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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 2 maart 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 4 24 februari 2021

Met de oprichting van Vrienden van De 
Keieschieters willen wij een zo breed 
mogelijke betrokkenheid krijgen bij alles wat 
met de Bèks-Gruuningse carnaval te maken 
heeft.

Het doel van “De Vrienden van” is om meer 
betrokkenheid te krijgen bij de carnavalsver-
eniging. Dit kunnen carnavalsvierders, leden, 
vrijwilligers, vriendengroepen, particulieren, maar 
natuurlijk ook bedrijven zijn. Iedereen die het 
carnavalsleven een warm hart toedraagt is van 
harte welkom bij

”De Vrienden van De Keieschieters”.

U wordt lid door een jaarlijkse donatie van € 33,-.
Als “Vriend van” ontvangt u aan het begin van 
het seizoen 2021-2022 een jubileumsjaal en 
een entreekaart voor de jubileumfeestavond of 
zittingsavond. Jaarlijks zal worden bekeken wat u 
als Vriend van De Keieschieters ontvangt.

De doelstelling van ”De Vrienden van” is om met 
de opbrengst CV De Keieschieters te onder-
steunen. Daarnaast zouden wij graag een 
beroep willen doen op deze “Vrienden van” om 
als vrijwilliger een steentje bij te dragen aan 
het carnavalsgebeuren, bijvoorbeeld in een 
commissie (niet verplicht). Als dank wordt uw 
naam vermeld op een bord in onze residentie.

Het beheer van “De Vrienden van De 
Keieschieters” ligt bij de sponsorcommissie van 
CV De Keieschieters. Deze commissie geeft 
ook een bestemming aan de gelden, waarop 
“De Vrienden van” een grote invloed hebben. 
De gelden kunnen op allerlei manieren besteed 
worden. Denk bijvoorbeeld aan een fantastisch 
carnavalsevenement, extra aankleding voor een 
carnavalsavond en aanschaf van kleding of mate-
rialen. Hebt u nog ideeën of suggesties? Laat het 
ons weten.

Heeft u interesse?

Stuur dan een mailtje naar 
penningmeester@dekeieschieters.nl. 
Het lidmaatschap gaat elk jaar in per 1 november 
en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Dit eerste 
jaar zal duren t/m 31 oktober 2022! Opzeggen is 
mogelijk tot een maand voor de vervaldatum.
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Van de Redactie:
• Langen Ôjjem van egge bôjjem was een 

groot succes! Onze complimenten aan de 
organisatie. 

• Wat zijn we toch gezegend met onze 
bezorgers! Door weer en wind, zinderende 
hitte en bittere kou bezorgen ze elke 2 
weken ons dorpsblad bij de abonnees. Zo 
ook de afgelopen uitgave, toen de sneeuw 
in het hele land op sommige plekken 
tot ongekende hoogte in de straten lag. 
Het verdelen van de exemplaren naar de 
bezorgers werd op een aangepaste manier 
verzorgd. Op een slee! 

Manjella en familie, Tom, Marja en Riet, 
jullie zijn kanjers!!! 

• Omdat we niet zeker wisten of alle exem-
plaren tijdig bij de abonnees werden 
bezorgd, hebben we voor de zekerheid 
de vorige uitgave ook op onze website 
geplaatst. Zodat iedereen toch op tijd 
uitgave 3 van Globaal kon lezen. 

• Het afgelopen weekend was het alsof de 
winterse kou en sneeuw ver achter ons 
lagen. De temperatuur bereikte hoogtes 
die we pas in de lente zien! Wat een 
verschil met de 2 weken daarvoor. We zijn 
benieuwd wat de rest van het voorjaar ons 
zal brengen. 

PAS GOED OP UZELF EN 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

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen in Joffershof:

27 febr 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
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
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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

Tranen en Leegte,
maar ook liefde en warmte hebben wij

gevoeld door de vele kaarten, bloemen, 
brieven, telefoontjes of door er gewoon voor 
ons te zijn na het overlijden van onze lieve, 

fantastische, zorgzame Moeder, “Ons Mam”, 
Oma en Overgrootmoeder

Marietje Wijnhoven – Pennings

Daarvoor onze hartelijke dank

Het is nu stil, te stil….

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen Wijnhoven

Huize Bloemenhof ( Staaiweg ).
Foto A00429 uit de collectie 
De Oude Schoenendoos.

De foto geeft een beeld van de Maasstraat 
anno 1937 (later Staayweg en nu Staaiweg 
geheten), toen nog een grindweg. In het najaar 
van 1944 zijn nagenoeg alle huizen aan deze 
straat door brandstichting verwoest. Toen de 
inwoners van Vierlingsbeek vanaf maart 1945 
konden terugkeren naar hun dorp, vestigden 
de meeste zich op hun oude plek. Een aantal 
mensen woonde na hun terugkeer aanvanke-
lijk in noodwoningen (o.a. Staaiweg 5, 15, 17, 
21 25 , 10 en 16), waarna een nieuw huis werd 
gebouwd, de meeste wel iets verder van de 
straat af.

Hier op deze plaats liet de familie Frans 
Jenniskens, bewoners van de villa op de 
foto, hun nieuwe huis bouwen, Bloemenhof. 
Daarnaast woonde zadelmaker Pierre Bouten; 
later woonde hier de familie H. Reijnen en 
daarna Wim Jenniskens met een garagebe-
drijf. Verderop stond het huis van Lambertus 
en Carolien Fransen, ook Bertus de Smit 
genoemd. 

Rechts, ter hoogte van de struiken woonde de 
familie Van Etten, vader was werkzaam bij de 
gemeente. Vervolgens kwam het huis van de 
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Update MFA-kernteam

Op 5 januari 2021 is het haalbaarheidsonderzoek 
MFA door de dorpsraad vastgesteld. Op 6 januari 
2021 is het onderzoek voor de gemeenschap 
ontsloten (terug te lezen via www.mfa-vierlings-
beek.nl). Tegelijkertijd is het onderzoek met 
aanbiedingsbrief doorgezet aan de gemeente 
Boxmeer. De dorpsraad is druk doende met 
het verder formeren van een kernteam voor het 
vervolgtraject. Inmiddels is Stichting Laurentius 
Vierlingsbeek daarbij aangesloten. Het bestuur 
van Stg. Joffershof is helaas niet op onze uitno-
diging ingegaan om deel uit te maken van de 
kerngroep. Zij wil eerst besluitvorming door de 
gemeente afwachten. Op 2 februari jl. heeft er 
over het haalbaarheidsonderzoek, op verzoek 
van de gemeente, een gesprek van het voorlo-
pige kernteam met verantwoordelijk wethouder 
Hendriks plaatsgevonden. Wethouder Hendriks 
heeft daarin meegedeeld dat er op 11 maart 
a.s. een werkbijeenkomst voor de gemeente-
raad over dit onderwerp gaat plaatsvinden. De 
werkbijeenkomst is helaas niet toegankelijk voor 
externen. Aansluitend aan dit gesprek zijn door 
de wethouder een aantal aanvullende vragen 
geformuleerd m.b.t. het haalbaarheidsonder-
zoek waarop zij uiterlijk 1 maart a.s. antwoord 
verwacht. Aangezien het niet de bedoeling is 
dat het voorlopig kernteam bij deze werkbij-
eenkomst aansluit worden de vragen en onze 
beantwoording ook aan alle raadsleden toege-
zonden. Tegelijkertijd nodigen wij hen uit voor 
een digitaal vragenuurtje voorafgaande aan 

LATEN WE HET GOEDE 
VOORBEELD GEVEN!!.
Het is weer voorbij, de korte sneeuw- en ijspret!
Voor menig trouwe viervoeter was het één feest: 
rennen, happen en rollen in en door de sneeuw!
Voor de vele (Corona-)puppy's ook heel bijzonder 
en spannend, zo nieuwgierig én leergierig als ze 
vaak zijn...
In de vorige uitgave stond het artikel: Kak in de 
bak.
Door het goede initiatief, het maken en plaatsen 
van de bakken én de inzet van vrijwilligers was het 
sindsdien een stuk aangenamer wandelen over het 
Makkenpad!
Wat mij ( en U wellicht ook..) echter opviel (vóórdat 
er sneeuw kwam) was dat er vooral aan het begin 
van het pad veel (grote) hondendrollen lagen.
Klopt: het regent af en toe hevig, het ís (nog) vroeg 
donker en (nog wat) later licht.. maar dan nóg!
Aan het begin staat al een afvalbak en ook 
verderop langs het pad nog enkele!

LATEN WE HET GOEDE VOORBEELD GEVEN 
VOOR DE (NIEUWE/ PUPPY) BAASJES EN DE 
DROLLEN WEER OPRUIMEN!
Er wordt, zeker in deze bijzondere, bizarre 
Coronatijd veel gewandeld, óók door niet honden-
bezitters en Pieterpadwandelaars.

De lente komt eraan: VEEL WANDELPLEZIER!

IvS.

familie Van Weegen, dak net zichtbaar. Hij was 
architect en heeft verschillende huizen in de 
Grotestraat ontworpen. De grote lindebomen 
daarachter hebben de oorlog overleefd, maar 
zijn in de jaren vijftig/zestig gerooid. Het huis 
daarbij was van de familie Van Kempen. Die 
woning is als enige niet verwoest: de Duitsers 
hebben toentertijd van alles geprobeerd om het 
in brand te steken, zelfs met benzine, maar het 
wilde niet branden: is nu Staaiweg 14.

Het fotobord zit op de pilaar van de oude muur 
die is blijven staan, ter hoogte van Staaiweg 9.
Kijk voor meer foto’s op www.stichtingdeou-
deschoenendoos.nl ( bv. A00738 ). * QR code 
plaatsen

Peter Verdijk.

voornoemde werkbijeenkomst. Tijdens dit vragen-
uurtje willen wij graag, daar waar nodig, een en 
ander toelichten.

Ons verzoek voor de volgende fase van MFA:
Middels diverse oproepen in Globaal en op 
Facebook hebben we in het najaar van 2020 
iedereen uitgenodigd om met ons mee te denken 
en mee te praten. We zijn dan ook blij dat daar 
veel mensen gehoor aan hebben gegeven. We 
zullen dit ook in de volgende fases van het proces 
blijven doen. Heeft u kritische vragen over de 
opzet of inhoud van onze werkwijze dan vragen 
wij u vriendelijk om deze vragen eerst aan ons te 
stellen of de kritiek met ons te delen alvorens u 
ze deelt met de Gemeenteraad of publiceert. Het 
zou zonde zijn dat we door deze individuele publi-
citeitsacties tegen elkaar worden uitgespeeld. 
Ons doel is en blijft, een toekomstgericht MFA. 
Een MFA wat toegankelijk is voor iedereen, waar 
verbinding plaatsvindt, wat duurzaam haalbaar en 
betaalbaar is! En waar we met zijn allen TROTS op 
zijn.

Met vriendelijke groet, 

Het kernteam i.o.
mfavierlingsbeek@gmail.com
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Berichten uit het veld

De Nationale Tuinvogeltelling, eind januari, 
kende nog nooit zoveel deelnemers als dit jaar. 
Landelijk hebben maar liefst bijna 200.000 
mensen hun tuin of balkon geteld gedurende 
een half uur. Ook in Vier-lingsbeek werden een 
record aantal tuinen geteld. Dit jaar deden 35 
tuinen mee en er werden in totaal 1102 vogels 
geteld. Op plaats 1 en 2 staan de Huismus 
en de Koolmees. Landelijk is dat ook zo. Op 
plaats 3 staat landelijk de Pimpelmees, maar 
in Vierlingsbeek de Brandgans. De Brandgans 
is niet echt een tuinvogel. Het kan zijn dat een 
“grote” tuin in het buitengebied de telling sterk 
heeft beïnvloed. In onze kleine tuin hebben we 
gelukkig geen Brandgans gezien. Er zou ook niet 
veel ovegebleven zijn van de tuin denk ik. De 
telling in onze tuin komt aardig overeen met het 
landelijk beeld. 

Lokaties waar in 2021 in Vierlingsbeek tuinvogels 
geteld werden (bron Vogelbescherming)

Ruim een week na de tuinvogeltelling is het winter 
in Vierlingsbeek. En niet alleen in Vierlingsbeek. 
Het sneeuwt flink en de sterke oostenwind stuwt 
de sneeuw op tot flinke duintjes. De vogels 
hebben het nu echt moeilijk en komen massaal 
naar de bbouwing en de tuinen in de hoop dat 
daar voedsel aangeboden wordt. Ook in onze 
tuin zitten nu veel vogels. Ongeveer veertig 
Huismussen vechten om de lekkerste hapjes 
op de voedertafel. Koolmezen en Pimpelmezen 
snoepen van de aangeboden vogelpindakaas. 
Vinken en Merels zoeken in de sneeuw naar 
gemorst voer. Houtduiven en Turkse Tortels pikken 
de laatste korrels op en werken als een soort stof-
zuiger. Af en toe komt een Grote Bonte Specht 
een kijkje nemen bij de vogelpindakaas. Een 
paartje Eksters en een paartje 

Kauwen blijven nog even op afstand. Vanaf het 
garagedak overzien ze de drukte op de voeder-
plaats. Onder de struiken, beschut tegen de 
gestaag vallende sneeuw, zoekt een Heggenmus 
naar voedsel. Een Roodborst zit onder de tuintafel 
met opgezette veertjes zielig voor zich uit te 

staren. Een spreeuw komt even drinken bij het 
wak in de vijver. En het blijft maar sneeuwen. 
Niet alleen in onze tuin komen nu extra veel 
vogels. Ook andere tuinen worden flink bezocht. 
Op de terugweg van boodschappen doen, zag ik 
in de Kloosterstraat in een voortuin drie Putters 
snoepen van de lavendelzaden. Ik wist niet dat 
Putters ook al gek waren op lavendelzaden. Voor 
mijn neus stak een Eekhoorn haastig de weg over. 
Hij was wellicht op zoek naar zijn wintervoor-
raad. In de Udo de Boyestraat was een groepje 
Kramsvogels druk doende om in een voortuin een 
sierappelboompje te plunderen.

Goudvink

Toen ik onze straat in liep werd ik aangesproken 
door de overbuurvrouw. Enthousiast vertelde 
ze mij dat er af en toe een Goudvink de voeder-
plaats in haar tuin bezocht. Ik vind het een van de 
mooiste vogels die wij in Nederland hebben, met 
zijn prachtige kleuren en opvallende verschijning. 
Nadat ik even met de overbuurvrouw heb staan 
buurten, kijk ik nog even richting de sportvelden. 
Een grote groep kleine vogeltjes vliegt op en daar 
achteraan vliegt, laag over het veld, een roofvogel 
de lijkt op een Buizerd. 

Blauwe Kiekendief

Het is echter een Blauwe Kiekendief die goed her-
kenbaar is aan zijn witte stuit en de, in v-vorm, 
schuin omhoogstaande vleugels. In dit geval is het 
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Column vitaliteit (25)

“Nieuwe plannen”

De toegenomen zorgvraag in onze praktijk voor 
fysiotherapie…
De wens om de fysiotherapie en het fitnesscen-
trum op één locatie te combineren…
De toegevoegde waarde om de visie op gezond-
heid van onze praktijk in één totaalconcept 
vitaliteit en in één pand tot uiting te laten komen…

Dat zijn de belangrijkste redenen waarom we al 
geruime tijd bezig zijn om naar mogelijkheden 
te kijken waar alles op een perfecte manier kan 
samenkomen in een VITALITEITSCENTRUM. 

Laten we beginnen met het verduidelijken van 
het concept door een kort gedachte experiment. 
Zo meteen stel ik je een vraag waarbij het eerste 
antwoord wat je te binnen schiet leidend is. Ik 
ben er van overtuigd dat ik het antwoord op deze 
vraag kan voorspellen.

Hier komt de vraag:

“Wat vind jij het allerbelangrijkste in jouw leven?”

Nu weet je wellicht ook wel waarom ik het 
antwoord op deze vraag kan voorspellen. Het zal 
je niet verbazen dat niet alleen jij het antwoord 
“gezondheid” hebt gegeven. Maar wat is gezond-
heid precies? En wat zijn de factoren waar we zelf 
invloed op hebben om gezondheid te bevorderen?

Tot niet zo heel lang geleden luidde de definitie 
van gezondheid: “De afwezigheid van ziekte”. 
Dit klinkt in eerste instantie wel logisch maar… 
Stel nu dat je géén ziekte onder de leden hebt, 
maar je zit niet zo lekker in je vel, je rookt een 
pakje sigaretten per dag en hebt dagelijks alcohol 
nodig om verdriet uit het verleden niet te hoeven 
voelen; ben je dan gezond? Aan de andere kant 
het volgende. Stel je voor dat je suikerziekte hebt, 
je hebt een gezonde en actieve leefstijl, veel waar-
devolle contacten, je geniet van het leven en hebt 
een zinvol bestaan; ben je dan niet gezond?
Onder invloed van het concept “Positieve 
Gezondheid” (zie column nr 23) is de definitie van 
gezondheid aangepast naar: “De aanwezigheid 
van vitaliteit”.
Pas deze definitie van gezondheid toe op boven-
staande voorbeelden en oordeel zelf of deze 
definitie beter past. 

Maar wat is vitaliteit dan precies? Vitaliteit 
betekent levenskracht en is naar mijn mening 
onder te verdelen in de volgende 8 aspecten:

• Het vermogen je aan te passen aan de 
gegeven situatie.

• Het vermogen je te richten op de dingen waar 
je invloed op hebt.

• Het nemen van regie/eigen 
verantwoordelijkheid.

• Optimaal fysiek functioneren.
• Voldoende beweging.
• Uitgebalanceerde voeding.
• Ontmoeten en verbinden.
• Een goede balans tussen “aan staan” en “uit 

staan”.

Wij zijn op dit moment onze droom aan het verwe-
zenlijken door deze aspecten van vitaliteit samen te 
laten komen op één locatie. Op deze manier nemen 
wij onze verantwoordelijkheid om een positieve 
bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de regio. 
Van de nieuwe gemeente Land van Cuijk, van de 
huidige gemeente Boxmeer en met name de oude 
gemeente Vierlingsbeek. 

De urgentie in het verbeteren van vitaliteit is nog 
nooit zo hoog geweest. Maar liefst 17,5% van 
de werknemers ervaart enkele keren per maand 
of vaker burn-out klachten. Ook heeft 1 op de 5 
volwassen Nederlanders te maken met chroni-
sche pijnklachten. Heel recent blijkt uit onderzoek 
naar de Corona-pandemie dat een optimale vitaliteit 
bijdraagt aan het voorkomen van een virusinfectie 
én dat het beloop bij een infectie minder ernstig 

een vrouwtje dat nogal bruin van kleur is. Vanwege 
de winterse omstandigheden en de bevroren riet-
velden in het noorden is zij uitgeweken naar 
zuidelijker oorden.
Terwijl ik naar onze oprit loop, vliegen gakkend 
en piepend groepen ganzen over op zoek naar 
sneeuwvrije plekken.
Bijzondere ervaringen onder bijzondere 
omstandigheden.

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.



7

is. Dit met een afgenomen kans op ziekenhuis- en 
IC-opname tot positief gevolg.

Wij zien het pand Vrijthof 1 (huidige zalencentrum 
Concordia) in Vierlingsbeek als ideaal pand om onze 
plannen te kunnen realiseren. De volgende brain-
storm geeft het gevoel weer van wat wij vinden waar 
een vitaliteitscentrum uit zou moeten bestaan. 

Gedurende het proces van deze ontwikkelingen 
is al heel veel water door de Maas gestroomd. 
Voordat het nieuwe vitaliteitscentrum operatio-
neel is zal er ook nog veel water door de Maas 
stromen. Deze tijd gebruiken wij om onze plannen 
verder te concretiseren en hopen wij dat de 
omstandigheden het toelaten dat Jan Nillesen op 
een waardige manier afscheid kan nemen van het 
pand waar hij ziel en zaligheid in heeft liggen. Met 
een jubileumjaar van de carnavalsvereniging moet 
dit wel gaan lukken!

Wij hebben vertrouwen in een verhuizing in 
september van het jaar 2022. Vanaf dan ben 
jij van harte welkom in ons vitaliteitscentrum 
en is een bezoek een investering met het aller-
hoogste rendement: jouw vitaliteit. Tot die tijd blijft 
u natuurlijk welkom bij fysiotherapie van Dongen 
in het gezondheidscentrum aan de Merletgaarde 
en hopelijk ook snel weer bij Fitnesscentrum van 
Dongen aan de Grotestraat. 

De ontwikkeling van dit plan rust gelukkig niet 
alleen op mijn eigen schouders. Ik ben bevoor-
recht met het netwerk waar ik gebruik van kan 
maken, het huidige team fysiotherapie en niet in 
de laatste plaats met Susan. Zij zal ook een steeds 
grotere rol gaan spelen in het geheel. Samen gaan 
we ervoor! 

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 en Susan 
Nabuurs
Fysiotherapie van Dongen

www.vandongenvierlingsbeek.nl

“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven”

1 Maart a.s. barst het feest dat ‘het doen van de 
aangifte inkomstenbelasting’ heet, weer los. De 
ene persoon doet dat even tussen de bedrijven 
door. De ander hikt er ieder jaar opnieuw, om tal 
van redenen, tegenaan. Met die akelige deadline 
van 30 april in het vooruitzicht. En hoewel de 
belastingdienst pretendeert dat dit een makkelijk 
te klaren klusje is, blijkt de praktijk vaak anders. 
Ik zie geregeld dat mensen de aangifte niet, niet 
volledig of niet juist invullen. En zichzelf daarmee 
soms behoorlijk tekort doen.
Maar bij wie kun je dan terecht? Soms een oom 
‘die er wel verstand van heeft’, of een bevriende 
collega met een goede kijk op cijfers. Ik blijf erbij 
dat er niet voor niets een meer-jaarlijkse opleiding 
tot belastingadviseur is, en dat je in veel gevallen 
de aangifte inkomstenbelasting niet ‘effe’ moet 
doen, of door ‘iemand’ moet laten doen. Speciaal 
hiervoor geschoolde mensen kosten inderdaad 
iets. Mijn motto blijft: een goede belastingadviseur 
betaalt zichzelf terug.

Ik ben Monique van Lieshout. Sinds 2018 woon-
achtig in Vierlingsbeek, waar ik daarvoor vanaf 
mijn geboorte in 1985 in Venray heb vertoefd. Door 
het volgen van verschillende fiscaal- en boekhoud-
kundig gerichte opleidingen, ben ik van mijn uit de 
hand gelopen hobby mijn beroep gaan maken: ik 
ben boekhouder. Omdat ik mijn werkzaamheden 
zeer serieus neem, mijn administratiekantoor 
naar een hoger level wil tillen en bestempeld wil 
worden met een branche gerelateerd keurmerk 
waardoor ik mijzelf onderscheid van de cowboys 
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Groeningen: geen gehucht en 
geen dorp 
deel 18.

Opnieuw Crisis
Rond 1920 ontstond opnieuw een grote over-
productie. De VS hadden tijdens de Eerste 
Wereldoorlog veel voedselhulp verleend aan 
Europa. De Amerikaanse boeren hadden zich 
zo ingesteld op deze hulpverlening, dat toen 
Europa eenmaal weer zelf zijn voedsel ging 
verbouwen de Amerikaanse boeren met een 
geweldige overproductie kwamen te zitten 
waardoor de prijzen wereldwijd daalden. De 
boeren dachten dat alleen een nog grotere 
productie hen uit de problemen kon helpen, 
aangezien men vanwege de lagere prijs meer 
moest produceren om hetzelfde te verdienen. 
Dit leidde echter tot nog meer overproductie, 
die werd verbrand of in zee gegooid terwijl velen 
honger leden maar het voedsel niet konden 
betalen. 
In augustus 1929 stagneerde de Amerikaanse 
economie, wat het begin van een recessie 
inluidde. De rentestand in de hele wereld 
sprong omhoog. Overal klapten de investe-
ringen en bestedingen in elkaar. Om de eigen 
markt te beschermen, stelden de meeste landen 
hogere importheffingen in, met als gevolg dat 
de wereldhandel sterk kromp. In het ene na 
het andere land stortte de economie ineen, 
met massale werkloosheid en verpaupering tot 
gevolg, ook in Nederland en België. Door het 
blijven vasthouden aan de koppeling tussen 
de munt en de gouden standaard bleef de 
depressie in Nederland lang duren ten opzichte 
van de rest van Europa. In korte tijd was alle 
verbeterde welvaart teniet gedaan en viel men 
terug op de situatie van voor 1880. De werkloos-
heid steeg naar meer dan 600.000 personen. 
De werkloosheidsuitkering was minimaal. Om 
te voorkomen dat de werklozen naast de steun 
een zwart baantje erbij zouden nemen moesten 
ze één of twee keer per dag een stempel halen 
in een stempellokaal. Dit werd als erg vernede-
rend ervaren. Daarnaast konden ze gedwongen 

worden in de werkverschaffing te werken. Zo 
kon het gebeuren dat een werkloze onderwijzer 
met de schop aan het werk moest om sloten 
te graven of wegen aan te leggen. Uit deze tijd 
dateren grote openbare werken.
De 2e wereldoorlog had in het begin nog weinig 
invloed op het leven in Groeningen. Geleidelijk 
veranderde dat zoals beschreven in het boek
Verboden Gebied.

Na de tweede wereldoorlog werd er een nieuwe 
start gemaakt. Verenigingen werden opgericht 
of heropgericht. Bedrijven hervatten hun werk-
zaamheden of breidden ze uit. Zoals kolen- en 
brandstofhandel, smederij, timmerbedrijven, 
bakkerij(en), de molenaar, de winkeliers, de 
cafés en de boeren. Deze laatsten vormden 
met ongeveer 50 bedrijven de grootste groep 
in Groeningen. Bovendien waren er nog enkele 
bedrijven of personen direct afhankelijk van 
de landbouw. Er was overal veel vraag naar 
arbeidskrachten.
Ook de coöperaties werden weer opgestart voor 
zover dat nodig was. 

Geld was er niet 
veel, dus iedereen 
was zuinig. 
Tijdens de bevrij-
ding, vanaf 28 
September 1944 
tot 15 Maart 
1945 was het 
dorp (bijna) 
geheel verlaten. 
In Overloon, 
Vierlingsbeek en 
Maashees waren 
er veel huizen 
verwoest. In 
Groeningen en in 
de overige dorpen 

was de verwoesting minder.
In alle dorpen was veel geroofd en vernield. Via 
de HARK werd er meubilair, gereedschap en 
dergelijke verdeeld. 

Hierbij wil ik mijn verhaal over de geschiedenis 
van Groeningen vanaf de prehistorie tot en met 
de Tweede Wereldoorlog afsluiten. 

Jan Hendriks. 

39.

Het laatste biertje werd naar binnen geklokt en de 
rekening opgevraagd. Ieder betaalde een gelijk 

in ons wereldje, volg ik momenteel de opleiding 
Register MKB Belastingadviseur. Dat zie ik als kers 
op de taart om mijn cliënten van de best mogelijke 
en meest klantgerichte adviezen te kunnen 
voorzien, zo ook voor in dit geval bij de aangifte 
inkomstenbelasting.

Kun jij, particulier danwel ondernemer,
mijn hulp misschien goed 
gebruiken? Schroom dan niet om 
met mij in contact te komen via
06 – 30 58 49 16 of kijk op
www.geldenzometmonique.nl
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bedrag. Daar werd niet moeilijk over gedaan.
Terug naar het sportveld. Even kijken hoe de club 
het er vanaf gebracht had.
Slecht, bleek al meteen bij aankomst. Volharding 
keek tegen een onoverbrugbare achterstand aan 
en stond door blessures nog maar met negen 
man op het veld. De wisselspelers waren in geen 
velden of wegen te bekennen geweest en hun 
tassen met de voetbalspullen er nog in, stonden 
onaangeroerd in het kleedlokaal.
Daar kwamen ze aankakken. Als mosterd na de 
maaltijd.
Toen Jaap Roosen hen in het oog kreeg stoof 
hij er meteen op af. Ze kregen de volle laag. Wat 
ze goddomme in hun hoofd hadden gehaald. Er 
tussenuit knijpen en in de kroeg gaan zitten. Het 
was godgeklaagd. Twee punten verloren alleen 
omdat de heren te beroerd waren of zich te groot 
voelden om op de bank te gaan zitten. En het 
ergste was dat ze hun medespelers in de steek 
hadden gelaten. Dinsdagavond was het bestuurs-
vergadering. Daar zou deze stunt als allereerste 
punt op het programma staan. En hij stond er borg 
voor dat die twee er niet zonder kleerscheuren 
vanaf zouden komen.
De twee zondaars deden er het zwijgen toe.
Wie geschoren wordt moet stil blijven zitten.
“En now wêgreeje!”, blafte Jaap Thei Knoep toe. 
“En die twee nimde nie mit! Die motte mà zien hoe 
ze thuus kômme!!”.
Thei had al achter het stuur plaatsgenomen.
Zijn pet balancerend op zijn achterhoofd en af en 
toe een hikje producerend, zei hij dat hij met alle 
soorten van genoegen zou aanrijden, maar niet 
zonder medeneming van Denen en Verhoeven.
Dus zat er niets anders op dan het rebelse duo 
ook weer in de bus plaats te laten nemen. 
Want er was natuurlijk niemand van het hele reis-
gezelschap die een bus kon besturen.
Jaap moest dus de eis van Thei Knoep wel 
inwilligen.
Denen en Verhoeven hadden het bij bijna iedereen 
verbruid, maar gelukkig niet bij Thei Knoep.
Integendeel. Dankzij hem bleef hen een urenlange 
voettocht bespaard.
Het bestuur van Volharding liet niet met zich 
spelen.
Denen en Verhoeven werden zeer terecht voor een 
lange tijd geschorst.

Nelson.

PLUS Verbeeten doneert 3600 
euro aan Voedselbank

Onlangs eindigde de spaarcampagne voor een 
gratis boodschappenpakket. De afgelopen 

maanden konden klanten van PLUS sparen voor 
een pakket met een winkelwaarde van maar liefst 
50 euro. Bij PLUS Verbeeten staat maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen hoog in het 
vaandel. PLUS levert namelijk al sinds jaar en dag 
aan de plaatselijke Voedselbanken. Nu haakten 
zij daarnaast ook in op de spaaractie voor het 
boodschappenpakket. Bij de kassa’s  hadden 
klanten van PLUS Verbeeten de gelegenheid om 
(een deel van) de spaarzegels te doneren aan de 
Voedselbank. PLUS Verbeeten heeft na de spaar-
actie, op basis van de gedoneerde zegels, 72 
van deze boodschappenpakketten ter beschik-
king gesteld aan de Voedselbank Land van Cuijk. 
Deze pakketten vertegenwoordigen tezamen 
een winkelwaarde van in totaal €3600,- ! Jan 
Verbeeten van PLUS Verbeeten: “Helaas zijn er 
in Nederland, en dus ook in onze omgeving, nog 
altijd mensen die van een zeer klein budget rond 
moeten komen. Wij zijn blij dat wij op deze manier, 
samen met onze klanten, ons steentje bij kunnen 
dragen.”. Naast de winkels van PLUS Verbeeten 
in Overloon en Vierlingsbeek, deed de winkel in 
Tegelen ook eenzelfde actie voor de plaatselijke 
Voedselbank. In totaal doneerde PLUS Verbeeten, 
samen met haar klanten, voor bijna € 5700,- aan 
levensmiddelen aan de Voedselbank.

Op foto v.l.n.r.: Ruud Peeters (PLUS Verbeeten 
Vierlingsbeek), Régie Driessen (Voedselbank Land 
van Cuijk) en Ton van Lieshout (PLUS Verbeeten 
Overloon) 

Informatiebijeenkomst over aftrek 
zorgkosten bij belastingaangifte 

Op dinsdagavond 2 maart 2021 organiseert 
Centrum Mantelzorg samen met Sociom een 
online informatiebijeenkomst over de aftrek 
van zorgkosten bij belastingaangifte. Als je 
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veel zorgkosten hebt, mag je bepaalde kosten 
namelijk aftrekken in de aangifte. Het gaat 
om specifieke zorgkosten die onder bepaalde 
voorwaarden aftrekbaar zijn. Dit kan zorgen 
voor financieel voordeel. 

Een aangifte is altijd persoonsgebonden. De enige 
kosten die je af kunt trekken die niet voor jezelf 
zijn, zijn vervoerskosten voor ziekenvervoer. Ook 
daarvoor gelden voorwaarden. Vooral bij een laag 
inkomen is de kans op aftrekbare zorgkosten groot. 
Daniëlle van Dijck, sociaal werker en sociaal raads-
vrouw bij Sociom, zal deze avond voorlichting geven 
over hoe deze aangifte juist gedaan kan worden.  

De bijeenkomst vindt online plaats via Microsoft 
Teams, van 19.30 tot 21.30 uur. Deelnemers 
ontvangen een link en instructie. De bijeenkomst 
wordt ook opgenomen, zodat deze later nog terug-
gekeken kan worden. Aanmelden kan tot 26 februari 
via www.mantelzorglvc.nl of neem contact op met 
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk, 0485-700500 
of mantelzorg@sociom.nl. 

HULPDIENST VIERLINGSBEEK 
GROENINGEN
Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen, 
 
Wij als werkgroep Zorg nú voor later hebben in 
mei 2019 een enquête gehouden over wonen, zorg
en welzijn in Vierlingsbeek en Groeningen.
Door het coronavirus is onze daadkracht 
vertraagd.
Op dit moment hebben we onze doelstelling om 
een hulpdienst te realiseren in Vierlingsbeek en 
Groeningen weer opgepakt. Hoever zijn we op dit 
moment?

• de coördinatie voor de hulpdienst is rond. 
• de eerste vrijwilligers hebben zich aangemeld. 
• via het telefoonnummer 0478-792011 kunt u 

van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.30 
uur bellen voor hulpvragen.

• degene die de telefoon aanneemt draagt 
er zorg voor dat uw vraag afgehandeld 
wordt. Hij/zij belt u terug met de info over de 
hulpverlener.

• als er kosten gemaakt moeten worden, worden 
deze door de hulpvrager betaald. 

• voor vervoer met de auto wordt €0,19 per 
kilometer gerekend. Dit wordt rechtstreeks aan 
de chauffeur betaald. 

• alle vrijwilligers zijn verzekerd via de vrijwilli-
gersverzekering van de gemeente Boxmeer. 

2. Vraag uit jezelf eens aan je buren of er iets 
is waar jij als buren rekening mee kunt 
houden. Of ze zich bijvoorbeeld wel eens 
ergens aan storen zonder dat jij dat in de 
gaten hebt 

3. Besef dat niet iedereen behoefte heeft aan 
(regelmatig) contact met buren. Respecteer 
het, wanneer uw buren laten blijken op 
zichzelf te zijn en niet ingaan op uw uitno-
diging om samen koffie te drinken. Blijf wel 
vriendelijke groeten

Op problemenmetjeburen.nl vind je deze tips.

Komen buren er samen echt niet uit, dan kunnen 
ze proberen een beroep te doen op buurtbe-
middeling Land van Cuijk. Buurtbemiddeling zet 
haar werk voort, binnen de geldende richtlijnen 
van de overheid over corona en contact. Ook 
al kunnen we elkaar niet ‘live’ ontmoeten; we 
nemen telefonisch contact op, we luisteren en 
geven advies. Zodat we na versoepeling van de 
richtlijnen elkaar weer kunnen ontmoeten en om 
te tafel kunnen zitten.
Heeft u vragen of advies nodig? 
Buurtbemiddeling Land Van Cuijk, Coördinator 
Froukje Drent
0485-700 500
06-13323073
froukjedrent@sociom.nl
info@buurtbemiddelinglvc.nl
www.buurtbemiddelinglvc.nl

Je buren, je beste vriend in 
moeilijke tijden
Nu heel veel mensen thuis werken, leven we 
met z’n allen nog meer op elkaars lip. De ballen 
die veel mensen hoog moeten houden in deze 
tijden van coronacrisis, zijn niet mis: zelf thuis 
werken, en heel vaak samen met het hele gezin. 
Ouders moeten hun aandacht verdelen over de 
kinderen, begeleiding geven bij hun schoolwerk, 
zorgen voor voldoende afleiding en beweging. 
Dat wil wel eens leiden tot de nodige irritaties 
onderling, maar ook met de buren.

De eerste signalen van burenoverlast zijn er 
al: ouders die met hun kinderen binnenshuis 
een bootcamp houden op keiharde muziek, tot 
ergernis van de buren die gek worden van het 
lawaai. Je hoeft er niet eens kinderen voor te 
hebben, om je eens lekker in het zweet te willen 
werken in je woonkamer op een opzwepende 
beat, nu alle sportfaciliteiten zijn gesloten.

Tips
Maar hoe ga je dan met elkaar om? Hiervoor 
zijn de nodige tips te geven, die onder normale 
omstandigheden ook gelden. Want nog meer 
dan anders, houd je je buren liever te vriend. 

1. Groet je buren altijd vriendelijk in het 
voorbijgaan.
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LANGEN ÔJJEM een geslaagde 
samenwerking.

Zo kunnen we heel kort de livestream van 
zaterdag 13 februari ’21 samenvatten. 1e plaats 
een geslaagde avond. Op het hoogtepunt waren 
± 400 dorpsbewoners Vierlingsbeek-Groeningen 
ingelogd. Dat wil zeggen: dat er zo’n 1000 mensen 
de LANGEN ÔJJEM mit ète van ège Bôjjem 
bekeken hebben. EN dat ze inderdaad een langen 
ôjjem gehad moeten hebben. Want de uitzen-
ding die begon om 20:11 uur duurde maar liefst 
tot 00:30 uur. Aldus wat dat betreft een klassieke 
Liedjesaovend of Zittingsaovend of Kèèsteenebal-
aovend of Hittenaovend. 

2e plaats was daar de samenwerking tussen 
de diverse partijen en vele vele dorpsbewo-
ners die vol enthousiasme meewerkten en 
bereid waren ‘de gekste dingen’ te ondergaan. 
Allemaol vur de leut, allemaol vur mekaar. Allemoal 
ôjjem van ège bôjjem. Zanggroep Evergreen en 
Carnavalsvereniging De Keieschieters en De Aow 
Prinse Kompanjie hadden hun gedachten en 
handen ineen geslagen. En dit was het resultaat. 
Chapeau! Want de spontane reacties waren 
divers, spontaan en van alle kanten. Waarvoor 
dank. Uiteindelijk doe je het vur de schik vur 
ons allemaol. Het organiseren, het bedenken, 
het maken, het opnemen, en verkleden en 
schminken, het in elkaar schuiven, het aan 
elkaar praote, het uutzende en dan, het moment 
de suprême: dun Langen Ôjjem op een langen 
aovend. Daarbij waren de snack-pakketten een 
welkome goed verzorgde ondersteuning om het 

de hele aovend uut te houwe. 200 stuks zijn er in 
Vierlingsbeek-Groeningen thuis bezorgd op de 
zaterdagmiddag. En tevens werd met de inge-
bouwde bijdrage hiermee ook een deel van de 
kosten gedekt. Waarvoor dank! Ook de mensen 
van ‘Quiz van ‘K wét Ut’ brachten een mooie 
afwisseling en met huiselijk gezellige discussies op 
gang. Ja….. er zaten moeilijke vragen tussen…. 
maar ja, je verdient ook niet zo maar de uitein-
delijke hoofdprijs – een heuse rondvlucht boven 
Vierlingsbeek-Groeningen. 

UUTZENDING NOG STEEDS TE ZIEN: 
Inderdaad kan iedereen de uitzending nog steeds 
bekijken op www.dekeischieters.nl Dan kun je 
nog lekker nagenieten of naar behoefte snel door-
schuiven naar een mooi stukje wat je nog eens wilt 
zien of horen. Namens de organiserende vereni-
gingen willen wij iedereen hartelijk bedanken die 
op enigerlei wijze aan deze geweldige avond heeft 
bijgedragen. Dit is tevens een mooi voorbeeld van 
wat laat zien waartoe een dorp in staat is. Als de 
neuzen één kant op staan en als ieder zijn talenten 
inbrengt EN als we eensgezindheid uitdragen 
kunnen we véél meer dan we voor mogelijk 
achten.
Dank voor de sponsoren en voor diegenen die 
prijzen beschikbaar gesteld hebben. Dank allen. 
En dankbaar dat we dit mochten en konden doen.

Carnavalsvereniging De Keieschieters
Aow Prinse Kompanjie
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek

 

 

• voorbeelden van hulpvragen: 
• vervoer
• klussen in huis
• tuinonderhoud
• gezelschap / bezoek ouderen
• telefoonlijn
• mantelzorg voor dorpsgenoot
• boodschappen doen
• wandelen
• andere beweegactiviteit
• koken 

Het is verstandig om uw hulpvraag minimaal 1 dag 
van te voren kenbaar te maken.
Schroom vooral niet om hulp te vragen als u er 
behoefte aan hebt. 
Mensen die graag hulp willen bieden kunnen ons 
benaderen via het mailadres
zorgnuvoorlater@gmail.com
Ook als u vragen heeft over onze werkgroep kunt 
u deze stellen via dit mailadres.

Werkgroep Zorg nú voor later. 
Noud van Bree, Jan van Dongen, Elly Verdijk, Rini 
Peters en Margriet Verheijen 
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Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

Vervoer door hulpdienst SWOGB 
voor vaccinatie tegen Covid-19

Iedereen is of wordt binnenkort uitgenodigd voor 
de vaccinatie tegen Covid-19. De meeste senioren 
krijgen de uitnodiging van het RIVM met de vraag 
een afspraak te maken met de GGD. Sommige 
krijgen een uitnodiging en vaccinatie van de 
huisarts. In de uitnodigingsbrief staat het adres 
van de priklocatie van waar u terecht kunt.
In gemeente Boxmeer is nog geen priklocatie. Tot 
nu toe worden de vaccinaties buiten de gemeente 
zoals in Wijchen, Helmond en Veghel gepland. De 
meeste senioren kunnen het vervoer naar deze 
locaties in hun eigen netwerk regelen of gebruik 
maken van aangepast vervoer.
Er zijn echter ook senioren die geen of zo'n klein 
netwerk hebben, geen vervoer op maat hebben 
en/of taxikosten niet kunnen betalen. Hierdoor 
kan voor deze mensen het vaccineren buiten hun 
bereik liggen.
Het bestuur van de SWOGB wil voor deze groep 
mensen klaar staan, zodat ook deze senioren in 
de gelegenheid worden gesteld om zich te laten 
vaccineren.
Dit betekent dat de vrijwilligers van de hulp-
diensten deze mensen gratis kunnen vervoeren. 
Wél onder de eerder gestelde voorwaarden/
maatregelen: 1 persoon tegelijk vervoeren, met 
mondkapje en geen vervoer bij klachten.
 
Alleen samen krijgen we Corona onder controle!
 
Het telefoonnummer van de hulpdienst 
Vierlingsbeek Groeningen 0478-792011
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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























 

 
 

 
 

 
 

 

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 

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

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

� adverteren
doet verkopen

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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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 maart
  ¾ Appelkruimelvlaai   € 6,30 
  Spelt tarwe dubbel donker  € 2,05 
  8 Wit tarwe broodje zacht + 2 gratis

Reclame: 8 t/m 13 maart
  ¾ Stroopwafelvlaai € 9,90
	  Wit meergranen vloer oer € 2,00
  4 Bruin tarwe mueslibol + 1 gratis

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

 

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 

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen
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� adverteren
doet verkopen

ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl

19

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

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

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
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Belangrijke telefoonnummers:

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

� adverteren
doet verkopen

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

–


