijker worden.  
www.vastenaktie.nl 

 
€ 462,82 
 

 

                  

 
Met de opbrengst vergroot het Fonds Verstandelijk Gehandicapten de wereld van mensen met 
een verstandelijke  beperking in onze regio.  
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

 
€ 371,72 
 

 

 
Kinderhulp helpt kinderen in ons land die in armoede opgroeien. Zij helpt hen door simpele 
dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. 
www.kinderhulp.nl 
 

 
€ 421,65 
 

 

 

 
Samen naar een beter leven met reuma. Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders. 
www.reumafonds.nl" 

 
€ 469,13 
 

                                                   Totaal bedrag € 7.820,60 
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Kerk gekocht, maar wel met een 
aanvullende lening !

De kerk is door Stichting Laurentius Vierlingsbeek 
gekocht. Naast de bijdrage door bewoners van 
Vierlingsbeek en Groeningen en andere betrokkenen 
was het wel noodzakelijk om een lening af te sluiten 
van € 50.000,00. Die lening dient wel snel afgelost te 
worden. Daarnaast moet er geld opgebracht worden 
om het kerkgebouw in de basis bruikbaar te maken. 
Aldus blijft de verkoop van obligaties doorgaan . 
Inmiddels staat de stand op 561 verkochte obliga-
ties (stand bij het schrijven van dit globaal-artikel) en 
dienen er nog 239 obligatie gekocht te worden en 
dus gaat de verkoop van obligaties door. Bij deze de 

Boek van geboren Groeningse over 
doofheid en weer kunnen horen

Anneke Arts-Theunissen (1943), geboren in 
Groeningen en in Vierlingsbeek naar de lagere 
school gegaan, heeft een boek geschreven. 
‘Horen met mijn ogen’, zo heet het boek waarin 
ze verslag doet van een leven dat lange tijd werd 
gedomineerd door doofheid.

foto: Ed van Alem

Anneke is niet doof geboren, maar als kind ging ze 
wel steeds slechter horen. Zo rond haar twaalfde 
levensjaar kon ze bijna niemand meer verstaan.In het 
grote boerengezin aan de Hultenhoek in Groeningen 
was niet altijd tijd voor het meisje met het gehoor-
probleem. In de naoorlogse tijd was het alle handen 
aan dek om ervoor te zorgen dat alle kinderen hun 
natje en droogje kregen.
Anneke legde zich erbij neer dat ze haar leven in 
stilte zou slijten. Maar ze leerde zichzelf wel liplezen. 
Ze wist op die manier haar handicap voor veel 
mensen geheim te houden. Doorzettingsvermogen 
én aanpassingsvermogen maakten dat ze toch een 
zo normaal mogelijk leven kon leiden.
De Groeningse trouwde met plaatsgenoot Jan Arts 
en verhuisde naar Boxmeer, waar ze kinderen kreeg 
en een gelukkig leven leidde. Maar er knaagde iets. 
De wereld van geluid voelde zó dichtbij en toch kon 
ze die niet betreden.
Na vijftig jaar doofheid was er een nieuwe technolo-
gische ontwikkeling die de deur naar de wereld van 
geluid voor haar opende. Ze kreeg een cochleair 

implantaat in haar schedel aangebracht. Opnieuw 
bleek dat ze zich moest aanpassen, want nu kwam 
er ineens wel heel veel geluid binnen.
In de wereld van geluid ontdekte ze dat ze eigenlijk 
heel creatief was. Ze ging boetseren en schilderen, 
maar ook schrijven. Langzaam liet haar levensver-
haal zich vangen op papier.
Dat verhaal is nu gebundeld in een boek. Vrolijke 
anekdotes en verdrietige gebeurtenissen wisselen 
elkaar af en vormen een eerlijk verslag van een leven 
van ‘ups en downs’. Maar de ‘ups’ overheersen.

‘Horen met mijn ogen’ verscheen bij Uitgeverij 
Reinaert. Het is verkrijgbaar bij Van Dinter 
Boeken aan de Koorstraat in Boxmeer of te 
bestellen in de webshop van de uitgeverij: 
www.uitgeverijreinaert.nl. 
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Kledinginzameling bs. 
Laurentiushof
25 november 2020

Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen,
Op woensdag 25 november is er weer een 

Berichten uit het veld

Maandenlang struin je de omgeving af op zoek 
naar bijzondere vogelsoorten, en dan verschijnt 
er plotseling een Grote Gele Kwikstaart in je eigen 
achtertuin. Hoe mooi is dat?
De Grote Gele Kwikstaart houdt erg van stromend 
water in beken en kleine rivieren. Waarschijnlijk 
is hij afgekomen op het piepkleine stromende 
beekje in onze achtertuin. Helaas was hij net zo 
snel verdwenen als hij gekomen was. Zo zie je 
maar dat de aanleg en inrichting van zelfs een 
kleine tuin van invloed kan zijn op de vogels die er 
komen.

Overvliegende ganzen.

Medio oktober was het weer tijd voor de tweede 
watervogel wintertelling van dit seizoen. Dat 
betekent een hele dag vogels tellen in het gebied 
dat mij toegewezen is. Per fiets moet ik dan een 
route van 45 km kris kras door het gebied afleggen. 
Ik heb daar beslist geen hekel aan! Het is juist leuk 
om mijn hobby te combineren met lichaamsbe-
weging en dat ook nog te doen voor een landelijk 
nuttig doel. Op die manier wordt de stand van de 

oproep om mededorpsbewoners en daarbuiten te 
enthousiasmeren om zo mogelijk ook een obligatie(s) 
te kopen.

Op de site www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl
of www.vierlingsbeek-groeningen.
nl/verenigingen/stichting-lauren-
tius-vierlingsbeek/ vindt u het 
inschrijfformulier als ook verdere 
informatie.

Op dit moment liggen de reeds 
verkochte obligatiecertificaten klaar. Door de 
Corona-beperkingen is het nog niet mogelijk om de 
certificaten persoonlijk te overhandigen. Wanneer 
de coronaregels dat toelaten zal dat gaan gebeuren. 
Obligatiehouders worden via mail op de hoogte 
gehouden. Op bijgaande foto ziet u hoe het obliga-
tiecertificaat er uit ziet. In werkelijkheid is het formaat 
A4 in kleur met een gouden zegel en kan met enige 
trots worden ingelijst en op een mooie plek in huis 
aan de muur worden gehangen.

Heeft u vragen of anderszins, bel gerust Sjaak 
Verstegen 06-20614609 -  Joop Verbeeten 
06-54661196  - René Schaeffers 06-52762028.

Stichting Laurentius Vierlingsbeek

kledinginzameling op Bs. Laurentiushof! U kunt uw 
kleding ’s morgens vóór 9.00 uur in een goed gesloten 
plastic zak bij school inleveren. De Ouderraad van 
school ontvangt het geld van de inzameling en 
besteedt het aan extra’s voor de kinderen op school, 
zoals excursies, gastlessen of uitbereiding van leer- en 
spelmaterialen. 
Wij hopen dat u uw kleding bewaart en inlevert op 
woensdag 25 november! Wellicht kunt u een buurman 
of –vrouw die kinderen op school heeft vragen uw 
zakken mee te nemen!? Alvast heel hartelijk bedankt 
voor de moeite!

OR bs. Laurentiushof
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Column vitaliteit (18)
“Ruggengraat hebben”

De meest voorkomende fysieke klachten die wij in 
de praktijk zien zijn rugklachten. Vandaar dat we 
de reis door ons lichaam van de komende columns 
hier beginnen. Deze column ga ik dieper in op de 
anatomie van de rug om in de volgende columns 
uit te leggen welke blessures en aandoeningen het 
normaal functioneren van de rug kunnen verstoren.

De betekenis van “iemand met ruggengraat” is 

iemand die stand kan houden. Dit is ook één van de 
belangrijkste functies van de rug. Naast deze steun-
functie heeft de rug ook een belangrijk functie in de 
bescherming van een relatief kwetsbaar en essentieel 
anatomisch onderdeel van het lichaam; het ruggen-
merg. In iedere wervel zit een open ruimte waardoor 
er door de hele rug een holle kolom ontstaat die dit 
ruggenmerg goed beschermt. In het bovenaanzicht 
van een wervel ziet dit er als volgt uit:
 
Ondanks de steun en de bescherming moet de rug 
ook flexibel zijn om beweging mogelijk te maken. 
Daarom bestaat onze rug uit 24 wervels die samen 
met het heiligbeen en het staartbeen de hele wervel-
kolom bevatten. De 24 wervels zijn te verdelen in 

watervogels in de winter over meerdere jaren in 
de gaten gehouden. Tijdens de telling kwam ik er 
achter dat de ganzen die hier overwinteren ook al 
weer massaal aanwezig zijn. 
Het waren vooral Kolganzen en Toendrarietganzen. 
Dat is enkele weken eerder dan in andere jaren. 
Elke dag vliegen ze in grote groepen van hun slaap- 
en drinkplaatsen, op de nieuwe plassen tussen 
Aaijen en Well, naar hun voedselgebieden verderop 
tussen Peel en Maas. Vooral de nog sappige gras-
landen en de pas geoogste maïsakkers vinden ze 
heel aantrekkelijk. In V-formaties vliegen ze naar het 
noordwesten om tegen de avond de route in tegen-
overgestelde richting af te leggen. Het is altijd leuk 
om hun gegakker te horen als ze overvliegen.
Het is niet ongebruikelijk om op mijn tochten een 
IJsvogel te zien, maar tijdens deze telling zag ik 
er zelfs twee. Meestal zie ik er een langs de Maas 
of boven de Molenbeek, maar dit keer vlogen ze 
boven kleine beekjes. De eerste IJsvogel liet zich 
bewonderen boven het beekje langs de Voortweg, 
ter hoogte van de perenboomgaard, in Groeningen 
en de tweede boven de beek die de Kiekuutweg 
kruist. Vooral de tweede waarneming was erg leuk 
omdat de IJsvogel recht op mij af vloog. Toen 
hij mij zag stopte hij abrupt zijn vlucht en ging 
vlak voor mij op een overhangende tak van een 
struik zitten. Hij liet zich enige tijd bewonderen 
om vervolgens zijn weg terug boven de beek te 
vervolgen.
Ook ik vervolgde mijn tocht richting Holthees en 
vandaar naar Maashees. Bij de vijver in Maashees 
stop ik altijd even om watervogels te tellen. Helaas 
was er dit keer geen watervogel te bekennen. Toen 
ik mij omdraaide om weer verder te gaan, zag ik 
op het dak van een schuurtje een slank vogeltje 
zitten. Af en toe bibberde hij met zijn staartje. Door 
mijn verrekijker zag ik dat het een vrouwtje Zwarte 
Roodstaart was. Vanaf het dak van het schuurtje 
keek ze naar mij en ik naar haar.

Zwarte Roodstaart

De Zwarte Roodstaart is van oorsprong een rots-
bewoner. Hij broedt in spleten en gaten in rotsen. 
Daarom is het niet zo vreemd dat hij hier graag in 
nieuwbouwwijken broedt die nog niet helemaal 
klaar zijn. In de herfst trekt hij naar het zuiden 

om te overwinteren in Spanje, Portugal en Noord 
Afrika. Het is een van de laatste trekvogels die ons 
land verlaat. Het is altijd leuk om dit bijzondere 
vogeltje te zien tijdens mijn tochten. Vooral het 
zenuwachtig bibberende staartje is erg grappig.

Ton van den Berg
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meer voor stabiliteit. Een wervel van de lage rug ziet 
er dus ook totaal anders uit ten opzichte van een 
wervel van de nek.

Ik blijf het wonderlijk vinden hoe het een en ander 
vanuit de evolutie zo ontstaan is. Zeker als je beseft 
dat ieder leven begint met het samensmelten van 2 
enkele cellen. Wonderlijk is het zeker als alles functio-
neert zoals het zou moeten functioneren. Helaas is dit 
niet altijd het geval. Gelukkig kan het lichaam zelf veel 
herstellen en is er veel kennis om het lichaam hierbij 
te helpen indien nodig.

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”

7 nekwervels, 12 borstwervels en 5 lendenwervels 
(lage rug). Tussen de wervels zit een kraakbenige 
verbinding die een rol speelt in het opvangen van 
schokbelasting en het mogelijk maken van bewe-
gelijkheid tussen de wervels. Deze kraakbenige 
verbinding noemt men de tussenwervelschijf. Een 
aardig weetje is dat blijkt dat je in de ochtend groter 
bent ten opzichte van     ’s avonds. Onder invloed van 
de zwaartekracht worden de tussenwervelschijven 
iets dunner. Omdat we zoveel tussenwervelschijven 
hebben kan het wel tot 3cm schelen. 

De tussenwervelschijf is trouwens niet alleen verant-
woordelijk voor het opvangen van schokbelasting. 
Ook de vorm van de wervelkolom zelf draagt hier aan 
bij. Als we de rug vanaf de zijkant bekijken is er een 
natuurlijke “S-vorm” te zien welke functioneel is voor 
dit specifieke doel. Zoals je kunt zien op het plaatje 
hebben we een klein beetje een holle onderrug, een 
bolle bovenrug en een holle nek. 
 
Als je goed kijkt naar de plaatjes zie je ook nog 
verschillende uitsteeksels van bot. Dit zijn de 
aanhechtingsplaatsen van honderden spieren die de 
wervelkolom bewegen. Ook hebben de aanhech-
ting van de ribben een plaats in de borstwervelkolom. 
Iedere wervel heeft uitsteeksels in specifieke standen 
en van specifieke lengtes om precies de bewege-
lijkheid mogelijk te maken welke voor dat niveau 
gewenst is. Een nekwervel is bijvoorbeeld meer 
ingericht voor bewegelijkheid, een lage rugwervel 

Groeningen: geen gehucht en 
geen dorp 
deel 11.

Het leven van de inwoners vanaf 1400. 
De stand van het maaswater is altijd van grote 
invloed geweest. Bij normale overstroming kwam 
er vette slib op de weilanden, waardoor er veel en 
goed gras groeide en / of er voedzaam hooi geoogst 
kon worden. 
Extreem hoog water veroorzaakte verwoesting van 
wegen, soms zelfs van huizen, stallen en voorraden.
O.a. de watermolen is hierdoor enkele keren zwaar 
beschadigd.
In 1409 was er zeer hoog water, het water stond in 
de dorpen. Vooral de laag gelegen huizen stonden 
in het water.

De taal die men sprak wordt aangeduid met 
Kleverlands dialect, een dialect wat tot in het begin 
van 1900 nog algemeen was in het (donker) gebied 
op onderstaande kaart.



12

Ommetje Makken
Onlangs hebben werknemers van de gemeente 
Boxmeer een lang gekoesterde wens van de
dorpsraad en vele wandelaars vervuld: het 
aanbrengen van een verharding van een deel 
van het pad na het bruggetje dat in de winter 
en voorjaar één modderpoel is. Niet onbelang-
rijk omdat het ook een stuk van de route van het 
Pieterpad is. Met dank aan de gemeente Boxmeer!
Ook danken we Ben van Rens die een eindje 
verderop een ander gedeelte van het ommetje met 

1571/1572 
Hoogwater.
De waterhoogte 
in Boxmeer wordt 
op een steen in de  
Petruskerk aange-
geven. Volgens 
berekening stond 
er toen bij de kapel 
ongeveer 20 cm 
water.

In 1638 en 1643 stond het water ongeveer 10 cm 
hoger.  In 1710 was het ook weer hoogwater, maar 
de stand was toen minder hoog. Wellicht stond 
er toen geen water bij de kapel. Ook in 1928 was 
er opnieuw hoog water, nu was de waterhoogte 
enkele centimeters lager dan in 1710. Bij Elbers 
aan de Pes stond het water tot aan de keuken-
raam, zoals hij mij ooit verteld heeft. Dit was de 
laatste keer dat het water zo hoog stond.

Bijgeloof.
De zomer van 1594 was buitengewoon nat 
geweest, met een ijzig koude periode met sneeuw, 
hagel en vorst nog in mei. Eind augustus was het 
zulk slecht weer dat het wel winter leek. Hooi en 
rogge waren nat; het was een groot probleem om 
turf, boekweit en haver uit de velden te halen. In 
het voorjaar van 1595 zette een grote overstro-
ming het gebied langs de Maas en tussen de grote 
rivieren onder water.

Het was een slechte tijd, met ook nog de gevolgen 
van de 80-jarige oorlog en de bevolkingsaantallen 
daalden. Het bijgeloof en de godsdienstwaanzin 
vierden hoogtij. De boerenbedoeningen op het 
platteland en in Groeningen waren bescheiden 
van aard: een paar koeien, een trekdier (een paard 
of, goedkoper, een os), een aantal schapen en 
kippen, een varken en misschien een geit. De 
dood van een “dier” was een ramp. Wanneer 
iemand dat noodlot trof, kwam dat misschien 
wel door de buurvrouw, die toverkunsten had 
beoefend. Er hoefde dan maar weinig te gebeuren 
of iemand werd van hekserij beschuldigd met 
alle gevolgen van dien. In 1595 werden vele 
(zogenaamde) heksen verbrand. Of dit ook in 
Groeningen is gebeurd is niet bekend.

Kleverlands is een verzamelnaam voor de 
Nederfrankische dialecten die in Nederland 
gesproken worden in Zuid-Gelderland, Noord-
Limburg, het Land van Cuijk en in het Land van 
Kleef. Het dialect is verwant aan het Brabantse 
dialect. Volgens sommigen ligt de onderste grens 
tussen Venray en Venlo.

Lemse kuul.
Was een laag gelegen moerassig gebied, een 
restant van de vroegere Maas. Hier is vanaf 
duizenden jaren geleden klei of löss in bezonken 
en daardoor tot leem geworden. In de vele eeuwen 
dat dit gebeurde is het een meters dikke laag 
geworden, op sommige plaatsen tot wel 10 meter. 
De inwoners gebruikten deze leem om vloeren in 
hun huizen en stallen te maken. 
Ook de wanden van huizen en schuren werden 
met deze leem bestreken zodat ze wind- en water-
dicht werden. Deze behandeling diende regelmatig 
/ jaarlijks te worden herhaald. Ook de oude steen-
ovens werden van leem gemaakt. Leem kende 
vele toepassingen en was een waardevol bezit.

Zand winning. Groeningen is gebouwd op de 
rand van een Maasarm / stroomgeul.
Er is eeuwenlang veel zand gebruikt om huizen 
voldoende hoog te bouwen om zo beschermd te 
zijn tegen hoog water. Dit zand werd oorspron-
kelijk afgegraven langs de stroomgeulen, of waar 
het opgewaaid was. O.a. op de Witteberg bij 
de Zandpoort. Nog tot in de jaren 50 waren er 
links en rechts van de weg naar Vortum-Mullen 
grote vierkante afgravingen te zien. Daar was 
dus eeuwenlang zand gewonnen. Ook langs de 
Maasstraat is links van de weg een verlaging waar 
ooit zand gewonnen werd. Richting Vierlingsbeek 
is rechts ook een oude stroomgeul, waar duidelijk 
de vierkante afgraving nog te zien is. Op de 
Groeningse bergjes werd tot in de jaren 50 van de 
vorige eeuw nog zand afgegraven.  Het zand werd 
niet alleen voor huizen en stallenbouw gebruikt, 
maar ook voor verhoging van de wegen, dit alles 
begon al tijdens de Romeinse tijd en is eeuwen 
lang doorgegaan. 

De horrorwinter van 1564
Het begon te vriezen 2 dagen voor St Thomas (19/12) 
en het vroor tot na St Mathijs (27/02), dus 10 weken 
lang. De meeste bomen zijn toen dood gevroren. Ook 
de overige bomen en struiken zijn toen gekapt om 
de kachels mee te stoken. In heel Nederland was het 
bitter koud. Het was zo koud dat de Maas en andere 
rivieren geheel dicht gevroren waren. 
Hoogst waarschijnlijk is de dooi met veel kruiend ijs 
gepaard gegaan.
Bruggen en gebouwen in de uiterwaarde van de 
Maas (o.a. kasteel Het Oirtje) kunnen toen verwoest 
zijn. Het moet een enorme indruk gemaakt hebben.
Hoe de inwoners van Groeningen dit beleefd hebben 
is helaas niet bekend.
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Dialect - Bijnamen.

Tôn Büs ( officiële naam Toon Achten), woonde 
ook op de Pèèst in Groeningen. Heb het al vaker 
over hem gehad.
Sommigen bij ons op school vroeger meenden 
dat Tôn Büs zijn werkelijke naam was. (In het 
Nederlands moest dat dus zijn Buis, zo meenden 
zij). Zij noemden de kinderen van Tôn tijdens de 
les dan ook Piet Buis, Tootje Buis, Doortje Buis. Zij 
wisten niet beter.

Thei Knoep. Buschauffeur. Reed vroeger de 
spelers van Volharding I naar de plaatsen waar zij 
een uitwedstrijd moesten spelen. Verhaal hierover 
volgt.

zijn machines beter begaanbaar heeft gemaakt 
door de wildgroei van sleedoorn terug te brengen.
Zijn spontane hulp ook bij het maken van dat stuk 
waarderen we zeer!

Namens de dorpsraad
Rein Verhoeven.

“Tunneke”. ’n Tunneke hêrring, ’n tunneke bier. 
Tonnetje.
’n Tunneke was ook een soort vlieger. 
Kubusvormig. Ingenieus samengesteld uit 
latjes, gekleurde stroken papier en lijm. Voor- en 
achterkant open, zodat de wind er ongehinderd 
doorheen kon.
Een tunneke was voor ons te hoog gegrepen. Wij 
hadden de handen al vol aan het fabriceren van 
een normale vlieger. Van twee latjes maakte je 
een kruis. De punten verbond je met een touw. 
Daardoor werd het mogelijk er een strook stevig 
papier omheen te vouwen en vervolgens met 
gluton dicht te plakken. De vlieger moest ook een 
staart hebben. Die werd gemaakt van een eind 
touw met strookjes gevouwen krantenpapier.
Om de vlieger op te laten had je een lang stuk 
touw nodig. Dat was opgerold op een plank 
met twee handvatten. Spannend werd het pas 
wanneer de vlieger werd opgelaten. Ging hij de 
hoogte in of was al de moeite vergeefs geweest?
Intussen keken wij met nauwelijks verholen 
jaloezie naar het tunneke dat daar hoog aan de 
hemel stond. Roerloos. Nog slechts verbonden 
met de aarde door een dun koordje. De vogels 
vlogen er met een wijde boog omheen. Uit vrees 
of respect, wie zal het zeggen.
De makers van dit tot de verbeelding sprekend 
object?
De gebroeders Theunissen, zonen van Kobus,  
bij ons in de buurt. Zij waren de experts op het 
gebied van ruimtevaartconstructies.
Thei en Wiel, twee van Kobus’ zonen, sloten zich 
later aan bij de Jehova’s getuigen.
Na een korte periode veldwerk – langs de 
deuren gaan om de Boodschap te verkondigen – 
klommen zij al spoedig op in de organisatie. Thei 
schopte het zelfs tot Paus, zei men in Groeningen. 
Maar dat was misschien gekscherend bedoeld.
Het is me trouwens opgevallen dat er het laatste 
half jaar niet meer bij mij werd aangebeld door de 
Jehova beweging. Heeft misschien met het coro-
navirus te maken. 

Wordt vervolgd

Nelson.

Werkgroep: VROLIJK  VRIJTHOF 
VIERLINGSBEEK (VVV).

Het zijn bijzondere dagen en we gaan een uitzon-
derlijke tijd tegemoet richting december-januari. 
De donkere maanden waarin we hechten aan 
intieme momenten met familie – vrienden. 
Sinterklaasfeest, kerstmusical, Sing Along, 
de Kerstdagen met kerk bezoeken-koffiekeu-
velen-diner-drank en dan oud op nieuw met 
feest. Ja, we hebben zo het een en ander in die 
maanden. 
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Enquête voor inwoners over 
samenwerking met gemeente 
Land van Cuijk 

Half november start een online enquête voor de 
inwoners van de toekomstige gemeente Land van 
Cuijk. Gevraagd wordt onder andere wat inwoners 
belangrijk vinden in hun dorp en hoe zij met de 
gemeente willen samenwerken. Voor deze enquête 
gaan inwoners half november naar
www.gemeentelandvancuijk.nl. 

Dit is een van de activiteiten om inwoners te 
betrekken bij het zo goed mogelijk inrichten van 
de gemeente Land van Cuijk. Burgemeester 
Antoine Walraven van de gemeente Mill en Sint 
Hubert: “We hebben gekozen om samen een 
grotere gemeente te vormen, omdat deze grootte 

elkaar de juiste dingen afspreken, doorspelen en 
samen aanpakken. Het is net werken, alleen veel 
leuker.

Namens de werkgroep VVV: Bert Linders, Erik van 
de Hagen, Joop Verbeeten, Hans Hendriks, Henk 
de Wijse, Koen Klaassen, René Schaeffers en Stan 
Hendriks.

Maar het ziet er de komende maanden dit jaar 
allemaal wat anders uit. En we moeten er gewoon 
van maken wat er van te maken valt. Dan tel je je 
zegeningen, en kom je tot de ontdekking dat we 
ons nog altijd best gezegend mogen voelen en 
zijn. Een van die zegeningen zijn de kerstboom op 
de kerkhoek en ‘de lémpkes’ op ons Friethof in de 
donkerste maanden van het jaar. Dat wil de vrij-
willigerswerkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek 
(kort gezegd VVV) weer voor mekaar gaan krijgen. 
Maar dat lukt alleen met hulp van deze en gene. 
Vandaar deze oproep:

OPROEP 1:  De werkgroep is op zoek naar 
een kerstboom voor op de hoek van de kerkt-
rappen voor de komende kerst. Heeft u of weet 
u iemand die een schitterende grote-hoge-vrij-
staande dennenboom (type spar) heeft staan, 
en er van af wil, spreek dan een van de onder-
staande werkgroepleden aan of een van de 
bestuursleden van de Dorpsraad Vierlingsbeek.

OPROEP 2:  De werkgroep is ook op zoek 
naar een hoogwerker. Weet u iemand die zo’n 
ding heeft staan, of weet u waar een hoog-
werker bijvoorbeeld op een zaterdag of zondag 
werkeloos staat te kijken en die we dan zouden 
mogen gebruiken…….. spreek dan een van 
de onderstaande werkgroepleden aan of 
een van de bestuursleden van de Dorpsraad 
Vierlingsbeek.

Als dorp kunnen we heel veel meer dan we weten 
of denken. Het is vooral een kwestie van met 
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ons meer slagkracht geeft. Maar vanaf het begin 
hebben we ook gezegd: we doen het op zo’n 
manier, dat de 29 dorpen centraal staan en we 
dicht bij onze inwoners blijven”. 

Wethouder Bouke de Bruin, gemeente Boxmeer: 
“En dat betekent ook ruimte geven aan alle goede 
energie die er in dorpen en inwoners zit. We willen 
de nieuwe gemeente zo inrichten, dat er een goed 
klimaat is voor initiatieven van dorpen, vereni-
gingen en individuele inwoners”.  

De informatie die met de enquête wordt 
opgehaald, is onderdeel van het advies over 
het inrichten van de nieuwe organisatie aan de 
gemeenteraad en het management. Ook wordt 
deze ingezet om te kijken op welke manier 
inwoners hier verder over mee willen praten, 
denken en doen. Onder andere tijdens bijeenkom-
sten, als de coronamaatregelen dit weer toelaten.

Gemeenten gaan met financiële 
regeling overlastgevende 
asielzoekers aanpakken
 
Boxmeer is een van de tien gemeenten die de 
komende maanden extra aan de slag gaan om 
overlastgevende asielzoekers aan te pakken. 
Er komen onder meer projecten met boa’s, 
toezichthouders, coaches en cameratoezicht. De 
gemeenten bekostigen de extra inzet met behulp 
van een financiële regeling die staatssecretaris 
Broekers-Knol beschikbaar heeft gesteld. 
 
Deelnemende gemeenten zijn onder andere 
Boxmeer, Grave, Nijmegen, Venray, Cranendonck, 
Oisterwijk, Emmen, Westerwolde en Den Helder. 
Deze gemeenten kampten afgelopen tijd regel-
matig met overlast en hebben nu samen met het 
Rijk de handen ineengeslagen. Ze kregen goed-
keuring voor hun projecten. 

Grave, Nijmegen, Venray en Boxmeer willen alle 
4 boa's inzetten om toezichthoudend en handha-
vend te gaan optreden zowel in publieke ruimte als 
in het OV. Denk aan zwartrijden en agressie in het 
OV maar ook aan fietsendiefstal. 

Lokale inzet hard nodig
De overgrote meerderheid van de asielzoekers 
in Nederland veroorzaakt geen problemen. Een 
relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, 
zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Dat 

ondermijnt het draagvlak voor de opvang van 
mensen die onze bescherming nodig hebben.
‘Overlast kun je niet alleen aanpakken met wetten 
en regels vanuit Den Haag. Het vergt samenwer-
king tussen heel veel partijen, juist ook lokaal, én 
de inzet van de juiste maatregelen. De subsidie 
geeft gemeenten de vrijheid om zelf te bepalen 
welke aanpak het beste bij hun problematiek 
past’, stelt de staatssecretaris. Eveneens kan er 
worden geleerd van wat niet werkt.
 
Mix van maatregelen
De financiële regeling is onderdeel van een reeks 
landelijk genomen maatregelen om overlast tegen te 
gaan. Een overlastgever direct uitzetten tijdens de 
asielprocedure kan niet, onder meer vanwege inter-
nationale regelgeving. Daarom is er gekozen voor 
een aanpak waarbij de overlastgevers dicht op de 
huid worden gezeten. Zo zijn er inmiddels vier keten-
mariniers aangesteld die gemeenten, de politie, het 
OM, het COA en andere betrokkenen helpen met 
de aanpak van overlast. Ook is er een Top X-lijst, 
waarop de zwaarste overlastgevers staan, zodat die 
kunnen worden aangepakt. Het COA kan sinds kort 
een time-out opleggen als iemand overlast veroor-
zaakt, waardoor iemand tijdelijk enkel nog sobere 
opvang krijgt. Daarnaast is de Handhaving- en 
Toezichtslocatie geopend in Hoogeveen, waar zware 
overlastgevers naar kunnen worden overgeplaatst.
 
In totaal was 1 miljoen euro beschikbaar voor de 
regeling. De tien gemeenten zijn samen goed voor de 
helft van dat bedrag. Op de rest is door gemeenten 
geen aanspraak gemaakt.

Zonnebloemloterij

Bij de uitslag van de Zonnebloemloterij
Is er een prijs gevallen

15 euro op nummer 485
Van harte gefeliciteerd

Verder bedanken wij nog iedereen die loten
bij ons gekocht heeft

Zonnebloem Vierlingsbeek  Groeningen

Eindejaarsviering VOVG gaat niet door

Het bestuur heeft besloten om ook de laatste activi-
teit van de VOVG, de Eindejaarsviering, af te lassen. 
Dit n.a.v. de aangescherpte maatregelen van de 
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overheid. We hopen dat we begin van het volgend 
jaar weer activiteiten kunnen gaan organiseren; de 
tijd zal het leren. We zullen onze leden op tijd laten 
weten wanneer we weer van start gaan. 
Tot dan wensen wij iedereen het allerbeste in een 
goede gezondheid.

Bestuur VOVG























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                   
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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

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Onze oude hond (Duitse Staande van 14,5 jaar) 
kan niet meer alleen thuis blijven. 
Welke hondenliefhebber (liefst zonder hond 
of kat) zou elke woensdag op hem willen en 
kunnen passen? 
Vergoeding is geen probleem.  Ik kan onze hond 
komen brengen en weer ophalen. 
Bel: 06-12455702

� adverteren
doet verkopen

Herfstlicht

Alsof een schildershand de kleuren
over de grashalmen heeft uitgestrooid,
zo zijn de velden met rijp bevangen
de herfstnevels schuiven blauw over de stroom.

Straks dwarrelen de gekleurde bladeren
van de bomen over de rivier,
een kille wind, doen hun takken buigen
de geur van bloemen lijkt nog ver van hier. 

Het water ruist nog als muziek
voel schuimende vlokjes in m’n gezicht,
’t najaar laat niets over dan de droom
mijmeringen...in ’t late herfstlicht. 

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

Ideeën om zelf actief te zijn

Creatief en lekker: 
Op de website www.leukerecepten.nl 
zijn veel recepten te vinden die als inspiratie 
kunnen dienen om zelf in de keuken aan de slag te 
gaan. De beloning is dan mals!
Cultuur, sportief en lekker: Een combinatie 
van ontspanning, kennis maken met de (eigen) 
omgeving en lekker eten is te vinden op de 
website www.happenenstappen.nl

Hobby: 
Een hobby kan in veel vormen worden beleefd. 
Variërend van sportief en inspannend tot rustig 
en diepgravend. De overeenkomst tussen alle 
hobby’s is dat deze ontspanning bieden en 
daardoor bijdragen aan het eigen welbevinden. 
Ideeën voor een verzamelhobby zijn bijvoorbeeld 
te vinden op www.verzamelaars.net

Een andere activiteit is op zoek gaan naar voorou-
ders en familiegeschiedenis. Kijk daartoe eens op 
sites als www.cbg.nl (of ook via bronnen op de 
cbg.nl: www.cbgfamilienamen.nl) en www.ngv.nl

Ontspanning:
Heeft u nog puzzels liggen? Puzzelen is een 
Heerlijk tijdverdrijf. Ook online kunt u 
tegenwoordig  Legpuzzels maken, op 
www.onlinelegpuzzels.nl 

Wilt u graag een cursus volgen?
Er zijn diverse gratis cursussen op www.soofos.nl 
(zoek op gratis)
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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 

Ontmoet

24
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Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl
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� adverteren
doet verkopen

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

Installatievakwinkel Overloon-Mill

korting op al het
zink materiaal!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20 % Actie 
geldig t/m 
november

2020
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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

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 9 t/m 14 november
  ¾ Kruimelvlaai € 6,45 
  Zonnebrood € 2,60 
  8 Zachte bolbroodjes + 2 gratis

Reclame: 16 t/m 21 november
  ¾ Appelvlaai € 6,45
	  Volkorenbrood € 2,10
  4 Speculaasbolletjes + 1 gratis

 

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen
Lakverven van 
Teolin 

 

 

25% KORTING 
BIJ AANKOOP VAN ÉÉN 
BLIK WATERGEDRAGEN 

LAK VAN GLOBAL PAINT! 
 
GLANSGRAAD: Matt, Satin of Gloss 

        
 
 
 

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



19

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

doet verkopen

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist
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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.   
                        www.facebook.com/   
  politieboxmeer/
0800-7000       Anoniem bellen
088-0208208   Brandweer
0485-845000   Maasziekenhuis Pantein
0485-585911   Gemeente Boxmeer of via 
                        www.boxmeer.nl voor melding 
                        betreffende groen, plein,   
  fietspad, stoep of weg

� adverteren
doet verkopen

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

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


