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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 26 januari 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 1 13 januari 2021

Marjan Franssen
50 jaar lid DES

Normaal gesproken worden jubilarissen van kv 
DES gehuldigd tijdens de nieuwjaarreceptie. 
Vanwege Covid-19 kon dat dit jaar helaas niet 
plaatsvinden. Maar er werd een mooi alterna-
tief bedacht. En zo werd op 12 december 2020 
Marjan Franssen thuis verrast door het bestuur 
en haar eigen team de Recreanten. In optocht, 
met hierbij de bekende roze “1 van de meisjes” 
shirts zwaaiend aan stokken, ging het richting 
het huis van Marjan en haar man Theo waar zij 
de groep al stonden op te wachten. Immers, 
cameraman Koen had al aangebeld en hen 
verzocht naar buiten te komen. 

Uiteraard kreeg Marjan gelijk dé Recreanten-
sjerp omgehangen. Buiten op de oprit met 
iedereen op de bekende Corona-afstand, werd 
Marjan vervolgens toegesproken door voor-
zitter Matty Lemmens. Hij was tot de conclusie 
gekomen dat Marjan stiekem al langer dan 50 
jaar lid was van de korfbalvereniging. Want vóór 
haar lidmaatschap speelde ze al in DES-tenue 
mee op een toernooi omdat het team door 
omstandigheden die dag te weinig speelsters 
had. Enkele weken later was haar lidmaatschap 
een feit. Er volgden nog meerdere anekdotes, 
waaronder het door Marjan veelvuldig in de 
praktijk gebrachte Bèks kwartiertje, maar zeker 
niet vergeten werd de betrokkenheid van Marjan 
bij de korfbalvereniging. Wordt er iets georga-
niseerd binnen DES, is Marjan van de partij. 
Sterker nog, als het even kan, steekt ze zelf 

de handen uit de bekende mouwen. Dat heeft 
Marjan o.a. jarenlang als bestuurslid gedaan. 
De laatste jaren is zij medeorganisator van de 
bloemenactie. Nadat Theo bij Marjan de jubi-
leumspeld had opgespeld, knalden de kurken 
uit de champagneflessen en kon er een toost 
worden uitgebracht.

Proficiat Marjan, met dit mooie jubileum en 
dat je nog lang verbonden mag blijven aan 
de Vierlingsbeekse korfbalvereniging. Met het 
product Walking Korfball, kun je in ieder geval 
lang blijven korfballen binnen deze mooie club.
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Van de Redactie:

• De Kerst Walk Along was een groot 
succes! Onze complimenten aan de orga-
nisatie voor dit mooie initiatief. Het is een 
prachtig alternatief gebleken waar veel 
mensen van hebben genoten. Zeker voor 
herhaling vatbaar! 

• Na 7 jaar hebben we op 31 december 
op ludieke wijze afscheid genomen van 
Pierre Janssen, bezorger bij PostNL. 
Dit nieuwtje werd door meerdere social 
media opgepikt, waardoor de zeer tevreden 
klanten uit Vierlingsbeek en Groeningen 
even op de kaart werden gezet. 

• De afgelopen jaarwisseling was een stuk 
rustiger dan andere jaren. Niet alleen 
vanwege het vuurwerkverbod, maar zeker 
ook doordat veel activiteiten niet door 
konden gaan. Hopelijk zal het aan het 
begin van 2022 weer normaal zijn om 
elkaar een gelukkig nieuwjaar te kunnen 
wensen, op de manier die we afgelopen 
keer hebben moeten missen. 

• De laatste weken zijn er meer besmet-
tingen in onze streek geconstateerd. Hebt 
u corona-gerelateerde klachten? Aarzel 
dan niet om u aan te melden voor een 
coronatest (tel.nr. 0800-1202 of via www.
coronatest.nl). Voor aanmelden is het 
van belang dat u uw BSN-nummer bij de 
hand hebt. 

• Het licht aan het einde van de tunnel 
is in zicht! De eerste vaccinaties zijn 
inmiddels toegediend in ons land, en de 
komende maanden zullen er steeds meer 
volgen. Tot die tijd blijft het van belang 
dat u afstand houdt, in publieke ruimtes 
uw mondkapje draagt en regelmatig uw 
handen wast. 

PAS GOED OP UZELF EN OP ELKAAR!

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

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

AGENDA

Vanwege het coronavirus zijn of worden veel 
activiteiten afgelast. Daarom moeten we 
bij onderstaand overzicht enig voorbehoud 
maken. Kijk eventueel op de website van de 
betreffende organisatie. Geef ook aan Frans 
Spiekman door als uw activiteit verplaatst of 
geannuleerd wordt.

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

2021

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

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
1 juni Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
12 juni Stichting Op De Tôffel:
 Op De Tôffel 2021
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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
14 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum:
 Receptie
19 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum:
 Reünie
27 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum:
 Feestavond
28 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum:
 Jeugd Sleuteloverdracht
7 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof

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

buurtbus Boxmeer – Venray.

In maart 2020 stopte opeens onze buurtbus 
met rijden. De oorzaak: Corona nam alles 
over en het werd voor de buurtbuschauf-
feurs te riskant om te gaan rijden omdat alle 
chauffeurs in de risicovolle leeftijd zitten. De 
leeftijd van de chauffeurs ligt tussen de 60 en 
78 jaar. 

Wij dachten dat het wel niet zo lang zou duren 
maar nu weten we dat het wel heel lang gaat 
duren. Alle chauffeurs vinden het erg jammer dat 
er niet meer gereden kan worden en kijken uit 
om weer te kunnen gaan rijden. 
Zoals het er nu voor staat zouden wij gaan 
rijden vanaf 17 januari 2021 maar dat is nu ook 
weer niet zeker. Ook moeten de bussen nog 
aangepast worden wat ook nog tijd gaat kosten. 

"Het is hartverwarmend om te voelen dat SJEN 
door zovelen werd gekend en gewaardeerd.
Dit geeft ons steun om verder te gaan.

Joke Frederix-Dircks, kinderen en kleinkinderen"

Dankbaar en vol trots hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn lieve man, onze pap en opa
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Men gaat in de bussen een afzuiging, een extra 
filter en een kuchscherm aanbrengen. Zodra dit 
is gebeurt en het coronavirus weer enigszins 
onder controle is, dan willen wij weer gaan 
opstarten.

Onze vereniging bestond dit jaar 40 jaar. Dat is al 
een hele tijd en er is ook al heel veel veranderd 
in al die jaren. Men begon met de verkoop van 
de kaartjes met contant geld te betalen aan de 
chauffeur. De chauffeur had z’n eigen geldkistje 
met een startbedrag van 25 euro en dat bedrag 
moest aan het eind van de maand kloppen na 
het overdragen van het geld dat was binnen-
gehaald met de verkoop van de kaartjes. Het 
kwam nog wel eens voor de chauffeur nog eigen 
geld bij moest leggen omdat er te weinig over 
was van het startkapitaal. Dit is een aantal jaren 
gecoördineerd door Jo Bussers. Men moest ook 
als de kaartjes op waren bij Jo nieuwe kopen. 
Je begon met een pakje kaartjes van ritkaarten 
en dagkaarten en 25 euro. Dus als je de kaartjes 
goed verkocht had volgens het juiste bedrag 
dan had je daarna zelf het geld om bij Jo nieuwe 
kaartjes te kunnen kopen. Maar als je het fout 
had gedaan dan moest je zelf bijbetalen. Vandaar 
dat je goed moest opletten. Ook moest je nog 
een telkaart bijhouden zodat we wisten hoeveel 
personen we de afgelopen week vervoerd 
hadden. 

Dit is in de loop van de jaren helemaal anders 
geworden. De verkoop van de ritten gaat nu met 
de ov-kaart of kopen via de pin. Vandaar dat er 
geen contant geld meer in de bus aanwezig is. 
Ook beter voor de veiligheid van de chauffeur. 
Ook geen telkaart meer. 

Voor de chauffeur is het nu een stuk makkelijker 
geworden maar wel digitaler. Er is een compu-
tertje dat je ’s morgens moet opstarten, er is 
een printertje en een pinautomaat. Dat is even 
wennen als je als nieuwe chauffeur begint maar 
al gaande weg gaat dat ook weer vanzelf.
Wat wel is gebleven dat zijn de leuke gesprekken 
die we met de passagiers hebben. Dat kan gaan 
over politiek, ziekenhuisbezoek, kinderen en 
kleinkinderen, het weer en zo gaat het ritje weer 
snel voorbij. Erg gezellig en vooral de oudere 
passagiers maken graag een praatje.

Chauffeurs rijden 4 uur per dag. Van 07.00 uur 
tot 11.00 uur dan de volgende van 11.00 uur 
tot 15.00 uur en de laatste rit is van 15.00 uur 
tot 18.20 uur. Op het eind van de dag wordt de 
Békse bus bij garage Kusters en de Sambékse 
bus wordt bij het kinderdagverblijf in Sambeek 
geparkeerd.
De chauffeurs komen van alle windstreken. 
Heijen - Oeffelt – Beugen - Boxmeer - Sambeek 
– Overloon en Vierlingsbeek. De buurtbusver-
eniging bestaat uit 36 personen. Waarvan 5 

bestuursleden. Hiervan is Noud van Bree al 40 
jaar secretaris en Jo Bussers reeds 29 jaar coör-
dinatrice. Hieraan zie je dat de buurtbus een hele 
leuke club is. De meeste chauffeurs blijven bij de 
club tot ze moeten stoppen i.v.m. het bereiken 
van de leeftijd van 79 jaar. 

Jo Bussers is de coördinatrice van de buurtbus 
en het aanspeekpunt van de buurtbuschauf-
feurs indien er vragen - problemen of zieken zijn. 
Vakanties moet geregeld worden door de chauf-
feurs zelf, je moet met elkaar ruilen en dat gaat 
ook altijd zonder problemen.

Dit jaar bestaat de buurtbusvereniging 40 jaar 
maar door deze coronapandemie is dit een 
beetje stilletjes voorbij gegaan. Geen feestje dit 
jaar maar Arriva heeft wel voor een mooi speldje 
en een traktatie gezorgd wat iedereen wel 
waardeerde.

Zodra wij weer onder goede veilige omstan-
digheden kunnen gaan rijden dan gaan wij ook 
meteen weer beginnen. Wij hebben er zin in.

Wij wensen iedereen een voorspoedig 2021 
toe en hopen jullie spoedig weer te kunnen 
vervoeren.

Groetjes van alle buurtbusleden.

KBO VERRAST LEDEN MET EEN 
KERSTPAKKET.

Rond Kerstmis zijn onze leden gewend, om aan 
een heerlijk kerstdiner deel te nemen als afsluiting 
van het jaar.
Dat kon dit jaar helaas niet doorgaan.
Toch wilde het bestuur aandacht besteden aan 
onze leden, zeker omdat er dit jaar weinig activi-
teiten konden plaatsvinden.
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De bestuursleden zijn op 15 december op pad 
gegaan om bij alle leden een kerstpakket te 
bezorgen. We kregen blij verraste reacties.
Vaak hoorden we dat de activiteiten gemist 
werden en dat men het op prijs stelde dat er aan 
hun gedacht werd. Ook ontvingen we mooie en 
lieve reacties  van diverse leden via onze mail.
Ook wij als bestuur hebben met veel plezier deze 
attentie bij de leden bezorgd, rekening houdend 
met de nodige maatregelen die nog steeds van 
toepassing zijn.
Hopelijk kunnen we in het komende jaar weer acti-
viteiten organiseren.

Wij wensen iedereen een goed 2021 en blijf 
gezond.

MFA Vierlingsbeek - Onderzoek 
is afgerond en rapport is 
gepubliceerd

In juli 2020 zijn we als stuurgroep gestart met 
het haalbaarheidsonderzoek naar een MFA 
in Vierlingsbeek. Onderzoeksbureau Laride is 
daarvoor gecontracteerd om het onderzoek 
uit te voeren. Wij, als stuurgroep, hebben 
daarbij namens de dorpsraad de regie gevoerd. 
Uiteindelijk is in de laatste dagen van 2020 het 
rapport door Laride opgeleverd. Op 28 december 
heeft de stuurgroep het rapport aangeboden aan 
de dorpsraad. De dorpsraad heeft op 5 januari 
2021 een akkoord op het rapport en de bege-
leidende brief gegeven. Middels onderstaande 
begeleidende brief heeft de dorpsraad het rapport 
op 6 januari 2021 aan de gemeente 
Boxmeer aangeboden. Je kunt het 
volledige rapport vinden op
www.mfa-vierlingsbeek.nl. 

Via deze weg willen we tegelijkertijd 
alle inwoners bedanken die tot nu toe betrokken-
heid hebben getoond bij dit proces.
Voor vragen of onduidelijkheden, kun je contact 
opnemen met de dorpsraad.

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

Aanbiedingsbrief aan het college en de 
leden van de gemeenteraad

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Op basis van een amendement naar aanleiding 
van een voorliggend afwijzend raadsvoorstel 
heeft de gemeenteraad op 2 juli 2020 uiteindelijk 
toch een krediet verleend voor de professionele 
ondersteuning bij een door de gemeenschap 
gewenst haalbaarheidsonderzoek naar een MFA 
te Vierlingsbeek. Voor dit professionele haalbaar-
heidsonderzoek is vervolgens door de dorpsraad 
Vierlingsbeek, als opdrachtgever, een tijde-
lijke projectorganisatie opgetuigd, bestaande uit 
een stuur- en klankbordgroep MFA. Aansluitend 
is door de dorpsraad Vierlingsbeek, op advies 
van de stuurgroep het externe bureau Laride als 
professionele partner voor het uit te voeren haal-
baarheidsonderzoek gecontracteerd.

Voor het haalbaarheidsonderzoek is bij aanvang 
gezamenlijk de volgende algemene uitgangsstel-
ling geformuleerd:

“Hoe komen we binnen de gestelde kaders 
(amendement) voor wat betreft een MFA tot 
de beste, meest duurzame, samenhangende, 
maakbare en betaalbare oplossing (scenario) 
voor de langere termijn waar ook (een zo groot 
mogelijk) draagvlak voor is vanuit de gemeen-
schap en die tegelijkertijd (zo veel mogelijk) recht 
doet aan ieders identiteit?”

Met dit schrijven bieden wij u het eindresultaat 
van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek aan.

Het haalbaarheidsonderzoek is noodgedwongen 
en daardoor onder relatieve hoge druk in een 
korte periode tot stand gekomen. Het heeft 
daarbij helaas in meerdere opzichten ook nogal 
wat last ondervonden van de impact van het 
coronavirus. Dat heeft gedurende het traject 
behoorlijk wat extra onvoorziene inspanningen 
opgeleverd.

Desondanks is het gelukt en durven we te stellen 
dat we er binnen de gestelde, relatief korte tijd 
gezamenlijk toch in zijn geslaagd een resultaat op 
te leveren. Het rapport geeft naar onze mening 
een duidelijk antwoord op de uitgangsstelling en 
wordt - enkele uitzonderingen daargelaten - op 
basis van een zorgvuldig “klankbordtraject” heel 
breed gedragen door de gemeenschap. Daar zijn 
we trots op.
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Het haalbaarheidsonderzoek laat zien dat 
uiteindelijk het scenario om van de voormalige 
Laurentiuskerk een MFA te maken op grond van 
meerdere overwegingen en motieven de nadruk-
kelijke voorkeur heeft.

Bij een doorkijk naar een toekomstperspec-
tief v.w.b. dit scenario wordt beoogd om, bij een 
verdergaande optimalisatie in de toekomst, de 
MFA uit te bouwen door “integratie/ aanhaking” 
van het beoogde Integrale Kind Centrum (IKC) 
en ook JOC/Gryphus. Vooralsnog is dat evenwel, 
gestuurd door het amendement, niet aan de orde.
Om de nu voorliggende wens om de MFA in en bij 
de voormalige Laurentiuskerk te kunnen realiseren, 
worden de totale (marktconforme) investerings-
kosten door Laride geraamd op 
€ 2.841.760,00.

Ter dekking van deze investering is het van belang 
het volgende te melden:

1. er is door de gemeente Boxmeer reeds een 
krediet van € 350.000,00 gereserveerd, dat 
was bedoeld voor de renovatie en uitbreiding 
van de Joffershof; 

2. de gemeenschap levert een substantiële 
inbreng bestaande uit:

a. de opbrengst via de uitgifte van obliga-
ties, die door de gemeenschap kunnen 
worden/ inmiddels zijn aangekocht (800 
stuks à € 500,00 per stuk) ter waarde van 
in totaal € 400.000,00; 

b. een inbreng door zelfwerkzaamheid (bij 
realisatie) door de gemeenschap, die 
wordt geraamd op € 500.000,00;

Op basis van het voorgaande verzoeken wij u: 

1. in te stemmen met de uitgangspunten en 
resultaten van het haalbaarheidsonderzoek 
c.q. het onderschrijven van het voorkeurssce-
nario van de gemeenschap;

2. voor de verdere uitwerking en reali-
satie, bovenop de meergenoemde reeds 
gereser-veerde € 350.000,00, een eenmalig 
additioneel gemeentelijk krediet te verstrekken 
van € 1.591.760,00.

De gemeenschap wil graag voortvarend verder op 
de ingeslagen weg. Het zou daarom fijn zijn, indien 
uw beschikking in deze gelijke tred houdt.

Wij wensen u veel leesplezier en zijn uiteraard 
graag bereid om, daar waar nodig, een en ander 
nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Maarten Berbers, voorzitter

KERKGEBOUW en 
HOE NU VERDER? 

In allerlei opzichten hebben 
we een zeer turbulent 
jaar achter de rug. Daar 
heeft u van alle kanten 
al veel over vernomen 
en hopelijk in den lijve 
goed doorstaan. Voor 
ons als stichtingsbestuur 
stond 2020 vooral ook 
in het teken van de koop 
van de Laurentiuskerk 
Vierlingsbeek. Door de 

obligatie-actie is dit ons gelukt. hieraan hebben 
vele dorpsbewoners en betrokkenen hun 
bijdrage aan geleverd. Op deze wijze hebben 
wij als dorp het kerkgebouw qua gebouw maar 
vooral ook het kerkgebouw als gebruikson-
derkomen voor het dorp behouden om het 
dienstbaar te maken voor alle bewoners, vereni-
gingen, activiteiten etc. etc. 

Het nieuwe jaar 2021 zal dan ook geheel in 
het teken staan van het bruikbaar maken van 
het kerkgebouw. De ontwikkeling van een 
Multifunctionele Accommodatie (MFA), waaraan 
voorafgaand onlangs een onderzoek is afgerond 
en naast voorlegging aan het dorp zal worden 
ingediend bij de Gemeente Boxmeer, zal een 
leidende rol hierin kunnen spelen. Aanpassingen 
in het gebouw die wij nú willen uitvoeren moeten 
echter niet voor de voeten lopen als het straks 
tot een mogelijke ontwikkeling van een MFA 
rondom het kerkgebouw komt. Het plan wat 
in ieder geval wel voor 2021 op de rol staat, is 
het verwijderen van de kerkbanken en het hout 
hiervan gebruiksklaar te maken voor bijvoorbeeld 
opbouw van een podium. Vervolgens zullen 
er 400 stoelen aangekocht worden en dienen 
er een aantal basisfaciliteiten gerealiseerd te 
worden. Hiermee kunnen we in ieder geval acti-
viteiten plaats laten vinden waarbij behoefte is 
aan een grote ruimte zoals concerten-optredens-
(afscheid)bijeenkomsten-film-etc. 

In 2021 beginnen we dan ook met het vormen 
van een technische werkgroep. Met enthousiaste 
dorpsbewoners, die vooral DOENERS-handen 
hebben, willen we zo’n werkgroep samen-
stellen. Daarnaast zal nog een ondersteunende 
groep gevormd worden die zich bezig houdt 
met beheer - subsidies aantrekken - activiteiten 
ontplooiing. Mocht u kriebels voelen om in een 
van deze werkgroepen iets te kunnen betekenen, 
schroom dan niet om contact met ons op te 
nemen. Juist door samenspanning en bundeling 
van kennis en vakmanschap met een portie 
saamhorigheid kunnen we de dingen bereiken 
die voor onmogelijk geacht worden. 
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KOOP OBLIGATIES

Dat blijft vooralsnog een belangrijke boodschap. 
We hebben de kerk gekocht met de verkoop van 
581 obligaties EN met een kleine lening die terug-
betaald moet worden. En om bovenstaande 
aanpassingen te kunnen realiseren moeten er nog 
220 van de 800 obligaties verkocht worden. Mocht 
je twijfelen of vragen hebben, bel ons gerust.
Kortom, 2021 wordt een nieuw jaar, waar met 
recht positief tegenaan gekeken mag worden. Een 
jaar van uitdaging, van vooruit gaan, van verder 
gaan. Laten we 2021 weer een jaar maken dat 
het woord POSITIEF ook POSITIEF bedoeld kan 
worden.

Wij wensen u dan ook een gelukkig en nieuw 
POSITIEF jaar 2021.

Stichting Laurentius Vierlingsbeek
Sjaak Verstegen 06-20614609
René Schaeffers 06-52762028
Joop Verbeeten 06-54661196 

info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl

Berichten uit het veld

Allereerst wens ik u een vogelrijk en vooral 
Coronavrij 2021 toe.

In de trektijd en het begin van de winter bezoeken 
grote groepen Kramsvogels en Koperwieken 
ons land. Op de besdragende struiken en in de 
weilanden van de Maasheggen zie je plaatse-
lijk flinke aantallen. Samen met de Merel, Grote 
Lijster en Zanglijster zijn dit de lijsterachtigen die 
je in dit jaargetijde mooi kunt bewonderen. De 
Merel kent iedereen wel, maar het verschil tussen 
Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster en Grote 
Lijster is, in het veld, voor een nietvogelaar vaak 
moeilijk te zien. Daarom geef ik in deze aflevering 
uitleg over hoe je de soorten het beste kunt onder-
scheiden. Allereerst de Kramsvogel

Kramsvogel (foto Ton Loeffen)

Kramsvogels zijn goed te herkennen aan hun 
karakteristieke roep: "Tsjak, tsjak, tsjak". Het is 
een vrij grote lijster met een lange staart, een grijze 
kop, een roodbruine mantel, witte ondervleugels 
en een lichtgrijze stuit. Vooral de grijze kop de 
lange staart en zijn roep onderscheid hen van de 
andere lijsters. Kramsvogels broeden ook in heel 
klein aantal in Nederland, maar de meeste vogels 
die je hier ziet zijn trekvogels uit het noorden.
De volgende is de Koperwiek.

Koperwiek (foto Ton Loeffen)

De Koperwiek is de kleinste van de lijsterach-
tigen. Ze danken hun naam aan de koperkleurige 
vlek onder de vleugels. Deze is helaas alleen in 
de vlucht goed te zien. Verder heeft de Koperwiek 
een bijna witte wenkbrauwstreep en een lichte 
streep vanaf de snavel, onder het oog langs tot 
bijna op de achterkop. Dit hebben de andere lijs-
terachtigen niet. Het geluid van de Koperwiek in 
de vlucht is een hoog en scherp "psrieee".

Zanglijster

Een andere tamelijk kleine lijster is de Zanglijster. 
De Zanglijster is de enige lijsterachtige die hier in 
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de omgeving ook in een behoorlijk aantal broedt. 
Zanglijsters beginnen al vroeg in het voorjaar te 
zingen. Het is een heel melodieuze en gevari-
eerde zang. De Zanglijster heeft een egaal bruine 
rug, staart en vleugels. Kenmerkend is de licht-
gekleurde borst met bruine vlekken in de vorm 
van pijlpunten. Hij heeft geen wenkbrauwstrepen. 
Zanglijsters hebben een typische eigenschap. Ze 
gebruiken een steen (vaak dezelfde) om slakken-
huisjes stuk te slaan, waarna ze de inhoud lekker 
oppeuzelen. De steen waarop ze dit doen wordt 
ook wel lijstersmidse genoemd.

Tenslotte de Grote Lijster.

Grote Lijster (foto van Internet)

De Grote Lijster is een slanke grote lijster. Ze lijken 
op zanglijsters, maar zijn groter en grijzer. Ze 
hebben ook vlekken op de lichte borst, maar bij 
de Grote Lijster zijn die rond van vorm. De kopte-
kening is bij de Grote Lijster lichter van kleur met 
een bruingrijze oorstreep. Ze zitten meestal meer 
rechtop. Deze houding geeft hen een nog grotere 
uitstraling. Ook de Grote Lijster broedt in deze 
omgeving, maar lang niet zo algemeen als de 
Zanglijster. In de winter trekken ze vaak weg naar 
zuidelijk Europa. ‘s Winters kom je ze daarom ook 
niet vaak tegen hier.

Ton van den Berg

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.

Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. 

Einde van het jaar 
hebben alle leden 
van de gymclub een 
opkikkertje overhan-
digd gekregen om 
ze een hart onder de 
riem te steken. Met 
daarbij onderstaande 
wens: Voor het 
nieuwe jaar veel geluk 
en mooie momenten
Veel liefde en 
knuffels, veel energie 
en veel tijd
Om te lachen, te 
sporten en te dromen
En te genieten van 
heel veel gezelligheid!

Bestuur 
Damesgymclub

Foto Kerkstraat, nu Spoorstraat 
rond 1920. 

foto A00624 uit collectie De Oude Schoenendoos.

Bovenstaande foto dateert uit de begin jaren 
20 van de vorige eeuw, genomen ter hoogte 
van de kerk. Hij geeft een inkijkje in de huidige 
Spoorstraat, in tegenovergestelde richting als de 
foto van de vorige keer.
Je ziet links café “’t Hoekje” van de familie 
Thijssen. Daarin was later door eigenaar Piet 
Thijssen ook een elektriciteitszaak gevestigd. 
Daarnaast woonde Janssen, hij was huisschilder. 
Vervolgens met de hoge zijgevel de voormalige 
synagoge / slagerij uit 1756 (zie vorige uitgave). 
Daarnaast woonde bakker Keijzers. Zijn bakkerij 



9

werd later voortgezet door Sanders en weer later 
door Herman Blenckers. Het pand voor de bomen 
is café / kleermakerij Gebr. Nillesen.
Rechts vooraan staat de Boerenleenbank. In 
oktober 1944 werd de mooie Laurentiuskerk, 
hier schuin tegenover, verwoest en de hoge 
toren opgeblazen. Deze viel op het gebouw van 
de bank, waardoor er weinig over bleef van het 
gebouw.
In het volgende pand  was toentertijd het café  
met beugelbaan gevestigd: van de familie Jacobs. 
Later had de familie Reefs hier een kapperszaak, 
die werd voortgezet door Bart Verstegen, zoon van 
kapper Bert Verstegen uit Groeningen. Vervolgens 
de woningen van de familie Baltissen en Determan 
(met markiezen).
Let op de houten lantaarnpalen met bovengrondse 
elektriciteitsdraden. 
De auto met kenteken P-10082 komt uit Limburg. 
Auto’s uit Noord Brabant hadden de letter N (zie 
ook website ‘de auto van mijn opa’). 
Midden op de weg komt de melkkar aangereden.
Dit fotobord hangt aan de muur van Bibliobeek.
Kijk voor meer foto’s op 
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl  

Peter Verdijk.

Column (22)

Wat kies jij?

Lees deze column als een cadeau voor jezelf; mijn 
nieuwjaarswens voor iedereen. Met het vertrouwen 
dat we het komende jaar weer uit kunnen kijken 
naar veel positiviteit.

Tijdens mijn opleiding fysiotherapie (van 1999 tot 
2003) is mijn interesse in het menselijk lichaam 
gegroeid naar een fascinatie. Het leren van 
botten, spieren, gewrichten, zenuwen en bloed-
vaten gaven het eerste besef van de complexiteit 
van het menselijk organisme in de vorm van het 
bewegend functioneren. 

De laatste 10 jaar is deze fascinatie naar het 
volgende niveau gegroeid. Van interesse in het 

bewegend functioneren naar een absolute fasci-
natie voor het functioneren van het menselijk 
organisme in de breedste zin van het woord. Ik 
krijg heel veel energie van het helpen van mensen 
met aanhoudende pijnklachten. In deze ontwik-
keling ontkom je er niet aan om breder te kijken 
en de mens vanuit een holistisch perspectief te 
zien. Ons brein, ons zenuwstelsel (animaal en 
autonoom), onze psychologie, ons afweersysteem, 
ons hormoonstelsel… stuk voor stuk al bijzonder 
complexe systemen, die vanuit de evolutie 
ontstaan en ontwikkeld zijn om ons van dienst te 
zijn. Als je dit allemaal samenvoegt tot 1 menselijk 
organisme, welke ook nog eens in relatie staat tot 
zijn of haar specifieke context, dan past alleen 
maar nederigheid en dankbaarheid voor wat de 
natuur ons geeft. 
Neem als voorbeeld de ademhaling. Vol auto-
matisch worden spieren aangestuurd die ervoor 
zorgen dat de longen zich vullen met lucht. In 
de longen vindt er een uitwisseling van gassen 
plaats, zuurstof wordt in het lichaam opgenomen 
wat dient als brandstof om de dingen te kunnen 
doen die we willen doen. Dit ongeveer 14.000x 
per etmaal en dat continu, dag en nacht, voor 
decennia lang. Als klap op de vuurpijl past de 
ademhaling zich ook nog automatisch aan op de 
functie die op dat moment gevraagd wordt; ren 
maar eens 3x de trap op en af.

Er zijn 3 boeken die voor mij symbool staan voor 
de actuele kennis over het menselijk functioneren, 
die in ieder geval voor mij een grote inspiratiebron 
zijn geweest. Als eerste het boek “ben ik dat” van 
Mark Mieras: 380 bladzijden over wat hersenon-
derzoek vertelt over onszelf. Op een begrijpelijke 
manier krijg je meer inzicht in hoe het een en 
ander werkt in ons brein. Het tweede boek is “why 
Zebras don’t get ulcers” van Robert Sapolsky. In 
het Engels geschreven en dus wat minder toegan-
kelijk en bovendien behoorlijk wetenschappelijk. 
Maar toch een bijzonder intrigerend boek waarin 
het centrale zenuwstelsel en daarbij het stress-
respons-systeem centraal staat. Van hieruit 
worden verbanden zichtbaar met de functies van 
ons brein, ons afweersysteem, pijn, welvaarts-
ziektes, slaap, verslaving, “ulcers”(=maagzweer) 
etc… In het derde boek “het emotionele DNA” 
beschrijft Pierre Capel hoe gevoelens en 
gedachten ontstaan en wat ze allemaal met ons 
doen.

Gevoelens en gedachten hebben onherroepe-
lijk invloed op ons functioneren. Bij het oplossen 
van welk probleem dan ook kunnen we niet 
anders dan ons richten op omstandigheden waar 
we daadwerkelijk invloed op hebben. Het lijkt 
alsof we weinig tot geen invloed hebben op onze 
gevoelens en gedachten en dat we hiervoor afhan-
kelijk zijn van omstandigheden. Niets is minder 
waar. Gevoelens en gedachten ontstaan via een 
ingewikkeld proces als reactie op een stimulus. Je 
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krijgt bijvoorbeeld een compliment (stimulus) en 
je voelt je dankbaar, gewaardeerd, fijn (respons). 
Of je staat in de file (stimulus) en je voelt je 
gefrustreerd en boos (respons). Waar het lijkt dat 
een respons automatisch volgt op een stimulus 
is het feitelijk zo dat er een ruimte zit tussen 
stimulus en respons. 
Dus:

Stimulus  ruimte  respons 

in plaats van 

Stimulus  Respons 

Viktor Frankl was een Oostenrijks neuroloog 
en psycholoog en overlever van de holocaust. 
Na de tweede wereldoorlog deed hij onderzoek 
naar wat de mogelijkheden zijn van de mens 
om de meest erbarmelijke omstandigheden te 
overleven (bijvoorbeeld een concentratiekamp). 
De volgende quote geeft hierin de essentie weer:
“Between stimulus and response there is a 
space. In that space is our power to choose our 
response. In our response lies our growth and our 
freedom.”

Vrij vertaald:

“Tussen stimulus en response is een ruimte. In 
die ruimte hebben we de mogelijkheid om onze 
respons te kiezen. In onze respons ligt onze groei 
en vrijheid.”

In de ruimte tussen stimulus en respons heb je 
2 mogelijkheden. OF je kiest voor liefde, posi-
tiviteit, dankbaarheid en verdraagzaamheid 
OF je kiest voor angst, negativiteit, boosheid 
en weerstand. Als me iets duidelijk is, is dat 
de keuzes die je hierin maakt van invloed zijn 
op je gezondheid. Als je draait aan tandwiel A 
(gedachte) heeft dit direct invloed op tandwiel B 
(bijv. balans autonome zenuwstelsel) en uitein-
delijk op tandwiel Z (bijv. afweersysteem). Klinkt 
wellicht wat vergezocht maar deze processen 
kunnen verlopen via het zogenaamde “butterfly-
effect”. Het opvliegen van één vlinder kan aan de 
andere kant van de wereld uiteindelijk resulteren 
in een orkaan (bepaalde kleine zaken binnen 
een gevoelig systeem kunnen grote gevolgen 
hebben).

Het gaat mij er niet om alleen maar liefde, positi-
viteit, dankbaarheid en verdraagzaamheid na te 
streven. Dit is onrealistisch of in ieder geval ver 
weg voor de “doorsnee mens”. Het gaat er mij 
meer om bewust te worden van de ruimte tussen 
stimulus en respons en van daaruit steeds vaker 
te kiezen voor liefde, positiviteit en dankbaarheid; 
al is het voor je eigen gezondheid. Veroordeel 
je zelf ook niet als er wel gevoelens gedachten 
van angst, negativiteit, boosheid en weerstand 

ontstaan. Ben lief en mild voor jezelf en richt je 
weer op het volgende moment. We hebben nu 
eenmaal ongeveer 50.000 gedachtes per dag 
waar we voor nog geen 1% bewust van zijn. 
Onmogelijk dus om géén negatieve gedachtes 
te hebben. Bovendien is ons brein dusdanig 
ingericht dat negativiteit meer aandacht vraagt 
ten opzichte van positiviteit. Super handig vanuit 
de evolutie bij acuut gevaar maar minder functi-
oneel in de huidige maatschappij met continue 
ruis aan negativiteit. Maar…alles wat je aandacht 
geeft dat groeit, oftewel van alles wat je vaker 
doet, word je beter in. De eerste keer dat je als 
3-jarig kind op een fietsje stapt gaat dat niet 
vanzelf. Door iedere keer weer op het fietsje 
te stappen gaat het steeds beter en hoef je er 
uiteindelijk niet meer over na te denken. Het 
gaat hierbij uiteraard wel over het toepassen, 
het echt doen! Je kunt als kind nog zo’n mooie 
theorie hebben over het concept fiets en fietsen 
maar als je het niet toepast leer je niet fietsen. 
Zijwieltjes helpen je in eerste instantie wel bij het 
leren. Ik hoop dat deze column is zoals zijwieltjes 
zijn; een steuntje om je op weg te helpen om de 
goede keuzes te maken. Ben jij in staat bewust 
te zijn van de ruimte tussen stimulus en respons 
en steeds vaker een andere keuze te maken?

“life is like riding a bicycle; in order to keep 
balance you have to keep moving”

“het leven is zoals fietsen; om je balans te 
bewaren moet je in beweging blijven”

Waar kies jij voor als het gaat om Corona of de 
daarbij afgekondigde maatregelen? Ik heb mijn 
keuze in ieder geval al gemaakt. Zonder oordeel 
voor iemand die een andere keuze maakt maar 
uit liefde voor mezelf, voor zorgmedewerkers, 
om kwetsbaren in bescherming te nemen. Uit 
positiviteit en vertrouwen naar de toekomst. Uit 
dankbaarheid naar hetgeen op dit moment nog 
wel mag, voor het dak boven ons hoofd, voor 
de zon die iedere dag opkomt… Ik weet dat ik 
op deze manier prettig in het leven sta en een 
positieve bijdrage lever aan het zelfherstellend 
vermogen van mijn lichaam. En weet je wat het 
mooiste is: door daarbij aandacht te besteden 
aan vitaliteit in bredere zin (goede voeding, 
voldoende rust enz. enz.) lever je bovendien een 
positieve bijdrage in de preventie van virusinfec-
ties zoals het Coronavirus.

Ik ben in de overtuiging dat dit een belang-
rijke bijdrage kan zijn op weg naar nog betere 
tijden, als we collectief de goede keuzes kunnen 
maken!
Als afsluiting een gedicht wat ik deze dagen 
tegen kwam. Een gedicht welke bijzonder 
aansluit bij de boodschap van deze column. 
Verander je perspectief in positieve zin en zie het 
resultaat. Is het zo makkelijk? Ja en nee…
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De twee kanten van TWINTIGTWINTIG

Twintigtwintig heeft me niets gebracht!

Mij hoor je nooit zeggen

Dat we samen meer kunnen dan alleen

Want als ik even verder kijk, ontdek ik

Spanning en onrust om mij heen

Elke week voelde ik minder

Verbinding met mensen die me dierbaar zijn

Ik voelde

Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld

En zeg me vooral niet

“er zit iets moois in iedere dag”

Want hoe je het ook wendt of keert

Ik heb dit jaar stilgestaan

Je zult mij nooit horen zeggen:

Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes!

(lees het gedicht nu van onder naar boven)

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 liefdevolle en warme groet,

Wouter van Dongen
Fysiotherapie van Dongen
www.vandongenvierlingsbeek.nl
“Mensen helpen fit te worden, fit 
te zijn en fit te blijven”

Een lichtje in deze bijzondere, donkere tijd
Is iets dat warmte geeft en je hart verblijdt
De kerstboom is versierd
Oud en nieuw is gevierd
In 2020 helaas weinig gilde-activiteiten, dat doet pijn
Hopen dat dit in 2021 wel weer mogelijk zal zijn

Veel geluk, liefde en gezondheid voor het 
komende jaar
Wenst het gilde-bestuur jullie met elkaar

We hopen jullie te mogen verwelkomen bij de 
gilde-activiteiten in 2021, mits deze door de 
corona maatregelen weer doorgang mogen 
vinden.

Groeningen: geen gehucht 
en geen dorp 
deel 15.

Etage-linde te 
Groeningen. 
De katholieken 
kregen hun kerk 
en in Groeningen 
kreeg men zijn 
kapel weer terug. 
Uit dankbaarheid 
plantte men een 
nieuwe lindeboom 
in het centrum. 
De linde is een 
mensvriendelijke 
boom, die in het 
midden van een 
dorp beter gedijt 
dan in het bos. 

Voor Germaanse en Keltische volkeren was de 
dorpslinde het centrum van het maatschappelijk 
en sociale leven. In de schaduw van het bladerdak 
vonden huwelijken en dorpsfeesten plaats. Vele 
heiligenbeelden werden uit lindehout gesneden.

De Groeningse etagelinde, toen nog in volle glorie 
te zien in Groeningen op de kruising Grotestraat 
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/ Molenweg, was zo’n 12 meter hoog en had een 
omtrek van bijna 3 meter. 
Het plantjaar moet liggen rond 1800, waarschijnlijk is 
de boom geplant als een herdenkingsboom ter gele-
genheid van het feit dat de inwoners op “den elfden 
Februarij 1800 en twee” hun kapel weer mochten 
gebruiken. 
De lindeboom werd bij de Germaanse volkeren 
ook gezien als een heilige boom. De geest van de 
linde gold als beschermer voor huizen, bronnen 
en kerken. Bij de kapel was ook een waterput, 
deze is tussen 1950 en 1960 gedicht. Vanaf de 
kapel liep vroeger een rechte weg naar kasteel de 
Voort. De kapel lag aan de weg naar Venray, de 
later genoemde Molenweg. Ook aan de weg van 
Vierlingsbeek naar Boxmeer. De kapel lag dus op 
een centrale plaats in het dorp. De combinatie van 
lindeboom, kapel en waterput in het centrum van het 
dorp is dus al heel oud.

Deze bijzondere snoeivorm van deze lindeboom, 
symboliseerde het opklimmen naar hogere levens-
vormen. Er zijn drie etages, de onderste etage 
symboliseert het gewone volk, in de middelste 
huisde het wereldlijk gezag en in de bovenste etage 
woonden de goden. 
Op 9 aug 2003 werd de boom: “Boom van de Week 
In Noord-Brabant”. Naar aanleiding hiervan plaatste 
De Dutch Courier, een krant voor de Nederlandse 
emigranten, de foto van de etagelinde met beschrij-
ving op de voorpagina van hun September 
2003-editie. Hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van 
een gaslek is deze boom dood gegaan. Daarna is op 
9 februari 2006 een nieuwe etage lindeboom geplant 
op dezelfde plaats. Hiermee blijft in Groeningen 
met zijn Kapel, Lindeboom, Schans, Voort en 
Maasheggen het verre verleden levendig.

De Groeningse korenmolen
De Groeningse windmolen / korenmolen stond in het 
Groeningseveld aan de Molenweg. De molen was 
gebouwd op een kleine verhoging en lag in een open 
landschap. Het was een zogenaamde grondzeiler. 

Het bouwjaar 
was 1828 en de 
eerste eigenaar 
was een zekere 
Vink afkomstig uit 
Well, volgens de 
Molenaarssite. Maar 
hieraan wordt toch 
getwijfeld, De naam 
van Gerardus Aerts 
wordt ook genoemd. 
Het Groeningse gilde 

beschikt over een koningsschild uit 1845 waarop 
ene H(endrikus) Aerts als koning vermeld wordt met 
de toevoeging "de molenaar”. Hij was gildebroeder 
van 1843 tot 1877 en was getrouwd met Maria 
Aendenmeulen. (een mooie naam voor de dochter 
van wellicht een molenaar).
Hij was de zoon van Gerardus Aerts. Deze kwam 

waarschijnlijk uit Bergen (L). De molen werd in WO2 
grotendeels verwoest. De molen werd nog wel 
opgelapt maar de wieken werden niet meer terug 
geplaatst. Er werd overgeschakeld op het malen met 
een dieselmotor. Later werd ook het restant van de 
oude windmolen gesloopt om plaats te maken voor 
een ander bouwwerk. 

De T-boerderijen.
Aangezien 
Groeningen in 
een gebied ligt 
met vruchtbare 
grond, genoten de 
boeren een zekere 
welvaart. Vooral 
in de 18e en 19e 

eeuw nam de behoefte aan meer woonruimte toe. 
Vanuit de Betuwe kwam een nieuw type boerderij 
gebouwd in de vorm van een T . 
In het voorste deel was de woningruimte gevestigd. 
In het haaks op het voorhuis gevestigde deel kwam 
de stal voor de dieren. Deze ontwikkeling gold niet 
alleen voor Groeningen, in het hele stroomgebied 
van de Maas zag je deze nieuwe, luxere boerderijen. 
In Groeningen zal de oplettende lezer nog veel van 
deze boerderijen vinden. Veel van deze boerderijen 
zijn omgebouwd naar woonhuizen.

Dialect. 36.

Ik heb nog enkele bijnamen voor u.
Op de Lôgt ( vooraan in Gruuninge, komend vanaf 
Bèèk) woonde vroeger Koos Kremers met zijn vrouw, 
drie zoons en twee dochters.
Koos Kremers was een veehandelaar; als men het 
over hem had werd hij niet Koos genoemd, maar 
Kôs.
Zijn kinderen werden niet aangeduid met hun werke-
lijke achternaam, maar met de voornaam van hun 
vader.
Zo sprak men in het algemeen niet over Toon 
Kremers (later ook veehandelaar) maar over Toon 
Kôs. Theo Kremers was Thei Kôs. ( Beheerde lange 
tijd café De Zandpoort in Gruuninge). Zoon Cor werd 
daarentegen nooit Cor Kôs genoemd. Een enkeling 
noemde hem Cor de Krêmmer.
Dochter Nel ging door het leven als Nel Kôs. 

Frans Hendrix woonde tegenover “De Wildeman”. In 
zijn pand was een schoenmakerij gevestigd. Logisch 
dat hij algemeen bekend stond als Hendrix de 
Schoester.
Hij en zijn vrouw hadden een respectabel aantal 
kinderen. 
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Enkelen hiervan kregen in de loop der jaren ook 
een bijnaam toebedeeld.
Een der zoons noemde men Lange Tien. Niet 
zonder reden, gezien zijn lengte van ruim twee 
meter.
Een andere zoon,  Jan, voetbalde. Eerst een 
aantal jaren in het eerste elftal van Volharding en 
toen hij zich door een huwelijk gevestigd had in 
Boxmeer, een hele poos in het eerste elftal van 
de blauw-witten aldaar. In Boxmeer noemde men 
hem algemeen “d’n Hoale”. Vanwege zijn ietwat 
hol klinkend, nasale stemgeluid? Of omdat hij wat 
gebogen liep, met een enigszins holle rug?
Wie zal het zeggen.
Zoon Wim noemde men “de Pôppendokter”. Hij 
speelde in zijn jonge jaren veel met poppen, zo 
heb ik wel eens gehoord.
De jongste zoon, Harrie, noemde men Hai de Koe. 
Hoe kwam die aan zijn bijnaam?
Was als schooljongen nogal groot uitgevallen voor 
zijn leeftijd en later met voetballen haalde hij soms 
flink door. 
Een speler van Boxmeer bezorgde hij – ergens in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw - in een gevecht 
om de bal een gebroken been. Hij werd hiervoor 
door de scheidsrechter niet bestraft. Geen opzet in 
het spel, oordeelde die.
Zo leverde de familie Hendrix aan de Grotestraat te 
Vierlingsbeek heel wat bijnamen.

Volgende keer heb ik het over Thei Knoep.

Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje 
van de SWOGB neemt afscheid 
van Mia Bloemen 

Eind van het jaar is Mia Bloemen gestopt als coör-
dinator Tafeltje Dekje voor Overloon, Vierlingsbeek, 
Maashees, Holthees, Vortum-Mullem en 
Groeningen. Zij heeft dit 20 jaar gedaan met veel 
inzet en betrokkenheid naar onze gebruikers. Zeker 
het afgelopen jaar was het wel eens aanpassen 
vanwege Corona. Toch is het steeds gelukt dat 
al onze gebruikers op tijd hun warme maaltijd 
bezorgd kregen. Zodra de omstandigheden dit 
toelaten zal van haar op gepaste wijze afscheid 
genomen worden. Ook haar man Gerrit was af en 
toe als invaller bezorger; ook Gerrit bedankt. 
De nieuwe coördinator voor de hierboven 
genoemde plaatsen wordt: 
Elly Verdijk-Verbeeten uit Vierlingsbeek;
Tel.: 0478 631235 of 06 41307051.

Bezorgen, iets voor mij?
Onze vrijwilligers/bezorgers doen dit 1 x per ca. 
6 weken een hele week (7 dagen) en hiervoor 
ontvangen ze een onkosten- kilometervergoe-
ding. De meeste van onze vrijwilligers rijden 
met twee personen, sommigen rijden alleen. 
Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 
ons team komen aanvullen. Je bent totaal ca. 1 uur 
onderweg. Heb je geen auto dan kun je altijd met 
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iemand meerijden. De maaltijden worden bezorgd 
in Overloon, Vierlingsbeek, Maashees, Holthees, 
Vortum-Mullem en Groeningen.
Voor vragen of voor meer informatie: 
Coördinator: Elly Verdijk-Verbeeten of 
Greet Buunen-van Dijk 
Tel.: 0478 852114 of 06 43949278.

(op de foto links Mia Bloemen, in het midden wet-
houder Willy Hendriks-van Haren en rechts bezor-
ger Jan Wolters uit Maashees)

Het was een roerige tijd de afgelopen 9 maanden 
en op dit moment zitten we in de 2de lockdown. We 
hopen dat het met iedereen goed gaat en dat jullie 
allemaal in goede gezondheid zijn gebleven!

Met goede moed begonnen we 6 maanden geleden 
met het vullen van de activiteitenkalender voor 
2021. Ongeveer 2 maanden geleden begonnen ook 
de voorbereidingen van de komende jaarvergade-
ring. Voor de 1ste keer waren we ruim op tijd klaar 
met alle stukken. Helaas juichten we te vroeg, want 
het coronavirus gooide half december weer roet in 
het eten. We moesten daardoor opnieuw bekijken 
hoe nu verder te gaan. Na uitgebreid overleg, 
hebben we besloten om de Jaarvergadering van 
2021 te verplaatsen vooralsnog naar 25 februari. 
Na aardig wat gepuzzel hebben we sommige activi-
teiten kunnen verplaatsen naar een latere datum. De 
kalender is daarom goed gevuld en zal begin januari 
2021 toch worden rondgebracht. We hopen dat we 
tijdens de Jaarvergadering op 25 februari 2021 weer 
samen kunnen komen. Het is wel van belang dat we 
weten hoeveel mensen de intentie hebben om naar 
de vergadering te komen. Lever daarom het strookje 
onder aan de uitnodiging in, zodat wij weten hoeveel 
leden er zullen zijn. Dan is het nog steeds koffiedik 
kijken of de vergadering wel of niet mag doorgaan. 
Dat wachten we allemaal in spanning af!
Hopelijk was ons bloemetje met de kerstwensen een 
welkome opsteker voor jullie. Iedereen hartelijk dank 
voor de mooie reacties! Dat doet ons erg goed.

Rest ons bij deze nog jullie een Gelukkig, 
Voorspoedig en Gezond 2021 toe te wensen.

Bestuur VOVG:
Elly Hermans, Manjella van Rhee, Monique Smits, 
Monique van Bree, Thea Smits en Susanne van 
Bommel

Zonnebloem Vierlingsbeek 
Groeningen

Op de persconferentie van 8 december heeft 
Minister De Jonge een (klein) gebaar gelanceerd. 
De regering heeft geld gegeven om aan onze 
ouderen te denken in deze moeilijke tijd. Veel 
vrijwilligersorganisaties doen daar aan mee, 
waaronder de Zonnebloem. 

Wij hebben er voor gekozen om een mooie 
Anthurium rond te brengen. 

Een klein gebaar in deze donkere dagen.

Wij wensen iedereen een gezond 
en gelukkig 2021 

Vroegsignalering van schulden
Gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet 
Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) 
ingegaan. Met deze wijziging krijgen 
gemeenten de verplichting om actief hulp te 
bieden aan inwoners met betaalachterstanden, 
in plaats van dat zij zelf aan de bel trekken.
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Het doel van de gewijzigde wet is dat (hogere) 
schulden worden voorkomen en dat de gemeente 
op tijd in contact komt met inwoners die nog niet 
in beeld waren. Wethouder Willy Hendriks-van 
Haren: “Schulden kunnen iemands leven volledig 
overnemen. Het kan iedereen overkomen. En 
naarmate de schulden groeien, worden ook 
de zorgen groter. De hulp die geboden wordt 
kan variëren van schuldhulpverlening tot maat-
schappelijke/sociale steun. We zetten ons in om 
(verdergaande) incassomaatregelen, afsluitingen, 
bronheffing en huisuitzettingen zoveel mogelijk te 
voorkomen.”

Hoe werkt het?
Woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en 
drinkwaterbedrijven zijn vanaf 1 januari verplicht 
om achterstanden van hun klanten te melden 
bij de gemeente. Wanneer signalen wijzen op 
schulden of een groter risico op schulden, heeft 
de gemeente de plicht om actief hulp te bieden. 
Via een huisbezoek of telefonisch wordt contact 
gelegd. Vervolgens gaan een medewerker van 
schuldhulpverlening (PLANgroep) en een maat-
schappelijk werker van Sociom met u het gesprek 
aan. Het eerste contact is gericht op het bepalen 
van de problematiek en het aanvaarden van hulp, 
eventueel op maatschappelijk/sociaal vlak. 

Opschorting
Wanneer u de hulp accepteert, wordt een incass-
oproces opgeschort, voor in principe 30 dagen. 
In die 30 dagen wordt gekeken naar een snelle 
oplossing of nadere afspraken, bijvoorbeeld een 
betalingsregeling of schuldhulptraject. Als er geen 
behoefte is aan hulp, wordt het vroegsignale-
ringstraject gestopt. De signaalpartner start het 
incassotraject dan weer op.

Cijfers in de gemeente Boxmeer
In 2015 had 4,5% van de huishoudens in de 
gemeente Boxmeer geregistreerde schulden. 
Inmiddels ligt dit percentage bijna op 5% (landelijk 
8,3%). Gezien de impact van het coronavirus is 
het reëel dat het aantal huishoudens met risico-
volle of problematische schulden de komende 
jaren opnieuw zal stijgen. Reden te meer om te 
starten met vroegsignalering van schulden, om 
daarmee escalatie van problemen te voorkomen. 

Wat zijn de kleuren van 
Vierlingsbeek en Groeningen ?

Het is een feit. De gemeenten Boxmeer, Mill 
en Sint Hubert, Sint Anthonis en Cuijk gaan 

samenwerken, gaan één bestuur vormen en wel 
onder de naam: Land van Cuijk (LVC)

Als Liberaal LVC gaan wij deelnemen aan de 
komende verkiezingen. Voor ons als politieke partij 
is het van belang dat élke gemeente, elke kern, 
goed vertegenwoordigd is in de nieuwe gemeente 
Land van Cuijk. In onze visie staat namelijk letter-
lijk opgetekend: 

‘Wij verwachten dat onze actieve leden 
geworteld zijn in de samenleving. Wij voelen 
ons van nature betrokken bij alles wat in onze 
samenleving speelt. We willen de afstand tussen 
politiek en inwoners verkleinen. Onze politiek gaat 
om het willen horen en zien van mensen. Jong 
en oud voorzien ons zo van informatie waarmee 
we een respectvolle, sociaal-liberale samenleving 
willen creëren. Dát is onze uitdaging, want we zijn 
allemaal anders, maar wel gelijkwaardig !’
Begrijpt u dat we daarom een beroep op u doen via 
Globaal? Wat is belangrijk om te koesteren? Wat 
zou u in willen brengen ? Dat weet u als beste !

Wij hebben uw inbreng, visie nodig om een zo 
breed mogelijk gedragen partij te zijn. We zijn niet 
links, niet rechts. We willen in het Land van Cuijk 
met een gezond stukje verstand de onderwerpen 
te lijf. Wij kennen geen partijpolitiek, wél argu-
mentenpolitiek. We bespreken alle onderwerpen 
binnen de partij en komen er altijd uit doordat we 
dat op een open, democratische en respectvolle 
manier doen. 

We zeggen als leden van Liberaal LVC wel eens 
tegen elkaar dat we vooral opvallen door de 
manier van politiek bedrijven. Mogelijk is dat de 
reden dat we nu al zoveel leden mogen hebben. 
Een grote, kleurrijke achterban is belangrijk om 
de juiste politiek te kunnen bedrijven. Onze leden 
komen nu vooral uit Cuijk en Grave waar we 
reeds afdelingen hebben. In de nieuwe gemeente 
Land van Cuijk willen wij natuurlijk dat ook de 
gemeenten Mill en St. Hubert, Boxmeer en St. 
Anthonis sterk vertegenwoordigd zijn.
‘Argumentenpolitiek als basis om tot besluiten 
te komen. We ‘strijden’ met open vizier en respect 
voor andere partijen. Wij zijn geïnteresseerd in 
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ieders mening en staan open voor alle argumenten 
zodat we voor onze inwoners de meest zuivere 
besluiten kunnen nemen.

Wat zijn de kleuren van Vierlingsbeek en Groeningen? 
Wilt u meedenken, meedoen? Mogen wij kennis met 
u maken om ervoor te zorgen dat de inwoners van 
Vierlingsbeek en Groeningen hun inbreng blijven 
behouden? Het klinkt misschien vreemd maar wij zijn 
in feite niet zo zeer op zoek naar mensen die geïnte-
resseerd zijn in politiek maar vooral mensen die de 
samenleving koesteren, het belang ervan inzien en 
een bijdrage willen leveren aan een gemeenschap 
waarin iedereen een fijn leven mag hebben.

Wilt u een keer sfeer proeven en een fractieberaad 
bijwonen ? Misschien een cursus gemeentepolitiek 
volgen die wij gratis verzorgen? Kennis maken? Onze 
website bezoeken www.liberaal-lvc.nl ?

Mailen info@liberaal-lvc.nl ? 
U mag mij ook gewoon bellen: 
06-23411107 
of mailen 
lieshaps@gmail.com .
 

Liesbeth van Heeswijk (fractievoorzitter Liberaal LVC)

Bijna kwart miljoen euro voor clubs

117 verenigingen mogen samen bijna een kwart 
miljoen euro bijschrijven op hun bankrekening. 
Ze hebben dat verdiend door in 2016 mee te doen 
aan de Clubkasactie van LVCNET. 
In 2016 deden maar liefst 122 clubs mee aan de 
Clubkasactie. Zij konden sponsorgeld verdienen door 
leden en supporters te helpen bij de overstap naar 
glasvezel. Voor 117 verenigingen pakt dat goed uit. 
Zij vullen komend jaar hun kas met bedragen tussen 
de 140 en de 11.000 euro! 69 clubs krijgen meer dan 
duizend euro en enkele zelfs meer dan tienduizend 
euro! 

Clubkasactie
De verenigingen werden destijds ingezet om glasvezel 
te promoten in hun dorp. In ruil daarvoor kregen ze 
voor elk gezin dat overstapt en de club nomineert 
een bedrag. Dit bedrag zou uitbetaald worden als 
het netwerk klaar is. Even kwam de Clubkasactie op 
losse schroeven te staan. ‘Toen E-fiber besloot het 
netwerk aan te leggen in het Land van Cuijk, wilde 
ze eerst niets weten van de Clubkasactie. Dat kwam 
omdat de actie een idee van LVCNET en de providers 
was. We hebben toen uitgelegd dat de vele klanten 

door ruim 380 vrijwilligers geworven zijn. En dat zij 
gezamenlijk deze clubs vertegenwoordigen’, legt 
LVCNET-voorzitter Hugo Bens uit. ‘E-fiber ging direct 
overstag en nam, als dank, de totale sponsoring voor 
hun rekening. Wel met de voorwaarde dat LVCNET 
zich zou blijven inzetten tijdens de aanleg. En dat 
hebben we gedaan!’

Uitbetaling sponsoring
Wat iedere vereniging precies ontvangt, wordt in 
april 2021 bekendgemaakt tijdens een evenement. 
‘Want we willen er wel een feestje voor alle clubs van 
maken. Je haalt niet zomaar een kwart miljoen euro 
op voor de Land van Cuykse verenigingen. Dat is 
echt wel een prestatie van jewelste’, aldus een trotse 
Bens. Hoe en waar het evenement gehouden wordt 
is nog niet bekend. ‘We hadden dit het afgelopen 
voorjaar en zomer al willen doen maar toen heeft 
corona roet in het eten gegooid. Ook reserve data in 
het najaar moesten we cancelen. Onze hoop is nu 
gevestigd op voorjaar 2021. En langer gaan we het 
ook niet uitstellen. Dan maar een sober corona-proof 
evenement’.

Medio 2021 klaar
De aanleg van het glasvezelnetwerk is in volle gang. 
De laatste gemeenten, Grave en Mill & Sint Hubert, 
worden nu aangelegd. In de andere gemeenten 
worden de ‘losse eindjes’ nog opgepakt. In juni 2021 
is het helemaal klaar. Tot die tijd stap je nog over 
zonder 450 euro activatiekosten te betalen. Deze 
actie loopt tot 1 juli 2021.

Weer veel geboortes in 
Maasziekenhuis
 
Wat is er mooier dan nieuw leven… Het hele 
jaar worden er bijna dagelijks baby’s geboren 
in Maasziekenhuis Pantein. In het afgelopen 
jaar 2020 ging het om 1011 bevallingen, 
waarvan twaalf tweelingen. In totaal zagen in 
het Maasziekenhuis 1023 baby’s uit het Land 
van Cuijk en de kop van Noord-Limburg het 
levenslicht.
 
Bevalbad populair
De bevallingen vinden plaats onder begeleiding 
van de eigen verloskundige, de klinisch verloskun-
dige of de gynaecoloog. Zo’n honderd vrouwen 
kozen ook in 2020 weer voor een bevalling in een 
van de speciale bevalbaden.
 
Populairste namen
De populairste naam bij de jongens in 2020 was 
Guus gevolgd door Siem en Finn. Bij de meisjes 
was dat Liv, dan Yara en Evi en als derde Anna.
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Carnavalszaterdag 13 febr. 

           Belangrijk nieuws voor IEDEREEN in 
               Vierlingsbeek en Groeningen.  
 

Bij ons ging het kriebelen………  
Kriebelen om WEL iets  te gaan doen met de Carnaval.  
Wat is er WEL mogelijk?  
DUS  
carnavalsvereniging de Keieschieters, de APK en Zanggroep Evergreen hebben de handen 
uit de mouwen gestoken en zijn bezig om een geweldige online Carnavalsavond te 
organiseren voor ALLE mensen in Vierlingsbeek en Groeningen. Een LIVE-STREAM avond 
vol met bekende of onbekende liedjes, buuts, sketches, dansjes enz. enz. Jullie zullen 
interviews kunnen zien en 'k Wèt't, verzorgt tussendoor een quiz. Het geheel zal aan 
elkaar gepraat worden door 2 presentatoren.   
Jullie kunnen thuis zittend op de bank, of al meedeinend of dansend, een heerlijke avond 
tegemoet zien. Ondertussen kun je dan genieten van ète van ège BÔJJEM.  
 
We hebben inmiddels al 14 enthousiaste groepen/individuen die op deze avond voor 
jullie gaan optreden. Zeg jij/ jullie: IK/WIJ WILLEN OOK  NOG MEE DOEN,  geef dit dan zo 
snel mogelijk door aan de organisatie. Wij zijn er blij mee!. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd.  
Verder nieuws volgt in de volgende globaal maar zet  NU alvast  op de avond van 13 febr. 

in je agenda : LANGEN ÔJJEM mit ète van ège BÔJJEM 
 
INFO:                                                                                                                                                                                      
 

Rob van Berlo: info@dekeieschieters.nl     06 57518055                                                                                             
Arnold Heuven: heuven@getreidekoenig.com  0653228657                                                                               
Joop Verbeeten: joop@plusverbeeten.nl   0654661196 
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Advies, hulp en ondersteuning
Mensen kunnen bij ons altijd terecht voor advies, 
hulp en ondersteuning. Of iemand nu behoefte heeft 
aan een gesprek van mens tot mens, wil praten met 
iemand die naar hun verhaal luistert of helpt om de 
dingen op een rijtje te krijgen. Als iemand hulp kan 
gebruiken, op welke manier dan ook, kunnen ze altijd 
aankloppen bij Sociom.

Niet blijven zitten met zorgen
Onze speciaal opgeleide vrijwilligers en professio-
nals bieden ondersteuning, kijken wat iemand nodig 
heeft en helpen iemand verder. Zij kunnen helpen met 
praktische zaken, advies geven of doorverwijzen naar 
de juiste hulpverleners of instanties. Mensen staan 
er niet alleen voor. Ze kunnen vrijblijvend bellen of 
appen op het speciale corona-nummer 06-82901249 
of mailen naar info@sociom.nl.

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

Vrienden van het Maasziekenhuis
Sluisdeuren

Bij de uitbraak van het coronavirus werd een 
cohortafdeling gerealiseerd in het Maasziekenhuis 
Pantein. Dit is een plek waar corona besmette 
patiënten apart van andere patiënten verpleegd 
worden. Hierbij werden een tweetal deuren 
geplaatst waardoor een sluis ontstond. Een 
plek die nare gevoelens met zich meebracht. 
De deuren werden onlangs voorzien van mooie 
beschildering. 

Door Wanda Laarakkers

Centrum Mantelzorg (Pantein), 
Blink Regio Land van Cuijk 
(Ons Welzijn) en Sociom bundelen 
krachten

Centrum Mantelzorg en Blink Regio Land van 
Cuijk zijn per 1 januari 2021 met Sociom samen-
gegaan. Door deze krachten en expertise te 
bundelen, ontstaat er één centrale plek waar 
alle ondersteuning en kennis op het gebied van 
mantelzorg en vrijwilligerswerk in het Land van 
Cuijk samenkomt. Dat betekent kortere lijnen 
en sneller schakelen, om zo samen nog betere 
ondersteuning te bieden aan mantelzorgers, vrij-
willigers en professionals. 

Voor de inwoners en professionals waarmee de orga-
nisaties samenwerken verandert er niets. Zij blijven 
dezelfde vertrouwde gezichten zien en kunnen 
terecht bij de bekende websites. In de loop van 2021 
gaat Sociom de dienstverlening voor mantelzor-
gers en vrijwilligers(organisaties) verder versterken en 
komt er ook een nieuwe naam en huisstijl.

Bereikbaarheid
Inwoners en professionals kunnen Sociom telefo-
nisch bereiken via 0485- 700500 of per e-mail via 
info@sociom.nl. Centrum Mantelzorg is ook per mail 
bereikbaar via mantelzorg@sociom.nl. Of neem een 
kijkje op één van de websites: www.mantelzorglvc.nl, 
www.blinkuit.nl en www.sociom.nl. 

Wat de effecten van corona ook zijn: So-
ciom helpt

Het is een heftige tijd waarbij iedereen wordt 
geraakt door het coronavirus. Door eigen ziek-
teklachten of overlijden in de naaste omgeving, 
maar ook door de effecten van de maatre-
gelen die nodig zijn om het virus te bestrijden. 
Bij Sociom kunnen mensen altijd terecht 
voor een gesprek, praktische hulp, advies of 
ondersteuning.

Het coronavirus is inmiddels al maanden onder 
ons en dat heeft grote gevolgen voor veel mensen. 
Mensen maken zich zorgen en dat is begrijpelijk. Ze 
hebben geliefden verloren, kampen met klachten 
omdat ze zelf ziek zijn geweest, lopen vast omdat ze 
weinig kunnen doen, voelen zich verloren of maken 
zich zorgen over werk, inkomen of de toekomst. 
Sociom biedt ondersteuning en een luisterend oor.
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“De sluisdeuren hebben ons geïsoleerd, verbonden, 
verdriet gegeven, ze brachten angst en hebben ons 
ook tot nadenken gezet,” vertelt Chantal Simons, 
Senior Verpleegkundige B2. “Aan de ene zijde 
bevindt zich de balie van de afdeling, aan de andere 
zijde de verpleegkamers. Voordat we de cohortafde-
ling opgaan moeten we isolatiekleding aantrekken. 
In de sluis ontdoe je dan weer van die kleding.” 
Chantal stapte met de vraag; “hoe kunnen we de 
deuren minder beladen maken?” naar de Vrienden 
van het Maasziekenhuis. “Ik wilde de angst voor de 
deuren wegnemen en ombuigen naar wat moois.”

Het idee ontstond de deuren te beschilderen. 
Samen met haar collega bedacht Chantal wat dit 
dan zou moeten zijn. Uiteindelijk kwamen zij tot het 
besluit dat dit vogels moesten worden. “Naast dat 
dit past in de huisstijl, staan vogels voor vrijheid, 
uitvliegen en je vleugels spreiden. Maar soms moet 
je langer op je nest blijven zitten, dus thuisblijven, 
om dit te kunnen bereiken. Een nieuw gebouwd 
nestje moet laten zien dat we vooral samen aan iets 
bouwen. Kortom voor ons zitten er meerdere bete-
kenissen in deze keuze.”

Toen Chantals’ kinderen thuis kwamen van hun 
school, basisschool Laurentiushof in Vierlingsbeek 
en zeiden; hey mam, jouw Vrienden van het 
Maasziekenhuis waren op school, we gaan 
proberen geld in te zamelen, ontstond het idee 
een koppeling te maken met de sluisdeuren. “Mijn 
kinderen hebben natuurlijk mijn verdriet gezien 
tijdens de eerste golf en wat het met je doet als je 
op een isolatieafdeling werkt. Daarbij heb ik natuur-
lijk ook uitgelegd dat de afdeling verbouwd werd 
en dat er die sluisdeuren kwamen. Hoe mooi is 
het als ze kunnen zien wat er met hun opbrengst 
gedaan wordt, in dit geval het beschilderen van de 
sluisdeuren.”

Inmiddels zijn de deuren klaar dankzij Berry Geurts. 
“We zijn haar erg dankbaar. Vorige week zag een 
bezoeker niet eens meer aan de buitenzijde dat het 
eigenlijk een akelige sluis betrof. Wij zijn er dus enorm 
blij mee. We hopen door deze mooie zwaluwen op 
de deuren een hele akelige tijd te vergeten. Gelukkig 
heeft die tijd ook hele mooie collegiale vriend-
schappen opgeleverd. Deze isolatie zorgde juist voor 
verbondenheid. Samen staan we sterk.”

Op 31 december konden vanwege Corona 
de oliebollenacties van JOC Vierlingsbeek/
Groeningen, Fanfare St. Cecilia Maashees 
en Koninklijke Fanfare St Cornelius Vortum-
Mullem helaas geen doorgang vinden. PLUS 
Verbeeten schoot samen met haar klanten te 
hulp en dit heeft per vereniging €201,65 opge-
leverd. PLUS Verbeeten en de aangesloten 
verenigingen danken de klanten voor de steun 
en hopelijk heeft iedereen genoten van de 
oliebollen en appelbeignets!

Op de foto van links naar rechts: John Rühl van 
Koninklijke Fanfare St. Cornelius Vortum-Mullem, 
Hans Hendriks van JOC Vierlingsbeek/Groeningen, 
Ruud Peeters van PLUS Verbeeten en Evelien 
Jansen van Fanfare St. Cecilia Maashees.

De papa van onze groep is 40 jaar 
geworden. Safe’n Harrie proficiat. 
Veertig jaar degelijkheid, 
zekerheid en veiligheid.

- Je behoefte doen in de warming up deed je al 
als jong NEC-talent, nu nog steeds als trage oude 
vent – wat zeg je graag in elke kroeg: “doe maar 
gewoon dan doe de al gek genoeg” - knakwor-
sten als ontbijt voor de tent, papa onze gouden 
vent -   Prins van het Keieschietersrijk, en wij 
moesten meedoen met dat gezeik – Als cadeau 
gaan we binnenkort weer een keer naar de E-Dry, 
een WaterJoe met kick de kelder in dan ben jij ook 
weer blij - Alaaf, Fraxinus en de Flexers
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Werkgroep Overloon War 
Cemetery

Even een update vanuit onze werkgroep. 
Samen met de Veteranen van Boxmeer en 
Sint Anthonis, hebben we afgelopen kerst 
weer kaarsjes geplaatst op alle 281 graven. 
Ondanks de Corona maatregelen zijn vele 
mensen op kerstavond en 1e kerstdag, gaan 
kijken, naar dit prachtige en indrukwekkende 
gebeuren.

Zoals U weet zijn we bezig om bij ieder 
graf een foto van de gesneuvelde militair te 
vinden. Momenteel zitten we op 48 foto’s en 
het aantal loopt nog steeds gestaag op. Als 
er nog mensen zijn, waarvan de familie in de 
jaren 60 een graf geadopteerd heeft en die 
nog niet zijn benaderd door onze werkgroep, 
dan kunt u nog steeds contact opnemen via 
onderstaande gegevens. Wij danken diegene 
hartelijk, die dat al deden. U hielp ons enorm!

Oproep:
Het is een enorme klus, zelfs mogelijk ietwat 
onderschat. Vandaar een oproep aan mensen 
om onze werkgroep te komen versterken. Het 
is belangrijk dat U met een computer om kunt 
gaan, mogelijk een beetje Engels spreekt en 
schrijft. Het is extra fijn als u ervaring heeft 
met zoeksystemen., zoals Ancestry.com en 
myheritage.com. (niet absoluut noodzakelijk). 
Ook Facebook heeft al meerdere malen tot  
verrassende resultaten geleid.

Daarnaast zijn wij op zoek naar iemand die 
ons wil helpen met het bouwen van een (twee-
talige) website.
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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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

� adverteren
doet verkopen

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Heeft U interesse in dit prachtige en dankbare 
werk, meldt u zich dan aan bij:

Leo Janssen tel. 06 53693428
Of per mail
Overloonwarcemetery@gmail.com
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821























� adverteren
doet verkopen

� adverteren
doet verkopen

 

 
 

 
 

 
 

 

SHOWROOM + WINKEL   
TIJDELIJK GESLOTEN            

TIJDENS DE LOCKDOWN 

AFHALEN IS MOGELIJK! 
BESTELLINGEN GRAAG 

TELEFONISCH OF PER MAIL 
DOORGEVEN. 

Wij wensen u veel gezondheid! 

TEAM ABC-Afbouwcentre 
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Past Metameer
        bij jou?        bij jou?        bij jou?

Ga zelf 
op onder-

zoek uit

vmbo Mavo
havo vwo
jenaplan

Tweetalig
onderwijs

locatie jenaplan Boxmeer
locatie Stevensbeek

Ga je naar de middelbare 
school en wil je weten of 

Metameer iets voor jou is?

Kijk dan op metameer.nl

Je vindt er info over onze school, 
over de informatieavonden en je 
maakt online kennis met ons. 
Geef je op voor een masterclass 
tweetalig onderwijs of vraag een 
gesprek aan!

Zien of spreken we je binnenkort?
Je bent welkom!

        bij jou?

EEN MOOIE 
HERINNERING IS 
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die 

bij de overledene, familie  

en vrienden past.
Bel 24/7  

0478-515221 briensveld.nl

Warme Bakker Degen
Reclame: 18 t/m 23 januari
  ¾ Joegoslavische kers € 9,50 
  Pompoenpitbrood € 2,65 
  4 Kwarkbollen + 1 gratis

Reclame: 25 t/m 30 januari
  ¾ Appelspeciaal € 9,50
	  Rozijnenbrood klein € 2,10
  Tarwebrood € 2,10

 

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

Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

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

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen
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Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
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doet verkopen

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

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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Belangrijke telefoonnummers:

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

 

Showroom elke zaterdagmorgen open     
van 9:00 tot 12:00 uur.                                
Wilt u op een andere dag langskomen, 
maak dan even een afspraak 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

www.everscv.nl

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

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

16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

Duurzame oplossingen
& onderhoud in

water, gas, CV en sanitair

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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


