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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 30 maart 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 6 24 maart 2021

Een bijzondere penning.

Deze penning werd uitgegeven ter gelegenheid van 
het 20-jarig bestaan van de Groeningse liederentafel 
in 1913. De Boxmeerse krant berichtte uitvoerig 
en diverse keren over deze speciale gebeurtenis. 
Dit jubileum werd gevierd met een groots opgezet 
muziekevenement, waarbij veel muziek- en zangver-
enigingen uit de omgeving aanwezig waren.
De naam van de liederentafel was: 

Het gevonden muziek. 

Een liederentafel is een mannenkoor, dat gezellig-
heid en het zingen van liederen combineert. 
Zij traden regelmatig op in Groeningen en wijde 
omgeving. bijvoorbeeld in Gennep en Grave. In 
Groeningen voerde men bovendien jaarlijks een 
toneelstuk op voor het hele dorp. 
De leden waren: Directeur W. Clabbers uit Boxmeer, 
verder uit Groeningen: pianist W. Claassen jr, H. 
Gerrits, G. Martens, J de Paater en W. Claassen. 
De uitvoeringen waren in de zaal van W. Claassen 
en waarschijnlijk werden daar ook de repetities 
gehouden. Deze zaal was in het rechts op de foto 
(uit 1918) gelegen gebouw. Dit is de plaats waar nu 
de “Zandpoort” staat.

De liederentafel dankte zijn naam en de oprich-
ting aan een bijzondere gebeurtenis; in 1893 werd 
namelijk een bundel met partituren gevonden. De 
eigenaar was niet te achterhalen. Dit voorval was de 
aanleiding tot de start van de liederentafel. Statuten 
of jaarverslagen zijn jammer genoeg niet gevonden.
Tot begin 1915 wordt er in de Boxmeerse krant 
melding gemaakt van hun optredens. Echter daarna 
wordt het stil. Ook de inhoud van de Boxmeerse 
krant verandert dan, er worden nauwelijks nog 
culturele berichten geplaatst, maar in hoofdzaak 
advertenties. Waarschijnlijk onder invloed van de 
Eerste Wereldoorlog.
Het is niet duidelijk hoe het dan verder gaat met 
de liederentafel, wel bekend is dat vanaf 1922 het 
stokje is overgenomen door toneel- en zangvereni-
ging met de nieuwe naam: Juliana.

W. Claassen was ook meester-kleermaker en
winkelier. Hij verkocht zijn café, winkel, woonhuis en
beugelbaan in 1920 aan Paul Arts.
De oude Schoenendoos is via Henk Verberk uit
Oploo in het bezit gekomen van deze bijzondere
penning. Deze Henk had een oom die missio-
naris was in Brazilië. Na zijn overlijden is een doos
met foto’s, brieven en andere curiosa overge-
dragen aan Henk. Op een dag is hij die doos gaan
nakijken en vond de penning. Hoe zijn oom aan die
penning kwam wist hij niet. Gelukkig kende hij De
Oude Schoenendoos en informeerde hij ons. Het is
dus duidelijk dat sinds 1922 er in Groeningen een
zangvereniging is. Het is ook duidelijk dat de liede-
rentafel, opgericht in 1893, de voorloper is van het
huidige Groenings koor.

Jan Hendriks.
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Van de Redactie:

• De lente is weer begonnen; diverse 
soorten bloemen beginnen te bloeien en 
de voorjaarskriebels zijn weer voelbaar. 
Vooral het gele bloemenveld bij de dieren-
weide aan de Spoorstraat geeft ons hoop 
op een mooi voorjaar.

• Deze uitgave van Globaal is het 
Paasnummer. Hoe de weersverwach-
tingen er uit zullen zien, weten we nu nog 
niet, maar laten we hopen dat we kunnen 
genieten van een mooi Paasweekend. In 
plaats van een bezoek aan een autoshow 
of meubelboulevard kunnen we dan een 
mooie paaswandeling maken waarbij we 
van de natuur kunnen genieten.

• Komend weekend wordt de klok weer 
verzet. In de nacht van zaterdag 27 op 
zondag 28 maart wordt de klok vooruit 
gezet. Dus een uurtje korter slapen!

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 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
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 deel-
 nemers 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

VAN HET SECRETARIAAT:

Incasso abonnement Globaal over 2021

Binnenkort wordt het abonnementsgeld over 
2021 (dit blijft ongewijzigd € 12,50) automa-
tisch van uw bankrekening geïncasseerd.
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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

Volharding vroeg slagvaardig:
drie aanwinsten 

Volharding heeft zijn beoogde aanwinsten voor 
het nieuwe seizoen nu al binnen. De twee-
deklasser uit Vierlingsbeek heeft verdediger 
Teun Jakobs (22) van vierdeklasser Meterik 
en doelman Bono Barten (24) en Stijn van den 
Broek (21) van derdedivisieclub Gemert gestrikt. 

Op de foto van links naar rechts Bono Barten, Stijn 
van den Broek en Teun Jakobs. Foto: Rikus ten 
Brücke

Trainer Johan Vullings uit Venray, die samen met 
Ron Koenen van de technische commissie de 
gesprekken met de spelers voerde, is verguld met 
de komst van de drie nieuwelingen. "In principe 
hebben we met de komst van Teun, Bono en Stijn 
onze selectie rond. We gingen voor drie gerichte 
versterkingen op drie posities, en die hebben we 
nu. Ik kan niet wachten om aan de nieuwe compe-
titie te beginnen.”

Volharding verraste afgelopen week velen met de 
vroege aanwinsten. De technische commissie (tc) 
bracht samen met Vullings al in januari in kaart op 
welke plekken in hun ogen versterking nodig is om 
de stap naar de eerste klasse te kunnen maken. 
Want dat is de ambitie die zowel door het bestuur, 
tc als trainer is uitgesproken. "Zonder de eigen 

jeugdopleiding voor de voeten te gaan lopen", 
vervolgt Vullings. "Want er komen momenteel weer 
nieuwe, sterke jeugdlichtingen aan. Sommigen 
hebben afgelopen seizoen de overstap naar de 
selectie gemaakt, anderen doen dat komend 
seizoen en ook in de A-jeugd zitten meerdere 
spelers die de capaciteiten hebben om Volharding 
1 te halen." Voorzitter Roel Gerrits knikt. "De 
jeugdopleiding blijft de levensader van de club. 
Daar steken we als vereniging enorm veel tijd en 
energie in. En dat blijven we ook doen. Spelers die 
we halen, moeten ook een meerwaarde hebben en 
bij de club passen. We halen niet om te halen."

Terug naar de drie versterkingen. Met Teun Jakobs 
van vierdeklasser Meterik halen de roodwitten 
een bijna twee meter lange linksbenige verdediger 
binnen, die ook als verdedigende middenvelder 
uit de voeten kan. Van zijn vriend Tim Martens en 
neef Tom Kessels, die beiden in het eerste team 
van Volharding voetballen, hoorde Jakobs al jaren 
goede verhalen over de Vierlingsbeekse voet-
balclub. “Het is natuurlijk altijd lekker als je al 
een paar spelers kent, maar ook de ambities van 
Volharding spreken me aan", meldt Jakobs, laat-
stejaars heao-student bio-informatica in Nijmegen. 
"Net als Volharding wil ik hogerop. Ik heb het 
uitstekend naar mijn zin bij Meterik, maar na al die 
jaren in de vierde klasse begon het toch te knagen 
en daarom heb ik het besluit genomen om het te 
gaan proberen op een hoger niveau. Volharding 
komt op het juiste moment. Ik moet me opnieuw 
bewijzen en heb zin in dit mooie voetbalavontuur 
bij een ambitieuze club, een vereniging waar pres-
taties en gezelligheid hand in hand gaan.”
Bono Barten is een doelman met ervaring op 
derdedivisieniveau. De keeper uit Sint Anthonis 
stond de afgelopen vier jaar onder de lat bij 
Gemert, waar hij afgelopen seizoen zijn basisplek 
verloor. Hij kon bij de club blijven, maar koos 
voor een nieuwe uitdaging. "De ambities van 
Volharding spreken me aan”, zegt Barten. "De club 
heeft een goede naam in het Land van Cuijk als 
je het bijvoorbeeld hebt over haar organisatie en 
haar jeugdopleiding en wil graag hogerop. Daar 
wil ik ze graag bij helpen.” Barten, die aan de 
HAN in Nijmegen de opleiding tot leraar lichame-
lijk opvoeding volgt, was drie jaar eerste keus bij 
Gemert. De doelman kwam in de zomer van 2017 
over van vierdeklasser DSV en maakte een storm-
achtige entree. In zijn eerste seizoen werd hij zelfs 
verkozen tot speler van het jaar. Met puike reflexen 
droeg hij bij aan de opmars van Gemert naar 
de top van de derde divisie zondag. "Natuurlijk 
is Volharding qua niveau een trapje lager dan 
Gemert, maar de club is ambitieus en wil binnen 
haar mogelijkheden op een zo hoog mogelijk 
niveau voetballen. Met spelers uit de eigen jeugd, 
maar ook met gerichte versterkingen uit de regio 
Vierlingsbeek. Daar ben ik er voor komend seizoen 
dus een van. Ook is het zo dat ik bij de club een 
aantal jongens tref die ik ken, zoals oud-DSV'er 
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Luuk Rühl en mijn HAN-klasgenoot Kas van den 
Bosch. Ik heb mijn hart gevolgd en denk met 
Volharding de juiste keuze te hebben gemaakt. Bij 
Gemert heb ik prachtige jaren gehad, die wil ik ook 
met Volharding gaan beleven.”

Stijn van den Broek neemt na twee jaar afscheid 
bij Gemert. "Ook bij Gemert vonden ze dat ik 
gewoon minuten moest maken", legt de nog 
altijd jonge aanvaller uit. "Daar heb ik me nooit 
zo fit gevoeld als in mijn toptijd bij DSV. Door 
onder meer enkelblessures heb ik me nooit echt 
kunnen laten zien bij die superleuke club. Ik hoop 
bij Volharding het goede gevoel weer terug te 
krijgen.” Net als Barten luisterde ook Van den 
Broek naar de plannen van meerdere clubs uit 
de regio. En net als de doelman, evenals Van 
den Broek woonachtig in Sint Anthonis, koos de 
balvaste centrumspits voor de Vierlingsbeekse 
tweedeklasser. "Ook ik hield aan de gesprekken 
een erg positief gevoel over. Ik denk en verwacht 
eigenlijk ook dat Volharding een club is die bij mij 
past. Een gezellige dorpsclub, maar wel eentje 
met de ambitie om de stap naar de eerste klasse 
te maken. Het totale plaatje spreekt me erg aan. 
En dat er meer spelers met een DSV-verleden 
bij Volharding voetballen, zoals Luuk en komend 
seizoen dus ook Bono, is natuurlijk ook wel lekker. 
Dat heeft ook meegespeeld in mijn keuze, ja.”

Update: MFA Vierlingsbeek:
De politiek is nu aan zet!

Op 2 februari 2021 heeft een afvaardiging van de 
dorpsraad Vierlingsbeek, stuurgroep en klank-
bordgroep MFA Vierlingsbeek gesproken met 
wethouder Hendriks-Van Haren en ambtelijke 
ondersteuning. 

Overleg met wethouder Hendriks
d.d. 2-2- 2021
In het overleg is door wethouder Hendriks-Van 
Haren toegelicht dat de gemeenteraad een 
besloten werkbijeenkomst heeft gepland op 11 
maart 2021 om het rapport MFA Vierlingsbeek 
te bespreken. De wethouder wil de betref-
fende werkbijeenkomst goed voorbereiden en 
legt ons tijdens het gesprek een aantal vragen 
voor die met name gericht zijn op de financiële 
onderbouwing en exploitatie van het MFA in/
bij Laurentiuskerk. Tijdens dit overleg geeft de 
wethouder ook aan dat de Gemeente een brief 
heeft ontvangen van bestuur Joffershof en een 
brief van het bestuur van de KBO. Beide besturen 

spreken in hun brief een voorkeur uit voor verbou-
wing van de Joffershof. We weten dat beide 
besturen deze voorkeur hebben en gaan ervan uit 
dat de Gemeente(raad) een beslissing neemt die 
toekomstgericht is en waarbij de uitkomsten van 
het onderzoek dat door Laride is uitgevoerd en 
door bijna de hele gemeenschap wordt gedragen 
worden gerespecteerd. 

MFA voor de komende 20-30 jaar
Wethouder Hendriks-Van Haren geeft vooraf 
aan dat wat haar betreft het uitgangspunt is, dat 
de gemeenschapsvoorziening in Vierlingsbeek 
de meest optimale en gedragen oplossing voor 
Vierlingsbeek moet zijn. Het moet een accom-
modatie zijn waar Vierlingsbeek de komende 
20-30 jaar mee vooruit kan. We geven aan dat 
wij hier ook vanuit gaan en dat het haalbaar-
heidsonderzoek duidelijk heeft gemaakt dat de 
gemeenschap vrijwel unaniem kiest voor een 
duidelijke, onderbouwde optie t.w. een MFA in/bij 
de Laurentiuskerk.
Zie op de website vierlingsbeek-groeningen/
dorpsraad/mfavierlingsbeek, de vragen en 
antwoorden n.a.v. dit overleg met
wethouder Hendriks.

Overleg met de Gemeenteraad
d.d. 8-3-2021 
Op 8 maart 2021 heeft de kerngroep i.o. (waarin 
vertegenwoordigers waren van de dorpsraad. 
Stuurgroep, klankbordgroep en SLV) de gemeen-
teraadsleden uitgenodigd voor een informatieve 
online-bijeenkomst. Tijdens dit gesprek hebben 
we een aantal vragen kunnen verduidelijken. We 
hebben o.a. de exploitatiebegroting van het MFA 
Vierlingsbeek nader toegelicht door te verdui-
delijken dat de financiering van de investering 
is gebaseerd op generieke getallen, die bij een 
verdere verfijning niet beduidend zullen afwijken. 
Het betreft een haalbaarheidsonderzoek dat bij 
een positieve beschikking op enig moment een 
nadere uitwerking krijgt.

DE POLITIEK IS NU AAN ZET!
Gaan zij ook voor onze gedragen stip op
de horizon? 
Het voornemen van de gemeente is om voor de 
zomer van 2021 een besluit te nemen over MFA 
Vierlingsbeek.
Tijdens de beide gesprekken hebben we herhaal-
delijk aangegeven dat het op dit moment 
belangrijk is om samen met de gemeente de 
stip op de horizon te zetten voor een toekomst 
gericht MFA voor Vierlingsbeek/Groeningen. We 
zijn ons terdege bewust van het gegeven dat we 
er nog lang niet zijn, en dat we elkaar nog hard 
nodig hebben om in de komende periode de 
verdere stappen in de uitwerking van het (door 
het dorp) gedragen advies om het MFA in/bij de 
Laurentiuskerk.
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Voor meer info zie
www.vierlingsbeek-groeningen/
dorpsraad/mfavierlingsbeek
kerngroep MFA (i.o.
MFAvierlingsbeek@gmail.com

Grotestraat centrum

Foto A02429 uit de collectie van
De Oude Schoenendoos

Prentbriefkaart van de Grotestraat rond 1920. 
Het eerste huis links op de voorgrond is nu 
Grotestraat 58: hier is Dr. Anna Terruwe geboren in 
1911. In 1921 is de familie verhuisd naar Deurne, 
waar Anna ook gestorven is.
Zij kreeg grote bekendheid als psychiater van de 
bevestigingsleer die zij heeft ontwikkeld: “bevesti-
ging zoeken van je eigenwaarde, je mag zijn wie je 
bent”. In Deurne staat een standbeeld van haar op 
het naar haar vernoemde Dr. Anna Terruweplein.
Later is dit huis bewoond door Bernard Nissen, 
vervolgens Herman Janssen (verhuisd naar 
Australië) en daarna door de familie Jaap Kessels 
(slager). Het volgende woonwinkelpand is nu 
Grotestraat 56, eerst bewoond door Mooren, 
vervolgens door Jan Bouten, P. van Aersen-
Bouten en als laatste winkelier de familie Siebers. 
Dan volgt een twee onder een kap n.l. Grotestraat 
54 en 52; voorheen was hier op nr. 54 de winkel 
van de fam. Brand (manufacturen en textiel). 
Ter hoogte van de persoon met fiets is nu pand 
Grotestraat 50, voorheen de bakkerij en levens-
middelenwinkel van fam. Van den Bergh. 
Rechts 1e huis op de voorgrond is nu Grotestraat 
67, vlak na de oorlog bewoond door Hein van 
Loon. Volgende pand, Grotestraat 65, was van 
Coppus, na de oorlog noodwinkel van Verbeeten. 
Daarna woonden hier de familie Chris Peters en 
Herman Zegers. De volgende huizen zijn gesloopt, 
waarna een nieuwe dubbele woning is gebouwd. 
Op nr. 63 was na de oorlog de Boerenleenbank 
ten huize van Wim Essing gevestigd. Toen de 
nieuwe Boerenleenbank met woonhuis op de 
hoek Grotestraat – Spoorstraat was gebouwd 
woonde hier Hendriks met een tabakswinkel en 
op 61 de fam. Antoon van Bon (van de smederij). 
Het volgende pand nu Grotestraat 59, voorheen 

schoenenwinkel en schoenmakerij Van Bommel 
was in de tijd dat deze foto is gemaakt nog niet 
gebouwd. Dan volgt de schilderwerkplaats met 
woonhuis van A. Creemers - Kateman en woning 
met Drogisterij van P. Creemers-Reijntjes., alles 
onder een dak. Later runden de gezusters Anna 
en Mia Creemers de drogisterij Dit hele pand 
is gesloopt begin jaren tachtig van de vorige 
eeuw en op die plaats staat nu het kantoor 
met bedrijfshal van schildersbedrijf Creemers. 
Daarnaast staat nog de boerderij van de fam. 
Jans, later fam. Bekkers, nu Grotestraat 49.
Rechts vooraan is nog de muur te zien van de 
schuur van de boerderij van Herman Zegers die 
hier gestaan heeft, totdat deze werd gesloopt en 
de garage van Kusters werd gebouwd.

Dit fotobord staat in de Grotestraat ter hoogte van 
garage Kusters.
Kijk voor meer foto’s op www.stichtingdeoude-
schoenendoos.nl 
Peter Verdijk.

Hier bij weer 2 foto’s waarvan wij niet weten waar 
en bij welke gelegenheid deze gemaakt zijn

De luchtfoto is nummer A16337. Op de site kunt u 
hem vergroten om hem beter te bekijken.

De foto hieronder is nummer A048367. Van deze 
schoolfoto hebben we nog weinig namen.
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Op de site kan de foto worden vergroot, zodat u 
de gezichten duidelijker kunt zien

Kijkt nu nog eens in die oude fotoalbum of, 
als de zolder opgeruimd wordt, blader er eens 
doorheen. Vaak staat er een informatie in die 
mooi is om te bewaren. Daar zijn wij van de Oude 
Schoenendoos goed in. In ons 
archief is ruimte genoeg.

Op onze site staan ongeveer 10.000 
foto’s en diverse filmpjes die u kunt 
bekijken. Een site vol verrassingen.
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

Berichten uit het veld

Bij het zien van sommige vogels en hun gedrag, 
slaat soms ook bij mij de verwarring toe.
Neem nou de merels in ons dorp. Toch een heel 
algemene en vaak geziene vogel. Na een tip van 
een dorpsgenoot ging ik eens extra goed letten 
op deze vogelsoort. Ik zag dat sommige Merel 
vrouwtjes wel erg veel leken op een Zanglijster of 
zelfs een Koperwiek. Daarom stuurde ik een foto 
naar een bevriende vogelkenner, en die kwam 
op basis daarvan tot de conclusie dat het een 
Koperwiek moest zijn. Ik zelf was eerder tot de 
conclusie gekomen dat het een Zanglijster was. 
Zie daar de complete verwarring.

Merel vrouwtje, lichte vorm (foto Ton Loeffen)

Na enig gezoek op Internet, vond ik een artikel 
over merels. Hierin wordt beschreven dat 
mannetjes Merel een keurig zwart pak hebben met 
een opvallende spitse oranje snavel. In het engels 
heet hij daarom heel toepasselijk Blackbird. Het 
mantelpakje van de Merel vrouwtjes is echter een 
heel ander verhaal.

Merel vrouwtje, normaal kleed (foto Ton Loeffen)

Haar pakje is meestal aardbruin tot licht roodbruin, 
en ze hebben een bruingele snavel. Vooral heel 
oude vrouwtjes hebben soms een heel afwijkend 
kleed. Ze hebben een gele snavel met een witte 
keel en borst. De borst kan ook nog een beetje 
gestreept zijn. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk 
verward worden met een Zanglijster.
Voor alle zekerheid heb ik de foto van de licht 
gekleurde Merel aan een deskundige van 
SOVON voorgelegd met de vraag welke vogel 
het nu precies is en hoe dat kan. Volgens deze 
expert was het inderdaad een vrouwtje Merel. 
De verklaring voor dit afwijkende kleed waren de 
lichtomstandigheden en zeer goede kwaliteit van 
de foto. Bovendien was zijn argument dat merels, 
net zoals andere vogels bijvoorbeeld spreeuwen, 
na het broedseizoen ruien. Ze krijgen dan een 
nieuw verenkleed, dat vaak gespikkeld, gestreept 
of een beetje lichter van kleur is. Gedurende de 
winter slijt dit kleed zodat de streepjes, spikkels en 
lichte kleuren verdwijnen. Bij merels ontstaat dan 
een egaal bruin of zwart verenkleed.
Het klinkt een beetje ironisch, maar het trouwpak 
van een Merel mannetje en de bruidsjurk van 
een Merel vrouwtje is eigenlijk een versleten pak. 
Gekker moet het toch niet worden.

Nonnetje man (foto internet)

Over verenpakken en verenkleden gesproken: 
Onlangs kreeg ik een leuk telefoontje van een 
goede kennis uit Groeningen. Ze had een kleine 
grappig wit eendje gezien nabij huize St Anne (oud 
Madeleine en voormalig ziekenhuis) in Boxmeer. 
Bij nader onderzoek bleek het om een Nonnetje 
te gaan. Een Nonnetje is in dit geval geen zuster 
uit het klooster van Julie Postel, maar de kleinste 
van onze zaagbekken. In de winter zie je hier soms 
Grote Zaagbek, Middelste Zaagbek en dus heel 
af en toe het Nonnetje. Het mannetje is helemaal 
wit met zwarte streepjes op de flanken, een smal 
zwart snaveltje en een klein zwart petje.

Er is dus wel enige gelijkenis met een non. De 
vrouwtjes zijn meer bruinig met een witte keel en 
hals. Nonnetjes broeden niet in Nederland, maar 
in Noord-Scandinavië, Finland en Noord-Rusland. 
Ze broeden daar in holen die Zwarte Spechten in 
bomen gemaakt hebben. Als de jongen een paar 
dagen oud zijn laten ze zich pardoes uit de boom 
vallen en rennen naar het dichtstbijzijnde water. 
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Daar vinden ze hun voedsel en zijn ze veilig samen 
met hun ouders. Een heel erg leuke waarneming. 
Overigens zal dit Nonnetje heel snel vertrekken 
naar zijn broedgebied.

Ton van den Berg

Onze Familienaam: Deel 2

Namen doen iets met je.
Namen doen iets met je. Soms laten mensen 
beslissingen, onbewust, afhangen van de naam. 
Bijv. in het kiezen van een beroep: In de meeste 
onderzoeken bleek de kans dat je een keuze 
maakt voor iets of iemand met een naam die lijkt 
op de jouwe, een beetje groter is dan je op basis 
van toeval zou verwachten. 
Al is het effect klein, volgens de sociaal psycho-
logen is het wel aanwezig. Sommige mensen laten 
het nemen van een echt belangrijke beslissing 
beïnvloeden door hun naam. 
Bijv. Arnold Damme: was in het begin van de 20ste 
eeuw meerdere malen Nederlands kampioen 
dammen. Diana Woei is een weervrouw bekend 
van TV, , Nico de Haan is een vogeldeskundige, 
Scott Speed is een Formule 1-coureur.

Voor het ontstaan van namen moeten 
we ver terug in de geschiedenis.

Het “een-naam systeem”.
De Germaanse volkeren, die vanaf de 5e eeuw hier 
kwamen wonen hadden een “een–naam systeem”. 
Ze hadden dus alleen een voornaam.
Dat was voldoende in de kleine dorpjes en 
gehuchten van toen, ook al omdat bijna iedereen 

een verschillende tweedelige naam kreeg.
Zo’n naam bestond uit 2 elementen en door het 
combineren hiermee konden steeds nieuwe twee-
ledige namen gevormd worden.
Vorbeelden zijn: Ger-brand, Ger-trud, Hilde-brand 
en Hil-trud.
Vele Germaanse namen betekenden iets met 
strijd, oorlog, dapperheid of moed.
Een aantal Germaanse namen bestaan nu nog o.a. 
Bern-hard, dwz sterk en moedig als een beer, dit 
werd verlatijnst tot Bernardus.
Heim-rik, d.w.z. woonplaats / beschermer-mach-
tige, dit werd Hendrikus. 
Adel-bert, door adel schitterend, dit werd Albert

Na de invoering van het Christendom werden er 
nieuwe namen toegevoegd.
Het Hebreeuwse “Johannes” werd zeer populair.
Ook uit het Hebreeuws kwam de naam Jacob. 
(aartsvader)
Uit het Grieks kwam de naam: Stefaan 
(overwinnend)
En uit het Latijn: Marcus (militair / soldaat)
De volgende heiligennamen werden toen zeer 
populair:
Voor jongens: Johannes, Petrus, Nicolaus en 
Wilhelmus,
Voor meisjes: Maria, Catharina en Margaretha. 
Het gebrek aan heiligennamen in combinatie met 
de sterk toenemende bevolking zorgde ervoor dat 
het “een-naam-systeem”, op een bepaald moment 
niet meer voldoende was.

(Wordt vervolgd)
Jan Hendriks.

Column vitaliteit (27)
“Roken”
Net als vorige keer ook nu weer een praktijkvoor-
beeld welke inzicht geeft in de complexiteit van 
pijn. Dit met als doel om nieuw perspectief te 
bieden bij aanhoudende pijnklachten. 
In 2018 meldde zich een 40-jarige vrouw welke 
doorgestuurd werd vanuit de reumatoloog met 
de diagnose fibromyalgie. Uit haar verhaal bleek 
dat ze sinds ongeveer 1,5 jaar te maken had met 
wisselende pijnklachten welke haar in toenemende 
mate beperkte in haar werkzaamheden en in het 
dagelijks leven. De verschillende behandelingen 
die ze heeft ondergaan om de pijn onder controle 
te krijgen leverden niet het gewenste resultaat op 
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en uiteindelijk is ze door de huisarts doorverwezen 
naar de reumatoloog. Daar bleek uit aanvul-
lend onderzoek (scans en bloedonderzoek) geen 
bijzonderheden en op basis van het lichamelijk 
onderzoek van de reumatoloog werd de diagnose 
fibromyalgie gesteld.

In mijn intake in de praktijk concludeerde ik dat er 
een sterke vrouw tegenover mij zat welke verschil-
lende “ballen in de lucht” aan het houden was. 
Een uitdagende thuissituatie met 2 thuiswonende 
kinderen, de mantelzorg voor moeder met de 
ziekte van Alzheimer en het werk zijn hier voor-
beelden van. Mijn constatering was dat er sprake 
was van een disbalans van het centrale zenuw-
stelsel. Deze conclusie werd bevestigd door een 
specifieke vragenlijst en mijn observatie van de 
ademhaling.

Wat ik graag van haar wilde weten wat er 1,5 jaar 
geleden in de volledige context was veranderd wat 
mogelijk de oorzaak is geweest van het ontstaan 
van de door mij geconstateerde disbalans. Ze 
kon mij dit niet vertellen; hier had tot nu toe ook 
nog niemand naar gevraagd… Ik besloot dit haar 
als opdracht mee te geven en we maakten een 
nieuwe afspraak voor de volgende week.
Tijdens deze vervolgafspraak vertelde ze mij dat 
ze eigenlijk niets had kunnen bedenken wat er in 
die periode veranderd was. Er was wel iets maar 
ze kon zich niet voorstellen dat dit invloed heeft 
gehad op het ontstaan van de klachten. Toch 
nodigde ik haar uit om dit met mij te delen. Een 
aantal weken voor het ontstaan van de klachten 
was ze gestopt met roken. Maar zei ze: “dit is 
toch alleen maar positief”! Ik moet zeggen dat ik 
ook even goed moest nadenken wat voor invloed 
dit zou kunnen hebben op het ontstaan van de 
pijn. Na wat doorvragen bleek dat ze thuis nooit 
binnen rookte en dat het momentje van roken 
even een “momentje voor haar zelf was”. Even 
naar buiten, even tijd voor jezelf, even onttrokken 
aan de drukke gezinssituatie. In de volledige 
context waren deze momentjes hypothetisch 
gezien voor haar de momenten dat het centrale 
zenuwstelsel schakelde van Stress-Respons naar 
Rust-Herstel. Om deze hypothese te toetsen heb 
ik haar uiteraard niet geadviseerd om weer te gaan 
roken. Wel heb ik haar geadviseerd om zich de 
momentjes voor zichzelf te blijven gunnen; “ga 
naar buiten en neem tijd en rust voor jezelf”, dat 
werd de eerste concrete opdracht.

Deze casus heb ik altijd goed onthouden vanwege 
het succes. Na 2 weken wist ze mij namelijk te 
vertellen dat ze duidelijk minder pijn ervaren had 
en dat ze beter heeft kunnen slapen. Dit na 1,5 
jaar pijnklachten! Natuurlijk is dit slechts een klein 
onderdeel van het gehele proces. Dit onderdeel 
beschrijft hoe je door breed te kijken in staat bent 
om een positieve bijdrage te leveren aan de balans 
binnen je centrale zenuwstelsel. Dit begin bood 

nieuw perspectief waar we samen verder aan 
zijn gaan bouwen; eerst gericht op het aanvullen 
van kritische reserves en pijneducatie om vervol-
gens de belastbaarheid verder op te bouwen. 
Dit heeft ook geresulteerd in een carrièreveran-
dering; ze heeft voor haar passie gekozen, heeft 
daar haar werk van gemaakt en krijgt hier veel 
energie en voldoening van. Natuurlijk blijft het een 
uitdaging de balans in de gaten te houden maar 
het is gebleken dat pijn minder op de voorgrond 
kan staan op het moment dat je bepaalde keuzes 
maakt.

Omdat het meer dan een jaar geleden was dat 
ik mevrouw voor het laatst in de praktijk gezien 
heb, heb ik nogmaals contact met haar gelegd 
om te vragen hoe het nu met haar gaat. Met veel 
passie voor haar werk, werkt ze nu full-time. 
Desalniettemin gunt ze zichzelf de vrijdag voor 
zichzelf. Ze is in de tussentijd 13 kg afgevallen en 
op dit moment nog steeds pijnvrij en omschrijft 
zelf:  “Ik zit nu prettiger in mijn velletje”! 
Wat een “lifechanger” na een diagnose 
fibromyalgie!
Wellicht inspireert deze column jou om voor jezelf 
de vragen te stellen: “welke keuzes kan ik maken 
om beter in balans te zijn?” en “wat zijn voor mij 
de mogelijkheden om dit te faciliteren?”. Probeer 
hierbij nogmaals af te rekenen met de spreek-
woordelijke “beren op de weg” en te kijken naar 
mogelijkheden.

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
www.pijnontmaskerd.nl
“Mensen helpen fit te worden,
fit te zijn en fit te blijven”

Kasteel het Hattert.

Vanaf 1833 tot 1914  woonde op kasteel het 
Hattert de familie Smits van Hattert.
Frans Joseph Smits kocht dit grote landgoed voor 
Fl. 45.000,=
Na de koop ging hij zich Smits van Hattert 
noemen.
Ook zijn enige zoon Ludovicus noemde zich  
Smits van Hattert.
Hij trouwde Eugenie Barones Hacfort tot der Horst 
in 1864
Het gezin kreeg 3 kinderen, alle 3 meisjes.
Onderstaande unieke foto is gemaakt in de 
kasteeltuin tussen 1885 en 1890.
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Personen vlnr: Jhr. Gaspard Testa (verloofde van 
Emilie), Eugenie Barones Hacfort tot der Horst, 
Maria en Emilie, Ludovicus Smits van Hattert en 
de oudste dochter Anna.

Deze foto werd geschonken door Sarah van 
Lamsweerde, achterkleinkind van Maria.

Stichting de oude Schoenendoos.
Jan Hendriks.

LENTE

De zon schijnt
vogels fluiten 

achter glanzende ruiten 
lacht lente

blauwe druifjes lonken
naar tulpen die pronken 

met  heldere kleuren 
ga alléén naar buiten 

proef  geuren 
van schone lucht
geniet van de rust

 
ook al is alles anders...

ANNEKE

Hoe weej hier praote.
41.
 
“Ik waar mien èège wel’. Ik kijk wel uit.
 
“Look”. Uien. “Lökskes”. (Zilver)uitjes.
 
“Spiertse”. Spuiten met een dun, krachtig straaltje.
 
“Türhamer”. Tuierhamer. Met zo’n werktuig werd 
een paal in de grond geslagen, waaraan men 

een dier ( b.v. een geit ) vastzette om op een stuk 
weidegrond te grazen.
 
“Zien vrouw hêt ‘m ân d’n tür ligge”. Zijn vrouw 
houdt hem erg kort. Gunt hem bijna geen verzetje.
 
“Unne kop as ênnen tür”. Gezegd van iemand die 
een dikke kop heeft.
 
“Dè gèèf ik ow ôp ’n briefke”. Daar ben ik 
zeker van. Dat wil ik desnoods wel schriftelijk 
vastleggen.
 
“Wa hâlde ow toch allemôl ôp owwe nek!”. ( Zich 
iets op de hals halen).
 
“Wa hêdde lang zök ân!”. ( Zök – kousen. Wat ben 
jij langzaam! )
 
“Heej hêt de kleer ân gehad”. Gezegd van een 
(voormalig) priesterstudent die al zover met zijn 
studie gevorderd was dat hij de toog al had 
gedragen. En toen geconfronteerd werd met de 
wereldse verlokkingen en de studie opgaf.
 
“Heej hêt ‘r al ’n butje ien”. ( Botje. Hij kan alreeds 
een erectie krijgen.)
 
“Vel ovver been”. Broodmager. “Te wênnig 
kermenaai gegète”. ( Karbonade.)
 
Wordt vervolgd.
 
Nelson.

Actief ondanks beperkingen

Het voorjaar staat weer voor de deur en voorlopig 
zullen wij naar verwachting nog tot de zomer 
'genieten' van de beperkingen door de corona-
pandemie. Om die periode op een prettige manier 
te overbruggen kun je toch allerlei activiteiten 
ondernemen, die onder deze omstandigheden 
wel mogelijk zijn. In plaats van buiten gezellig een 
terrasje pakken, een feestje vieren of anderszins 
de bloemetjes buiten zetten, kunnen de volgende 
tips helpen. Daarbij is er voor elk wat wils! 

Naar buiten gaan
Zodra het weer wat beter wordt is het op
pad gaan, los van het vervoermiddel of al
wandelend, een goede tijdsbesteding. In de
directe omgeving zijn zeker nog tal van
(buiten) locaties waar je misschien nog
geen kennis van hebt genomen. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de Nationale
parken die Brabant en Limburg hebben:
Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen.
Nationaal Park De Maasduinen
Nationaal Park De Groote Peel
Nationaal Park De Meinweg
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Een goed verzorgde huid, juist nu!    & 
  
Onzekere tijden, we zitten nog steeds in een lockdown. Daardoor kun je stress of onbalans ervaren.  
Stress of onbalans komt vaak voor en kan veel invloed hebben op het lichaam. Dit is vaak ook duidelijk te 
zien aan de conditie van de huid. De huid kan wat vaal worden of last krijgen van onzuiverheden.  
Door het (vaker) dragen van een mondkapje kunnen onzuiverheden ook sneller voorkomen.  
 
Mijn advies? De Bio Peel kruidenpeeling. Deze behandeling richt zich op een intensieve boost van binnenuit. 
Geheel op basis van natuurlijke ingrediënten zoals algen, zeewier en kruiden.  
Direct zichtbaar resultaat; van dof en vaal naar glad en glanzend! En direct vermindering van onzuiverheden. 
 
Kan je huid wel een oppepper gebruiken? Of wil jij graag advies over hoe je het beste je onzuiverheden kunt 
verminderen? Kijk dan eens op mijn website voor meer informatie over de behandelingen. 
 
In mijn schoonheidssalon ben ik gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering. Door mèt het lichaam 
samen te werken, in plaats van deze tegen te werken, worden betere resultaten verkregen. 
 
In mijn nagelsalon, gevestigd aan Spoorstraat 10 loop jij stralend naar buiten met prachtige gelnagels of 
gelpolish/gellak. 
 
Sinds 3 maart mocht ik mijn deuren na 11 weken eindelijk weer openen. En daar ben ik natuurlijk erg blij 
mee. Nu mag ik weer doen wat ik het liefste doe; mijn klanten een heerlijk verzorgd en ontspannen gevoel 
geven en stralend de deur uit laten lopen! 
  
Zie ik jou binnenkort in mijn salon om jou ook te laten stralen?               www.schoonheidssalonathome.nl 
                                                                                                                      Laurentiusstraat 51       
Groet Fiona                                                                                                                                   06-46428052 

Verder zijn er nog veel terreinen van 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting 
Het Brabants Landschap of Stichting het Limburgs 
Landschap die een bezoek waard zijn. Het advies 
is wel om, gezien de toegenomen drukte, de 
regels in acht te nemen. 

Binnen blijven
Bij minder aangenaam weer, wat in dit jaargetijde 
zeker voorkomt, kun je natuurlijk ook genieten van 
een goed boek (verkrijgbaar via de lokale biblio-
theek en/of boekhandel). Als je nog geen lezer 
bent, kun je ook eens de proef op de som nemen 
en beginnen met een onderwerp dat je belangstel-
ling al heeft. Overigens zijn non-fictie boeken, bijv. 
over de (lokale) geschiedenis, zeker zo aanspre-
kend als een populaire roman. Echter, zoals altijd, 

over smaak valt te twisten.
 
In het verlengde daarvan is de 
podcast (volgens Wikipedia 
een audio-uitzending waarbij 

het geluidsbestand op aanvraag wordt aange-
boden door middel van web feeds). Deze vorm 
van uitzenden is snel populair geworden dankzij 
mp3-spelers zoals de IPod. Inmiddels is de 
podcast algemeen goed en kun je 
deze gebruiken als vervanger voor 
het actieve lezen. Kijk bijvoorbeeld 
eens op:
www.podcastluisteren.nl

Het nieuwe jaargetijde nodigt ook 
uit tot het werken in de tuin of het op een andere 
manier investeren in je woonomgeving.

GENIET ERVAN! 
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Als mantelzorger tijdelijk de zorg 
overdragen? Deze checklist helpt.

Zorg en hulp aan een naaste kan intensief 
zijn. Voor mantelzorgers die de zorg af en toe 
tijdelijk willen overdragen aan iemand anders, 
is er nu een hulpmiddel. Centrum Mantelzorg 
Land van Cuijk biedt een checklist aan, 
speciaal om mantelzorgers te ondersteunen. 

De checklist heeft de vorm van een klein, 
handzaam boekje. Het geeft een beeld van de 
zorgsituatie. Hiermee kan de vervanger van de 
mantelzorger de juiste zorg en ondersteuning 
bieden aan de zorgvrager. 
Als mantelzorger wil je misschien ook wel eens 
een weekendje weg of op vakantie? Je wilt er dan 
op kunnen vertrouwen dat je naaste een prettige 
tijd heeft en dat de verzorging goed wordt over-
genomen. Ook is de checklist erg waardevol 
wanneer een mantelzorger plots zelf in het zieken-
huis belandt.

Onderdeel van de checklist is
de mantelzorgpas

Deze biedt oplossing wanneer de mantelzorger 
plotseling uitvalt. Een mantelzorger vermeldt twee 
vertrouwde personen uit de omgeving op deze 
pas. Met naam en telefoonnummer. De mantel-
zorger bewaart de mantelzorgpas vervolgens in 
zijn of haar portemonnee. Hulpdiensten kijken 
vaak in iemands portemonnee om de identiteit te 
bepalen. Wanneer zij de mantelzorgpas vinden, 
kunnen zij snel vervangers op de hoogte stellen 
om de zorg over te nemen.

Mantelzorgpas aanvragen

Je kunt de Mantelzorgpas aanvragen 
via www.mantelzorglvc.nl. Heb je 
vragen over het gebruik, stuur dan 
een mail naar mantelzorg@sociom.nl 
of bel naar 0485 – 700 500.
De mantelzorgconsulenten helpen je graag verder! 
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Vrienden van het Maasziekenhuis 
doneert Weggeefshirts 

Niet iedere patiënt die acuut of onverwachts 
wordt opgenomen in Maasziekenhuis Pantein 
heeft een tas met kleding bij zich of een naaste 
die deze brengt. Het komt zelfs voor dat de 
kleding die iemand draagt, het enige stel is 
dat hij of zij heeft. Voor deze en alle andere 
gevallen dat iemand geen reservekleding heeft, 
bieden de Vrienden van het Maasziekenhuis 
een oplossing. 

Door Wanda Laarakkers

“Het is gelukkig niet aan de orde van de dag, 
maar het komt voor dat patiënten in het zieken-
huis worden opgenomen die het minder getroffen 
hebben in hun leven,” vertelt Jan van Riet, 
verpleegkundige op de verpleegafdeling Chirurgie. 
“Een tijdje terug werd er een zwaar verwaar-
loosde patiënt bij ons opgenomen. Deze had geen 
familie en verkeerde in een sociaal isolement. Dit 
is schrijnend. We hadden als kleding geen andere 
vervanger dan een papieren wegwerp operatie-
hemd. Dit biedt weinig comfort en bedekking. Het 
idee ontstond om voor situaties als deze en alle 
andere keren dat reservekleding ontbreekt, shirts 
op verschillende afdelingen neer te leggen.”
Jan klopte bij de Vrienden van het Maasziekenhuis 
aan, de stichting die zich inzet voor een nog leef-
baarder, aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijker 
Maasziekenhuis. “We hebben een bijdrage voor 
een voorraadje basic T-shirts gevraagd, want zelf 
het simpelste shirt is al goed.” 

Zeventig shirts

In totaal zijn er dankzij de toegezegde bijdrage 
van de Vrienden inmiddels zeventig effen shirts 
in diverse maten en kleuren verspreid over de 
verpleegafdelingen Chirurgie, Interne genees-
kunde, Cardio/Long/Neuro, Spoedeisende Hulp en 

Intensive Care. Dit zijn meestal de afdelingen waar 
mensen in acute situaties worden opgenomen. 
“Het is mooi dat we - indien nodig - patiënten in 
ieder geval een schoon shirt kunnen 
bieden wat ze mogen houden.” 

Wilt u stichting Vrienden van het 
Maasziekenhuis steunen?
Kijk op www.vvhm.nl/doneren

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

zondag 28 maart mag de klok weer verzet worden.
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl























� adverteren
doet verkopen

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

AFHALEN MOGELIJK, GRAAG  
TELEFONISCH OF PER MAIL BESTELLEN! 

 Ruim assortiment tapes         
verkrijgbaar bij ABC! 

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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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: 29 maart t/m 3 april
  Paasvlaai 8 personen € 9,95 
  Roomboter croissant € 0,70 
  8 Zachte witte bollen + 2 gratis

Reclame: 6 t/m 10 april
  ¾ Kersenyoghurtvlaai € 9,90
	  Bruin meergr Lonse mik € 2,70
  4 Rozijnenbollen + 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

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

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

Voor al uw verse witte (geschilde) en groene asperges, 
ook voor streekproducten

Kijk voor meer informatie op onze website
www.poortvanloon.nl

www.martensasperges.nl
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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
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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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden


