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Reactie van het bestuur van het 
Joffershof op de brief van de 
Dorpsraad die eerder in Globaal 
verscheen. 

De brief van de Dorpsraad die begin november 
in de Globaal verscheen was niet ondertekend 
door het bestuur van de Joffershof. Bij deze willen 
wij uitleggen waarom wij hiervoor niet getekend 
hebben. 

Enkele jaren geleden kwamen er vragen van onze 
huurders of het niet mogelijk was om onze zaal uit 
te breiden. We hebben toen contact gezocht met 
een architect, die voor ons een schetsplan heeft 
gemaakt. Dit plan bevat het vergroten van de grote 
zaal en de keuken. Deze uitbreiding zou tevens 
goed zijn voor het dorp mocht Concordia ooit 
dicht gaan. 

Met dit plan zijn we op gesprek geweest bij 
wethouder Hendriks en het werd positief 
ontvangen. De wethouder heeft het besproken in 
het college en is er een voorstel voor de gemeen-
teraad gemaakt. Hier werd ook een bedrag 
voorgesteld en goedgekeurd voor deze verbou-
wing van het Joffershof.

In 2018 hebben we dit plan gedeeld tijdens een 
dorpsraadvergadering. Daar kregen wij de reactie 
dat de dorpsraad van mening was dat het gere-
serveerde geld misschien ook anders en beter 
besteed kan worden in Vierlingsbeek. Daarna is 
er een regiegroep opgericht om te kijken wat er 
mogelijk is in Vierlingsbeek. Het Joffershof heeft 
hier alle medewerking aan gegeven, omdat wij 
natuurlijk willen wat het beste is voor het dorp. 
Tijdens de presentatie in zaal Concordia heeft ook 
het hele bestuur de groene kaart getoond om te 

laten zien dat wij achter de plannen staan om de 
haalbaarheid van een MFA te onderzoeken. 

Hierop volgend zijn er vanuit alle partijen verschil-
lende gesprekken geweest, met als uitkomst 
dat het college van B&W een voorstel voor de 
gemeenteraad gemaakt heeft, waarin aanbevolen 
werd het Joffershof te verbouwen.

Niet iedereen in Vierlingsbeek was het eens met 
dit voorstel en dus werd er gevraagd om een 
onderzoek op te starten met als doel te achter-
halen wat het beste is voor Vierlingsbeek. Dat 
deze groep dit onderzoek wilde konden wij nog 
begrijpen, maar de manier waarop ze dit onder 
de aandacht hebben gebracht vonden wij op 
zijn zachts gezegd niet netjes. In de media laten 
optekenen dat er nog wel meer lijken uit de kast 
van de Joffershof zullen komen, is onder de 
gordel. Ten eerste omdat er nog nooit lijken uit de 
kast zijn gekomen (het Joffershof draait prima en 
heeft een positieve balans) en ten tweede omdat 
je zo niet met vrijwilligers in het dorp omgaat. 
De meeste van ons zijn al meer dan 10 jaar of 
zelfs meer dan 20 jaar lid van het bestuur van het 
Joffershof, dat doe je niet uit eigen belang, maar 
voor het dorp. Heel eerlijk, doet het eigenlijk wel 
pijn als je dan zo weggezet wordt. 

Hoe dan ook, in de raadsvergadering van juli 2020, 
werd besloten dat dit onderzoek zou komen en 
daar hebben wij ons wederom bij neergelegd en 
onze volle medewerking aan verleend. Ons plan 
werd nu voor de tweede keer stopgezet, maar als 
het doel is het beste voor het dorp te realiseren, 
dan werken wij daar volledig aan mee. 

Echter nog voor het einde van het onderzoek, 
werden wij door de dorpsraad en andere partijen 
gevraagd een brief, zie Globaal d.d. 4-11 jl. t.a.v. 
Gemeente Boxmeer, te ondertekenen. Dat hebben 
we niet gedaan, omdat we het belangrijk vinden 
eerst het onderzoek af te wachten. 
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Van de Redactie:

• Ons plein ziet er weer gezellig en feestelijk 
uit nu de verlichting weer aangebracht is. 

• De resultaten van het onderzoek MFA zijn 
binnen. Tijdens de redactievergadering 
(videobellen) van deze uitgave vindt de 2e 
online  klankbordsessie plaats. Wat wordt 
er veel werk verricht onder zeer grote 
tijdsdruk. Complimenten!!! 

• De volgende uitgave is het Kerstnummer 
en tevens de laatste Globaal van 2020. 
Kopij hiervoor dient de periode t/m 17 
januari 2021 te overbruggen. 

• Wij wensen jong en oud een gezellig 
Sinterklaasfeest toe. Bijzonder leuk 
hoe het dit jaar opgepakt is door het 
Sinterklaascomité Vierlingsbeek-
Groeningen. Complimenten!!!

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

7 t/m 
13 dec JOC: oliebollenactie: huis aan huis   
 verspreiden bestel enveloppen
14 dec Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering
14 t/m 
24 dec JOC: oliebollenactie: huis aan huis   
 ophalen bestel enveloppen
23 t/m 
27 dec Kerst Walk Along
25 en 
26 dec Laurentiuskerk: open tussen 11.00 –   
 17.00 uur, voor bezoek aan kerststal
31 dec JOC: oliebollenactie: thuisbezorgen   
 bestellingen
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 
14 mrt De Oude Schoenendoos: 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 
21 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse    
 bloemenactie
24 apr Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
30 april 
t/m 2 mei Dansvereniging Bekse Klinkertjes   
 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

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

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.
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Bij deze willen we dus nog een keer benadrukken 
dat wij zeker het belang van het dorp voorop 
hebben staan. Sterker nog dat is de hele reden 
dat we de zaal in eerste instantie wilden vergroten. 
We begrijpen ook heel goed dat dingen veran-
deren, met de verkoop van Concordia en de koop 
van de kerk, is het goed dat er naar de gebouwen 
in Vierlingsbeek gekeken wordt. Dat is dus ook 
niet de reden dat we niet getekend hebben. Elke 
keer wordt er op de rem van ons project getrapt 
en wordt ons gevraagd het geld wat we gekregen 
hebben niet te gebruiken. Steeds als de politiek 
beslist dat wij verder mogen, komt er een nieuw 
voorstel. Daar verlenen wij alle medewerking aan 
in belang van het dorp. Maar als de partijen die dit 
onderzoek wilden, dan op de zaken vooruit gaan 
lopen en zelf keuzes gaan maken zonder uitkom-
sten van dit onderzoek, dan trekken wij een lijn. 
Het hele idee van dit onderzoek is dat we moeten 
weten wat het beste is voor het dorp en dan gaan 
we vooraf acties ondernemen om het geld van het 
Joffershof anders te besteden. Dat vinden wij geen 
eerlijke manier van handelen. 

Daar komt bij dat wij oprecht denken dat het 
aanpassen van het Joffershof een heel goed 
alternatief is voor Concordia. Voor een haalbaar 
bedrag, wat zelfs al gereserveerd is, kunnen we 
een zaal hebben voor vele activiteiten. Het zal voor 
verenigingen betaalbaar zijn om ruimtes te huren 
en vrijwilligers en bestuur is al geregeld. Mocht het 
onderzoek uitwijzen dat dit niet de beste oplossing 
is, dan kijken we samen verder wat wel het beste 
is voor Vierlingsbeek-Groeningen. 

Het bestuur van Het Joffershof

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

Vervolg van pagina 1

Op 9 november is ons koorlid Christien Jans - de 
Groot onverwacht overleden. 

Zij  was jarenlang, vanaf 1999, een trouw lid van 
ons koor en kleurde de sopraanpartij met haar 
goede stem.

De uitvaartdienst werd gehouden in de kapel van 
Groeningen waar Christien zo vaak met ons koor 
de nachtmis heeft gezongen. Toen zij het pad naar 
de kapel werd opgereden vormde het Groenings 
Koor daar een erehaag  en klapte respectvol voor 
haar. Door de corona-maatregelen konden slechts 
enkele koorleden zingen bij haar uitvaart onder 
begeleiding van onze dirigent en  (gast) pianist. 
Dat was een waardig gebaar want “ je hield van 
zingen” zoals op jouw herinneringskaartje staat.

Christien, dankjewel.

Adventsactie 2020 - Delen 
smaakt naar meer Akkers voor 
ontheemde gezinnen in DR 
Congo 

Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de 
Rooms-Katholieke Kerk waarbij in de vier weken 
voor Kerstmis, de adventsperiode, geld wordt 
ingezameld voor mensen in nood. Dit jaar staat de 
adventsactiecampagne in het teken van voedsel-
zekerheid.  
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De parochie Maria, Moeder van de Kerk steunt 
dit jaar het project ‘Akkers voor ontheemde 
gezinnen in DR Congo’. In het Masisi-gebied in 
de Democratische Republiek Congo leven 20.000 
ontheemden die zijn gevlucht voor extreem 
geweld. Zij hebben dringend gebrek aan voedsel. 
Wij willen de levensomstandigheden verbe-
teren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 
50 meest kwetsbare gezinnen. Zo krijgen deze 
gezinnen de beschikking over gemeenschappelijke 
akkers, materialen en zaaigoed. De lokale parochie 
heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. 

De opbrengst is bestemd voor extra voeding 
voor de kinderen, de aankoop van zaden voor 
het volgende seizoen en om voor de kinderen 
de gezondheidszorg te bekostigen in het lokale 
ziekenhuis. De deelnemers krijgen les in agrari-
sche technieken en leren van elkaars ervaringen. 
Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze 
hun producten op de lokale markten goed kunnen 
verkopen. Ze werken onder leiding van een comité 

van boeren, die training krijgen in leiderschap, 
ondernemerschap en vreedzaam samenleven.  

U kunt dit project steunen door een gift over 
te maken op: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag o.v.v. Adventsactie 2020 
parochie Maria Moeder van de Kerk St Anthonis. 
U kunt uw gift ook deponeren in de daarvoor 
bestemde bussen in onze kerken te Sint Anthonis, 
Beugen, Oeffelt, Oploo, Overloon, Wanroij en 
Westerbeek. De Actie loopt van 28 november tot 
en met 26 december. 
Alvast dank voor uw bijdrage.

 
 

Priktijden Locatie Vierlingsbeek 
Openingstijden*   Dinsdag  08.00 uur – 09.30 uur 

                              Donderdag 08.00 uur – 09.30 uur 

       
 

 

        Bloedafname INR Trombosedienst / CWZ 

Dinsdag van 08.30 uur – 09.00 uur 

 
*Uitgezonderd op erkende feestdagen 
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HAALBAARHEIDSONDERZOEK 
MFA: EINDRAPPORT
Op verzoek van de gemeente is eerder toegezegd, 
dat het eindraport haalbaarheidsonderzoek MFA 
eind november 2020 zal worden opgeleverd.

Door het onderzoeksbureau Laride is echter 
onlangs via de dorpsraad, als opdrachtgever, 
om enig uitstel van oplevering gevraagd aan de 
gemeente. Dit houdt met name verband met een 
aantal COVID-gevallen binnen de eigen geledingen 
van hun bedrijf Laride, waardoor de capaciteits-
planning onevenredig onder druk is komen te 
staan.

Hoewel van de gemeente nog geen uitsluitsel is 
verkregen, gaan wij er van uit, dat de gemeente 
begrip toont voor deze overmacht situatie en enig 
uitstel zal verlenen.

Uiteraard zien wij net als u uit naar het eindresul-
taat, mede op basis van de onlangs gehouden 
klankbordsessies, waarin wederom zeer bevlogen 
betrokkenheid vanuit de gemeenschap is getoond. 
Dit met dank aan het geweldige werk van de 
klankbordgroep.

Uiteraard proberen wij u zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.

Namens de stuurgroep MFA,

Sjaak Rambags en Bas van Treek

Vol verwachting klopt ons (dorps 
MFA)hart.
Namens de klankbordgroep MFA willen wij 
iedereen hartelijk bedanken voor de betrokkenheid 
tijdens de online klankbordsessies op 23 en 24 
november 2020. 
Het heeft ons met name duidelijk gemaakt dat vele 
inwoners uit Vierlingsbeek en Groeningen ontzet-
tend opbouwend en ook kritisch betrokken zijn 
bij de onderzoeksresultaten van het toekomstbe-
stendig MFA. 
Ook werd heel helder verwoord dat we samen 
voor één toekomstplan moeten gaan als dorp! 
Een leerling van de leerlingenraad van basisschool 
Laurentiushof sloot de 2e klankbordsessie af met 
de woorden: ‘Als we alleen maar blijven dromen 
komen we geen centimeter vooruit.’ 
Wij hebben de scenariovoorkeuren, de vragen en 
opmerkingen gebundeld en aan de Stuurgroep 
MFA verstrekt. Zij verwerken samen met onder-
zoeksbureau Laride de gegevens in het 
uiteindelijke adviesrapport wat verstrekt wordt aan 
de Gemeente Boxmeer. 

Namens klankbordgroep MFA

Luc Cuijpers en Lisette Verploegen

Verkoop obligaties blijft van 
belang voor kerkgebouw.

Vorige week maandag en dinsdag zijn er wederom 
klankbordsessies geweest met dorpsbewoners 
waarin een eerste aanzet en uitleg door bureau 
Laride is gegeven als opmaat tot het defini-
tieve haalbaarheidsonderzoek voor het MFA. Wij 
kunnen ons als Stichting Laurentius Vierlingsbeek 
scharen achter deze plannen waarin een van 
de opties de kerk een onderdeel wordt van het 
nieuwe MFA. Het voorlopige plan mbt de kerk 
voorziet in ons doel als SLV en kunnen wij dan ook 
volledig ondersteunen. Natuurlijk zal er nog verdie-
ping en verdere uitwerking nodig zijn waar wij als 
SLV bij betrokken blijven. Maar belangrijk is dat wij 
kunnen melden dat de schetsen zoals die er nu 
liggen gedragen worden door SLV. Belangrijk voor 
ons is dat de authenticiteit van het gebouw zowel 
buiten als binnen behouden blijft of althans met 
respect wordt benaderd.
Dit zal voor vele bewoners die al obligaties hebben 
gekocht een hart onder de riem zijn. Ook zal het 
voor vele bewoners die nog twijfelden en het 
MFA onderzoek wilden afwachten, al een zet 
kunnen geven om alsnog een of meerdere obli-
gaties aan te kopen. De kerk is dan wel gekocht 
door Stichting Laurentius Vierlingsbeek, maar 
we zijn er nog niet helemaal. Er is immers ook 
een lening aangegaan en die dient met obliga-
ties terugbetaald te worden. Van de 800 obligaties 
zijn er nu 575 verkocht. Nog 225 te gaan. Bij 
deze dan ook de oproep om een of meerdere 
obligaties te kopen en voor diegene die al een 
obligatie hebben gekocht mededorpsbewo-
ners 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-laurentius-vierlingsbeek/ vindt u het 
inschrijfformulier als ook verdere informatie.
Heeft u vragen of anderszins, bel gerust Sjaak 
Verstegen 06-20614609 - Joop Verbeeten 
06-54661196 - René Schaeffers 06-52762028.
     
Stichting Laurentius Vierlingsbeek
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4 generaties

Op 23 oktober 2020 is Steffie Vloet geboren.
Dochter van Maik en Hilde Vloet-Abels

Op de foto van links naar rechts:
To Hubers - van Kempen (98), Ans Abels - Hubers 
(64), Hilde Vloet - Abels (35) en Steffie.

JOC oliebollenactie, dit jaar 
anders!

Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen.
Het JOC wil dit jaar voor het 57e jaar de oliebol-
lenactie houden.
Na overleg met de gemeente Boxmeer zijn we 
tot het besluit gekomen om de oliebollenactie 
weer te houden, maar dan wel aangepast aan de 
momenteel geldende Coronaregels. 

Bestellingen ophalen gaan we dit jaar anders 
doen, en wel op de volgende manier:

1. U krijgt een envelop in de bus waar u zelf 
de bestelling invult, met uw naam en adres. 
Deze envelop wordt in de week van 7 t/m 13 
december bij u in de brievenbus gedaan.

2. We verzoeken u om de bestelling contant 
en gepast te betalen, het geld doet u in de 
envelop.

3. Van 14 t/m 24 december komen we de enve-
loppen/bestellingen weer ophalen, zorg er 
s.v.p. voor dat u deze ingevuld en voorzien 
van het verschuldigde bedrag klaar hebt 
liggen.

4. We vermijden zo veel mogelijk persoonlijk 
contact, helpt u ons daarbij.

Tijdens het bakken van de oliebollen houden we 
ook de Coronaregels in acht, er wordt gewerkt met 
haarnetjes, mondkapjes, desinfectiemiddel waar 
nodig en handschoenen.

Bij het bezorgen van de bestellingen nemen we 
uiteraard ook Corona maatregelen, bezorgers 
dragen handschoenen en mondkapjes.

In de Plus supermarkt verkopen we ook olie-
bollen, hier werken we zo veel als mogelijk met 
een pinapparaat voor de betalingen. Wilt u niet 
pinnen dan verzoeken wij u om gepast te betalen 
om onnodig contact te voorkomen. 

We denken dat we op deze manier, ondanks de 
vreemde situatie waarin we momenteel met zijn 
allen zitten, jullie als vanouds kunnen voorzien van 
oliebollen op oudejaarsdag.

Alvast bedankt voor uw hulp.

KBO START ACTIVITEITEN WEER OP
Na weer een korte periode, waarin de activiteiten 
wederom hebben stilgelegen, kunnen we, met in
achtneming van de regels van het RIVM, weer 
starten met een aantal activiteiten
 
KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 4 en 18 december. Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN VOLGENS 
REGELGEVING RIVM
Biljarten in het Joffershof      
 maandagochtend, dinsdag ochtend en - 
  middag, woensdagochtend en 
  donderdagochtend en -middag
Yoga in het Joffershof    
 maandag van 17.30 - 18.30 uur  
  (basisschool)
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur 
  woensdag van 18.30 - 19.30 uur  
   Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal   
  Dit vervalt nog.
Jeu de Boules Joffershof    
  dinsdag van 13.30 - 15.30 uur   
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 – 11.30 uur
  Info 631233
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Fitness in fitnesscentrum van Dongen   
  Info hierover bij Wouter van Dongen   
  Info 06 43201502
SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym in het 
Joffershof
  donderdag van 11.00 – 12.00 uur  
 Info 631839
SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof 
 vrijdag:  van 9.00 – 12.00 uur   
 in 3 groepen 
  Info 631839
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 1e 
zondag van de maand om 14.00 u.           
 Info 632028
Deze bijeenkomsten starten weer vanaf januari 
2021. Een gezellige middag tot 16.00 uur om 
elkaar te ontmoeten. Iedereen, die alleen is, is 
deze middag welkom

Een herinnering uit mijn jeugd!

 Lieve Sinterklaas,                                                               Groeningen, 2 december 1949 
 
          Over vier dagen bent U jarig. Dan mogen wij de klomp zetten, in de voorkeuken naast de kachel, 
onder de hoge schouw. Ik zing al de hele week elke avond liedjes voor U. Als vader de koeien melkt. 
Met Elleke, Henk, Bart, Pietje, Willem, Neel en Klaas. We zitten dan allemaal naast elkaar, op de rand 
van  de grup, in de koestal. Op het lege stuk waar geen koeien staan. Vader heeft daar een hoop stro 
in gestopt, om pies en poep van de koeien tegen te houden. Het is een fijn bankje waar wij naast elkaar 
precies in passen. Het is altijd lekker warm en gezellig op de stal. Vader zingt soms zachtjes  met ons 
mee, op de maat van de straaltjes melk die hij in de emmer laat schuimen. 
  
Voor mijzelf wil ik graag een geel potlood met een mooie spitse punt. En als het kan een puntenslijper. 
Die hebben we thuis niet. Daarom spits ik de punt met een aardappelschilmesje maar dat wordt nooit 
echt scherp. Dan kan ik er ook niet dun mee schrijven. 
  
Ik ga de klompen van vader goed schoonmaken, voor wij ze met hooi en wortels volstoppen. Dan heeft 
uw witte schimmel schoon voer. Of is Uw paard gewend aan koeien? Hier in de buurt hebben alle 
mensen dieren. 
   
Sinterklaas, dank u wel dat U overal kadootjes brengt. 
 
Geesje 

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

Berichten uit het veld

Het zijn rare tijden. Door het Coronavirus hebben 
we minder vrijheid dan we gewend zijn. Veel 
mensen blijven wat dichter bij huis en het verkeer 
is ook een stuk rustiger. Het lijkt wel alsof de wilde 
vogels en zoogdieren dat in de gaten hebben. Ze 
laten zich gemakkelijker zien, of zou dat komen 
omdat we beter zijn gaan opletten? Voor de 
minder algemene vogels moest je voorheen naar 
hun specifieke leefgebieden gaan. Tegenwoordig 
hoef je er niet eens meer voor de deur uit. Behalve 
de Grote Gele Kwikstaart die zich regelmatig in 
onze achtertuin laat zien, komt er nu ook af en 

toe een Appelvink een kijkje nemen. Hij doet zijn 
naam echter geen eer aan, want meestal zit hij in 

Appelvink (foto van internet)
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onze kersenbomen. De Appelvink is een forse vink 
met een stevige kegelvormige snavel, een dikke 
kop en hals, een korte staart en een brede witte 
vleugelstreep. 

Met zijn gedrongen postuur is het een enorme 
krachtpatser. Hij kraakt vooral pitten van kersen-
soorten en zaden van beuken. Het is wel een 
schuwe vogel die niet zo snel dicht bij woningen 
komt.
Een paar dagen later werd het nog leuker. Op een 
sombere middag liet zich ook een Boomkruiper 
zien in onze achtertuin. Eerst verkende hij de stam 
van de Amandelboom, vervolgens de muur van 
de garage en daarna zocht hij houvast op het 
kamerraam. Dat lukte natuurlijk niet. Dus toen 
maar weer terug naar de Amandelboom, die hij 
van onder naar boven ijverig inspecteerde met 
zijn lange kromme snaveltje. Zijn stevige, maar 
beschadigde, staartveren gebruikte hij als steun 
bij het tegen de stam naar boven klimmen. Tegen 
de stam geklemd valt hij niet zo op. Echter van de 
zijkant zie je duidelijk zijn vaalwitte buik en lichte 
wenkbrauwstreep boven het oog.

Boomkruiper

Toen ik dat allemaal aanschouwd en verwerkt 
had, kwam de volgende verassing. Een piepklein 
vogeltje vloog als een kolibrie rond onze Hulst. 
Vervolgens streek hij neer in de Appelboom en 
begon rusteloos naar insecten te zoeken. Hij 
was voortdurend in beweging en dat maakte het 
herkennen lastiger. Uiteindelijk zag ik zijn gele 
kruinstreep, omzoomd met een zwart randje. Het 
was een Goudhaantje.

Goudhaantje

Het Goudhaantje is het kleinste vogeltje van 
Europa. Hij meet, van snavelpunt tot staart-
punt, slechts 8,5 cm. Al snel sloot een tweede 
Goudhaantje zich bij hem aan. IJverig zochten 
ze samen naar voedsel. Goudhaantjes broeden 
in Nederland vooral in naaldbossen. Tijdens de 
broedtijd is het een vrij stil vogeltje, maar in de rest 
van het jaar zit hij vaak vrolijk te kwetteren hoog in 
een boom. Het geluid van het Goudhaantje bevat 
vooral hoge tonen. Hierdoor zijn Goudhaantjes 
voor oudere mensen met een slechter gehoor 
moeilijk te horen. In de winter komen er 
Goudhaantjes uit noordelijke broedgebieden naar 
Nederland. Mede daardoor zijn ze in de winter veel 
vaker te zien dan in de zomer. Ze trekken dan vaak 
rond samen met Koolmezen en Pimpelmezen en 
bezoeken dan soms ook parken en tuinen zonder 
naaldbomen.

Ton van den Berg

Bouwen op ’t Hulder of wandelen 
achter de Vlasakker?

U denkt waarschijnlijk: ‘dat zijn toch twee totaal 
verschillende zaken?’ Helaas niet.
Zoals de meeste inwoners wel weten houdt één 
das die een hol heeft gegraven op ’t Hulder de 
geplande bouw van nieuwe woningen daar op. 
Aangezien een das in Nederland beschermd is, 
dient deze eerst verplaatst te worden alvorens met 
de bouw begonnen mag worden.

Door de gemeente worden hier in eerste instantie 
vijf locaties voor aangewezen, echter deze worden 
door Stichting Dassenwerkgroep Brabant allemaal 
als zwaar onvoldoende voor de das gekwalifi-
ceerd. Een nieuwe locatie wordt gevonden, ‘de 
fruitboomgaard’ net voor de beek. Deze lijkt 
ideaal voor de das, echter de grond is niet van 
de gemeente. Aan de eigenaren wordt voorge-
steld of zij deze natuurgrond willen ruilen voor een 
landbouwperceel elders, waarbij zij wel een fors 
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bedrag moeten bijbetalen. Dat gebeurt uiteraard 
niet en daarop besluit de gemeente om toch één 
van de vijf afgewezen locaties te kiezen en wel die 
op het pad achter de Vlasakker, in de bocht. Er 
wordt een ontheffing aangevraagd bij de provincie 
en nadat deze is verkregen worden wij als buurt-
bewoners ingelicht waarbij aangegeven wordt dat 
dit het definitieve plan is.

Nu is het de vraag of wij als bewoners last 
hebben van een das in de tuin, de meningen zijn 
hier over verdeeld. De gemeente heeft echter 
besloten om dan het pad maar af te sluiten om 
de nieuw te bouwen dassenburcht heen, zodat 
de das beschermd wordt tegen de aanwezig-
heid van mensen die hun hond uitlaten. Voor de 
verplaatsing van één das dient dus een veelge-
bruikt wandelpad te worden afgesloten! Daarbij 
is het maar zeer de vraag of deze das wel in de 
nieuw te bouwen burcht gaat wonen. Het beest 
moet namelijk ‘passief’ verplaatst worden, ofwel 
het moet tijdens zijn wandeltochten gaan kijken en 
denken ‘dit is wel iets voor mij, hier ga ik wonen’. 
De vraag is of dat gaat gebeuren. De argumenten 
van de genoemde stichting op basis waarvan zij 
in eerste instantie concludeerden dat deze locatie 
zwaar onvoldoende was, bestaan namelijk nog 
steeds. De locatie ligt tegen een woonwijk aan, 
de locatie ligt nog steeds tegen een wandelpad 
aan waar veel honden komen en de locatie grenst 
aan het territorium van een andere burcht (we zijn 
rijk bedeeld wat dassen betreft). Daarbij komt dat 
de das meestentijds te vinden is in de fruitboom-
gaard aangezien daar zijn eten te vinden is. Bij de 
geplande afsluiting van het pad en omheining van 
de burcht wordt op het pad achter Vlasakker 12 
tot en met 30 – daar waar twee jaar geleden juist 
dit deel is opgeknapt en een vrij uitzicht is op het 
beekdal – nieuwe aanplant gedaan. 

Al met al veel maatregelen, slechte communicatie 
met buurtbewoners en als mogelijk resultaat dat 
de das er niet gaat wonen of zelfs dat een andere 
das dat wel doet.

Wellicht dat er toch iets verder onderhandeld had 
moeten worden met de eigenaren van de fruit-
boomgaard, die niet eens onwelwillend waren 
om een burcht te realiseren op hun boomgaard. 
Dan was de bouw op ’t Hulder waarschijnlijk al 
aangevangen.. 

Maar wie weet is dit toch nog mogelijk! De 
gemeenteraad moet namelijk het besluit nemen 
om het pad af te sluiten. Dit besluit dient te 
worden genomen in de raadsvergadering van 10 
december, waarna tegen het besluit nog bezwaar 
mogelijk is. Onze mening is welbekend, wij zijn 
benieuwd naar die van de gemeenteraad!

Buurtbewoners Vlasakker

Cartridge inzameling voor KIKA

Het JOC zamelt originele inktcartridges in voor 
KIKA.
Deze kunt u afgeven tijdens openingstijden of 
in de brievenbus doen bij het JOC, Grotestraat 
18a.
 
Namens KIKA, bedankt.

Column vitaliteit (20)

LET OP…. LET GOED OP!

“Verzekerd van goede zorg”
Deze editie van de Globaal geen “normale” column. 
Het juist informeren van iedereen in ons verzor-
gingsgebied over cruciale ontwikkelingen in de zorg 
zie ik als absolute topprioriteit.

Aan het einde van ieder kalenderjaar is er veel te 
doen over het afsluiten van een zorgverzekering 
voor het nieuwe jaar.

Al meer dan 43 jaar heeft fysiotherapie van Dongen 
een contract met alle zorgverzekeraars. Dit om 
fysiotherapie voor u zo laagdrempelig mogelijk 
aan te kunnen bieden. Met een contract ontzorgen 
we u door rechtstreeks bij de zorgverzekeraar te 
declareren voor de behandelingen waar u recht op 
heeft. Nu doet de situatie zich echter helaas voor 
dat een bepaald label (=onderdeel) van zorgverze-
kering CZ aanvullende eisen stelt aan het leveren 
van gecontracteerde zorg. Dit label - “Just” van CZ 
– stelt voorwaarden waar wij als praktijk niet aan 
willen voldoen. Dit omdat wij van mening zijn dat 
we op deze manier géén optimale zorg aan kunnen 
bieden. Waarschijnlijk zorgen deze extra voor-
waarden ervoor dat “Just” haar producten relatief 
aantrekkelijk geprijsd in de markt kan zetten. Houd 
er rekening mee dat wanneer u een dergelijke 
aanvullende verzekering afsluit de kosten niet door 
ons bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen 
worden.

Bij overige zorgverzekeraars (inclusief alle labels) 
hebben we ook voor het jaar 2021 de contracten 
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ondertekend en kunt u volgens de verzekerings-
voorwaarden gebruik blijven maken van onze zorg 
zoals u gewend bent. Toch ook hierbij een zorge-
lijke ontwikkeling. De afgelopen jaren zien we een 
trend in het beleid van zorgverzekeraars waardoor 
de toegankelijkheid van fysiotherapeutische zorg 
in het gedrang komt. Polissen worden duurder, het 
aantal behandelingen neemt af, u kunt niet zomaar 
met iedere klacht bij iedere fysiotherapeut terecht 
en steeds minder behandelingen worden uit de 
basisverzekering vergoed. Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden. Door de vele polissen en uitzonde-
ringen is het voor u als consument bijzonder lastig 
om te doorgronden hoe het hele verzekeringsstelsel 
in elkaar steekt. Het kost ons ook steeds meer tijd 
en moeite om dit op een duidelijke manier uit te 
kunnen leggen.

Voor het komende kalenderjaar zien we specifiek de 
volgende trend. In veel aanvullende pakketten is het 
aantal behandelingen fysiotherapie waar gebruik 
van gemaakt kan worden gekort. Hiermee komt de 
toegankelijkheid van fysiotherapeutische zorg in 
direct gevaar. Ik hoor en zie ook de (dure) reclame-
spots waarin zorgverzekeraars elkaar aan het einde 
van het jaar beconcurreren. Dit vind ik pijnlijk om 
te horen/zien omdat ik liever zou zien dat dit geld 
geïnvesteerd wordt in het op pijl houden van de 
daadwerkelijke zorg. Bovendien snap ik werkelijk 
niet waarom zorgverzekeraars het uitkleden van 
aanvullende pakketten lijken te gebruiken om de 
zorgpremie nog enigszins te kunnen drukken. Als 
je beseft dat de totale kosten van fysiotherapie nog 
geen 1,5% van de totale zorgkosten bedraagt, dan 
is dit volgens mij niet de juiste manier. Een consult 
aan een medisch specialist staat qua kosten al 
snel gelijk aan 10 behandelingen fysiotherapie; een 
ziekenhuisopname van 2 dagen al snel aan 1 jaar 
wekelijks naar de fysiotherapeut. De laagdrempelig-
heid om een fysiotherapeut te bezoeken verdwijnt 
waardoor mensen te lang met klachten rond blijven 
lopen. Natuurlijk bent u ook zonder aanvullende 
verzekering van harte welkom bij ons en gelukkig 
zijn er steeds meer mensen die voor zichzelf 
een “potje” sparen voor dergelijke kosten maar 
de ervaring leert dat mensen noodzakelijke zorg 
uitstellen als de drempel wordt verhoogd.

Naast het uitspreken van mijn zorgen rondom deze 
ontwikkelingen vind ik het nog belangrijker dat 
u bewust een gedegen keuze kunt maken voor 
uw zorgverzekering 2021. Het is dan ook belang-
rijk dat u beseft dat u niet zonder meer gebruik 
kunt maken van het aantal behandelingen waar u 
in 2020 ook gebruik van heeft kunnen maken. Kijk 
goed in uw nieuwe polisvoorwaarden en kijk of 
deze voorwaarden voldoen aan uw wensen voor 
het komende jaar. U heeft tot 1 januari de tijd om 
zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken en een 
goede keuze te maken. Inventariseer uw wensen, 
heb het er met mensen in uw omgeving over en 
maak op basis hiervan een goede keuze. 

KORT SAMENGEVAT:
• Fysiotherapie van Dongen heeft voor het 

jaar 2021 géén contract met het label 
“Just”. Voor overige labels van CZ en 
andere zorgverzekeraars leveren wij ook in 
2021 gecontracteerde zorg.

• Kijk goed in uw polisvoorwaarden of het 
aantal behandelingen fysiotherapie voldoet 
aan uw wensen. 

• Tot 1 januari heeft u de mogelijk-
heid om over te stappen op een andere 
zorgverzekeraar.

• Een investering in uw gezondheid is 
een investering met het allerhoogste 
rendement.

• Het sparen van een “potje onvoorziene 
medische kosten” is een prima alternatief 
voor een aanvullende verzekering.

• Verzekeren is maatwerk. Laat u goed 
informeren en maak een weloverwogen 
beslissing.

Op basis van bovenstaande informatie hoop ik een 
bijdrage te leveren aan het maken van een goede 
keuze. Het is de moeite waard een en ander goed 
te overwegen. 

“Verzekeringen; leuker kunnen we het niet 
maken… helaas ook niet makkelijker…”

Ik wil voorkomen dat bovenstaande als 
“klaagzang” gezien wordt. Het enige doel is infor-
meren en bewustwording zodat eenieder een 
weloverwogen keuze kan maken.

Wij als team fysiotherapie richten ons er onder-
tussen op om ons op een positieve manier in 
te blijven zetten om voor u de optimale zorg te 
kunnen blijven leveren. Ondanks de ontwikke-
lingen van de afgelopen jaren zijn wij er tot op 
heden altijd in geslaagd om er een positieve 
wending aan te geven. We hebben een stabiel 
team van fysiotherapieprofessionals waar we 
trots op zijn. Ook de gedeeltelijke sluiting tijdens 
de eerste Coronagolf heeft ons niet van ons stuk 
gebracht; we zijn met zijn allen blijven kijken naar 
de mogelijkheden en zijn we onze schouders 
eronder blijven zetten. Inmiddels kunnen we 
volgens de geldige richtlijnen op een verant-
woorde wijze onze zorg weer leveren. Er zijn leuke 
ontwikkelingen, we blijven ons netwerk uitbreiden 
en we zijn blij dat we dagelijks het vertrouwen 
voelen om dit mooie werk te mogen doen.

Met sportieve groet,
Wouter van Dongen 
Fysiotherapie van Dongen 
www.vandongenvierlingsbeek.nl 

“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven”
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Groeningen: geen gehucht en 
geen dorp 
deel 13.

Veeziekten
Vanaf 1744 was er een opleving van de verering 
van Sint Antonius Abt en in Groeningen ook de 
verering van Nicolaas van Tolentijn, vanwege jaren 
met dodelijke veeziekten, waarbij tot een derde 
van de veestapel stierf.
Ongeveer 100 jaar later brak een nieuwe ernstige 
ziekte uit: Mond en Klauwzeer, MKZ afgekort. De 
ziekte heerste lange tijd tot 1910. 
Vele bedrijven zijn in die periode besmet geweest. 
De ziekte was een ramp voor een bedrijf dat 
besmet raakte. De dieren konden wekenlang niet 
of nauwelijks eten of lopen. Ze gaven geen melk 
meer en vermagerden sterk. Ook varkens werden 
er ziek door en hier was de sterfte groot. 1911 was 
een rampjaar: landelijk raakten meer dan 75.000 
bedrijven besmet. Al de weersomstandigheden, 
kwalen, oorlogen en ziektes hadden invloed op 
het leven en welzijn van de mensen en de dieren. 
Voor de meeste mensen bleef het hard sappelen. 
Er waren hoge sterftecijfers en veeziekten bleven 
het gebied teisteren. De geestelijken waren een 
grote steun voor de bevolking en hadden daardoor 
ook een grote invloed. Veel zonen en dochters 
kozen voor een veilig, maar ook een celibaat leven 
als zuster, pater, broeder of priester. Er waren 
er zoveel dat er vele nieuwe activiteiten konden 
worden ontwikkeld. In de middeleeuwen was 
dat bijvoorbeeld de ontginning van grote land-
bouwgebieden. Maar ook in het onderwijs en de 
ziekenzorg. 

De invloed van de “dorpspastoor” en zijn 
assistent de kapelaan was groot. 
Hij was betrokken bij alle activiteiten in het dorp. 
Er ontstonden vele processies, vele soorten 
diensten, zoals voorbereidingen op hoogtij 
dagen, vasten, aflaten, biechten enz. Ze legden 
een groot beslag op alles en iedereen in het dorp. 
In Groeningen was de invloed van de geestelijken 
minder groot. De afstand tot de kerk in 
Vierlingsbeek en de eigen kapel gaf de inwoners 
toch een zekere mate van onafhankelijkheid.

Het is niet verwonderlijk dat de boerderijen 
en keuterijen in Groeningen een gemengd 
bedrijf waren. Het risico werd zo verdeeld over 
akkerbouw en de diverse takken van veehouderij. 
Vele handwerklieden en burgers hadden ook 
diverse vormen van inkomen zoals een winkeltje, 
café, handel enz. Vaak ook nog wat kippen, een 
geit, een of enkele varkens, soms nog enkele 
akkers.

Vanaf de late middeleeuwen was het aanleggen 
van een boomgaard algemeen geworden. En 
velen hadden ook een hoogstam boomgaard(tje). 
De ondergroei bestond uit gras, wat dus heel 
bruikbaar was. Ook een moestuin was een 
algemeen gebruik geworden en men teelde veel 
groenten.
Kasteel De Voort bleef bestaan als een 
kasteel met een of meerdere grote boerde-
rijen. Nog steeds zoals deze waarschijnlijk was 
ontstaan in de Romeinse tijd. Het kasteel en de 
Hertogentoren werden rond 1800 gesloopt en 
een van de schuren bleef of werd ingericht en 
gebruikt als woning.
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Het is bekend dat er 
ware wolvenplagen 
heersten in de 16e 
en 17e eeuw, waarbij 
complete schutte-
rijen en de plaatselijke 
inwoners werden ingezet 
bij grootscheepse klop-
jachten. Die begonnen in 
Maashees en Overloon 
in de vroege ochtend. 
De drijvers gebruikten 
rieken, stokken en 

trommen, en liepen in een levende keten, van dorp 
naar dorp in noordelijks richting. Aan het einde 
van de dag dreef men de wolven in de wolven-
netten die opgesteld stonden bij Gassel en 
Lienden. Bekend is dat die drijfjachten gehouden 
zijn in 1688, 1716, 1724, 1728 en 1729. De laatste 
grote wolvenjacht werd gehouden in 1815. In 
feite hadden de wolven een ideaal leefgebied in 
onze omgeving. De grote spaarzaam begroeide 
heidegebieden en de ontoegankelijke peel-
streek waren praktisch niet bewoond en boden 
ruim gelegenheid aan de wolven. Maar de toene-
mende bevolking kreeg er echter steeds meer 
last van. De wolf werd gezien als een gevaar voor 
de mens, maar vooral kleinvee zoals schapen, 
geiten, hoenders en zelfs paarden en koeien liepen 
gevaar om als prooi te dienen. Zeker in de winter-
periode. Maar niet altijd was een grote drijfjacht 
noodzakelijk.
Soms werden hier en daar wolven gesignaleerd 
en dan werd dit aan het dorpsbestuur gemeld 
vanwege de daarop staande flinke beloning. 
In 1869 werd de laatste wolf in Nederland (in 
Limburg) gedood. 

34.

“Verrêkte jud!”. (Jood).

Dat  werd  door een gedupeerde nogal eens 
gezegd tegen iemand die er voor werd aangezien 
dat hij de benadeelde niet precies had geleverd 
wat beloofd was of hem teveel had laten betalen 
voor iets. Daarmede werd eigenlijk impliciet toege-
geven dat joden op handelsgebied uitgekookt 
waren. Altijd degene waarmee zaken werden 
gedaan, te slim af zijn.

Een beste klank hadden de “judden” in mijn jeugd 
niet. Als ik weer eens niet geluisterd of een scheve 
schaats gereden had voegde mijn moeder mij wel 

eens toe: “As ge nog ‘m nog ’s zôiets lapt, gèèf ik 
ow de volgende kier mit ân unnen aauwe jud ien 
unne vieze jute zak!”. In het midden latend wat die 
vervolgens met mij voorhad.

Daar had ik het niet op. Maar er is niets van blijven 
hangen. Ik heb niets tegen die gasten.

Overigens, als wij (mijn broers en ik) er helemaal 
een potje van maakten, dreigde ons moeder wel 
eens met de “pliessie”. Politie dus. Indertijd was 
dat Van Helden. Merkwaardig genoeg joeg de 
pliessie ons niet zoveel schrik aan als diejen aauwe 
jud. Van Helden was al op leeftijd en zou binnen-
kort opgevolgd worden door een jongere kracht. 
Men zei dat hij bijna niet meer uit zijn luie stoel 
kwam en wetsovertreders geen strobreed meer in 
de weg legde.

“’n Tas koffie”. Een kopje koffie. Afgeleid van 
het Duits, denk ik. Daar praten ze ook over “eine 
Tasse Kaffee”. En, zo hoor ik wel eens als ik naar 
“Tatort” zit te kijken: “Du hasst nicht alle Tassen im 
Schrank”.(“Jij hebt ze niet allemaal op een rijtje”).

Maar, neem mij niet kwalijk, wij waren bezig met 
ons eigen taaltje.

Nelson.

Hierbij een aanbieding van de Sint
Zodat u een mooi cadeautje vindt
Voor iemand die u een mooi boek kunt laten lezen 
Verboden Gebied, Grenzen verlegd, 
Een mooi aanbod zoals gezegd
U kunt dit op onze site bestellen iedere dag
Sint hoopt dat hij dit setje in uw schoen stoppen 
mag.

Hierbij een zonnige foto aan de Maas. Waar weten 
we niet. Weet u het?
Geef het door dan kunnen wij de goede tekst 
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Zangvereniging Vondel 
 
bedankt iedereen voor 
de stemmen tijdens de 
Rabo Club Support

www.zangvereniging-vondel.nl

Beste mensen

Ook wij moesten alle activiteiten van dit najaar 
cancelen. Dat is jammer, maar heel begrijpelijk, 
want ieders gezondheid staat voorop. Toch zijn we 
optimistisch en werken al een tijdje aan ons nieuwe 
activiteitenprogramma voor 2021. Zodra de nieuwe 
kalender gedrukt is, zullen onze leden deze in de 
brievenbus krijgen. We duimen allemaal dat de 
activiteiten van 2021 door kunnen gaan. In januari 
staat in principe onze jaarvergadering gepland en 
we hopen dat we u daar weer kunnen ontmoeten. 
Misschien weer op 1,5 meter, wie zal het zeggen?! 
We wachten de regels van de Rijksoverheid af.
Bij deze willen we ook iedereen bedanken voor het 
stemmen op de VOVG bij de RABO- clubsupport. 
We hebben het mooie bedrag van € 370,64 mogen 
bijschrijven. Iedereen bedankt voor het stemmen! 

Namens het bestuur van de VOVG

Gezocht

Ik ben op zoek naar stukje grond om te huren 
om met mijn oude trekkertjes wat te werken.
Het mag bouwland zijn maar ook weiland 
is voor mij ideaal om te bewerken. Het is 
wel belangrijk dat het in of in de buurt van 
Vierlingsbeek is!
Het is puur om hobby matig bezig te zijn! Ik 
hoor graag uw reactie!

Groeten Jan: 06-22907334

Mantelzorgvergoedingen van zorgverzekeraars

Veel mantelzorgers weten niet 
altijd waar ze recht op hebben

Van welke vergoedingen kun je gebruikmaken 
om de zorg voor je naaste vol te houden en 
goed voor jezelf te blijven zorgen? Met een 
aanvullende verzekering hebben mantelzorgers 
vaak recht op allerlei vergoedingen, maar dit 
weten ze niet altijd. Het is belangrijk om goed 
te kijken naar de kleine lettertjes in de voor-
waarden. Mantelzorgers kunnen hierbij altijd 
om advies vragen.

Het basispakket is als zorgverzekering verplicht 
voor iedere Nederlander. De overheid bepaalt 
welke zorg onder het basispakket valt. In een 
aanvullende verzekering staan vergoedingen 
voor allerlei extra zorg, waaronder mantelzorgver-
goedingen. Denk aan een mantelzorgmakelaar, 
respijtzorg (ook wel vervangende mantelzorg 
genoemd) of hulp bij mantelzorg. Kortom, een 
hele verzameling aan diensten waar mantelzorgers 

erbij zetten en is er weer een onbekende foto 
benoemd. Onder vermelding van nr A18927

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl



14

gebruik van kunnen maken. Zij zijn hiervan echter 
niet altijd op de hoogte.

Uitgebreide mogelijkheden
Ook trainingen en cursussen, zoals mindfull-
ness of een slaapcursus kunnen worden vergoed. 
Verder zijn er vergoedingen voor praktische zaken, 
zoals een logeerhuis of herstellingsoord, reis-
kosten van ziekenbezoek, lidmaatschap van een 
patiëntenvereniging, kinderopvang aan huis bij 
ziekenhuisopname van ouders, hulp aan huis 
(ADL) na een ziekenhuisverblijf en instructies of 
begeleiding van een ergotherapeut.

Niet dezelfde verzekering nodig
Mantelzorgers hoeven niet dezelfde aanvullende 
verzekering te hebben als degene waarvoor ze 
zorgen. Voor bepaalde vergoedingen is het wel 
vereist dat mantelzorger en zorgvrager hetzelfde 
aanvullende verzekeringspakket hebben. Dit geldt 
soms bij respijtzorg. Mantelzorgers die overwegen 
een aanvullend pakket te nemen voor respijtzorg 
of een mantelzorgmakelaar, moeten kritisch naar 
de voorwaarden kijken. Vaak komt iemand bijvoor-
beeld niet in aanmerking voor respijtzorg als de 
naaste in een instelling verblijft.

Let op de kleine lettertjes
Respijtzorg is opgenomen in verschillende aanvul-
lende verzekeringspakketten, maar mantelzorgers 
mogen niet alle zorgverleners inschakelen als zij 
de respijtzorg vergoed willen krijgen. Soms staat 
er in de voorwaarden dat mensen voor respijt-
zorg eerst bij de gemeente moeten aankloppen. 
Vaak moet je vooraf toestemming aan de verze-
keraar vragen als je gebruik wilt maken van 
respijtzorg. Soms geldt een maximale vergoeding 
voor de verschillende soorten van ondersteu-
ning, bijvoorbeeld voor zowel respijtzorg als een 
mantelzorgmakelaar.

Waar heb je recht op?
Sommige zorgverzekeraars geven op hun website 
informatie over hoe zij mantelzorgers helpen. 
Om te weten waar je recht op hebt, is het goed 
om altijd eerst telefonisch contact op te nemen. 
De zorgverzekeraar kan dan meer vertellen 
over de voorwaarden en bij welke zorgverle-
ners iemand terecht kan. Voor meer informatie en 
advies kunnen mantelzorgers ook 
contact opnemen met het Centrum 
Mantelzorg. Dat kan via telefoon-
nummer 0485-846739 of via de 
website mantelzorglvc.nl.

Genomineerden Dr. Peelencultuur 
en stimuleringsprijs bekend

Wie wint de Dr. Peelencultuurprijs en de Dr. Peelen 
Stimuleringsprijs 2020? Ondanks Coronatijd is de 
commissie weer blij dat ze konden kiezen uit de 
vele voordrachten. Vlak voor de deadline kwamen 
er nog veel voordrachten binnen waardoor het 
nog een hele klus was om te bepalen welke voor-
drachten kans maken op deze mooie waardering 
van de Gemeente Boxmeer. 

Genomineerden
Voor de stimuleringsprijs zijn twee voordrachten 
genomineerd, namelijk de werkgroep ‘Overloon 
War Cemetery’ en Luuk Weerts als persoon 
die gedeeltelijk zijn werkzaamheden voor het 
Oorlogsmuseum Overloon uitvoert. 
Er zijn drie voordrachten genomineerd voor de 
Dr.Peelencultuurprijs. Dat zijn in willekeurige 
volgorde: muzikant en regisseur Roel Verheggen, 
cultureel festival Schijt aan de Grens en singer-
songwriter en producer BJ Baartmans. Wie 
uiteindelijk de felbegeerde prijzen in ontvangst 
mag gaan nemen wordt naar het zich laat aanzien 
pas begin januari bekend.

Het coronavirus in Noord-Brabant 
op de kaart 
 
Vanaf nu kunnen Brabanders 
via een dashboard op de 
website www.brabantscan.nl 
eenvoudig cijfers en ontwikke-
lingen rond corona in hun eigen 
gemeente en provincie volgen. Het 
dashboard laat meer zien dan alleen besmet-
tingen of ziekenhuisopnames en is een initiatief 
van de drie Brabantse GGD’en Hart voor 
Brabant, West-Brabant en Brabant-Zuidoost.
 
Het speciale dashboard op de website 
www.brabantscan.nl bestaat uit onder meer 
de wekelijkse test- en besmettingscijfers en 
het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. 
Brabantscan geeft de cijfers voor testen en 
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positieven per week omdat deze een completer 
beeld geven over trends dan de dagelijkse cijfers. 
De cijfers zijn per gemeente, regio of voor de hele 
provincie te raadplegen.
 
Gedrag tijdens de coronacrisis 
Zijn Brabanders sinds de start van de crisis 
gezonder gaan leven? Wat vinden ze eigenlijk van 
de coronamaatregelen? Maandelijks geven leden 
van het gezondheidspanel van de GGD’en hun 
mening over hun gezondheid, leefstijl en gedrag. 
Ook de resultaten van dit onderzoek zijn te vinden 
in het coronadashboard
 
Actueel en overzichtelijk kennisplatform 
De Brabantscan was al het brede kennisplat-
form voor gezondheidsinformatie in Brabant. Met 
de toevoeging van deze coronacijfers en gegevens 
van gedragsonderzoek biedt het platform nu nog 
uitgebreidere en actuelere informatie voor elke 
Brabander.
 
Inzoomen op thema
De komende tijd diept de GGD verschillende 
thema’s verder uit. Op dit moment is er meer 
informatie beschikbaar over corona & genotsmid-
delen en over corona, voeding & bewegen. De 
aankomende weken volgt informatie over onder 
andere fysiek kwetsbare groepen en psychische 
gezondheid.  
 

Maasziekenhuis Pantein opereert 
binnenkort ook in Mill
 
Maasziekenhuis Pantein gaat vanaf januari ook 
opereren in Mill. Het ziekenhuis kan in Mill gebruik 
maken van een modern operatiecomplex voor het 
uitvoeren van kleine medische ingrepen.

Kleinere medische behandeling
Op de nieuwe locatie voert het ziekenhuis chirur-
gische, gynaecologische en oogheelkundige 
behandelingen uit. Dankzij de extra operatiecapa-
citeit kunnen patiënten sneller geopereerd worden. 
Ook verkort dit de wachttijd voor operaties in het 
Maasziekenhuis.

Voor- en nazorg in Maasziekenhuis 
Patiënten die in Mill geopereerd worden gaan 
op de dag van de operatie naar Mill toe. Voor 
de eerste afspraak en nazorg komen zij naar het 
Maasziekenhuis. De behandelingen in Mill worden 
uitgevoerd door artsen en medisch personeel van 
Maasziekenhuis Pantein.

Patiënten sneller behandelen
Het ziekenhuis is blij met de nieuwe mogelijk-
heden. Als gevolg van vergrijzing en corona 
wachten meer mensen op een operatie. Vanuit het 
oogpunt van gezondheid en welbevinden willen 
we mensen niet langer laten wachten dan nodig 
is. Aangezien er bij het Maasziekenhuis geen extra 
mogelijkheden voor operaties beschikbaar zijn, 
is er gezocht naar een kwalitatief hoogwaardige 
alternatief. Dit hebben we in Mill gevonden. We 
gaan hier 2 dagen in de week operaties uitvoeren. 
We kunnen patiënten hier uitstekend behandelen.  

Start in januari 
Op dit moment worden alle voorbereidingen 
getroffen om in januari aan de Hoogveldseweg 7 in 
Mill te starten. Het ziekenhuis gaat 2 dagen in de 
week op de nieuwe locatie werken. Op deze plek 
was voorheen een medische kliniek gevestigd. 
Het ziekenhuis ziet het kunnen opereren in Mill als 
belangrijke stap om toegangstijden voor medische 
behandelingen te verkorten.

Mogelijkheid 
Pré-mantelzorgwoning 

Door de Gemeente Boxmeer werden we erop 
geattendeerd dat er voor sommige mensen 
misschien wel andere mogelijkheden zijn 
voor woonruimte. Eén van die mogelijk-
heden komt voort uit de zgn. “Beleidsregel 
Pré-mantelzorgwoningen”. Deze regeling werd in 
september 2019 van kracht.

In feite gaat het erom dat iemand op zijn/haar 
grond een tweede woning zou kunnen bouwen, 
of een schuur of garage als zodanig in gebruik 
zou
kunnen nemen, mits aan een aantal voorwaarden 
is voldaan die in de Beleidsregel staan genoemd. 

De belangrijkste ervan zijn deze:
• De pré-mantelzorg woning mag niet meer 

dan100 m2 bedragen.
• Het gaat om een woning voor één persoon of 

één huishouden.
• Degene die er gaat/gaan wonen moet 

verwantzijn met degene van wie de hoofd-
woning is, dus in de regel gaat het dan om 
familie.

Het mooie is dat hier vrij snel toestemming 
(omgevingsvergunning) voor verleend kan worden 
en er hoeft geen mantelzorg-indicatie te zijn. 
Maar let op: het gaat om een tijdelijke toestem-
ming, voor de duur van maximaal tien jaar.
Daarom, niet voor iedereen geschikt, maar 
misschien kan het hier of daar toch voor een
snel en acceptabel woonalternatief zorgen.
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Cyril van den Bosch
nieuwe wijkagent voor 
Vierlingsbeek en Groeningen

De wijkagent is vaak in de wijk te vinden. 
Hij is aanspreekbaar voor u als wijkbewoner, want 
u weet als geen ander wat er speelt en leeft in uw 
wijk.
U kunt met structurele problemen en wijk gere-
lateerde vragen bij hem terecht. Hij voert zijn 
werkzaamheden uit vanuit het team Cuijk en is te 
bereiken via het telefoonnummer 0900-8844 en via 
www.politie.nl (Mijn Buurt). 
Als de wijkagent niet aanwezig is, kunt u een 
bericht voor hem achterlaten. 
Bel voor spoedgevallen met 112.

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale 
politiezorg binnen zijn wijk. Hij of zij richt zich op 
de aanpak van sociale problemen, maar ook op
zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer.
In samenwerking met collega’s van de surveil-
lancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt 
de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en 
vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. 
De wijkagent onderhoudt contact met externe 
partners, zoals de gemeente en maatschappe-
lijke organisaties. Met deze organisaties worden 
problemen besproken en wordt overlegd hoe deze 
adequaat aangepakt kunnen worden, en door 
wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essen-
tieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen 
over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan 
gerust contact op met uw wijkagent Groeningen | 
Vierlingsbeek | Maashees | Holthees | Overloon.

Kleine stappen leiden tot grote 
veranderingen

Er is erg veel infor-
matie te vinden over 
voeding en gewichts-
verlies. En toch ervaren 
zoveel mensen stress-
gerelateerde klachten, 
overgewicht, een 
negatief zelfbeeld 
of hebben ze weinig 
energie. Wat maakt 
het zo lastig om een 
gezonde leefstijl te 
ontwikkelen en belangrijker nog; te behouden?

Een snelle oplossing
We leven in een maatschappij waarin we soms 
vergeten stil te staan en bewust te worden van 
de gewoontes die we bezitten en de gevolgen 
die dit met zich meebrengt. Wanneer we klachten 
ervaren, willen we het liefst een middeltje dat deze 
klachten zo snel mogelijk verhelpt. Een belangrijke 
reden waarom er zoveel diëten zijn.

Dieet versus gezond afvallen
Een dieet helpt je zo snel mogelijk overtollig 
gewicht te verliezen, echter is er geen aandacht 
voor verandering in mind-set en gewoontes; het 
blijvend veranderen van je gedrag. Een vereiste 
om écht goed voor jezelf te kunnen zorgen, om 
een gezond gewicht te kunnen behouden en je 
goed te kunnen voelen. 

De eerste, gezonde stap
Als voedingsconsulent en Mental Coach begeleid 
ik jou, met mijn bedrijf Roots & Carrots, richting 
een gezond voedingspatroon dat past bij jou. 
Géén verboden producten, géén strenge maat-
regelen, maar het stap voor stap doorbreken van 
oude gewoontes en het oppakken van positieve, 
nieuwe gewoontes die je vitaler in het leven laten 
staan. 

Wil jij jouw klachten verminderen, graag wat 
gewicht verliezen, energieker en vitaler in het leven 
staan, blijvend jouw gedrag ten goede veranderen, 
oftewel; de stap zetten naar een lichamelijke en 
mentale gezondheid?
Neem een kijkje op www.rootscarrots.nl 
of neem contact op met Anke Philipsen 
via anke@rootscarrots.nl en laat je vrij-
blijvend informeren via een gratis 
kennismakingsgesprek. 

Vogels voeren; hoe en wat?

In de herfst- en wintermaanden zijn tuinvo-
gels nog meer op je hulp aangewezen. Om 
de lange, koude nachten te kunnen overleven 
moeten ze al hun vetreserves aanspreken. 
Overdag hebben ze maar kort de tijd om 
voedsel te vinden om die tekorten weer aan te 
vullen, bovendien slinkt het natuurlijke aanbod 
snel. Help tuinvogels door het aanbieden van 
vogelvoer met een hoge energiewaarde; hoe 
meer calorieën, hoe beter!

Een geschikt aanbod van vogelvoer in tuin of 
op balkon bestaat uit zaden, pinda’s en vet. 
Voedselresten zoals droog brood of kaasrandjes 
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zijn niet geschikt voor vogels. Deze producten 
bevatten veel te veel zout. Kijk bij het kopen van 
zonnebloempitten, zonnebloemkernen en zaden-
mixen vooral naar de energiewaarde die op 
de verpakking staat aangegeven. Vermijd ook 
onnodige opvulingrediënten zoals graszaden 
en linzen. Vetproducten, zoals vogelpindakaas, 
vetblokken en pindacakes vormen een waarde-
volle bron van natuurlijke energie voor vogels. 
Vetbollen zijn overal te koop, de kwaliteit loopt 
echter sterk uiteen. Goedkope vetbollen zijn vaak 
gemaakt van afvalproducten, zoals oud frietvet. 
Deze vetbollen bieden tuinvogels niet alleen 
nauwelijks energie, maar zijn vaak ook nog scha-
delijk voor hun gezondheid door alle slechte 
stoffen die erin zitten. Let ook bij vetproducten 
dus altijd op de energiewaarde. Pinda’s zijn van 
oudsher favoriet bij bijna alle tuinvogels. Er zijn 
echter grote verschillen in type, grootte, olie-
gehalte en kwaliteit. Daarnaast zijn pinda’s erg 
gevoelig voor aflatoxine, een gif dat geproduceerd 
wordt door een schimmel. Alleen pinda’s met een 
onafhankelijk EU certificaat waaruit blijkt dat ze 
recent zijn getest, zijn veilig. 

Wat is een geschikt voedersysteem?
 
Vogelvoer kun je op verschillende manieren 
aanbieden.
• Voedertafels zijn populair bij veel soorten 

vogels, zeker bij vogels die hun voedsel het 
liefst laag bij de grond zoeken. Denk daarbij 
aan de roodborst, de heggenmus, winterko-
ning, vinkachtigen of de merel. Een goede 
voedertafel heeft opgehoogde randen tegen 
het wegwaaien van voedsel, een snelle afvoer 
van water, is makkelijk schoon te maken en 
heeft geen dak.

• Voedersilo’s - doorzichtige kokers van UV 
gestabiliseerd polycarbonaat - zijn geliefd bij 
bijvoorbeeld mezen en groenlingen. De silo’s 
zijn sterk en gaan jarenlang mee. Het grote 
voordeel is dat het voer in de silo droger blijft 
en dus langer houdbaar is.

• Pindasilo’s zorgen dat je pinda’s op een veilige 
wijze kunt aanbieden. Geschikte pindasilo’s 
zijn voorzien van fijnmazig gaas. Dit gaas geeft 
vogels houvast en zorgt ervoor dat ze er geen 
hele pinda’s uit kunnen nemen. Jonge vogels 
kunnen hier namelijk in stikken.

• Voederhuisjes zijn er in verschillende soorten 
en maten. Er zijn huisjes om op te hangen, op 
paal en zelf om met zuignappen op het raam 
te bevestigen. In de voederhuisjes kunnen 
zaden of vetproducten zoals pindacakes en 
vetblokken worden aangeboden. Ook zijn 
er voederhuisjes waarin je vetproducten en 
zaden gecombineerd kunt aanbieden.  

 
Niet vergeten! 
Verdeel verschillende voedersystemen en voer-
soorten over je tuin, zo trek je veel verschillende 

soorten vogels aan. Reinig de voedersystemen 
regelmatig. Zet ook in de winter waterschaal-
tjes neer voor tuinvogels. Is het water bevroren, 
vergruis het dan. Hang nestkasten op, het liefst 
al in het najaar. Zo kunnen vogels deze gebruiken 
als schuil- en overnachtingsplaats. Reinig de 
voedersystemen regelmatig en zorg dat de 
voederplaatsen gevuld blijven. Zo gebruiken de 
vogels niet onnodig energie door tevergeefs naar 
je tuin of balkon te vliegen. 

Samen met de lokale 
ondernemers maken we de
feestdagen van 2020 overheerlijk, 
gezellig en warm.

Angels Rule is een enthousiaste groep muzikanten 
die regionaal en daarbuiten vele optredens op hun 
naam hebben staan. Hun jaarlijks terugkerende 
kerstconcert ‘Sparkling Christmas’ bezorgt meer 
dan 1000 gasten een ultiem kerstgevoel. 
Dit jaar mogen ze in Schouwburg Cuijk tijdens 
de 6 concerten niet meer dan 30 bezoekers per 
show ontvangen. Om meer mensen te bereiken 
zal het concert ook via een live-stream uitge-
zonden worden. Voor alle inwoners uit Overloon, 
Sambeek, Vortum-Mullem, Groeningen, 
Vierlingsbeek, Maashees en Holthees zal deze 
live-stream gratis aangeboden worden door de 
leden van de OVRV (Ondernemers Vereniging 
Regio Overloon-Vierlingsbeek). Een vereniging 
met ca. 150 leden, ondernemers uit alle mogelijke 
branches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen met de lokale ondernemers maken we de 
feestdagen van 2020 overheerlijk, gezellig en warm. 

 
Angels Rule is een enthousiaste groep muzikanten die regionaal en daarbuiten vele optredens op 
hun naam hebben staan. Hun jaarlijks terugkerende kerstconcert ‘Sparkling Christmas’ bezorgt 
meer dan 1000 gasten een ultiem kerstgevoel.  
Dit jaar mogen ze in Schouwburg Cuijk tijdens de 6 concerten niet meer dan 30 bezoekers per show 
ontvangen. Om meer mensen te bereiken zal het concert ook via een live-stream uitgezonden 
worden. Voor alle inwoners uit Overloon, Sambeek, Vortum-Mullem, Groeningen, Vierlingsbeek, 
Maashees en Holthees zal deze live-stream GRATIS aangeboden worden door de leden van de 
OVRV (Ondernemers Vereniging Regio Overloon-Vierlingsbeek). Een vereniging met ca. 150 leden, 
ondernemers uit alle mogelijke branches.  
 
Wij, de horeca-ondernemers van Overloon, 
Sambeek, Vortum-Mullem, Groeningen, Vierlingsbeek, 
Maashees en Holthees, willen u graag tijdens het 
concert, maar uiteraard ook tijdens alle gezellige 
momenten die de komende weken gaan komen, 
voorzien van een lekker hapje en drankje. Neem 
contact op met het lokale horecabedrijf dat u de omzet 
gunt, en zij gaan het voor u regelen. 
 
U kunt de live-stream van Angels Rule op zaterdag  
19-12 om 21.00 uur GRATIS beleven. U dient zich 
daarvoor aan te melden via de link: 
www.angelsrule.nl/livestream   
 

Heeft u vragen over dit initiatief van de Ondernemersvereniging Regio Overloon-Vierlingsbeek, stuur dan 
even een berichtje aan pverbeeten@plusverbeeten.nl 

 

Sparkling Christmas  
2020 

Thuis GGenieten 
19 dec. 21:00 u 
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Wij, de horeca-onder-
nemers van Overloon, 
Sambeek, Vortum-
Mullem, Groeningen, 
Vierlingsbeek, 
Maashees en Holthees, 
willen u graag tijdens 
het concert, maar 
uiteraard ook tijdens 
alle gezellige momenten 
die de komende weken gaan komen, voorzien van 
een lekker hapje en drankje. Neem contact op met 
het lokale horecabedrijf dat u de omzet gunt, en zij 
gaan het voor u regelen.

U kunt de live-stream van Angels Rule op zaterdag 
19-12 om 21.00 uur GRATIS beleven. U dient zich 
daarvoor aan te melden via de link: www.angels-
rule.nl/livestream  

Heeft u vragen over dit initiatief van de 
Ondernemersvereniging Regio Overloon-
Vierlingsbeek, stuur dan even een berichtje aan 
pverbeeten@plusverbeeten.nl

De Piet in de koelkast

Een Sinterklaasverhaal over wennen 
aan de kou in Nederland

Op een avond riep Sinterklaas zijn Pieten bij 
elkaar. Hij had ze heel veel te vertellen over hoe 
je de moeilijke cadeautjes in moet pakken en 
waar je de schaar terug moet leggen en wat de 
Marsepeinpiet weer voor nieuwe figuren gemaakt 
had. Ze zaten in een grote kring, maar ze konden 
nog niet beginnen want een van de Pieten was er 
niet. Sinterklaas zei: “Weten jullie waar Frigidaro 
is?” 
 
De Pieten keken elkaar aan en schudden hun 
hoofden. Nee, niemand wist waar Frigidaro was. 
“Laten we samen maar iets zingen,” stelde de 
Sint voor, “dan zal Frigidaro intussen wel komen.” 
En toen zongen ze: “Hoor de wind waait door de 
bomen...” Dat is het langste sinterklaaslied dat er 
is. 
 
Maar toen ze het helemaal uit hadden, was 
Frigidaro nog steeds niet gekomen. Sinterklaas 
werd een beetje ongerust. Er zou toch niets 
gebeurd zijn? “We gaan hem zoeken,” zei hij. “Jij 
kijkt in de slaapkamer en jij op de zolder, en jullie 
tweeën gaan naar de tuin.” 
 
In een mum van tijd waren ze allemaal aan het 
zoeken, ieder in een eigen hoekje van het paleis. 
Er werden deuren dichtgeslagen en heel hard 
“Frigidaro!” geroepen. Er kwam geen antwoord. 
Nee, de stem van Frigidaro was niet te horen, 

ook niet heel uit de verte. Het begon al donker te 
worden en het werd bedtijd. “Hebben jullie overal 
gezocht?” vroeg Sinterklaas. “Ja,” zeiden de 
Pieten en ze noemden alles op. Alle kamers! “Ook 
in de diepe kasten?” - “Ja, Sinterklaas.” - “En in 
de voorraadkamers?” Overal hadden ze gekeken. 
Toen kwam de Sint in de grote keuken. “En hier?” 
zei Sinterklaas. “Hebben jullie hier ook gezocht?” - 
“Ja, Sinterklaas, overal!” 
 
Sinterklaas liet zijn ogen rondgaan, langs het 
fornuis, over het witte aanrecht. En toen zag hij de 
grote koelkast, de hele grote koelkast waar soep 
in kan voor wel vierentwintig Pieten. En ineens 
had Sinterklaas het gevoel dat Frigidaro vlak in de 
buurt was. “En daar?” wees hij. 
 
“Maar Sinterklaas, dat is een koelkast! Wie 
gaat er nou in een koelkast zitten?” Sinterklaas 
liep ernaartoe, hij trok de deur open, het lichtje 
floepte aan en wie zat daar? Frigidaro! Helemaal 
bibberend en verkleumd. Op zijn zwarte haren lag 
een laagje wit en op zijn dikke wenkbrauwen glin-
sterden ijskorrels. 
 
“Ik...kk...k, Sinterklaas, ik...k z...zit in de koelkast,” 
zei hij met een heel dun stemmetje. 
 
“Ja, dat zie ik,” zei Sinterklaas. 
 
De Pieten begonnen te lachen. Sinterklaas 
hielp hem eruit, zijn benen waren helemaal stijf. 
De Pieten begonnen zijn rug te wrijven en zijn 
schouders en toen werd hij gelukkig weer een 
beetje warm. De Sint zei: “Waarom heb je dat 
gedaan?” 
 
“Ja,” zei hij, “Sinterklaas, ik wilde zo graag een 
goeie Piet zijn. Ik wilde zo graag mijn best doen. 
Vorig jaar, in het land waar u altijd uw verjaardag 
viert, was het zó koud. Zo koud dat er op een 
nacht allemaal witte dingen uit de lucht vielen.” 
 
“Sneeuw!” riepen de Pieten. 
 
“Ja, sneeuw en hagel. O, zo koud, Sinterklaas. En 
daarom dacht ik, ik ga in de koelkast zitten. Om te 
oefenen, begrijpt u? Maar het was zó akelig daar-
binnen en er kwam steeds maar niemand.” 
 
Een paar van de ijsbolletjes rolden langs zijn 
wangen naar beneden en het leken net tranen. 
Sinterklaas zei: “Geef Frigidaro maar eens gauw 
een beker hete anijsmelk.” Zijn tanden klapperden 
tegen de rand van de beker, maar gelukkig keek hij 
weer een beetje blij. 
 
“Ik vind het fijn dat je graag een goeie Piet wil 
zijn,” zei Sinterklaas tegen hem, “maar dit is een 
beetje te veel van het goede.” - “Van het koude,” 
fluisterde Frigidaro. En toen bracht Sinterklaas 
hem naar bed en hij mocht zijn sokken aanhouden.
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Herfsttij

Ik huiver….
’t Wordt al winter.

Slierten nevel, mistdraden, klam en koud
weven zich ’n ragfijn net
over hunkerende takken en struiken.
Wild zwiepen de bomen met dwarrelende
bladeren
onder grijsvale wolken die varen
langs ’t zwerk hoog in de lucht,
’t najaar vlucht.

Ik huiver….
’t Wordt al winter.

De vogel is zijn laatste lied begonnen,
nòg stoeit de vlinder,
maar ik voel ’t beven van scheidend leven,
zo gaat de herfst ons verlaten
en ik, ik pluk als met gewijde handen
de laatste bloemen af.

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

Zaden van eeuwenoude 
bomen en struiken geoogst in 
Maasheggen

Staatsbosbeheer verzamelt deze herfst zaden en 
bessen van de oudste, wilde bomen en struiken 
in de Maasheggen, één van de oudste cultuur-
landschappen van Nederland. Deze soorten, zoals 
veldesdoorn, meidoorn, gewone es, sleedoorn 
en hondsroos komen hier van nature voor en zijn 
soms wel 100 tot 200 jaar oud. Boeren hebben 
de wilde bomen en struiken, die hier op eigen 
kracht zijn gekomen, eeuwenlang onderhouden 
in de vorm van de bekende heggen. De heggen 
herbergen per soort een schat aan genetische 

variatie, opgeslagen in de talrijke bessen en 
zaden. Sinds 2000 worden deze zaden jaarlijks 
met de hand geplukt; tussen eind augustus en 
november. De oogst vindt plaats op verschillende 
locaties.

Foto Staatsbosbeheer

Van zaad naar boom
De zaden en bessen leggen na de pluk een lange 
weg af, alvorens op de eindbestemming te komen. 
Eerst worden ze vervoerd naar de werkschuur 
van Staatsbosbeheer in Dronten. Hier bevindt 
zich de Nationale Genenbank Autochtone Bomen 
en Struiken. Hier worden de zaden geschoond, 
waarna ze worden uitgeleverd aan kwekers van 
bos- en haagplantsoen in Zundert en Rijsbergen. 
Afhankelijk van het uiteindelijke gebruik, plant 
Staatsbosbeheer (of een externe koper) de 
struiken en bomen na 1 tot maximaal 3 jaar over 
naar hun definitieve standplaats. Het plantmate-
riaal wordt hoofdzakelijk in Nederland gebruikt. 
Afgelopen voorjaar is ook in de Maasheggen, voor 
herstel van het heggenlandschap, weer 3 km heg 
geplant.

Maasheggen brongebied
De Maasheggen is voor Staatsbosbeheer één 
van de belangrijkste oogstlocaties van wilde 
bomen en struiken in het land. In de heggen van 
dit oude cultuurlandschap, komen veel bomen 
en struiken voor, die hier van nature thuis horen. 
Oorspronkelijk hadden de heggen een vee-
kerende functie en werden veelal als vlechtheg 
onderhouden. Voor een deel werd het hout ook 
gebruikt voor de bakovens of het maken van 
gereedschappen. Door het regelmatige afzetten 
(‘verjongen’) van deze heggen, konden de bomen 
en struiken leeftijden bereiken van 100 tot 200 jaar. 
Vanwege de kleiige bodem, heeft de droogte van 
de afgelopen drie jaar, minder vat gehad op de 
natuur in de Maasheggen. Dit jaar is zelfs een zeer 
goed bessenjaar, vanwege een samenloop van 
omstandigheden. Alles klopte; van de bestuiving 
tot aan de rijping van de vruchten.

Een leven lang mee
Staatsbosbeheer zet zich in voor kwalitatief goed Foto Staatsbosbeheer



20

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

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

GEVONDEN:
op de oprit Beekstraat 55 en 57 in Vierlingsbeek
Damesbril, oranje-bruin in zwarte koker van 
Harry Gooren.
Ophalen Beekstraat 55

Wie heeft er nog een staan?

Een goed bruikbaar spinnewiel (zonder 
houtworm).

Ik zou graag wol gaan spinnen, maar moet dit 
nog wel leren.

bel: 0645832068

OP DE TÔFFEL WEER IN DE 
PRIJZEN BIJ RABO CLUB 
SUPPORT!

Half november werd de uitslag van Rabo 
Club Support bekend. En ook Op De Tôffel 
is hierbij weer in de prijzen gevallen. Dankzij 
een geweldig aantal stemmen is het prachtige 
bedrag van 1205,75 euro tot stand gekomen.

En daarom willen we alle mensen die hun 
stem(men) aan Op De Tôffel hebben gegeven 
graag bedanken. We voelen ons wederom 
zeer gewaardeerd en gesteund. En dankzij dit 
mooie bedrag kunnen wij een zeecontainer 
aanschaffen en een groterere opslag-
ruimte creëren voor al ons terreinmeubilair en 
decoratiemateriaal.

Dank jullie wel!

Bestuur Stichting Op De Tôffel

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

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

plantmateriaal en behoud van biodiversiteit, bij 
de aanleg en ontwikkeling van bos, natuur en 
landschap. Dit plantmateriaal komt voort uit zaden 
van de eigen terreinen, zaadgaarden of onze 
genenbank voor autochtone bomen en struiken. 
Uitgangspunt is dat de bomen en struiken die 
we planten een heel leven mee kunnen – en als 
het goed gaat, soms meer dan 
honderden jaren.
Meer info: https://www.
staatsbosbeheer.nl/over-
staatsbosbeheer/dossiers/
zaden-en-plantmateriaal/
visie-en-beleid
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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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 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD
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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� adverteren
doet verkopen

Ontmoet

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

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en
   Tegelwerk
           Voor elke klus
         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 
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Warme Bakker Degen
Reclame: 7 t/m 12 december
  ¾ Appelkruimelvlaai € 6,45 
  Pompoenpitbrood € 2,65 
  4 Rozijnenbollen + 1 gratis

Reclame: 14 t/m 19 december
  ¾ Abrikozenvlaai € 6,45	
	  Extra-/dubbeldonker € 2,65
  4 Winterbolletjes + 1 gratis

 

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

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

 

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 

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

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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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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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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 wegwww.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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Ruim assortiment tapes         
verkrijgbaar bij ABC !! 


