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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 5 januari 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

35e jaargang no 24 16 december 2020

Bedankt Ivonne !

Na 31 jaar neemt Ivonne van Sambeek-
Gerrits afscheid van het redactieteam 
van dorpsblad Globaal. 
Het redactieadres Vlasakker 25 komt 
daarmee te vervallen.

Ivonne is in januari 1990 bij de redactie 
gekomen. Na enkele jaren (vanaf mei 1995) 
werd ze ook het redactieadres. Tweewekelijks 
op de dinsdagavond een plek, waar de pot 
heerlijk geurende thee al klaar stond als we daar 
eén voor één rond 20.00 uur binnen druppelden. 
De voordeur stond rond die tijd al gastvrij open.
En op zwoele zomeravonden was het buiten in 
de achtertuin ook altijd goed toeven…

Eenendertig jaar, wat is er veel veranderd!
Van briefjes in de brievenbus, naar het digitale 
tijdperk waar we nu in zitten.
Was het voorheen dus vooral de geschreven en 
getypte kopij bekijken, verbeteren waar nodig 
en soms ook met het nodige knip en plakwerk.
Nu gaat alles via de elektronische weg.
Ivonne heeft haar steentje hierin zeker bijge-
dragen. Bijna altijd schreef ze de rubriek: “Van 
de redactie”. Ook vele jaren nam ze de taak 
op zich om de gedrukte Globaals, natuurlijk op 

haar onafscheidelijke fiets, te verdelen naar de 
diverse bezorgers, en dit soms door weer en 
wind.

In maart 2010 vond er een reünie plaats van 
(oud-)redactieleden. De aanleiding was het 
zilveren jubileum van Dorpsblad Globaal. 
Onderstaande foto werd toen gemaakt van het 
huidige redactieteam (dus anno 2010)

Niks veranderd, hè! Een heel hecht en stabiel 
team… Daar komt nu een wijziging in. Ivonne 
heeft aangegeven dat ze gaat stoppen en het 
stokje graag wil overdragen aan een ander. 
Zij heeft mede door haar inzet en betrokkenheid 
een waardevolle bijdrage geleverd bij alles wat 
met Globaal te maken heeft.

Een passend persoonlijk afscheid volgt 
nog, want momenteel werken ook wij al 10 
maanden op afstand (thuis) met tweewekelijks 
videobellen.
Voor nu en vanaf deze plek willen wij Ivonne 
(en ook haar man Gerard) bedanken voor het 
vele werk, de gastvrije locatie en alle koekjes en 
lekkers bij de thee!

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk
De Maasdorpen is gesloten van
maandag 21 december t/m vrijdag 25 
december 2020.

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen 
met de huisartsen in Overloon,
Baansestraat 6, 5825 BX Overloon. 
U kunt terecht bij de arts die correspondeert 
met de beginletter van uw achternaam.

Letters A t/m J:
Drs. van den Boom tel. 0478 - 641 202
Letters K t/m Z:
Drs. Mooij tel. 0478 - 640 840
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Van de Redactie:

• Kerstmis 2020 : thuis, in zeer kleine kring.... 
1,5 meter afstand... 
HOUD VOL, BLIJF GEZOND!. 

• Zorg goed voor elkaar en uzelf!
• Frans Thijs gaat van zijn welverdiend 

pensioen genieten. We wensen hem en 
Annie het allerbeste in deze nieuwe stap in 
hun leven.

• Een prachtig alternatief voor de Kerst Sing 
Along: de Kerst Walk Along. Een rondje 
Vierlingsbeek waarbij u kunt genieten van 
de diverse kerstversieringen van de 
plaatselijke bewoners.

• Een bijzonder artsenechtpaar waar we 
ons al 25 jaar bevoorrecht mee mogen 
voelen en ook trots op (mogen) zijn. In dit 
Kerstnummer kunt U lezen hoe zij deze 25 
jaar zelf beleefd hebben. Wij waarderen het 
absoluut dat zij dit zelf voor ons allemaal, 
lezers van Globaal, geschreven hebben in 
deze ongetwijfeld extra heftige en drukke 
tijd!  
Onze dank hiervoor en VAN HARTE 
GEFELICITEERD met dit jubileum!

• Wij: Nelly, Frank, Adrienne en Ivonne 
wensen U goede en liefdevolle feestdagen 
toe en van harte een GEZOND en BETER 
2021!

• Dit was mijn laatste bijdrage aan (Uw) 
dorpsblad Globaal. 
Ik "geef de pen graag door". 

Ivonne.

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 onderstaand overzicht enig voorbehoud 
maken. Kijk eventueel op de website van de 
betreffende organisatie. Geef ook aan Frans 
Spiekman door als uw activiteit verplaatst of 
geannuleerd wordt.

2020

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag 
t/m zondag Happen en Stappen in 
Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag 
daginvulling voor ouderen in Joffershof.

17 dec Ophalen oud papier:
 Gilde, tel. 06-43246914
23 t/m Kerst Walk Along
27 dec
25 en Laurentiuskerk: 
26 dec open tussen 11.00 – 17.00 uur,
 voor bezoek aan kerststal

2021

5 jan Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
30 jan Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
2 feb Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
27 febr Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
2 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek:
  Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
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
6 apr Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
20 en RKVV-Volharding:
21 apr Jaarlijkse bloemenactie
24 apr Ophalen oud papier:
 Herleving, tel. 06-48236890
30 april Dansvereniging Bekse Klinkertjes
t/m Eurodance 2020
2 mei De Wetteling, Venray
4 mei Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
29 mei Ophalen oud papier:
 ZEV, tel. 06-54661196

OUD PAPIER DONDERDAG 17 DECEMBER
In plaats van zaterdag 2 januari.
Lees bericht elders in Globaal.

Heb je oud ijzer, geen nood
Breng het naar onze container voor schroot 
op Staaiweg 25
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1 juni Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
12 juni Stichting Op De Tôffel:
 Op De Tôffel 2021
26 juni Ophalen oud papier:
 Gilde, tel. 06-43246914
26 juni Zanggroep Evergreen
 Vierlingsbeek: Muziek op de Maas
6 juli Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
31 juli Ophalen oud papier:
 Herleving, tel. 06-48236890
28 aug Ophalen oud papier:
 ZEV, tel. 06-54661196
29 aug GroeVie: Family Obstacle Run
 Vierlingsbeek
7 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
11 sept Zanggroep Evergreen
 Vierlingsbeek: In het kader van het
 50-jarig bestaan wordt er om 17.30 uur
 een concert gegeven door de 
 deelnemers aan ZEVmeeZING op een
 nog nader te bepalen plaats!
18 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t 
 Interactieve dorpsquiz
 Vierlingsbeek-Groeningen
2 okt GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t;
 Interactieve dorpsquiz
 Vierlingsbeek-Groeningen
5 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
2 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
7 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof

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

GEEN OUDEJAARSVIERING
in dagkapel.

In tegensteling tot de voorbije jaren zal er dit jaar 
op 31 december geen viering worden gehouden 
in de dagkapel ter afsluiting van het jaar. Jammer, 
maar i.v.m. de geldende maatregelen is dit niet 
toegestaan en verantwoord. De kapel is natuurlijk 
wel gewoon geopend, alle dagen.

Er is een kerststal opgebouwd aan de voet van 
een mooi opgetuigde kerstboom. Bezoekers 
aan de dagkapel kunnen een voor hen passende 

(kerst)wens in de boom hangen zo zij willen. 
Kaartjes hiervoor met schrijfgerei liggen in de 
kapel. Ook is er altijd de gelegenheid een kaarsje 
bij Maria op te steken.

Bovendien kan een bezoekje aan de kapel rustge-
vend zijn, een moment van bezinning. Tijdens de 
Kerstdagen kunt u dit combineren met een bezoek 
aan de grote kerststal in de Laurentiuskerk.

De liturgiewerkgroep Vierlingsbeek wenst u allen 
een Zalig Kerstfeest en sfeervolle Kerstdagen.

Het plezier van 25 jaar als 
dorpsdokter

Terugkijkend op de afgelopen kwart eeuw waarin 
wij in Vierlingsbeek werkzaam zijn geweest als 
huisarts, kunnen we concluderen dat de tijd 
voorbij is gevlogen. Er is in deze periode veel 
veranderd in onze eigen praktijk, maar ook in 
de landelijke huisartsenwereld. Het is aardig om 
hieraan wat herinneringen op te halen.

Destijds hebben we bewust de keuze gemaakt voor 
een huisartsenpraktijk op het platteland. Tijdens 
onze huisartsenopleiding op het Engelse platte-
land (the countryside), merkten wij dat het werk als 
huisarts in een dorp ons veel meer aansprak dan 
in de grote stad. Bij terugkeer in Nederland was 
het niet onze bedoeling om dan ook maar meteen 
samen in dezelfde dorpspraktijk te gaan werken, 
maar de omstandigheden brachten dit toch onver-
wachts met zich mee. We hebben er geen spijt van 
gehad!

Samen zijn wij toen gestart in het grote huis aan 
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de Grotestraat, waar voor ons al drie generaties 
van dokters het vak van huisarts uitoefenden. De 
toenmalige praktijkruimte was klein; we kunnen 
het ook als knus beschrijven. De praktijk bestond 
uit een wachtkamer, apotheek(je) en een spreek-
kamer. Het bijzondere van de situatie was dat de 
gang van zaken met één spreekkamer bijzonder 
efficiënt verliep: we wisselden elkaar af met visites 
en spreekuren.

Het ging hier om een ‘’praktijk aan huis’’, maar er 
was eerder sprake van ‘’in huis’’. In de spreekkamer 
konden onze patiënten en wij de ruzies die zich op 
de bovenverdieping tussen onze kinderen soms 
afspeelden goed volgen. Het fijne van deze situatie 
was dat je tussen het werken door wel je kinderen 
even kon zien.

Patiënten werden binnengeroepen met een venijnig 
klinkend belletje in de wachtkamer. Wie er aan de 
beurt was, bepaalden de patiënten zelf. Er stond 
wel degelijk een computer op ons bureau, maar wij 
werkten nog voornamelijk schriftelijk. Wij noteerden 
alles op een patiëntenkaart: het verhaal van de 
patiënt en het uitgevoerde onderzoek, geschreven 
in het typische doktershandschrift. Ook wanneer er 
medicatie werd voorgeschreven schreven wij dat op 
deze kaart, waarna we deze aan de apothekersas-
sistente gaven.

In dienst waren slechts twee parttime werkende 
apothekersassistentes. Zij runden de apotheek en 
namen ook nog de telefoon aan. Op het uitdeel-
schap van de apotheek, dat indertijd uit slechts 
twee kleine schappen bestond, stonden de medi-
cijnen die op die dag werden opgehaald.

Toentertijd hadden we nog elke nacht, behalve de 
zaterdagnacht, dienst voor onze eigen praktijk. Op 
die wijze deden wij bijna 24/7 dienst als dorps-
dokter. Hierbij kwamen nog diensten voor patiënten 
van onze huisartsengroep. Deze waren gedurende 
twee avonden in de week en een in de zes 
weekenden. De diensten waren niet altijd even druk, 
maar je kon wel op elk moment thuis gebeld worden 
met klachten variërend van jeuk tot een hartinfarct.

Op een gegeven moment groeiden we uit ons jasje 
en na jaren van voorbereidingen zijn we in 2012 
verhuisd naar een nieuw praktijkpand. Dit werd het 
gezondheidscentrum De Maasdorpen, waarin ook 
de tandarts en fysiotherapeuten kwamen.

Sindsdien hebben we veel meer ruimte tot onze 
beschikking: vier spreekkamers, een behandel-
kamer, een laboratorium en een apotheek met twee 
balies. Niet alleen de vierkante meters, maar ook het 
personeel werd opgeschaald en inmiddels zijn er bij 
ons twee doktersassistentes, drie apothekersassis-
tentes, een praktijkondersteuner chronische zorg 
en een praktijkondersteuner geestelijke gezond-
heidszorg werkzaam. In 2014 kwam daar nog een 

huisarts in opleiding bij.
Inmiddels is de patiëntenkaart al lang en breed 
verlaten en voeren wij alle gegevens digitaal in. 
Wij kunnen ook veel informatie digitaal raadplegen 
over medische richtlijnen en onze medische studie-
boeken staan dan ook te verstoffen in de kast.

Daarnaast heeft dokter Google zijn intrede gedaan 
in de spreekkamer. De meeste patiënten zoeken 
op internet al naar hun klacht voordat zij op het 
spreekuur verschijnen. Soms kan dat ongewenste 
onrust zaaien, maar anderzijds maken wijzelf ook 
dankbaar gebruik van de goede informatie op 
Thuisarts.nl ( geschreven door huisartsen) voor 
uitleg aan de patiënt.

Aldus wordt tegenwoordig ook de medicatie elek-
tronisch voorgeschreven, waarna er in de apotheek 
allerlei controlehandelingen volgen. Deze combi-
natie tussen huisarts en apotheek is vandaag de 
dag zeker niet meer vanzelfsprekend. Landelijk 
gezien is het aantal apotheekhoudende huisartsen 
in 25 jaar gehalveerd van 700 naar ongeveer 350 
nu. We zijn blij dat we de apotheek tot op heden 
hebben kunnen behouden en beschouwen dit 
als een goede service naar de patiënt en zien de 
voordelen van de patiëntkennis die wij als apotheek-
houdend huisarts hebben ten opzichte van een 
reguliere apotheker.

De diensten worden nu grootschalig en op een 
regionaal niveau georganiseerd op de huisartsen-
post Boxmeer. We worden dus niet langer thuis 
gebeld, maar zijn nu ongeveer 45 keer per jaar op 
avonden, weekenden en nachten aan het werk op 
de huisartsenpost.

Tot slot zijn er vanuit de Globaalredactie nog een 
aantal onderwerpen aangedragen, die de revue 
nog niet hebben gepasseerd. Wij hebben elkaar 
leren kennen gedurende onze geneeskundige 
opleiding, die wij in Utrecht hebben gevolgd. Hier 
zijn we tijdens een sporttoernooi letterlijk tegen 
elkaar opgebotst. Vervolgens hebben we als arts 
een aantal jaren gewerkt in diverse ziekenhuizen 
op interne geneeskunde, chirurgie, cardiologie en 
kindergeneeskunde. Daarna zijn we samen naar 
Engeland verhuisd voor onze huisartsenopleiding.
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Onze kinderen hebben alle drie in verschillende 
mate een tik meegekregen van ons vak. De oudste, 
Maarten, woont in Nijmegen en is net afgestu-
deerd als arts en heeft interesse in de orthopedie. 
Onze dochter Willemijn doet Beleid en Management 
Gezondheidszorg en Gezondheidsrecht. De jongste 
telg Diederik studeert Gezondheidseconomie. Deze 
twee wonen allebei in Rotterdam.

Verder is de Coronatijd een bijzondere tijd voor ons 
geweest, met gelukkig tot nu toe weinig problemen 
in onze praktijk. Het heeft ertoe geleid dat er meer 
aandacht kwam voor de mogelijkheden van digitale 
zorg, zoals mailen en beeldbellen. Natuurlijk hopen 
we dat de vaccinatie tegen Covid-19 zo snel mogelijk 
beschikbaar komt en wij bereiden ons voor op de 
organisatie hiervan.

Naast werken zoeken wij onze ontspanning graag in 
het buiten zijn. We wonen hier met veel plezier in de 
deze mooie omgeving en doen graag aan sporten: 
wielrennen, schaatsen, wandelen, zwemmen en 
roeien.

Al met al is er de afgelopen 25 jaar een heleboel 
veranderd in ons werk. Vergelijkend met de situatie 
aan het begin is het een wereld van verschil en is 
de situatie van toen eigenlijk niet meer voorstel-
baar. Het 24/7 dorpsdokter zijn bestaat niet meer in 
zijn vroegere vorm, we proberen deze zorg nog wel 
te leveren wanneer er sprake is van zorg in de aller-
laatste levensfase.

Wat is gebleven, is ons grote plezier om dorpsdokters 
te zijn. Dit vindt zijn oorsprong in de kleinschalig-
heid, de vriendelijkheid van de mensen en het feit dat 
je in een dorp een vertrouwensband kan opbouwen 
met een patiënt en zijn familie en hem op een stukje 
van zijn levenspad kunt begeleiden. De essentie van 
ons vak, levensloopgeneeskunde gecombineerd 
met persoonlijke kennis van de patiënt, komt hier in 
Vierlingsbeek goed tot zijn recht!

- Cees en Esmé Mosch

Fietsspecialist Frans Thijs gaat 
na 37 jaar met pensioen

Na 32 jaar in Vierlingsbeek en 5 jaar in Gennep 
gaat Frans Thijs (69) vanaf 31 december 2020 
met pensioen. Frans sluit in Gennep de deuren 
van zijn fietsenwinkel Profile Gennep en zet 
daarmee een punt achter zijn werk in de fiet-
senbranche, al zal de liefde voor fietsen nooit 
stoppen. De winkel in Gennep sluit de deuren, 
de fietsenmaker kan maar geen opvolger 
vinden.

Frans is geboren in Sint Anthonis en opge-
groeid in het wielerdorp Oploo, wielrenner 
van 1962 tot 1976, ploegleider en bekend 

fietsenmaker. Frans Thijs is zijn hele leven al 
bezig met wielrennen. Na jaren klungelen in 
de schuur wilde Frans zijn passie uitbreiden 
en een winkel beginnen. Hij kwam terecht in 
Vierlingsbeek bij het oude pand van de Plus 
Markt op de Grotestraat. Hier opende hij in 
1984 zijn bekende fietsenzaak. Een jaar na het 
openen van de winkel zijn Frans en Annie zelf 
ook verhuisd naar Vierlingsbeek.

Zijn wielerspeciaalzaak was een begrip, en 
uit de wijde omgeving kwamen wielrenners 
naar hem toe. Frans had namelijk passie en 
kennis over het wielrennen, en dit kwam niet 
alleen door Frans zelf. Ook zijn medewerkers 
in Vierlingsbeek hadden grote kennis van het 
vak. Een van die medewerkers is Mike Jansen 
uit Oploo, die jaren bij Frans heeft gewerkt 
in Vierlingsbeek en ook nog vaak te zien is in 
Gennep. 

Wat in Vierlingsbeek ook bekend was, was de 
goed bezochte wielershow. Deze werd tot 2014 
elke twee jaar gehouden in zaal Concordia. In 
deze tijd is Frans goed bevriend geraakt met 
voormalig Tour de France winnaar Jan Janssen. 
Samen met hem ging Frans naar het wereld-
kampioenschap in Oslo waar Leontien van 
Morsel en Lance Armstrong wereldkampioen 
werden. ‘’Dat waren onvergetelijke momenten 
en echte hoogtepunten’’.

Na ruim 32 jaar in Vierlingsbeek en met een 
leeftijd van 65 zou Frans gaan stoppen in 
Vierlingsbeek. Familie Verbeeten kreeg andere 
plannen met het pand en Frans zou met 
pensioen gaan. Toen kwam er het aanbod van 
Profile Weys in Siebengewald om nog een paar 
jaar in Gennep als Profile winkel verder te gaan. 
Frans is met zijn winkel naar Gennep verhuisd 
met het idee dat binnen drie jaar de winkel 
overgenomen zou worden. Dit is echter anders 
gelopen, ook de overname door een mede-
werker gepland in 2020 werd afgeblazen. Toen 
er nog een andere kandidaat afviel is Frans 
tot opheffingsuitverkoop overgegaan. ‘’Het is 
heel pijnlijk om te stoppen, ik vind het vooral 
jammer voor de klanten en mijn medewer-
kers, maar voor mij was het gewoon genoeg 
geweest’’

Toch had Frans de jaren in Gennep nooit willen 
missen. ‘’De mensen die ik hier ontmoet heb 
en vrienden die ik heb gemaakt zijn mij veel 
waard.’’ Ook bleven er klanten Frans trouw, 
zo ging Theo Achten (84) nog vaak fietsen op 
en neer brengen naar Gennep. Dit is hij blijven 
doen tot de corona pandemie. De praatjes in 
de winkel, ‘’ik zal ze missen’’. De liefde voor 
fietsen zal nooit verdwijnen, op de tandem, 
samen met Bas van Treek, wielrennen met 
wielergroep Frans Thijs en samen met Annie. 
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KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 
18 december.
In 2021 starten we weer op 8 en 22 januari.
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
 dinsdag  van 18.30 - 19.30 uur

    Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal 
Dit vervalt nog.   Info 631839
Jeu de Boules Joffershof
 dinsdag  van 10.00 - 12.00 uur
 dinsdag  van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 woensdag van 13.30 – 15.30 uur
 donderdag van 9.30 – 11.30 uur
    Info 631233
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

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

Nieuwe abonnee worden?
www.dorpsbladglobaal.nl

Wilt u ook graag elke twee weken op de 
hoogte blijven van het nieuws uit uw dorp en 
bent u nog geen abonnee van ons dorpsblad? 
Mail dan door onderstaande gegevens door 
naar: abonnement@dorpsbladglobaal.nl

Ingangsdatum: ..................................................
Naam en voorletters: .........................................
Adres: ................................................................
Postcode en woonplaats: ..................................
Telefoonnummer: ...............................................
e-mailadres: .......................................................
IBAN Banknummer : ..........................................
i.v.m. automatische incasso
( incasso vind plaats in april 2021 )

OUD PAPIER 
DONDERDAG 17 DECEMBER 

AANDACHT VOOR HET VOLGENDE:

Op zaterdag 2 januari 2021 staat ophalen 
oud papier gepland, doordat op 2e kerstdag 
zaterdag 26 december dat niet gaat.
Wij (verenigingen oud papier) hebben vorige 
week bericht gekregen van PEUTE RECYCLING 
dat zij op 2 januari 2021 geen kraakwagens 
kunnen leveren. Doordat het hele land op 26 
december met oud papier ‘op slot’ zit moet 
alles verdeeld worden. Tevens is er onder-
tussen een oud-papier ophaal-bedrijf nog failliet 
gegaan waardoor het aanbod van kraakwagens 
nog meer onder druk staat.

KOMT ER OP NEER DAT VIERLINGSBEEK-
GROENINGEN VOOR OUD-PAPIER 
OPHALEN IS INGEDEELD OP DONDERDAG 
17 DECEMBER !!!
GELIEVE UW OUD PAPIER VÓÓR 9:00 uur 
aan de straat te zetten. 
Volgende oud papier ronde wordt dan 30 januari 
2021 (gewoon laatste zaterdag vd maand)
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Bewaar wat fijn is

Of het nu groot of klein is

Hou vast wat raakt

Laat los wat niet gelukkig maakt

KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN
WENST IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN

Beste dorpsgenoten,

Samen zingen hutjemutje in de kerk is dit jaar niet 
mogelijk. Daarom hebben we voor dit jaar een 
luchtiger alternatief georganiseerd. Van woensdag 
23 december tot en met zondag 27 december 
zetten we een route uit door Vierlingsbeek.

Alle mensen die aan deze route wonen, hebben 
we gevraagd of ze hun voortuin dit jaar extra mooi 
willen maken. We hopen dat zij met wat extra 
kerstlichtjes of mooie kaarsjes de route tot een 
sfeervol geheel willen maken. Een aantal mensen 
hebben zich ook al aangemeld om de route 
muzikaal aan te kleden. Helaas komt de muziek 
wel uit boxen dit jaar. Zodra het donker is (tussen 
17 en 20 uur), hopen we dat het straalt.

Langs de route staan kerstfiguren verstopt. Als 
je van tevoren een ‘bingokaart’ ophaalt, kan je ze 
allemaal afvinken. De route- en bingokaart zijn 
vanaf 21 december af te halen bij de Plus en in het 
halletje van de Joffershof.

Alle informatie is ook te vinden op facebook Kerst 
Sing Along Vierlingsbeek Groeningen. We zijn te 
bereiken via kerstsingalong@gmail.com of een 
belletje.

We wensen iedereen mooie kerstsferen toe in deze 
gekke tijd.

Joke Deriet, Christa Moeskops, Diny Bartels, 
Marloes Lenkens en Marjolein de Bruin

‘Ik wil mensen in deze tijd 
opvrolijken met mijn kerststal’

Honderden lichtjes, tientallen beeldjes en een 
echte waterval. Als je de garage van Leo Olde 
Olthof in Vierlingsbeek binnenstapt, kom je 
terecht in een ware kerstattractie. Met zijn 
kerststal van 9 meter lang bij 2,5 meter hoog 
wil hij mensen in deze coronatijd opvrolijken. 

Vijf jaar geleden pakte hij voor het eerst groots 
uit met een kerststal, toen nog middenin zijn 
woonkamer. “Ik had er tijd voor en het leek 
me leuk om te doen”, vertelt Olde Olthof. De 

Flessen inzamelactie
Basisschool Laurentiushof. 
Op zaterdag 2 januari tussen 12.00 en 14.00 
uur komen de leerlingen van groep 8 bij u langs 
de deur om lege flessen op te halen ter spon-
soring van het Eftelinguitje van groep 8. Met het 
opgehaalde bedrag van de flessen hopen ze de 
kosten laag te houden en er een mooie herinne-
ringsdag van te kunnen maken. Mocht u vanwege 
de Coronamaatregelen het niet fijn vinden om aan 
de deur de flessenoverdracht te doen, dan geven 
de kinderen u de gepaste afstand. U mag het 
natuurlijk ook al bij de voordeur klaar zetten.
Alle beetjes helpen en zijn welkom.
Alvast hartelijk bedankt namens alle leerlingen van 
groep 8.
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Kerkgebouw is en blijft, hart en ziel 
van het dorp.

Met name in de winterdagen en vooral rondom Kerst 
en oud op nieuw, geeft een kerk in het dorp vaak 
een extra gevoel van warmte, herkenning, eigenheid, 
thuisgevoel of zeg het maar. Iedereen heeft er zijn 
eigen gevoelens bij. Door alle kerksluitingen in den 
lande is het onderwerp ‘wat gebeurt er met de kerk-
gebouwen’ een hot item. Vandaar dat wij, Stichting 
Laurentius Vierlingsbeek, u graag wijzen op de 
volgende sites:
www.dekerkvernieuwers.nl   en   https://www.
toekomstreligieuserfgoed.nl/de-kerk-van-alle-kanten
Hier vindt u heel veel informatie en kunt u ook middels 
aanmelding boeiende online webinars volgen over 
hoe en wat er speelt bij het zoeken naar herbestem-
mingen van kerkgebouwen. U kunt ook via deze sites 
terugkijken naar reeds gehouden webinars. Zeer inte-
ressant en er wordt breed beschouwelijk gepraat over 
dit onderwerp wat ook ons als dorp Vierlingsbeek-
Groeningen raakt. Wellicht juist in de komende weken 
ziet u momenten om dit eens te doen.
Daarnaast is er onlangs een webinar geweest vanuit 
de Rabobank over de leefbaarheid van dorpen en 
kleine kernen. Hierin wordt met name het voorbeeld 
uit Langenboom (Gemeente Mill) aangehaald en 
hoe daar keuzes gemaakt worden om te komen tot 
levensbestendige toekomstgerichte ontwikkelingen 
van primaire voorzieningen voor het dorp. U kunt dit 
webinar terugzien op https://youtu.be/OMKYPc4jv-o   
of via  https://www.rabobank.nl/lokale-bank/land-van-
cuijk-en-maasduinen/  en dan doorklikken naar “Met 
de hele regio het verschil maken”. Het gaat om de 
Live Broadcast Leefbaarheid in de dorpen en kleine 
kernen (26 november 2020). 

Concordia, kerk of nieuwbouw. Omdat we 
begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk 
was om bij deze online sessies aan te sluiten en 
we iedereen de kans hebben willen geven om 
hun mening te delen, hebben inwoners tot een 
aantal dagen na de klankbordsessies hun reactie 
per e-mail kunnen insturen. Alle reacties samen 
hebben geleid tot een duidelijke voorkeur: het 
scenario ‘MFA in de kerk’ kan rekenen op een 
overweldigende meerderheid van 92% van de 
stemmen!

Momenteel is de stuurgroep hard aan het werk om 
samen met Laride de puntjes op de ‘i’ te zetten, 
zodat we aan het einde van de maand een rapport 
hebben dat we met trots kunnen aanbieden aan 
de inwoners en de gemeente Boxmeer. 
Hartelijke groet,

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

kerst-hobby liep de afgelopen jaren steeds verder 
uit de hand. “Mijn familie reageerde zo enthou-
siast en als echt gezinsmens deed me dat goed. 
Het was voor mij een reden om er elk jaar nog een 
schepje bovenop te doen.”

Niet alleen zijn familie, maar ook vrienden, 
kennissen en mensen uit de buurt weten de 
kerststal inmiddels te vinden. En nu al helemaal, 
want dit jaar heeft hij zijn schuur omgetoverd 
tot een groot kerstparadijs. Treintjes, suikers-
pinkramen en kermisattracties kom je in de stal 
trouwens niet tegen. “Nee, daar houd ik niet van. 
Het moet eruit zien zoals het vroeger echt was.” 

In september komt Leo Olde Olthof al in de kerst-
stemming, want dan wordt het begin aan zijn 
stal gemaakt. Daarvoor struint hij door het bos 
en verzamelt wat hij nodig heeft uit tuinen van 
bekenden. “Hier haal ik mijn takken en mos 
vandaan, die ik vervolgens maanden laat drogen. 
De hele schuur hangt hier dan vol.”

‘Als mensen hier met goede zin mijn schuur uit 
lopen, is dat mij veel meer waard’

Iedereen is welkom om langs te komen in de 
garage aan de Beekstraat. Vanwege corona niet in 
huis en elke keer maar met twee of drie mensen. 
“Het is een moeilijk jaar en meerdere mensen 
hebben vanwege corona een hoop ellende meege-
maakt. Ik hoop ze daarom met mijn kerststal een 
beetje op te kunnen vrolijken, aldus de hobbyist. 
Met kerstmuziek op de achtergrond en een glüh-
weintje zullen bezoekers zich er in de kerstsferen 
wanen. “Je moet entree vragen, hoor ik mensen 
om mij heen wel eens zeggen, maar dat vind ik 
grote onzin. Als mensen hier met goede zin mijn 
schuur uit lopen, is dat mij veel meer waard.”
Het is waarschijnlijk het laatste jaar dat de 
kerststal in dit formaat te bewonderen is. Vanwege 
zijn gezondheid wordt het voor de creatieveling te 
zwaar. “Maar wie weet. Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan.”

Laura de Jong

MFA in de kerk?
Inwoners hebben gesproken!
Tijdens de online klankbordsessies op 23 en 24 
november hebben inwoners van Vierlingsbeek en 
Groeningen een eerste blik mogen werpen op - en 
is er van gedachten gewisseld over - de resultaten 
van het MFA-haalbaarheidsonderzoek. Hoewel de 
sessies online hebben plaatsgevonden, hebben 
er evenveel mensen deelgenomen als tijdens de 
eerste ronde klankbordsessies in september. Dank 
voor jullie inzet en betrokkenheid!

Tijdens de sessies is aan de aanwezigen gevraagd 
welk scenario de voorkeur had; Joffershof, 
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Hallo dorpsgenoten!

Wij zijn Jax (5), Billy (4), Charley (2) en Jim (0).
Wij vinden (voor)lezen heel leuk en vinden dat alle 
kinderen moeten kunnen lezen. Daarom zijn wij 
een ruil/zwerfbieb begonnen op Laurentiusstraat 
45. De Bekse Buute Bieb! Je mag bij ons boeken 
meenemen, lenen of nieuwe neerleggen. Kleine spel-
letjes of puzzels die in de kast passen mag ook. 
Graag alleen boeken en spelletjes voor kinderen 
in de kast leggen. Als je een boek uit hebt of een 
puzzel hebt gemaakt mag je het terugbrengen of 
(nog leuker) ergens anders laten zwerven.
Wil je eens komen kijken of er wat leuks voor je in de 
Bieb staat? Kom dan eens langs op Laurentiusstraat 
45!

Heb je vragen of opmerkingen kom dan gerust aan 
of stuur een berichtje via Facebook. Zoek op Bekse 
Buute Bieb.

Groetjes Jax, Billy, Charley en Jim

Ps. op 't Hulder tegenover de tandarts is ook een 
leuk kinderzwerfboekstation!
Zwerfboeken zijn van alle kinderen! Je neemt het 

Kerkgebouw en onderzoek Multifunctio-
nele Accommodatie Vierlingsbeek
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het defini-
tieve rapport door bureau Laride. Op de dorpswebsite 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl  [dorpsraad]  [MFA 
Vierlingsbeek] kunt u het tussentijdse rapport inzien. 
Wij scharen ons als Stichting Laurentius Vierlingsbeek 
achter deze plannen waar, in een van de opties, de 
kerk een onderdeel wordt van het nieuwe MFA. Het 
voorlopige plan m.b.t. de kerk voorziet in ons doel als 
SLV en ondersteunen wij dan ook volledig. Natuurlijk 
zal er nog verdieping en verdere uitwerking nodig 
zijn waar wij als SLV bij betrokken zullen en willen 
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. In de 
hierboven aangehaalde webinars komt ook deze stel-
lingname breed aan bod.
Deze ontwikkelingen zullen voor vele bewoners die 
al obligaties hebben gekocht een steun in de rug 
zijn. Ook zal het vele bewoners die nog twijfelen en 
het definitieve MFA onderzoek willen afwachten, een 
extra zet kunnen geven om alsnog een of meerdere 
obligaties 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 obligaties terugbe-
taald te worden. Van de 800 obligaties zijn er nu bijna 
580 verkocht. Nog 220 te gaan. Bij deze dan ook de 
oproep om een of meerdere obligaties te kopen en 
voor diegene die al een obligatie hebben gekocht 
mededorpsbewoners en daarbuiten te enthousias-
meren om zo mogelijk ook een of meerdere obligaties 
te kopen. 
Op de site www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl  
en www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verenigingen/
stichting-laurentius-vierlingsbeek/ vindt u het inschrijf-
formulier als ook verdere informatie.

Bezoek de kerststal in de kerk:
De kerststal werkgroep heeft weer een mooi en 
vertrouwd kersttafereel gemaakt. Op 1e en 2e 
kerstdag is de kerk geopend van 11:00 tot 17:00 uur 
om de kerststal te bekijken. Leuk voor de kinderen, en 
goed voor u om de ruimte weer eens tot u te nemen.

Stichting Laurentius Vierlingsbeek wenst u de 
komende tijd warme, intense en intieme dagen toe, 
waar ondanks de beperkingen hopelijk ook ruimte 
is voor een goede discussie en beschouwelijke 
bezinning op hoe wij het hebben en willen houden.

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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Zangvereniging
Vondel

Al negen jaar heeft Zangvereniging Vondel met 
medewerking van een ensemble van Harmonie 
De Herleving en solisten het Kerstconcert in het 
Koningskerkje verzorgd. Helaas dit jaar om de 
bekende reden geen Kerstconcert, zelfs al vanaf 
half maart geen repetities meer. Maar……… 
we hebben nog wel de herinnering aan het 
Kerstconcert van vorig jaar.
Hopelijk kan Vondel in 2021 weer van zich laten 
horen. We houden u op de hoogte.

Fijne Feestdagen maar vooral een 
gezond nieuw jaar.

boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het 
weer verder zwerven. Je vindt ze op school, in de 
wachtkamer, op de kinderboerderij, in de trein, in 
een KinderzwerfboekStation of…

Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. 
Op die sticker staat: Neem me mee! Je mag het 
gratis mee naar huis nemen en lezen. Als je het uit 
hebt, laat het dan weer zwerven. Dan kan een ander 
kind het ook lezen. Op de binnenkant van de kaft 
zit ook een sticker. Op deze sticker staat vaak een 
zwerfcode… Met die code kun je de zwerftocht van 
het boek volgen. Steeds als deze code ingevuld 
wordt op deze website, krijg je een 
mailtje en weet je waar het boek is. 
Voor meer info ga naar
 
www.kinderzwerfboek.nl

Berichten uit het veld

Het is november en nog schitterend weer. In 
november verwacht je niet zo snel temperaturen van 
14 - 15 °C. Eerder storm en regen. Het kriebelt als 
ik naar buiten kijk en dat geeft aan dat het tijd is om 
een rondje door de omgeving te fietsen. Het is druk 
met wandelaars en fietsers. Blijkbaar hebben meer 
mensen dezelfde kriebels.
Ik fiets richting de Maasheggen, mijn favoriete gebied 
in deze tijd van het jaar. Ik ben nauwelijks in de 
heggen of grote groepen Kramsvogels, Koperwieken 
en Spreeuwen vliegen op uit de Meidoorn en 
Sleedoorn struiken. Ze doen zich tegoed aan de 
overvloed van bessen. Een waar feestmaal. Langs 
de Maas zitten enkele vissers in de warme zon. Op 
de Maas dobberen groepen Grauwe Ganzen en 
Nijlganzen. Een grote groep Kolganzen vliegt op uit 
de weilanden aan de overkant van de Maas. Een 
aantal Wilde Eenden zit te dommelen op de stenen 
langs de oever. Tussen hen in zit ook een eend met 
een opvallend witte nek en een zwarte kop. Het is 
een kruising van een Wilde Eend met een tamme 
(ontsnapte) eend. In vogelaarstermen noemen we 
dit soort eenden heel oneerbiedig “Soepeend”. 
De soepeend wordt overigens tegenwoordig wel 
als aparte soort in tellingen opgenomen. De naam 
soepeend is ontstaan omdat hij bij geen enkele wilde 
eendensoort thuishoorde en uitsluitend geschikt was 
voor soep.

Ik besluit richting de watermolen en de Sleybergweg 
te fietsen. Bij de watermolen sta ik een poosje naar 
het stromend water te kijken. Het terrein van de 
watermolen en de loop van de Molenbeek zijn schit-
terend gerestaureerd. Plotseling strijkt een vogel 
neer op de slikken in de beek. Het is een Grote Gele 
Kwikstaart. Hij is terug op zijn oude vertrouwde 
stekkie. Gelukkig. Tijdens de restauratie kon hij hier 
een poosje niet terecht. Terwijl ik naar zijn wippende 
staartje kijk geef ik de melding door op waarneming.nl.
Ik draai me om want inmiddels zijn er meer bezoe-
kers bij de molen gearriveerd. Ik kijk nog even naar de 
beek aan de andere kant van de Grotestraat en naar 
het ooievaarsnest dat daar geplaatst is. Een paartje 
Nijlganzen zit zich boven op het nest in te beelden dat 
ze Ooievaars zijn. Een van de Nijlganzen staat zowaar 
op een poot. Gekker moet het niet worden.

Nijlganzen op ooievaarsnest 
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Vanuit een boom langs de Molenbeek kijkt een 
tweetal Buizerds geïnteresseerd naar de dam 
die Bevers in de Molenbeek gebouwd hebben. 
Bovenstrooms wordt het water door de dam flink 
opgestuwd, zodat een deel van het lager gelegen 
Roekenbos behoorlijk drassig is geworden. Dat is 
nu precies de bedoeling van de Bevers. Ze willen 
graag dat de ingang van hun burcht onder water 
staat. De kabouters daar krijgen zowaar natte 
voeten.

Buizerds in boom

Hoofdschuddend fiets ik richting Maashees. Er 
zit een Slechtvalk op een van de graansilo’s van 
Havens. Waarschijnlijk is dit dezelfde Slechtvalk 
die ook regelmatig op onze kerktoren te zien 
is. “Afwisseling van spijs doet eten”: denkt hij 
mis-schien?
Op de vennen langs de Vennenweg is het heel 
rustig. Geen vogels te bekennen. Wel een grote 
hoeveelheid veren. Dat geeft aan dat er wel regel-
matig ganzen komen drinken en rusten. Op 
de terugweg naar huis wordt ik begeleid door 
grote groepen Houtduiven en Holenduiven, die 
opvliegen vanaf de akkers. Een mooie herfstdag.

Ton van den Berg

Damesgymclub Vierlingsbeek e.o.
En toen stond de wereld even stil…

Het einde van een wel heel bijzonder jaar nadert 
met rasse schreden.
Wie had kunnen vermoeden dat 2020 zo geraakt 
zou worden door het Covid-19 virus met
miljoenen besmettingen en honderdduizenden 
doden als gevolg?

Wie had kunnen vermoeden dat “onze vertrouwde 
Wereld” er zo anders zou gaan uitzien?
Géén handdrukken en knuffels meer, beperkte 
sociale contacten op afstand, alleen
noodzakelijke reizen, beperking van de reguliere 
zorg, alleen winkelen en ga zo maar door.
Aanpassen aan nieuwe opgelegde standaarden, 
en dan maar hopen dat je niet besmet raakt en 
ziek wordt……

Na regen komt zonneschijn! Er komen nu 
meerdere adequate vaccins ter beschikking. Goed 
nieuws! En hopelijk kunnen we dan op niet al te 
lange termijn weer beginnen met het opstarten van 
activiteiten voor onze leden; uiteraard binnen de 
standaarden die dan zullen gelden.

Maar voordat het zover is komen Kerst en Oud 
en Nieuw eraan. Laten we stil hopen dat er ruimte 
komt om deze feestdagen samen met onze 
dierbaren te kunnen vieren.

Wilma, Gerrie en Nelly wensen iedereen fijne 
Feestdagen en een goed en gezond Nieuwjaar! 
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IS UW TUIN 
WINTERKLAAR?
Wij nemen u graag de zorg uit handen.
De meeste mensen weten niet meer dat je juist in de herfst en winter de tijd is om met je tuin aan de slag te gaan. 

Wij spreken over ‘Het vergeten Tuinseizoen’. De herfst of winter betekent van je tuin genieten en aan de slag gaan. 

Wat veel mensen niet meer weten is dat okt t/m januari een ideaal moment is om je tuin aan te planten, snoeien en 

bemesten (Winterbeurt), renoveren of helemaal te vernieuwen. 

Graag delen wij u enkele voordelen van je tuin renoveren of aanleggen in het vergeten tuinseizoen:

•	 Bomen	en	stuiken	zijn	in	‘slaap-stand’.	Daardoor	kunnen	ze	makkelijk	worden	gerooid	en	verplant.	

•	 		Er	is	meer	tijd!	De	grond	plakt	zich	geleidelijk	aan	om	de	wortels	en	als	het	straks	nodig	is	kunnen	die	wortels	

	 daardoor	makkelijker	voeding	en	water	opnemen.	

•	 Tijd	om	te	planten!	Je	hoeft	niet	bang	te	zijn	voor	uitdrogen	van	plantgoed	en	alle	soorten	zijn	nog	

	 voldoende	leverbaar.	

•	 Tuinaanleg	=	voordeliger.	In	de	winter	de	tuin	aanleggen	zou	voordeliger	kunnen	zijn.	

	 Neem	bijvoorbeeld	beplanting:	planten	zonder	pot	zijn	goedkoper	dan	in	een	pot	gekweekte	planten	

•	 	Essentiële	aandacht.	Een	heel	praktisch	voordeel	van	tuinaanleg	in	het	vergeten	tuinseizoen	is	dat	de	aandacht	tijdens		

het	proces	ook	uitgaat	naar	hele	essentiële	zaken	als	grondbewerking,	wateroverlast,	privacy-beheer,	uitzicht,	

tuinafscheidingen	en	overkappingen.

•	  WINTERBEURT: KLAAR VOOR HET VOORJAAR!	Door	in	het	vergeten	tuinseizoen	te	gaan	beginnen	met	snoeien,	

bemesten	en	spitten	ben	je	straks	in	het	voorjaar	helemaal	voorbereid	op	je	onderhoudstaken.

www.blommesteintuin.nl

INTERESSE?Maak nu een afspraak06 - 21 57 44 52
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WAT KAN OF MOET ANDERS 
MET DE OPENBARE RUIMTE IN 
ONS DORP?

Elk jaar stelt de gemeente een uitvoeringspro-
gramma “Werk In Uitvoering” (WIU) op, waarbij 
hulp c.q. inbreng van inwoners van de dorpen 
gevraagd wordt.

Wat is WIU?

“Werk In Uitvoering” is een integraal uitvoerings-
programma van werkzaamheden als onderhoud 
en aanleg van (nieuwe) openbare ruimte en omvat 
wegen/verkeer, riool/water, groen, verlichting en 
natuur. Denk daarbij ook aan wandelpaden, straten, 
pleinen, trottoirs, parken, speelplekken, etc., eigenlijk 
alles wat je in de openbare omgeving tegenkomt.

Hiervoor wil men een concept-plan opstellen, 
waarvoor men de hulp van inwoners vraagt. De 
gemeente wil nl. input voor het concept-plan hebben 
en wil inzicht krijgen waar binnen ons dorp knel-
punten en/of wensen in de openbare ruimte zijn. 
Deze wil men inventariseren en betrekken bij het 
definitief maken van het plan waarbij een tweejarig 
uitvoeringsprogramma (=WIU) wordt opgesteld. 
Het definitieve plan wordt vervolgens medio 2021 
ter besluitvorming voorgelegd aan het College van 
Burgemeester en Wethouders, waarna eind 2021 
c.q. in 2022 de werkzaamheden uitgevoerd worden.

De dorpsraad wil weer graag voor ons dorp de 
gevraagde input voor het nieuwe concept-plan WIU 
verzamelen. Daarom willen wij jou vragen:

Ervaar jij in Vierlingsbeek knelpunten in de 
openbare ruimte welke de gemeente zou moeten 
oppakken en/of heb jij misschien wensen voor 
wat betreft die openbare ruimte?

Denk daarbij aan aspecten als: is de veiligheid in het 
geding, is er risico op ongelukken, is er vorm van 
hinder voor (bijv.) weggebruikers, hoe is het aanzien 
en uitstraling, hoe is de staat van onderhoud, 
willen we meer groen, kan er iets klimaatbestendig 
gemaakt worden, ziet het er verzorgd uit, is revitali-
sering wenselijk? Zelfs zgn. “out of the box” ideeën 
zijn welkom!

Heb je input voor WIU, stuur deze dan uiterlijk 
vrijdag 1 januari a.s. naar ons secretariaat:
dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl, 
of p/a Heihoekscheweg 75.
Je kunt ook bellen: 632428 (Bas van Treek) 

Fotoborden.

In 2018 zijn in Vierlingsbeek door de Groeters 
i.s.m. De Oude Schoenendoos op 11 plaatsen 
fotoborden geplaatst ( mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de Ondernemersvereniging 
en de Dorpsraad). Op deze borden staan afbeel-
dingen van het oude Vierlingsbeek, met daaronder 
een beknopte verklarende tekst. Op verzoek van 
de redactie zullen in de komende uitgaves van 
Globaal deze fotoborden de revue passeren en zal 
ik de tekst wat uitbreiden, aangezien hiervoor nu 
meer ruimte is. Bij de artikelen in Globaal staat ter 
illustratie enkel de foto.

Deze eerste foto ( A01520 uit de collectie ) hangt 
aan de zijgevel van Perron 22 in de Spoorstraat. 
Je kijkt hier in de toen zogeheten Kerkstraat, 
een opname uit 1905. Dominant is de 
St.-Laurentiuskerk die rond 1500 werd gebouwd 
met een meer dan 60 meter hoge toren. Van 
1648 (na de 80-jarige oorlog) tot 1800 was de 
kerk in handen van de protestanten. De katho-
lieken uit Vierlingsbeek en Groeningen gingen toen 
voor de erediensten naar Smakt, naar de schuil-
kerk daar. In de oude Jozefkapel zijn nog steeds 
beelden van de patroonheiligen van Vierlingsbeek, 
Laurentius en Lucia, aanwezig. In 1800 kregen 
de katholieken, die intussen ook een schuil-
kerk in Vierlingsbeek hadden gebouwd, hun kerk 
terug. Rond 1900 werd de kerk verbouwd tot een 
kruiskerk, In 1944 werd deze kerk door oorlogs-
geweld verwoest. In 1952-1953 werd een nieuwe 
kerk gebouwd, tegen de gewoonte in nu met het 
altaar naar het westen gericht. Volgens verhalen 
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was dat, omdat bij de oude kerk de ingang 
tegenover café ’t Hoekje lag: kerkgangers gingen 
tijdens de lange preken van pastoor Jansen wel 
eens een borreltje drinken!

Rechts was zaal Concordia, de klokgevel zoals 
velen die nog kennen dateerde van 1910. In het 
huis met de mooie hoge gevel woonde vroeger de 
Joodse slager Leviticus. In dat pand van 1756 was 
ook een synagoge gevestigd. Toen de joden in de 
jaren dertig van de vorige eeuw uit Vierlingsbeek 
vertrokken, verloor dit gebouw zijn functie. De 
Thorakast van de synagoge is nog te bewonderen 
in het Joods-Historisch Museum in Amsterdam. 
Later woonde hier slager Kessels. Op de zijdeur 
zit nog steeds een mooie koeienkop. In het laatste 
huis rechts was café Thijssen gevestigd.
Links vooraan was de koperslagerij van W. 
Determan. Daarnaast woonde de familie Baltissen, 
met café en een hoeden- en pettenzaak. In 
het volgende pand woonde de familie Herms-
Leenders, zij runden een café en een fijne was- en 
strijkinrichting: in de volksmond “het striekwiefke” 
genoemd. In het laatste huis woonde Grad 
Jacobs, vader van de kunstschilder Jacobs. Hij 
had een café met beugelbaan. De schilder Jacobs 
heeft o.a. veel schilderingen in kerken gemaakt en 
is in 1961 gestorven. Later woonden hier achter-
eenvolgens kapper Reefs en kapper Verstegen. 
Dat pand is gesloopt.
Met info uit “Vierlingsbeek - Groeningen: Kerk en 
Onderwijs” van Ger Verhoeven.

Kijk voor meer foto’s op 
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

Peter Verdijk.

 Column vitaliteit (21)

“Brandverzekering”

In mijn vorige column heb ik aangegeven dat ik de 
(dure) beconcurrerende reclames van de zorgver-
zekeraars pijnlijk vind om te zien. Dit omdat ik er 
een voorkeur voor heb om dit geld in de directe 
zorg te investeren.

In deze column wil ik mijn verbazing delen over 
andere reclame uitingen. Opticiens adverteren 
met gratis brillen (zelfs om cadeau te geven!). Kijk 

je in de actievoorwaarden dan zie je dat er altijd 
een verrekening is met zogenaamde “zorgkor-
ting”. Alleen het woord al; zorgkorting… Vanuit 
mijn persoonlijke- en beroepsethiek zijn kosten 
die vergoed worden vanuit een zorgverzeke-
ring bedoeld om zorg voor iedereen toegankelijk 
te laten zijn. Wat er met dergelijke acties niet 
bij vermeld wordt is dat we deze kosten van 
de “gratis brillen” met zijn allen betalen in onze 
stijgende zorgpremies. Zorgkosten en dus ook 
zorgpremies stijgen hiermee onnodig en aanvul-
lende pakketten worden uitgekleed, met een 
vermindering in de toegankelijkheid van zinnige 
zorg tot gevolg.

Helaas heb ik dit jaar moeten constateren dat 
zelfs in onze beroepsgroep dergelijke praktijken 
plaatsvinden. Op social media adverteren enkele 
fysiotherapiepraktijken met berichten van een 
volgende strekking: “Heeft u nog behandelingen 
over dit jaar? Wij staan voor u klaar!”. Geen goede 
ontwikkeling wat mij betreft… 

Ik snap dat het huidige zorgstelsel met zich mee 
brengt dat je als zorgverlener soms voor dilemma’s 
komt te staan. Mensen bellen op met de volgende 
vraag: “ik heb een pijntje en ik heb nog behande-
lingen te goed”. Zie dan als zorgprofessional nog 
maar eens een goede afweging te maken of er 
sprake is van een fysiotherapeutische behande-
lindicatie. Zeker als je te horen krijgt dat iemand 
het dan in een andere praktijk gaat proberen als je 
hem/haar niet “wilt” helpen. Welkom in de markt-
werking van de zorg! Het is geen kwestie van niet 
“willen” helpen maar het heeft meer te maken met 
onze medisch ethische verantwoordelijkheid die 
wij voelen om zorg toegankelijk te houden voor 
iedereen. 
Het stimuleren van mensen om de behandelingen 
uit de aanvullende verzekering te gebruiken door 
advertenties gaat mij te ver. Deze behandelingen 
zijn bedoeld voor fysieke klachten waar een fysio-
therapeutische indicatie voor is; op verwijzing van 
huisarts/specialist of op eigen initiatief na een 
screening door uw fysiotherapeut.

Verzekeringen hoeven niet volledig benut te 
worden… brandstichten om gebruik te maken van 
je brandverzekering is ook niet zo’n goed idee.

Maar wat is dan de oplossing? Allereerst vind ik 
dat het huidige stelsel met zoveel verzekeraars en 
zoveel verschillende aanvullende pakketten zorgt 
voor onwetendheid bij de consument. Men weet 
niet goed waar men voor verzekerd is en wanneer 
het raadzaam is om een aanvullende verzekering 
af te sluiten. Ook vind ik dat er omstandigheden 
gecreëerd moeten worden waardoor zorgverleners 
gestimuleerd worden te behandelen vanuit hun 
kunde en niet vanuit economische redenen.
Verder komen er wat mij betreft 8 behandelingen 
in de basisverzekering; vrij van eigen risico. Dit 
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verlaagt de drempel om bij fysieke klachten de 
fysiotherapeut te bezoeken. Het gevolg is het 
minder lang door blijven lopen met klachten en 
uiteindelijk een besparing van zorgkosten in de 
duurdere ziekenhuiszorg. 
Om op duurdere zorg te besparen zou een uitbrei-
ding van chronische aandoeningen die vergoed 
worden vanuit de basisverzekering ook op zijn 
plaats zijn. Op die manier kunnen we een positieve 
bijdrage leveren aan het solidariteitsprincipe; 
toegankelijkheid van zorg voor iedereen.

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”

Geocaching ook in Vierlingsbeek

Geocaching is een wereldwijde schattenzoek-
tocht waar de digitale en de echte wereld 
elkaar tegenkomen. Geocaching werkt op basis 
van GPS coördinaten. Via deze coördinaten op 
je GPS apparaat (of smartphone) kun je aan de 
slag gaan om de cache (schat) te vinden. 
Het GPS apparaat (of smartphone) maakt 
contact met satellieten in de ruimte. Hierdoor 
weet je altijd waar je bent want in het GPS 
apparaat staan alle paadjes en wegen van de 
hele wereld. Het GPS apparaat geeft ook aan 
waar je naar toe moet om de cache te vinden.

Het is steeds een raadsel naar wat je precies 
op zoek bent, en dat is juist het leuke van 
deze mooie buitensport. Uiteraard krijg je 
wel wat hulp bij het zoeken door de infor-
matie die gegeven wordt in de beschrijving 
van de Geocache. De Geocache kan in allerlei 
vormen en op alle mogelijke plekken verstopt 
zijn. Een van de vaak gebruikte vormen is de 
Tupperware doos. 

Hierin zit dan een logboekje en enkele zoge-
naamde ‘goodies’. Dit zijn kleine spulletjes 
zoals speelgoed, munten en pennetjes. De 
bedoeling van deze Geocaching goodies is 
dat als je er iets uit neemt, je er ook iets van 
gelijke waarde voor terug legt. In het logboekje 
vul je jouw naam in en dat is het “bewijs” dat 
je de plek gevonden hebt. Vervolgens regis-
treer je jouw bezoek op de geocache site. 
Om optimaal van deze buitensport te genieten 
moet je wel lid worden van de geocache 
community. Alleen dan krijg je voldoende info 
om de geocaches te vinden. Geocaching heeft 
vele voordelen. Het is een actieve buitensport, 
want meestal leg je de zoektocht te voet of op 
de fiets af. Het brengt je op mooie en interes-
sante plaatsen waar je anders niet zo snel zult 
komen. Het geeft je een schat aan informatie 
over natuur, cultuur, geschiedenis en sport. 

Omdat er in Vierlingsbeek ook een schat aan 
informatie te vinden is op het gebied van 
natuur, cultuur, geschiedenis en sport, hebben 
we besloten om in en rondom Vierlingsbeek 
op verschillende mooie en markante plekken 
een Geocache te verstoppen. Dit uiteraard 
wel met toestemming van de grondeigenaren 
(Gemeente, Staatsbosbeheer en Particulieren). 
Zodoende worden bezoekers en toeristen 
gewezen op de mooie en interessante plekjes 
in ons schitterende dorp. Dit alles hebben we 
gedaan onder het motto van "Bèk Keigoed". 
Aan deze geocachetocht is ook een bonus 
verbonden die gevonden kan worden na het 
vinden van alle caches en het oplossen van 
een puzzel.

Meer informatie over geocaching 
is te vinden op de site 
www.geocaching.nl en 
www.geocaching.com

Ton van den Berg
Sjaak Zwartjens



16

BEDANKT!
Bedankt allemaal voor het stemmen tijdens de 
Rabo ClubSupport! Mede dankzij uw stem op ons 
gilde kunnen we overgaan tot het aanschaffen van 
nieuwe kleding voor het jeugdkoningspaar. 

Bestuur en leden St. Anthonius en St. 
Nicolaasgilde Groeningen.

Het gilde wenst u fijne feestdagen
en een goed en gezond 2021.

Groeningen: geen gehucht en 
geen dorp 
deel 14.

Postkoets. 

De postkoets reed in de periode ± 1750 – 1883.
In 1883 kwam de spoorlijn gereed en verviel de 
functie van de postkoets (postwage). 
Het hoorntje wijst op het feit dat er in Groeningen 
een halteplaats was van de postkoets, ook in 
Afferden was een halte.
De naam GROENINGEN is waarschijnlijk in 1750 
op deze kaart aangebracht.

Napoleon. 
Tijdens de korte Franse periode (1795 – 1813) zijn 
er veel nieuwe zaken geïntroduceerd, zoals het 
kadaster, burgerlijke stand, uniforme maten en 
gewichten, bijv. de kilogram en de meter. Verder 
de gemeente als kleinste bestuurlijke eenheid. 
Vierlingsbeek vormde met Groeningen en Vortum 
de nieuwe gemeente Vierlingsbeek. Met een lange 
uitloper naar de Peel. Hier werd nog steeds het 
noodzakelijke turf gestoken.

Ook kwam er weer godsdienstvrijheid en 
kregen de katholieken hun kerken en kapellen 
terug. Zij waren ruim 150 jaar ofwel gesloten 
geweest of door de hervormden gebruikt. Ook 
de dienstplicht werd ingevoerd door Keizer 
Napoleon. Hij had veel soldaten nodig voor 
zijn oorlogen. De Burgemeester ( toen Maire 
genoemd) moest daarvoor de geschikte kandi-
daten opgeven. Het aantal was afhankelijk 
van het aantal inwoners van de gemeente. Hij 
koos daarvoor gezonde ongetrouwde mannen 
van ongeveer 20 jaar. Bij meer dan voldoende 
kandidaten werd er geloot. Uit de dorpen 
Vierlingsbeek, Groeningen en Vortum zijn de 
volgende personen opgeroepen: Corneille 
Koppers, geb. 1791, Martin Veen, Jean 
Tervooren 1789, Mathieu Jetten 1792, Pierre 
Peters 1789, Adolph Kroesen 1788, Pierre van 
Kessel 1789, Antoine Jansen 1777, Jean van 
Bree 1790, Jean van der Staaij 1790, Regnier 
Denissen 1789 en Pierre Peters 1790. Er 
kunnen meer mannen zijn opgeroepen, de lijst 
is nog niet helemaal compleet. Hoe het hen 
vergaan is weten we niet. Wel is bekend dat er 
tijdens de Franse periode meer Nederlandse 
soldaten zijn gesneuveld dan in de 2e wereld 
oorlog. Verder werden door Napoleon de privi-
leges van adellijke lieden afgeschaft en veel 
kastelen zijn daardoor vervallen en nadien 
gesloopt o.a. De Voort, de Hertogentoren en 
Makken.

Nog meer Napoleon. 
Napoleon had in 1806 het Continentaal Stelsel 
ingevoerd, waardoor het Europese vasteland 
werd afgesloten voor handel met Engeland. 
De Britten op hun beurt blokkeerden de 
zeewegen voor de aanvoer van producten uit 
andere delen van de wereld naar Europa. De 
stroom van rietsuiker uit tropische landen, voor 
Nederland vooral vanuit de koloniën, kwam 
hierdoor tot stilstand.
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Er werd toen een plan gemaakt om hier suiker-
bieten ( beetwortels) te gaan verbouwen. Maar 
er kwam in Nederland niet veel terecht van de 
plannen van Napoleon. In plaats van de 2300 
voorgeschreven hectaren werden in 1811 maar 
422 hectaren bouwland voor de teelt van suiker-
bieten gebruikt. Na de val van Napoleon nam de 
rietsuiker meteen weer zijn oude plaats in en was 
het gedaan met de suikerbieten verbouw. Tot 
omstreeks 1860. Toen was men door veredeling 
van de suikerbiet en de verbetering van de verwer-
king erin geslaagd de productie van bietensuiker 
lonend te maken. 
Sindsdien heeft de verbouw van suikerbieten een 
grote vlucht genomen. 

Eigenlijk zouden we als Groenings koor hier 
graag willen melden dat we op kerstavond als 
vanouds een mis voor jullie gaan verzorgen in 
onze mooie Groeningse kapel.
Maar het mag niet zo zijn. Geen mis, geen 
mooie liederen, geen samenzijn, geen glühwein 
drinken na afloop. Het is heel erg lang geleden 
dat het lied: “Stille nacht, Heilige nacht “ zo 
letterlijk zal zijn.

Als koor kunnen we met alle maatregelen nog 
steeds niet zingen, dus onze kelen zijn niet meer 
gesmeerd. Verder is het natuurlijk helemaal niet 
mogelijk om met zoveel mensen bij elkaar te 
komen.
Daarom wensen we jullie allen via deze weg 
zalige feestdagen met veel warmte en gezel-
ligheid. En het komende jaar hopen we jullie 
allemaal weer te kunnen begroeten. Want 2021 
is voor ons een feestjaar omdat we een jubileum 
te vieren hebben. Het is nog onduidelijk of we 
als koor ons 75-jarig of misschien wel 125-jarig 
jubileum gaan vieren……. maar daarover ‘n 
volgende keer meer.

Harmonie “De Herleving”

Beste dorpsgenoten, 

Ook dit jaar kon er door de leden van de 
Rabobank gestemd worden om geldmiddelen 
te verdelen over de verenigingen en stichtingen 
die zich hebben aangemeld voor de Rabobank 
ClubSupport Campagne. 
Een mooi initiatief van de Rabobank om vereni-
gingen en stichtingen financieel te ondersteunen. 

Ook Harmonie De Herleving had zich ingeschreven 
voor de Rabobank ClubSupport Campagne.
Wij zijn erg blij met het resultaat van € 572,38 
dat deze campagne voor De Herleving heeft 
opgeleverd.

Dank aan allen die hun stem aan onze muziekver-
eniging hebben gegeven.

Bestuur van Harmonie De Herleving.

Harmonie De Herleving
wenst iedereen een

gezellig Kerstfeest en
een gelukkig Nieuwjaar.

Onze site wordt steeds mooier en vriendelijker 
om te zoeken naar een bepaalde foto. Als u een 
naam weet, voer hem in en u krijgt diverse foto’s 
met degene die u zoekt. Zo kunt u van alles 
bekijken, straten, kerken en andere gebouwen in 
de dorpen van de oude gemeente Vierlingsbeek. 
Erg leuk om er eens wat tijd aan te besteden. 
Hebt u vragen, stuur dan een mail dan kunnen 
wij antwoorden. Als wij het niet weten gaan we 
voor u op zoek om een goed antwoord te vinden. 
Het mailadres staat op de site www.deoude-
schoenendoos.nl .

Hieronder twee foto’s. Het lijkt of ze op dezelfde 
plaats zijn genomen. Wie erop staat en waar hij 
is genomen is nog een raadsel. Weet u misschien 
iets meer? We horen het graag.

De eerste foto is nr A20435
De tweede foto is nr A17910
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Namens de mensen van De Oude Schoenendoos 
wensen wij ieder mooie Kerstdagen 
en een goed 2021. Alle goeds en 
gezondheid en blijf gezond.

www.deoudeschoenendoos.nl 

35.
 
 “Die zudde unne cent gève”. Aan die vent heb je 
nu werkelijk niks.
 
“Ge hoeft nie zô te schriesse!”. Je hoeft niet zo te 
schreeuwen. Ik versta je toch wel.
 
“Ogendiender”. Pluimstrijker, vleier, kruiperig 
persoon.
 
“’n Zwaor piep roke”. Daar heeft hij nog een hele 
klus aan.
 
“Minseschouw”. Mensenschuw.
 
“Waswief”. Wasvrouw. Maar eigenlijk het meest 

gebruikt om een vent mee aan te duiden die te 
nadrukkelijk in de slachtofferrol dook. Ook iemand 
met een lage pijngrens.”D’n dieje vuult ‘t nogal 
licht!”.
 
“Schiertse”. Iemand achter diens rug op de korrel 
nemen; belachelijk maken.
 
“Hei!”. Onaangename manier om iemand aan te 
spreken. Degene die zich hieraan bezondigde, kon 
er meer dan eens op rekenen dat hij van repliek 
gediend werd met de opmerking: “”Dor make ze 
bessems van!”.
 
“Geej lopt d’r beej as unne kreujer!”. Er onver-
zorgd bijlopen.
 
“Reupe”. Op zoek gaan naar de liefde.
 “Unne reupert”. Heej röpt alle kêrmisse ien de 
bürt af, net zô lang tot ie iemand ân d’n haok hêt”.
 
“Foetele”. Vals spelen.
 
“Dè haj wênnig ôp de kous”. Dat stelde niet veel 
voor.
 
Wordt vervolgd.
Nelson

Soep drive-through

Een tiental jaren geleden waren we bijna de hele 
zomervakantie op de camping in Arcen. Onze 
jonge kinderen hielden ons goed bezig en we 
hadden alle tijd. Zwemmen, fietsen, wandelen, 
speurtochten en niet te vergeten kleien als het 
weer minder goed was. Muziek maken met de 
blokfluit, trommelen op tafel, geluiden die een 
ritme aangaven enz. 

Iedere morgen kwam de soepenman langs. Hij 
reed met zijn bestelwagentje de camping rond 
en verkocht diverse soorten soep. Iedere dag 
konden we kiezen uit twee soepen. In zijn auto 
stonden joekels van pannen met dito opscheple-
pels, waar vast een halve liter in paste, f1.00 per 
lepel. De kinderen mochten uitzoeken, meestal 
kwamen er toch twee soorten soep in de 
caravan. Eentje zei vaak tegen de soepenman 
dat hij goed onderin moest scheppen want daar 
zaten de meeste balletjes. De man vond het 
grappig en roerde nog eens goed door de ketel.

Nu, jaren later, vindt een van de kleinkinderen 
dat zij de zondagse soep van oma mist. In deze 
tijd is dat wel een probleem want, niet ieder 
mag op soepbezoek komen en oma blijft dan 
met een volle pan zitten. Het kleinkind heeft 
nagedacht en vindt dat oma wel met de soep 
een ronde kan rijden. De huizen van de familie 
langs en dan een pannetje soep bezorgen. Leuk 
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bedacht, maar iets teveel van het goede. Oma 
heeft een beter idee. 

Net als vroeger de soepenman maakt zij een 
paar pannen soep. En daar houdt de vergelijking 
mee op.

Oma gaat de kelder in en komt boven met 
de grote pannen. Zij moet wel twee keer de 
trap af en op om alles in de keuken te krijgen. 
Champignons en uien vinden hun weg naar de 
pan. Asperges en tomaten volgen. Een poos 
later, na veel snijden, roeren, kruiden, peper, 
zout en een bouillonblokje, mag opa proeven. 
Nog een scheutje van het een en een mespunt 
van het ander en klaar zijn de soepen. 

Een filmpje van de pannen met soep wordt 
rondgestuurd met het verzoek om tussen zo en 
zo laat langs te komen om op te scheppen. Zelf 
pannen meebrengen. De pannenvoorraad van 
oma is niet berekend op zoveel liefhebbers. 

Het filmpje doet zijn ronde. Meteen komt er een 
geshopte foto met een gouden driepoot in de 
tuin, bedacht door het kind wat de soep zo mist.

De familieapp ontploft: een paar keer met de 
vraag of het echt is. Is het geen flauwekul, geen 
smoesje? Wat een werk heb je ermee gehad, 
was je je aan het vervelen? Dat wordt smullen, 
heb je wel genoeg, ik breng drie pannen mee 
want ik wil ze alle drie proeven.

Voor de voordeur staat een tafel gedekt met 
onderzetters en de pannen erop. Servetjes 
erbij zodat de knoeiers het niet met hun eigen 
zakdoek op hoeven te poetsen. 

Ja hoor, de eerste auto komt aangereden en 
volgt de route die is aangegeven met weck-
flessen waarin een lichtje brandt. De soep 
wordt eerst bekeken en beroken. Welke is het 
lekkerst? Ja, de muis, gisteravond gevangen, 
hebben we even mee laten trekken, dat geeft 
extra aroma en smaak.    “Omaaa!!!”

Een voor een worden de meegebrachte pannen 
gevuld. We praten wat en weg zijn ze weer. 
De laatste heeft de hond meegenomen. Na de 
puppycursus is hij toch moe en wil alleen maar 
slapen. Dat klopt, hij snuffelt wat en gaat zitten, 
pootje lichten kan hij nog niet. 

Wanneer bijna iedereen is geweest, ook room-
service hoort erbij, ruimen we alles weer op en 
genieten zelf ook van een lekkere kop soep. We 
teren er de hele zondag op. Fijn, bijna allemaal 
gezien, nu Formule 1 kijken.

L.K.

Sinterklaas 2020

Omdat wij wegens corona geen Sinterklaasmiddag 
konden organiseren hebben wij op 5 december 
voor al onze gasten een zakje met van allerlei 
lekkers bij hun thuis gebracht. Zo hebben zij 
toch nog een beetje het Sinterklaas gevoel 
meegekregen.

Ook willen wij iedereen bedanken die op ons 
gestemd heeft tijdens de Rabo Clubsupportactie

Bedankt! Wij zullen het goed besteden 

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen

JOC oliebollenactie.

De oliebollenactie is helaas gecancelled 
vanwege de nieuwe Corona maatregelen. 

Wij wensen u en uw familie fijne feestdagen 
en een gezond 2021! 

        Zonnebloem         

               Vierlingsbeek Groeningen  

           Wil iedereen Fijne Kerstdagen  

             En een gelukkig en gezond 2021  

                      Geniet er samen van.   

        

 

 

Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen

Wil iedereen Fijne Kerstdagen
En een gelukkig en gezond

2021 wensen
Geniet er samen van.



20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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2020: EEN JAAR OM NOOIT TE VERGETEN! 
Met groeiend vertrouwen blikken we vooruit. 
In deze tijd willen we ook stilstaan bij de tomeloze inzet van 
alle vrijwilligers uit Vierlingsbeek en Groeningen.  
Dank! Dank! Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GroeVie wenst iedereen Hele fijne feestdagen en een 
gelukkig en gezond 2021 toe. 
 
PUZZELTHEEK IN BIBLIOBEEK 
In Bibliobeek is sinds deze week op initiatief van de 
vrijwilligers ook een puzzeltheek gevestigd.  

• Legpuzzels kun je tijdens de openingsuren van de 
bieb huren voor ’n klein bedrag (€1,-) 

• Iedereen mag puzzels huren, ook niet-leden van 
de bieb 

• Heb je nog legpuzzels ergens “verloren” staan, 
breng ze naar de bieb, je doet er anderen een 
plezier mee! Puzzels moeten uiteraard wel 
compleet, in goede staat (ook de doos!) en van 
ongeveer 1000 stukjes zijn 

• Kom snel want op = op! 
 

  
Openingstijden Bibliobeek: 
Maandag 14.00 – 17.00 uur 
Woensdag 14.00 – 17.00 uur 
Vrijdag 14.00 – 17.00 uur 
Zaterdag 10.00 – 13.00 uur 
 

 
 
 
 
FAMILY OBSTACLE RUN OP 29 AUGUSTUS 2021 
De Family Obstacle Run 
Vierlingsbeek is een sportief 
leefbaarheidsevenement waarbij 
familieleden hun behendigheid en 
samenwerking op de proef kunnen 
stellen. Op een parcours door de 
natuur van Vierlingsbeek gaan kinderen, ouders, 
vrienden, teamleden, neven, nichten, opa's en oma's 
verschillende obstakels overwinnen. De run staat 
volledig in het teken van bewegen, obstakels, modder, 
elkaar helpen en vooral plezier.  
In 2020 was het door Corona en de RIVM-maatregelen 
niet mogelijk om de Obstacle Run door te laten gaan. 
Op 29 augustus 2021 hopen we weer helemaal los te 
mogen gaan.  
 
DORPSQUIZ ‘K WÈT’T OP 18 SEPTEMBER 2021 
De organisatie van de Bèkse en 
Gruuningse Dorpsquiz ‘K Wèt’t heeft 
een duidelijk doel: Iets leuks 
organiseren voor beide dorpen. Een 
evenement voor jong en oud dat 
zorgt voor leven in de brouwerij. 
Honderden dorpsgenoten gaan op een avond actief 
met elkaar en in groepsverband en op een eigen 
uitgekozen locatie quizzen.  
In 2020 was het door Corona en de RIVM-maatregelen 
niet mogelijk om de dorpsquiz door te laten gaan 
terwijl de werkgroep er helemaal klaar voor was. Niet 
getreurd er zijn nieuwe kansen om de fel begeerde 
bokaal te winnen op 18 september 2021. 
De finale avond staat gepland op 2 oktober 2021. 
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Uitreiking Dr. Peelencultuur en 
stimuleringsprijs uitgesteld

De Dr. Peelencultuurprijs en de Dr. Peelen 
Stimuleringsprijs 2020 worden niet in januari 2021 
uitgereikt, maar naar het zich laat aanzien pas in 
het voorjaar 2021. Een definitieve datum is nog 
niet gekozen en ook de wijze waarop is nog niet 
duidelijk. Dit is afhankelijk van de dan geldende 
coronamaatregelen. Zodra er meer bekend is over 
de datum en de wijze van uitvoering worden de 
inwoners van de Gemeente Boxmeer hier over 
geïnformeerd. 

VRIJWILLIGERS MAASHEGGEN 
WINNEN ERFGOEDPRIJS

De vrijwilligers van stichting Landschapsbeheer 
Boxmeer (SLaBox) hebben de eerste nationale 
Erfgoedvrijwilligersprijs gewonnen. Met een over-
weldigende meerderheid; zij kregen liefst 1500 van 
alle 2500 uitgebrachte stemmen!
Deze prijs werd op 4 december uitgereikt, in Den 
Haag. Ruth Bakkenes mocht namens de stichting 
de cheque van liefst 10.000 euro in ontvangst 
nemen. Het geld wordt besteed voor gereedschap 
en aanplant nieuwe heggen. Hij kreeg bovendien 
van minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap) de toezegging dat zij binnenkort 
op bezoek komt, om het werk te bekijken in het 
UNESCO-gebied De Maasheggen!

Gouden smiley voor kinderzorg 
Maasziekenhuis
 
De kinderafdeling en de kinderdagbehandeling van 
Maasziekenhuis Pantein hebben de gouden smiley 
behaald. De gouden smiley is de hoogste waarde-
ring die een ziekenhuis voor kinderzorg kan halen.
 
Kindgerichte zorg
Voor kinderen is een verblijf in het ziekenhuis vaak 
spannend. In het Maasziekenhuis laten we de zorg 
voor het kind zoveel mogelijk aansluiten op het 
normale leven van het kind. De ouders worden 
actief betrokken bij de verzorging van hun kind 
en er mag altijd een ouder blijven slapen. Ouders 
mogen mee naar de operatiekamer totdat hun 
kind in slaap is gebracht. Na de operatie mag de 
ouder ook direct weer bij zijn of haar kind zijn. 
Voor kinderen is het erg fijn dat hun ouders zoveel 
mogelijk in het ziekenhuis aanwezig mogen zijn. 
Ook ouders waarderen dit enorm.
 
Trots
De medewerkers van de kinderafdeling zijn 
bijzonder trots op het behaalde resultaat: “Elke 
dag zetten wij ons in om kinderen en ouders goed 
te begeleiden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. 
Deze gouden smiley bevestigt dat de zorg voor 
kinderen in het Maasziekenhuis van hoge kwaliteit 
is. We zijn dan ook erg trots dat we de hoogste 
waardering toegekend krijgen.“
 
Stichting Kind en Ziekenhuis
Stichting Kind en Ziekenhuis is een patiënten-
organisatie voor kinderen in de medische zorg. 
Vanuit het perspectief van kinderen en ouders kijkt 
de stichting hoe de zorg rekening houdt met de 
specifieke behoeften van kinderen.

Verpleegkundigen kinderafdeling zijn trots op het 
behalen van de gouden smiley
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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























Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

� adverteren
doet verkopen

Even stil staan

De laatste dagen van het jaar komen eraan

tijd om even stil te staan

overdenken en bezinnen

afsluiten en opnieuw beginnen

wat te doen met wensen of dromen

dingen die jouw zijn overkomen

laat ze zijn en laat ze achter

de ergste worden zachter

de mooiste krijgen een plaats in je hart

maak ieder jaar een nieuwe start

begin aan je oude of nieuwe dromen

laat het leven op je af komen

onthaast, beleef en geniet

meer dan dit leven heb je niet
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

� adverteren
doet verkopen

 

Openingstijden rondom feestdagen: 
 

Ma  21 Dec.  GEOPEND 7.00-18.00uur 
Di   22 Dec.  GEOPEND 7.00-18.00uur 
Wo  23 Dec. GEOPEND 7.00-18.00uur 
Do  24 Dec.  GEOPEND 7.00-15.00uur  
Vrijdag 25 Dec. - Zondag 27 Dec. GESLOTEN 
 
Ma  28 Dec.   GEOPEND 8.00-17.00uur 
Di  29 Dec.   GEOPEND 8.00-17.00uur  
Wo 30 Dec.  GEOPEND 8.00-17.00uur 
Do 31 Dec.   GEOPEND 8.00-15.00uur 

Vrijdag 1 Jan. – Zondag 3 Jan. GESLOTEN 
 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen 
en een gelukkig en GEZOND 2021!   

 
 

 
 

 
 

Overloon-Mill

Fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar!

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

Bekijk onze aangepaste openingstijden op onze website. 
 

Warme Bakker Degen

Lijsten in winkel verkrijgbaar of ga naar
bakkerijdegen.nl/onlinebestellingen

24 december geopend tot 15.30u
Reclame: 21 t/m 24 december
  Desserttaartje (3 soorten) € 12,00
  8 Zachte witte bollen + 2 gratis   
 • 8 Worstenbroodjes + 2 gratis 

31 december tot 15.00u geopend 
Reclame: 28 december t/m 2 januari
  ¾ kersenvlaai € 6,45 
	  Roomboter croissant € 0,70
  4 Rozijnenbollen + 1 gratis 

Voor meer info zie website bakkerijdegen.nl

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

Groeningsestraat 40  •  5826AD Groeningen  •  Tel. 0478-631548
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EEN MOOIE 
HERINNERING IS 
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die 

bij de overledene, familie  

en vrienden past.
Bel 24/7  

0478-515221 briensveld.nl

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT / RBCZ / NGS

Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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www.blommesteintuin.nl

Gijs Ermers
Bart van den Heuvel
tel.	06	-		21	57	44	52	
info@blommesteintuin.nl

ONZE WERKZAAMHEDEN 

BESTAAN UIT: 

Bestratingen,	beplanting,	

grondwerk,	maatwerk	houten	

bijgebouwen	en	overkappingen,	

vlonders,	tuinberegening,	

gazon,	vijvers,	hekwerk...
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

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

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen
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� adverteren
doet verkopen
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Belangrijke telefoonnummers:

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

� adverteren
doet verkopen

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

 

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 



Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Kerstmis 2020
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