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Foto A00717 uit de collectie De Oude Schoenendoos.

Aloysiusklooster.
In 1886 liet de toenmalige pastoor van 
Vierlingsbeek, Antoon van Welie, het St. 
Aloysiusklooster bouwen voor zusters van de 
orde JMJ, de orde van Jezus Maria Jozef. Het 
klooster stond aan de Kreupelstraat, die liep 
nl. toentertijd door tot aan de huidige Willem 
I-straat. Hier begonnen de zusters met onderwijs
voor meisjes in de school die links tegen het
klooster was aangebouwd. In 1904 kwam er ook
een naaischool. Omdat er nog geen leerplicht
was kwamen meisjes uit Overloon, Maashees
en Holthees ook hier naar school. In 1920 telde
de school 6 klassen. Er was sinds 1910 ook een
bewaarschool voor 4 tot 6-jarigen, deze was
gemengd.

In 1928 werd door pastoor Jansen voor armen 
een verpleegtehuis gesticht in het gedeelte tussen 
klooster en kapel. Later woonden hier bejaarden. 
De meisjesschool had zoveel geleden van de 
oorlog, dat de resten hiervan werden afgebroken. 
Tijdens de bouw na de oorlog van de nieuwe 
meisjesschool aan de Laurentiusstraat gingen 
de meisjes en de jongens om en om naar de 
jongensschool aan de Grotestraat. Na deze tijde-
lijke huisvesting konden de meisjes naar hun 
eigen school. In 2 oude lokalen bleef tot in de 
jaren vijftig de bewaarschool, totdat de nieuwe 
kleuterschool “Mariahof” gebouwd was. Later 
werd dit “t Höfke”.

Het 25-jarig en 50-jarig jubileum van het klooster 
werd telkens groots gevierd door de dorpsge-
meenschap. Zo ook in 1961 het 75-jarig bestaan, 
maar slechts 2 jaar later namen de zusters 
afscheid van Vierlingsbeek. 

Na de oorlog kwam de eerste vrouwelijke leek 
aan de meisjesschool, maar na het vertrek van de 
zusters waren er natuurlijk alleen maar leken. De 
scholen bleven echter nog apart. Dat veranderde 
in 1973 toen er ook een ander schoolbestuur 
kwam. Het kerkbestuur trad terug en maakte 
plaats voor een civiel bestuur.
Het leegstaande kloosterpand werd verbouwd 
om ruimte te maken voor de jeugd: de jeugd-
verenigingen vonden hier onderdak, er was een 
repetitielokaal voor het jongerenkoor, voor de 
eerste oliebollenacties werden hier de bollen 
gebakken. De bibliotheek heeft hier tijdelijk 
onderdak gevonden en tijdens de verbouwing 
van het gemeentehuis zaten hier ook verschil-
lende afdelingen. Het gedeelte tussen klooster en 
kapel deed ook dienst als tijdelijke woonruimte. 
De kapel diende als onderdak voor de jeugdsoos 
onder de naam “t Kapelleke”.

In 1983 viel het gebouw ten prooi aan 
de slopershamer: de nieuwbouw van de 
St.-Laurentiusschool van 1980 moest al uitgebreid 
worden, waardoor er meer ruimte nodig was. En 
bovendien had de jeugd onderdak gevonden in 
de voormalige jongensschool. 
(met info uit “Vierlingsbeek - Groeningen: Kerk en 
Onderwijs” van Ger Verhoeven).

Dit fotobord staat bij het speel/grasveldje voor 
Basisschool Laurentiushof aan de Kloosterstraat.

Kijk voor meer foto’s op 
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
(bv. foto A00511 en A07221).

Peter Verdijk.
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Van de Redactie:

 - De bevers zijn volop bezig! Zowel aan de 
oever van de Maas, bij de Molenbeek en 
bij de Vliegenberg. Overal zijn ze actief en 
zien we afgeknaagde boomstammen. 

 - In onze individueler wordende maat-
schappij wordt het steeds moelijker om 
ons aan de corona-regels te houden. Zeker 
nu de regels zijn aangescherpt, voelen 
velen zich aangetast in hun individuele 
vrijheid. Begrijpelijk natuurlijk! 

 - Maar toch… Nu het gemuteerde virus als 
een razende door het hele land raast, is 
het van (levens-) belang om niet alleen aan 
jezelf, maar zeker ook aan onze medemens 
te denken. Zodat we elkaar over een tijdje 
weer op een normale manier kunnen 
ontmoeten. De persoonlijke beschermings-
middelen, zoals de mondkapjes, zijn er 
niet alleen om uzelf, maar vooral om uw 
medemens te beschermen. 

 - Voor ons allemaal, maar zeker voor de 
senioren onder ons, blijft het belangrijk 
om in contact te blijven met familie en/of 
vrienden. Een telefoontje of video-gesprek 
kan een sombere dag weer even opfleuren. 
Ook digitale initiatieven, zoals het alterna-
tief voor de Liedjesavond, kunnen hieraan 
een steentje bijdragen. Zie ook het artikel 
van Seniorweb waar u enkele suggesties 
vindt voor een leuke spellenavond.

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

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

AGENDA

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

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

2021

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

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen in Joffershof:

30 jan Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
2 feb Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
13 feb Langen Ojjem mit ète van ège Bôjjem:
 aanvang 13.11 uur
27 feb Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
2 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
23 mrt Basisschool Laurentiushof:
 kledinginzameling
27 mrt Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
6 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
20 en RKVV-Volharding:
21 apr Jaarlijkse bloemenactie
24 apr Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
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
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
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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

Op 11 januari jl. bereikte ons het droevige bericht 
van het plotselinge overlijden van onze gildebroeder

Huub Camps

Huub was 35 jaar lang ongekostumeerd gilde-
broeder. Hij droeg het gilde een warm hart toe, wat 
ook bleek bij de totstandkoming van ons clubge-
bouw. Jarenlang heeft hij samen met anderen het 
onderhoud verzorgd van het veldkapelletje aan de 
Voortweg. Wij zijn Huub dankbaar voor alles wat 
hij voor ons gilde gedaan heeft.

Op zaterdag 16 januari is Huub met gilde-eer 
begraven.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden
St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen

Nieuwe leerlingen
schooljaar 2021/2022

Wij laten onze school graag
aan jullie zien!

Kom jij ook samen met je ouders een kijkje nemen 
bij ons op school? Onze leerlingen van groep 8 
geven jullie graag een rondleiding en je kunt ons 
alles vragen over de school.

Wie:
Kinderen geboren tussen 
1 juni 2017 en 31 mei 2018

Wanneer: 
Rondleidingen vinden plaats in 
februari en plannen we samen
in overleg. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar: 
l.weijers@skov-onderwijs.nl. 

Waar:
Basisschool Laurentiushof, 
Vierlingsbeek

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2017 en 31 mei 
2018 én denkt u erover om uw kind op basisschool 
Laurentiushof te plaatsen, dan bent u samen met 
uw zoon/dochter van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen om kennis te naken met onze school. 
Onze leerlingen uit groep 8 zullen een rondleiding 
geven en u kunt de school in bedrijf zien. 
Heeft u geen behoefte aan een rondleiding en wilt 
u uw zoon/dochter wel aanmelden dan vindt u het 
aanmeldformulier op onze site.www.laurentiushof.nl 

Aanmeldformulieren:
Aanmelden kan door een ingevuld aanmeldformulier 
voor 8 maart te mailen naar: 
l.weijers@skov-onderwijs.nl

VAN HARTE WELKOM !
Team basisschool Laurentiushof
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      Carnavalszaterdag 13 febr. 20:11 uur 

NIEUWS !!!! 
 En……de avond al in de agenda staan?  
 

De voorbereidingen voor 13 febr. zijn in volle gang en het gaat 
een geweldige avond worden vol met muziek, dans, sketches, een ‘K wet ’t quiz, 
interviews en zo meer.  
Aow Prins Ton en Aow Prins Ger gaan de avond live presenteren in de livestream.   
Hoe kunnen jullie nu op 13 febr. van dit alles gaan genieten?  
De live-stream is te openen vanaf 19:11 uur via www.dekeieschieters.nl of via facebook 
www.facebook.com/cvdekeieschieters of www.facebook.com/ZEVierlingsbeek 

Ja en dan het HET LANGEN OJJEM  ÈTE & PROOST PAKKET 
De avond start om 20:11 en duurt tot zeker 22:41. Om de avond ‘mit un goeie bôjjem’ 
goed door te komen is er een tweepersoons drank- en èètpakket samengesteld. De hele 
avond is gratis maar door het kopen van dit pakket steunen jullie toch de organisatie in 
de kosten van deze avond.  Het pakket is voor 2 personen en kost  € 15.00                 
Hoe kunnen jullie dit pakket bestellen?  
Bestellen en betaling via www.vierlingsbeek-groeningen.nl tot vrijdagavond 12 febr. 11 minuten over 11 
( 23:11u.)  Klik verkoop/verhuur aan en de rest zal snel duidelijk zijn. Via foto’s is te zien wat de inhoud 
van het pakket is. Jullie kunnen een wijn of bierpakket bestellen met lekkere hèpkes. In dit pakket zit ook 
een BUNNEKE .. een verrassingsbunneke woar ge moie prieze mit kunt winne. Houd dit dus de hele avond 
bij de hand want mit ut bunneke kriede misschien nog iets moi’s of lekkers. Jullie hoeven zelf het pakket 
nergens te gaan halen want op zaterdagmiddag tussen 12:00- en 17:00 u. wordt het pakket bij jullie thuis 
bezorgd. 
Lees het laatste nieuws in de komende Globaal.  
Bij vragen of informatie neem contact op met 
Rob van Berlo:    info@dekeieschieters.nl  0657518055                                                                                             
Arnold Heuven:  heuven@getreidekoenig.com 0653228657                                                                                         
Joop Verbeeten: joop@plusverbeeten.nl 0654661196  
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Meld je aan voor de BLENDED 
BASISTRAINING POSITIEVE 
GEZONDHEID!

Beste relatie van Fysiotherapie van Dongen,

Het jaar 2021 staat voor onze praktijk in het 
teken van verbinding. Vanuit onze brede kijk 
op gezondheid hebben we de afgelopen 42 
jaar een ruim netwerk aan zorgprofessionals 
mogen opbouwen. Vanuit onze visie zijn wij 
bijzonder gemotiveerd om het concept Positieve 
Gezondheid in onze praktijk te integreren. En 
het liefste niet alleen in onze praktijk maar in ons 
hele verzorgingsgebied. Omdat dat is waarover 
Positieve Gezondheid gaat: breder kijken, anders 
verwijzen en samenwerken. Dit kunnen en willen 
we dan ook niet alleen doen! Daarom ben ik 
verheugd om het volgende aan te mogen bieden:
Ben jij coach, zorgprofessional, super-
marktmanager, (sport-)masseur, pedicure, 
schoonheidsspecialiste, bestuurslid van een 
dorpsgerelateerde organisatie, ondernemer, 
onderwijsprofessional of betrokken burger en 
spreekt Positieve Gezondheid jou aan? Dan 
kunnen we samen deelnemen aan de blended 
basistraining Positieve Gezondheid voor slechts 
EUR 50,= p.p.   Dit is een online training (e-lear-
ning) en twee reflectiebijeenkomsten van ieder 
3,5 uur. De online training leert je alles over het 
gedachtegoed van positieve gezondheid, heeft 
een doorlooptijd van zes weken, neemt ongeveer 
vijf uur in beslag en kan in flexibele delen 
gevolgd worden. Buiten het implementeren van 
positieve gezondheid in jouw eigen situatie levert 
dit een bijdrage aan verbinding en samenwerking 
en daarmee het implementeren van positieve 
gezondheid in ons verzorgingsgebied. Voor meer 
informatie over positieve gezondheid kijk op
www.iph.nl .

De training is onderdeel van het scholings-
plan Positieve Gezondheid dat in opdracht van 
de Provincie Limburg is ontwikkeld en nu door 

subsidie van hen aangeboden kan worden voor 
dit lage tarief. Wij kunnen daarvan ook profi-
teren omdat veel Limburgers ook gebruik maken 
van de voorzieningen in ons mooie dorp of er 
werkzaam zijn. Wij doen als voltallige praktijk 
mee, jij ook?
Je kunt je aanmelden door vóór 16-02-2021 een 
mail te sturen naar fysio.dongen@planet.nl 
Ook voor vrijblijvende informatie.

Met positieve groet, 

Wouter van Dongen
Fysiotherapie van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven!”

Ingezonden artikel 

Berekeningen die ik tegenkwam 
op de site van de Dorpsraad. 
 
Ik heb alle berekeningen zoals die zijn doorge-
geven aan de Dorpsraad door onderzoeksbureau 
Laride eens nagekeken en moet dan tot de 
conclusie komen dat er hier en daar toch dubieuze 
cijfers gebruikt worden die door mij niet te 
begrijpen zijn. 

Bijvoorbeeld de koopsom van Concordia staat 
genoteerd op 1.900.000 euro. Naar mijn weten 
is er aan Laride nooit een bedrag genoemd. Dan 
staat er bijvoorbeeld in het overzicht: renovatie 
nieuwbouw 165.000 euro voor de nieuw te 
bouwen zaal van de Joffershof, hier is helemaal 
niks mis mee. Als men 1 pagina naar beneden 
scrolt ziet men de pagina van Concordia. Daar 
nemen we wat puntjes uit. Daar staat bovenaan 
‘renovatiezaal te renoveren’ voor het te verwaar-
lozen bedrag van  420.000 euro voor een al kant 
en klare zaal. Natuurlijk zou er wat opgeknapt 
moeten worden! Dan zaal ruimte kerk, mag 
546.000 euro kosten en gezien het werk wat 
er mee gemoeid is, is daar niets mis mee voor 
300 m2. Dan komen we bij de 2 kleine verga-
derruimtes (op de verdieping ook 2) in de 
kerk nieuw te bouwen. Kosten 140.000 euro. 
Helemaal goed natuurlijk voor de kerk. Dan 
hebben we 2 kleine zaaltjes achterkant links en 
rechts bij Concordia. Deze moeten van Laride 
gerenoveerd worden voor het luttele bedrag van 
189.000 euro. Ja, er valt natuurlijk altijd iets te 
verbeteren, maar voor dit bedrag bouw ik een 
compleet huis!

Dan tussendoor nog de algemene verkeers-
ruimte in de kerk. Dit mag met ±40 m 62.500 
euro kosten, niets verkeerds aan. Echter 
bij Concordia is de algemene verkeers-
ruimte ±90m2 compleet in orde. Inclusief 
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alle goedgekeurde voorzieningen die voor dit 
moment gelden, maar die moet voor maar liefst 
224.000 euro gerenoveerd worden. Zo kan 
ik alle bedragen die op deze lijsten staan wel 
doornemen, maar dat kunt U ook door naar de 
site van de Dorpsraad MFA te gaan. Als wij zo 
met de getallen omgegaan waren zoals Laride 
nu aan ons toont, hadden ze ons naar huis 
gestuurd. Want hier is duidelijk maar wat op 
papier gegooid wat kant noch wal raakt.  
Verder wens ik allen die aan ons nieuw MFA 
werken veel succes, maar dan zonder Laride, 
want dat kost mijn inziens alleen maar geld. 
 
Een bezorgde inwoner  
(Naam bekend bij de redactie) 

Bedankt papier

Het blank papier ligt lokkend open
ik vlucht weg in mijn gedachten en zie
uit mijn pen vloeien de woorden
ik, kleine slaaf van poëzie

papier is heel geduldig
het onderwerpt zich aan jouw wil
papier is zo betrouwbaar
het koestert je geheimen heel stil

bedankt papier, eens was je blanco
onbeschreven smetteloos wit
nu staan er letters, woorden, zinnen
in de vorm van een gedicht

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

Berichten uit het veld

Tijdens de eerste dagen van januari lijkt het toch 
echt een beetje winter te worden.
De temperatuur overdag komt niet veel hoger 
dan 3 graden en er waait een koude noordoosten 
wind. Door de regen van de afgelopen dagen zijn 
de mollen gedwongen hun voedsel steeds hoger 
in de bodem te zoeken. Overal zijn nu duidelijk de 
zo bekende molshopen te zien. Mensen met een 
gazon worden daar helemaal niet blij van.
Het is tijd voor een wandeling door het dorp. 
Door het koude weer trekken de vogels vanuit 
de bossen steeds meer naar de parken en tuinen 
dichterbij de bebouwing. Vooral als er voer 
voor hen aangeboden wordt. In de tuinen waar 
dit gebeurd zie je grote groepen Huismussen, 
Koolmezen en Pimpelmezen. Dankbaar maken ze 
gebruik van het aangeboden voedsel. Ook Merels 
komen graag op het voedsel af. Hun aantal is 
hoger dan het in jaren geweest is. Ze lijken zich 
aardig hersteld te hebben van het Usuto virus. De 
Merel mannetjes beginnen al mooi diepzwart te 

kleuren met een oranje-gele cirkel om het oog en 
een oranje-gele snavel. De vrouwtjes blijven hun 
hele leven bruin-zwart.
Ik hoor van dorpsgenoten dat er ook veel 
spechten gezien worden in het dorp. Vooral de 
Grote Bonte Specht en de Groene Specht komen 
graag naar de tuinen als daar voedsel aange-
boden wordt. Mijn wandeling gaat verder door het 
Makkenveld. Op een paaltje zit een Torenvalk uit 
te rusten. Zojuist stond hij nog te bidden boven de 
groenstroken.

Torenvalk biddend

Wellicht heeft hij een oogje op de mollen en 
muizen die nu dicht onder het oppervlak hun 
holletjes graven. Een onvoorzichtige mol of muis 
die zich even boven de grond laat zien is dan 
meteen de klos. 
Grote groepen Groenlingen, Putters en Vinken 
vliegen op van het veld links van mij. Op de akker 
van een boer groeit veel melde en raapzaad en 
daar profiteren deze zaadeters volop van. Heel 
mooi om te zien, want het zijn er honderden.
Even verderop zie ik dat het water in de 
Molenbeek nog steeds hoog staat. De Bevers 
hebben hun dam dus nog steeds in stand kunnen 
houden.
Maar blijkbaar hebben ze niet genoeg aan de 
Molenbeek, want op de hoek van Op den Bosch 
- Vliegenberg hebben ze een aantal bomen omge-
knaagd. Heel duidelijk zijn de tandafdrukken te 
zien in de spits afgeknaagde boomstammen.

Bever knaagsporen
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De Wijkagent

Als wijkagent wil ik zijn waar ik hoor te zijn; in de 
wijk. Door de reorganisaties binnen de Nationale 
Politie zijn er echter steeds minder politiemensen 
waarmee het brede scala aan politiewerk moet 
worden uitgevoerd. Dat houdt helaas in, dat wij 
als wijkagenten ook vrijwel enkel nog in de nood-
hulpsurveillances worden gepland. Dit betekent 
dat wij ons werk in de wijk met regelmaat moeten 
afbreken omdat wij naar een (spoed)melding 
moeten. Ik hoop dat u daar begrip voor op kunt 
brengen, het zijn krachten waarop wij helaas geen 
invloed hebben. Daar waar mogelijk probeer ik in 
de wijk er voor u te zijn. Dus mocht u ergens mee 
zitten, iets willen melden of bespreken laat het 
mij weten! Wij hebben u als burger hard nodig als 
onze extra oren en ogen. Dus ziet u iets verdachts, 
schroom niet om dit te melden 0900-8844 of (in 
noodgevallen) 112.

Met vriendelijke groet, uw wijkagent
Cyril van den Bosch 

Mijn wandeling gaat verder richting de 
Watermolen. Ook hier staat het water hoog. 
Daardoor zijn er nu weinig vogels te bekennen. In 
de appelboomgaard aan de overkant van de weg 
doen Kramsvogels en Koperwieken zich tegoed 
aan de appels. Sommigen hangen nog aan de 
bomen, maar de meesten liggen half verrot op de 
grond. De vogels vinden dat blijkbaar heel lekker. 
Het is tijd om terug te wandelen naar onze eigen 
tuin.
Met spanning wacht ik op de Nationale Tuinvo-
geltelling die dit jaar van 29-31 januari plaats vindt. 
Ik ben benieuwd welke bijzondere vogels ik dit jaar 
kan melden.

Op www.vogelbescherming.nl 
kunt u lezen hoe u hieraan mee kunt doen. Er is 
ook een schat aan 
informatie te vinden over vogels en hoe deze te 
herkennen zijn.

Ton van den Berg

Column vitaliteit (23)

“Positieve gezondheid”

Zeker in tijden als deze hebben we behoefte aan 
positiviteit. Maar… bestaat “positiviteit” eigenlijk 
wel? Wat mij op dit moment namelijk opvalt is 
dat mijn spellingscontrole het woord “positivi-
teit” niet herkent. Ik besluit op onderzoek uit 
te gaan en zoek het woord op in de “Dikke van 
Dale”: geen resultaat. Ik denk bij me zelf: “het zal 
toch niet waar zijn dat het woord negativiteit wel 
bestaat”, en ik voer dit woord ook in. Gelukkig, 
ook géén resultaat. Blijft vreemd dat beide 
woorden niet lijken voor te komen. Ik besluit om 
verder op onderzoek uit te gaan. Een zoektocht 
op Google levert uiteindelijk de volgende verkla-
ring op: Positiviteit is een bestaand bijvoeglijk 
naamwoord waar “(i)-teit)”(en vaak ook -heid) 
achter is geplakt. Daarmee behoort positivi-
teit (en ook negativiteit) tot een zogenaamd 
rijgwoord. Het is onmogelijk om alle rijgwoorden 
als zelfstandige woorden op te nemen omdat 
een woordenboek dan nog drie keer zo dik zou 
zijn. Op zich een logische verklaring. Aan de 
andere kant is een woord als “specialiteit” wel 
opgenomen in de Dikke van Dale samen met 
“specialisme” en “specialisatie” dus dat is tegen-
strijdig. Mochten er andere talige verklaringen 
zijn dat het woord positiviteit taalkundig niet lijkt 
te bestaan dan hoor ik dit graag van de taalkun-
digen onder u. 

Dan snel terug naar de inhoud van de column. 
Los van het feit of het woord positiviteit 
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taalkundig bestaat heeft positiviteit in 1998 zijn 
intrede gedaan in het medische toepassingsge-
bied van de psychologie. 

Als je mentaal welbevinden uit zou kunnen 
drukken in een getal tussen -10 en +10 dan is 
er sprake van een psychologische “stoornis” als 
het mentale welbevinden zich bevindt ergens 
tussen de -10 en de 0. De klassiekere vormen 
van psychologische interventies richten zich 
daarbij over het algemeen op het verbeteren 
van het mentaal welbevinden in de richting van 
neutraal (0). Positieve psychologie richt zich 
meer op het laten floreren van de mens in totali-
teit en het mentaal welbevinden in het bijzonder. 
Dus van 0 in de richting van +10! Hierbij staan 
de volgende psychologische basisbehoeften 
centraal: Competentie (iets voor elkaar krijgen), 
verbondenheid (contact, ergens bij horen) en 
autonomie (eigen regie voeren).

Hier zijn veel interventies uit voort gekomen die 
de mens in zijn kracht kunnen zetten en vanuit 
die visie de uitdagingen van het leven beter het 
hoofd kunnen bieden.

In 2009 werd het concept Positieve Gezondheid 
geïntroduceerd. Een concept wat uitdaagt 
om op een andere manier naar gezondheid te 
kijken. Uiteindelijk is er hierdoor een nieuwe 
definitie voor gezondheid ontstaan. De nieuwe 
definitie van gezondheid komt voort uit twijfel 
over de “oude” definitie van gezondheid van de 
World Health Organisation (WHO) uit 1948. De 
oude definitie luidt als volgt: “een toestand van 
volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbe-
vinden”. Door de toegenomen levensverwachting 
stijgt ook het aantal chronische aandoeningen 
en zijn al deze mensen volgens de oude definitie 
ziek. Bovendien was er de discussie of gezond-
heid uitgedrukt kan worden als “toestand” of 
beter uitgedrukt kan worden als een “vermogen”. 

De nieuwe definitie die uit deze discussie voort 
gekomen is luidt: “het vermogen om je aan te 
passen en zelf te beslissen hoe om te gaan met 
de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen 
van het leven”.
In het kort gezegd:
Oude definitie: de afwezigheid van ziekte.
Nieuwe definitie: de aanwezigheid van vitaliteit; 
het vermogen je aan te passen.

Deze definitie sluit aan op mijn persoon-
lijke en holistische visie op gezondheid. We 
worden hierbij aangesproken op ons vermogen 
tot actie en niet benaderd als passieve zieke 
of als patiënt. Bovendien betekent Positieve 
Gezondheid dat iemand zingeving ervaart en 
vaardigheden heeft ontwikkeld om de uitda-
gingen van het leven aan te kunnen.

De kracht van het concept zit uiteraard niet 
alleen in het veranderen van een definitie van 
gezondheid. De kracht zit hem in de praktische 
implementatie van het concept. Het concept 
leent zich uitstekend om lokaal in te zetten 
en op deze manier een positieve bijdrage te 
leveren aan de vitaliteit van deze regio. Om dit 
handen en voeten te geven ben ik aangesloten 
bij het netwerk Positieve Gezondheid van de 
Noordelijke Maasvallei (www.netwerkpositie-
vegezondheid.nl). Na mij ingelezen te hebben, 
enkele gesprekken te hebben gevoerd en een 
online bijeenkomst te hebben bijgewoond ben ik 
overtuigd van de kracht van dit gedachtegoed. 
Op www.iph.nl vind je meer informatie over het 
concept.
Ik begon de vorige column met de woorden: 
“lees deze column als een cadeau voor jezelf…”. 
Dit geven van een cadeau is mij goed bevallen. 
Daarom vind je ergens anders in deze Globaal 
een nieuw cadeau. Dit cadeau heeft alles te 
maken met de implementatie van Positieve 
gezondheid hier in de regio; het is aan jou om 
deze uit te pakken.

Feedback of suggesties voor een eventuele 
volgende column? Laat het me weten door een 
mail te sturen naar fysio.dongen@planet.nl of 
doe een briefje in de brievenbus. 

Met sportieve groet,
Wouter van Dongen

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

Groeningen: geen gehucht en 
geen dorp 
deel 15.

1880 - 1900. Landbouwcrisis
In Europa brak een grote landbouwcrisis uit. 
Goedkoop graan overspoelde de Europese 
markten vanuit de Verenigde Staten, waar de 
burgeroorlog was geëindigd en mechanisering 
was ingevoerd. De graancrisis werd gevolgd 
door een suikercrisis, veroorzaakt door over-
productie en afnemende vraag.

De invoering van kunstmest versterkte de land-
bouwcrisis. De boeren in onze streek werden 
ook zwaar getroffen door de landbouwcrisis. 
Door import uit Denemarken zakte de boterprijs 
van fl. 70,- per vat naar fl 40,- per vat. 
Rundvlees werd met koelschepen geïmporteerd 
uit Argentinië.
Vooral op de schrale gronden had de crisis 
grote gevolgen. Om uit de situatie van armoede 
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en achterstand te geraken moesten de boeren 
gaan moderniseren. Een proces dat zich in 
andere streken, o.a. in de Verenigde Staten, 
al in snel tempo voltrok. Over geld om nieuwe 
investeringen te doen, beschikten ze niet, over 
veel kennis op dit gebied evenmin.
De oplossing lag in een bundeling van de 
krachten van alle boeren tezamen. Voor deze 
maatschappelijke groepering, zonder kapitaal, 
met alleen een klein lapje grond en een of 
enkele koeien, kon het moderne, als redmiddel 
uit armoede en achterstand, alleen worden 
bereikt door samenwerking. 
Zo ontstonden als vanzelf de coöperaties.
De Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond 
(NCB) werd op 17 augustus 1896 opgericht als 
organisatie die de belangen van de boeren-
stand behartigde.
In de daarop volgende eeuw heeft de NCB haar 
stempel gedrukt op de agrarische ontwikkeling 
van de regio en de provincie Noord-Brabant.

De zuivelcoöperaties: 
In Groeningen werd de roomboterfabriek 
Wilhelmina opgericht in 1887. 
Dit fabriekje zou hebben gestaan achter de 
zaal van het huidige café “De Zandpoort” of 
op de plaats van het achterste deel van de 
zaal van dit café. In 1915 gingen dit fabriekje 
op in St. Laurentius in Vierlingsbeek aan de 
Molenweg. Grote animators voor de oprichting 
waren Burgemeester Jenniskens en Piet van 
den Bosch. In 1972 werd de fabriek opgeheven 
nadat er een samenwerking tot stand kwam 
met Campina.

Voor de ontwikkeling van de agrarische sector 
was veel geld nodig iets wat de vele boeren in 
Brabant en ook in Groeningen en Vierlingsbeek 
niet of onvoldoende hadden. Daarvoor werd de 
Boerenleenbank opgericht.
Bestuur bij de ingebruikname van de 
Boerenleenbank in april-juli 1920

Op 4 maart 1917 besloot de ledenvergadering 
grond aan te kopen voor de prijs van fl 2. 250 ,- 
van J. Thijssen in de Spoorstraat ten behoeve 

van de bouw van een nieuwe Boerenleenbank. 
Voor de bouw werd fl 6.000, - uitgetrokken. 
Het gebouw stond op vrijwel dezelfde plaats 
waar nu de Bibliotheek gevestigd is en waar 
voorheen de Rabobank gevestigd was.. 

Zo werden er coöperaties opgericht voor vee 
verzekeringen ( vee fonds genoemd, opgericht 
in 1891), slachterijen, fokkerijen voor kippen 
en varkens, voor gezamenlijk werktuig gebruik. 
Maar ook coöperaties o.a. voor aan- en 
verkoop van granen, veevoer en kunstmest. 
Verder veilingen voor de afzet eieren, groenten 
en fruit. Zodoende was men verzekerd van de 
afzet tegen een optimale prijs en ontstond er 
een betere concurrentie. Geleidelijk ontstond 
er een nieuw elan en verbeterde de finan-
ciële positie van de inwoners. Ook werden er 
stamboek- en KI-verenigingen voor varkens en 
koeien opgericht, dit om de productie van de 
dieren te verbeteren en aan te passen aan de 
vraag.

Allereerst wensen wij u een mooi 2021 toe, 
met veel bezoekjes aan onze site. In deze tijd 
is er meer gelegenheid om de site te bekijken, 
foto’s te herkennen en een mailtje te sturen 
om een bericht kenbaar te maken. We zitten 
klaar om u antwoord te geven.

Meester Verdijk heeft veel oude schoolfoto’s 
uitgezocht en benoemd. De foto’s staan nog 
niet allemaal op de site, er wordt hard gewerkt 
om bij het uitkomen van deze Globaal toch 
een groot deel geplaatst te hebben. Mocht er 
hier of daar geen naam bekend zijn, kijk met 
ons mee en geef de namen die u weet even 
door.
Hieronder weer twee foto’s waarvan we niets 
weten. Kent u de namen en waar zij genomen zijn? 
Wij horen het graag. Via de site kunt u mailen. De 
eerste is nummer A19819, de tweede A20434
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A19819

A20434

Veel plezier met 
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

THEI KNOEP.

Zo heette hij niet.
Zijn officiële naam was Theo Cornelissen.
Hij woonde in Vortum, maar was daar niet geboren. 
Had zich daar gevestigd na zijn huwelijk met een 
inwoonster van Vortum.
Kwam van Nijmegen die kanten. Dat verried zijn 
tongval overduidelijk.
Thei Knoep had zijn bijnaam waarschijnlijk te 
danken aan zijn aanzienlijk reukorgaan. 
Was buschauffeur. Door de week reed hij werkvolk 
voor de fabrieken in Helmond en Eindhoven naar 
het werk aldaar en weer terug.

’s Zondags - wij bevinden ons eind vijftiger, begin 
zestiger jaren van de vorige eeuw - vervoerde hij 
om de veertien dagen het standaardteam van 
Volharding met wat bestuursleden en enkele 
supporters naar de plaatsen waar de uitwedstrijden 
gespeeld moesten worden.
Thei Knoep droeg ’s zondags ook zijn chauffeursuni-
form. Duifgrijs met koperen knopen. Een platte pet 
in dezelfde kleur als het pak rustte op zijn kalende 
schedel.

Thei rookte zware sjek en hield van een stevige pot 
bier.
Als hij Volharding moest rijden parkeerde Thei zijn 
bus ruimschoots voor het tijdstip van vertrek voor 
café Pietje Thijssen en ging daar naar binnen om er 
een paar naar binnen te schuiven. Niemand in die 
tijd die er aanstoot aan nam.
Als iedereen die er toe deed was ingestapt, 
reed Thei Knoep Vierlingsbeek uit, in zuidelijke 
richting. Volharding speelde bijna uitsluitend tegen 
Limburgse teams.

Eén man moest nog worden opgehaald. En niet 
de minste. Jaap Roosen, secretaris van de club en 
in feite de machtigste man binnen de vereniging. 
Voorzitters kwamen en gingen, secretaris Roosen, 
de spin in het web, bleef zitten,
Toen Thei Knoep daarstraks met zijn bus wegreed 
bij Pietje Thijssen, was de stoel naast hem onbezet. 
Niemand durfde erop plaats te nemen. Deze stoel 
was immers bestemd voor Jaap Roosen.
Na Jaap thuis opgehaald te hebben op d’n Bosch 
vervolgde Thei Knoep zijn reis zuidwaarts.
Zo ook die zondag ergens in het voorjaar van 1960.
Lekker zonnetje aan de hemel. Graadje of twintig.
Frans Verhoeven en Jan Denen behoorden ook tot 
de selectie van Volhardings vaandelteam.
Zij rekenden er vast op die middag te spelen. 
RKGFC (Grubbenvorst) stond op het programma.

Wordt vervolgd.
Nelson.

Online spelletjes spelen
Dol op spelletjes? En niet altijd iemand in de buurt 
waarmee je kunt spelen? Of heb je er zin om eens 
tegen anderen te spelen die je niet kent? Het internet 
of een app bieden uitkomst.

Online bordspelletjes:
Rummikub en Scrabble zijn populaire 
bordspellen die je ook online kunt 
spelen. De makers van Rummikub 
hebben tegenwoordig een eigen app 
die te downloaden is in de App Store en Play Store. 
Om het spel op je computer te spelen ga je naar 
https://rummikub-apps.com/?cb=37
Ben je een fanatiek Scrabble-speler, dan ken je 
ongetwijfeld de app Wordfeud. Net als bij Scrabble 
draait Wordfeud om het maken van woorden op een 
speelbord. Wie de meeste punten heeft wint het spel. 
Ook deze app is te downloaden in de App Store en 
Play Store.
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Online puzzelen:
Zijn sudoku’s, cryptogrammen en 
kruiswoordpuzzels voor jou een fluitje 
van een cent? Dan kun je ook online 
de uitdaging met jezelf aangaan. In de 
App Store en Play Store kun je de app 
Sudoku downloaden en op de computer kun je de 
website Sudokunet.nl gebruiken. Voor kruiswoord-
puzzels, cryptogrammen, woordzoekers en andere 
puzzels kun je terecht op de website https://www.
puzzelstad.nl/

De slimste mens:
Fan van het spelprogramma De slimste mens? En 
benieuwd hoe ver jij komt? Oefenen in je eentje? Of 
een intellectuele krachtmeting met anderen? Voor 
smartphones en tablets is er een app beschikbaar in 
de App Store en Play Store. Alle rondes van het spel 
komen ook in de app aan bod. Samen, maar toch 
online.

Zelf Quizzen maken:
Vind je het leuk om zelf quizjes te maken voor 
vrienden of familie? Ga dan aan de slag met Kahoot, 
een multiple choice quiz, waarbij er een spelleider is 
en de rest van de groep vragen via zijn/haar telefoon 
beantwoordt. De persoon met de meeste goede 
antwoorden is de winnaar. 

Toch op zoek naar nog andere spellen 
om online te spelen?
Op de website
https://nl.boardgamearena.com/ 
vind je in totaal 175 verschillende spellen die je kunt 
spelen, variërend van kaartspelletjes tot bordspellen. 
De spellen speel je via de internetbrowser, dus je 
hoeft geen app te downloaden. Wel moet je een 
account aanmaken.

MFA Vierlingsbeek: hoe verder?
De dorpsraad heeft op 5 januari jl. ingestemd met 
het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek 
MFA Vierlingsbeek. Het rapport is vervolgens vanaf 6 
januari beschikbaar voor de gemeenschap en tegelij-
kertijd met een aanbiedingsbrief aangeboden aan het 
gemeentebestuur. Met de afronding van het rapport 
is ook een einde gekomen aan de rol van de stuur- 
en klankbordgroep.
Het is nu aan het gemeentebestuur om hierover een 
besluit te nemen. Een naar wij hopen positief besluit, 
dat een basis biedt voor een verdere uitwerking en 
realisatie van een MFA Vierlingsbeek. Tot het moment 
van een besluit willen we echter geen afwachtende 
houding aannemen. Tot dan kan en moet er nog veel 
(voor)werk worden verricht, zodat we niet onnodig 

tijd verliezen en bij een positief besluit meteen en op 
meerdere fronten goed door kunnen pakken.

Samenstelling kernteam:
In deze tussenliggende fase wil de dorpsraad  graag 
een “kernteam” samenstellen, dat door de dorpsraad 
gemandateerd wordt. Dit kernteam geeft een vervolg 
aan, voert de regie op en geeft sturing aan dit “plan”. 

Het is nadrukkelijk de bedoeling om dit kernteam 
samen te stellen met mensen, die een positieve 
bijdrage kunnen en willen leveren op inhoud en 
proces. Tegelijkertijd is het van belang dat in dit 
kernteam ook vertegenwoordigers zitten vanuit de 
diverse geledingen binnen de gemeenschap. 

Zo heeft inmiddels de Stichting Laurentius 
Vierlingsbeek (SLV) toegezegd graag onderdeel 
te willen zijn van dit kernteam. Ook zullen wij de 
Stichting Joffershof benaderen om zitting te nemen in 
dit kernteam.

Het streven is ook om via dit team met één mond 
te blijven communiceren naar de gemeenschap en 
derden. 

Het kernteam zal, wat ons betreft in eerste aanleg  
“met de benen op tafel”  beschouwen wat er allemaal 
op ons afkomt. Wat zijn de aandachtspunten die uit 
het rapport voortvloeien? Hoe denkt  het kernteam 
hierover en hoe gaan we dat “aanvliegen”? Het 
rapport geldt voor het kernteam als vertrekpunt.

De dorpsraad gaat op korte termijn actief op zoek 
naar gegadigden voor dit kernteam. Uiteraard kunnen 
zich daarvoor ook mensen aanmelden. 
Wij zullen u aansluitend zo spoedig mogelijk nader 
informeren over de samenstelling en vorderingen van 
het kernteam.

Dorpsraad Vierlingsbeek
Bas van Treek, secretaris
Dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl

Zeven nieuwe vaccinatielocaties
in regio GGD Hart voor Brabant

GGD Hart voor Brabant opent naast de reeds 
bestaande vaccinatielocatie in Veghel, zeven 
nieuwe vaccinatielocaties in de regio. De locatie 
in ’s-Hertogenbosch opent als eerste eind 
januari.

In de landelijke vaccinatiestrategie wordt onder-
scheid gemaakt tussen vier categorieën priklocaties: 
S-locaties (capaciteit van 400 prikken per dag), 
M-locaties, (capaciteit van 800 prikken per dag), 
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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

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

20% KORTING OP RAAMDECORATIE

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

Actie geldt van 25 januari t/m 6 februari. Vraag naar de voorwaarden.

BEL OF MAIL ONS VOOR EEN (THUIS)AFSPRAAK!

L-locaties, (capaciteit van 1600 prikken per dag) en 
XL-locaties (capaciteit van 2400 prikken per dag).
 
Nieuwe locaties
Er komen naast de reeds bestaande locatie in 
Veghel (L/XL- locatie) nieuwe vaccinatielocaties in 
de volgende gemeenten:
• Tilburg (M/L-locatie)
• ’s-Hertogenbosch (M/L-locatie)
• Boxtel (S/M-locatie)
• Oss (S/M-locatie)
• Boxmeer (S/M-locatie)
• Uden (S/M-locatie)
• Waalwijk (S/M-locatie)
 
Opschaalbaar
Ook de andere zeven locaties moeten opschaal-
baar zijn, als de situatie daar om vraagt. Met hulp van 
de betreffende gemeenten en ondersteuning van de 
Veiligheidsregio’s zoekt GGD Hart voor Brabant op 
korte termijn naar geschikte locaties. Waar mogelijk 
maakt de GGD gebruik van bestaande eigen locaties. 
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821























� 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 

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek
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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: 1 t/m 6 februari
  ¾ Appel € 6,45 
  Waldkornbrood € 2,65 
  Duvelsbrood € 6,30

Reclame: 8 t/m 13 februari
  ¾ Carnavalsvlaal € 9,60
	  Valentijnstaartje € 12,00
  8 Worstenbroodjes + 2 gratis

 

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

24

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

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 

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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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


