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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 27 april 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 8 21 april 2021

Nieuwe inwoners en ondernemers: Opgelet.
Afgelopen week zijn de eerste welkomspakketjes 
aan de nieuwe inwoners van Vierlingsbeek over-
handigd. Een “nog” relatief klein pakketje dat 
zeker voor uitbreiding vatbaar is. Nu hebben we 
vooral documentatie over de bieb, een wandeling 
met een van de Vierlingsbeeks/Groeningse 
“Groeters” en enkele tegoedbonnen van horeca 
gelegenheden in Vierlingsbeek. Ook Globaal en de 
Vierlingsbeekse vlag zitten met een korting in het 
pakket. 

WELKOM IN
VIERLINGSBEEK

Zou u er voor kiezen om dit pakketje uit te laten 
groeien tot een volwaardig welkomspakket voor 
onze nieuwe inwoners dan kan ook u daarbij 
aansluiten met mogelijk een tegoedbon of een 
leuke aanbieding van uw bedrijf of organisatie.

Heeft u een goed idee voor uitbreiding laat het ons 
weten via de mail van de dorpsraad zodat we er 
samen voor kunnen zorgen dat ook de “nieuwe 
inwoners” zich zo snel als mogelijk thuis gaan 
voelen in Vierlingsbeek. 

Blijf de nieuwe inwoners melden:
dorpsraad-vierlingsbeek@
vierlingsbeek-groeningen.nl

Namens de Dorpsraad 

Huub Geurts

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk 
De Maasdorpen is gesloten van
maandag 3 mei t/m
vrijdag 7 mei 2021

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

Letters A t/m J:  
Drs. van den Boom tel. 0478 - 641 202

Letters K t/m Z:  
Drs. Mooij tel. 0478 - 640 840
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Van de Redactie:

• Normaal gesproken is april het begin van 
een drukke periode voor veel verenin-
gingen. Muziekuitvoeringen, (club-)
kampioenschappen, uitstapjes etc. staan 
dan op het programma. Veel evenementen 
worden gepland en met enthousiasme tot 
in de puntjes georganiseerd. Sommige 
evenementen vereisen een langere voor-
bereiding, en een nauwe samenwerking 
van meerdere partijen. Helaas is het 
daarom in de huidige situatie erg moeilijk 
om zoiets goed te kunnen organiseren. 
Dit geldt ook voor enkele van onze plaat-
selijke verenigingen. Het is dan ook erg 
jammer om sommige evenementen nu 
(voor een 2e keer) te moeten annuleren of 
te verplaatsen.

• We blijven echter moed houden, en we 
blijven geloven dat we spoedig weer terug 
kunnen naar een “normaal” leven. 

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.

24 apr Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
11 mei Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
29 mei Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
1 juni Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
26 juni Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
6 juli Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
20 juli Dag 1 van de Tweede
 Alternatieve Vierdaagse
21 juli Dag 2 van de Tweede
 Alternatieve Vierdaagse
22 juli Dag 3 van de Tweede
 Alternatieve Vierdaagse
23 juli Dag 4 van de Tweede
 Alternatieve Vierdaagse
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
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
2 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
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

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
frans.spiekman@ziggo.nl
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Herdenking op 4 mei via 
livestream. 

In Nederland herdenken we op 4 mei burgers en 
militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
omgekomen zijn. Sinds 1961 herdenken we ook 
de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesope-
raties waarbij Nederland betrokken was.

De werkgroep 4 mei van de Dorpsraad 
Vierlingsbeek organiseert elk jaar de herdenking bij 
het Oorlogsmonument bij de Laurentiuskerk. Hier 
worden de 20 oorlogsslachtoffers uit Vierlingsbeek 
en Groeningen herdacht. 
 
Vanwege het Coronavirus hebben we moeten 
besluiten om de herdenking zonder genodigden, 
harmonie, koren, gilde en publiek plaats te laten 
vinden. De herdenking wordt in plaats daarvan via 
livestream uitgezonden, zodat u toch aan deze 
herdenking kunt deel nemen. Wij hopen dat we op 
deze manier de herdenking respectvol en waardig 
vorm kunnen geven.

Deelname kan door op 4 mei a.s. vanaf 19.45 
uur deze link https://youtu.be/zHKBazJ4ebA te 
gebruiken.

Namens werkgroep 4 mei, 
Dorpsraad Vierlingsbeek 
Wim Verhofstad 

MEIMAAND MARIAMAAND

De maand mei is de maand dat Maria op vele 
plaatsen bijzonder wordt vereerd. Daarom heeft de
Liturgiegroep Vierlingsbeek / Maashees het plan 
gemaakt om samen het Rozenkransgebed te
bidden. Het is een oude traditie om in de 
Mariamaanden mei en oktober samen Maria 
bijzonder te vereren en haar hulp en steun te 
vragen. Zeker in deze zorgelijke tijd van corona, 
voor ons zelf en allen die het nodig hebben.

Update: MFA Vierlingsbeek: 
Gemeenteraad stemt in met MFA 
in Laurentiuskerk!

Op 1 april 2021 heeft de Boxmeerse gemeente-
raad ingestemd met het voorstel van het College 
van BW om een multifunctionele accommodatie 
(MFA) te realiseren in de kerk van Vierlingsbeek. 
De gemeenteraad heeft 1 miljoen euro ter 
beschikking gesteld om de Laurentiuskerk als 
dé multifunctionele accommodatie voor de 
gemeenschap te ontwikkelen én hierin ook 
de verenigingen te huisvesten. De gemeen-
teraad heeft in hun voorwaarden expliciet 
vermeld dat in het MFA een clustering van 
functies dient plaats te vinden. In het raadsbe-
sluit staat o.a. vermeld dat na realisatie van MFA 
in/bij de Laurentiuskerk, de locatie Joffershof 
niet langer beschikbaar is als gemeenschaps-
voorziening en dat JOC/Gryphus ook dienen 
aan te sluiten bij het MFA. Directe aanslui-
ting van JOC/Gryphus is overigens niet volgens 
de oorspronkelijke afspraak “status aparte” 
die door ons is gerespecteerd. Daarnaast zijn 
er nog een aantal aanvullende voorwaarden 
gesteld. Alle voorwaarden 
worden op dit moment door 
de kerngroep MFA (i.o) op 
haalbaarheid onderzocht en 
uitgewerkt. (zie raadsbesluit 
1-4-2021 op https://www.
vierlingsbeek-groeningen.
nl/dorpsraad-vierlingsbeek/
mfa-vierlingsbeek/)

Wat eraan vooraf ging?
In 2019 is in opdracht van de dorpsraad een 
regiegroep ingesteld met de opdracht om een 
onderbouwd advies en plan van aanpak voor een 
toekomstbestendig gemeenschapsvoorziening 
voor Vierlingsbeek aan te leveren.
De regiegroep heeft nadat zij een uitgebreide 
inventarisatie heeft gedaan onder toekomstig 
gebruikers en belanghebbenden naar wensen, 

In verband met de Dodenherdenking op dinsdag
4 mei a.s. bidden wij alleen op de dinsdagen 11, 18
en 25 mei 's avonds om 19.00 uur het 
Rozenkransgebed in de Mariakapel onder de 
toren.
Wij nodigen U hiervoor van harte uit.

LITURGIEGROEP VIERLINGSBEEK / MAASHEES 
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behoeftes en belangen voor een toekomstge-
richte gemeenschapsvoorziening, geadviseerd 
om een onafhankelijk haalbaarheidsonder-
zoek uit te laten voeren om te achterhalen welk 
gebouw het meest geschikt is als MFA. In 2020 
is dit haalbaarheidsonderzoek in opdracht van 
de dorpsraad en onder begeleiding van de 
stuurgroep MFA uitgevoerd door onderzoeks-
bureau Laride. De conclusie van het onderzoek 
was dat de kerk het meeste toekomstperspec-
tief biedt. Deze conclusie is door vele inwoners 
tijdens diverse klankbordsessies onderschreven. 
In oktober 2020 werd de Laurentiuskerk middels 
vele obligaties door de Stichting Laurentius 
Vierlingsbeek aangekocht. Naar aanleiding van 
diverse besprekingen van wethouder en raads-
leden met de kerngroep MFA (i.o) in het voorjaar 
van 2021 is het advies n.a.v. het haalbaarheids-
onderzoek nader onderbouwd en zijn er nog 
vele vragen beantwoord. Uiteindelijk heeft de 
gemeenteraad op 1-4-2021 het besluit genomen 
en de bereidheid uitgesproken tot medewerking 
aan een MFA op locatie Laurentiuskerk.

Hoe nu verder? Samen staan we sterk! 
Een delegatie van de dorpsraad voert op dit 
moment gesprekken met de besturen van de 
stichtingen/verenigingen, die vooraf expliciet 
aangegeven hebben, geen voorkeur of belang-
stelling te hebben om aan te sluiten bij een 
MFA in de Laurentiuskerk. Het doel van deze 
gesprekken is om met elkaar te onderzoeken en 
te bespreken wat er nodig is om met elkaar in 
Vierlingsbeek tot een duidelijke koersbepaling 
en constructieve voortgangsafspraken te komen 
m.b.t. de toekomstige MFA-ontwikkeling.

Vervolgens zal de MFA-organisatie in een plan 
van aanpak verder opgezet worden en zullen alle 
toekomstige gebruikers en overige belangheb-
benden en/of belangstellenden benaderd worden 
om samen met elkaar op een zorgvuldige, open, 
flexibele, creatieve en transparante wijze, het 
toekomstbestendige MFA verder te ontwikkelen 
daarbij rekening houdend met de wensen van de 
toekomstige gebruikers.

We werken samen aan een
toekomstgericht MFA:
DOOR en VOOR de inwoners!

Voor meer info zie:
www.mfa-vierlingsbeek.nl

Dorpsraad Vierlingsbeek en 
kerngroep MFA (i.o.)
MFAvierlingsbeek@gmail.com

Gemeentehuis

Foto A01501 uit de collectie van De Oude
Schoenendoos.

Foto van het gemeentehuis dat in 1928 door 
brand werd verwoest. Dit gebouw werd in 1708 
als schuilkerk gebouwd. Omdat de katholieken 
hun Laurentiuskerk aan de protestanten moesten 
afstaan na de tachtigjarige oorlog, gingen zij vanaf 
1648, het einde van die oorlog, in Smakt naar de 
kerk. Smakt hoorde bij Venray en dat was nog 
Spaans bezit, dus katholiek. 
De katholieken kregen na verloop van tijd 
toestemming om een eigen “kerk” te bouwen, dat 
werd deze schuilkerk: bouwmateriaal kwam van 
de resten van de schuurkerk uit Smakt die afge-
broken werd. In 1800 kregen de katholieken hun 
Laurentiuskerk terug en stonden zij hun schuilkerk 
af aan de gemeente. 
In de benedenverdieping kwam een jongens-
school, (drie lokalen), op de bovenverdieping werd 
het raadhuis gevestigd, bereikbaar via een trap 
aan de zijkant.
Door pastoor Hansen werd aan de Grotestraat 
een nieuwe jongensschool gesticht in 1921, aan 
de noordkant van het dorp, zodat de jongens uit 
Groeningen minder ver naar school hoefden. Deze 
toen nog openbare school ging in 1927 over naar 
het RK-kerkbestuur, waardoor het een bijzondere 
school werd.
De vrijgekomen ruimte onder het raadhuis werd 
omgebouwd tot verenigingsgebouw, waar verga-
deringen werden gehouden, films werden 
vertoond en toneeluitvoeringen plaats vonden.
In de nacht van 2e Pinksterdag 1928 brak 
brand uit in het gebouw. Hoewel de brandspuit 
snel aanwezig was - er was na het traditio-
nele vogelschieten van het St.-Laurentiusgilde 
met Pinksteren veel volk op de been – werd het 
hele gebouw vernield. Dit kwam mede doordat 
de in het gebouw opgeslagen munitie van de 
Burgerwacht ontplofte en een groot vuurwerk 
veroorzaakte.
Bij deze brand ging het gehele gemeentearchief 
verloren.

(met informatie uit “Kerk en Onderwijs” van Ger 
Verhoeven).
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Dit fotobord is bevestigd aan het 
ijzerwerk van een boom, in de 
Spoorstraat ter hoogte van het 
Vrijthofplein.

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

Peter Verdijk.

Ook in 2021 GEEN
Muziek-op-de-Maas.

Helaas!!
Ook in 2021 gaat Muziek-op-de-Maas niet door. 
Als organiserend koor zijn wij eind juni niet klaar 
om een optreden te verzorgen. Datzelfde geldt 
ook voor ons gastkoor. Verder speelt op dit 
moment, begin april, de onduidelijkheid mee 
over de voorwaarden waaronder Muziek-op-de-
Maas plaats zou kunnen vinden. 
Dus kijken we vooruit naar Muziek-op-de-Maas 
eind juni 2022.
Informatie daarover volgt uiteraard.

Organisatie Muziek-op-de-Maas
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek

Bericht van de organisatie van 
ZEVmeeZING 2021 

Helaas…
Doordat onze voorbereidingen stil liggen 
en we ook weinig kunnen doen en ook niet 
weten wanneer het allemaal wel kan, hebben 
we besloten om onze ZEVmeeZING 2021 te 
verplaatsen naar een andere datum.

Maar…
Wij gaan niet stilzitten en gaan gewoon door 
met onze voorbereidingen zodra het weer kan!

Daarom…
Kunnen we jullie nu al vertellen dat de nieuwe 
datum voor ZEVmeeZING zaterdag 17 
september 2022 gaat worden.
Mocht je graag willen deelnemen op 17 
september 2022, stuur dan even een mail naar 
jongerenkoor.zev50@gmail.com dan zorgen wij 
voor een deelnameformulier. 
 
In maart 2022 pakken we onze berichtgeving 
weer op en horen jullie meer over ZEVmeeZING.
 
Organisatie ZEVmeeZING,

Jan Willems, een zoon kreeg bijv. Peter, dan werd 
dat: Peter Janzoon afgekort Peter Jans. Stel dat 
Peter Jans na zijn huwelijk ook weer een zoon 
krijgt, Gerardus. Dan werd dat Gerardus Peterzoon 

afgekort Gerardus 
Peters. Zo ging dat van 
generatie na generatie. 
Voor ons klinkt dit heel 
onbegrijpelijk. En voor 
het stamboomonder-
zoek is het heel moeilijk, 
praktisch onmogelijk. 
Stel dat Jan van Willem 
een dochter kreeg, bijv. 
Gertruda dan werd dat: 
Gertruda Jans-dochter 
afgekort Gertruda Jans.

Het kon ook gebeuren dat men zich naar de 
moedersnaam ging noemen.
We noemen dat een metroniem.

Op deze manier beschikte men over een groot 
aantal namen en kon men dus iemand makkelijker 
of beter duiden. Zo ging dat tot 1700 /1800.
Het was niet algemeen dat elke generatie de naam 
wijzigde. 
Als de vader gunstig bekend was geworden, kon 
het gebeuren dat de nakomelingen zijn achter-
naam gingen en bleven gebruiken. Zodra dit 
door meerdere generaties gebruikt was, werd 
het de familienaam. We noemen dat, “de naam is 
versteend”. 

(Wordt vervolgd)
Jan Hendriks.

Onze Familienaam: Deel 4

Ontstaan van de familienaam.
Doordat ook de bijnaam, vooral in de groter 
groeiende plaatsen niet meer voldeed, ontstond 
er een begin van familienamen. Zo ging men 
de naam van de kinderen koppelen aan de 
voornaam van de vader. Bijv.: Jan, de zoon van 
Willem, werd Jan Willems-zoon genoemd.Dat 
werd in de praktijk afgekort naar: Jan Willemz of 
Jan Willems.We noemen dit een patroniem of in 
gewoon Nederlands een vadersnaam. Stel dat 
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HOE KWAMEN ZIJ DE CORONA-TIJD DOOR? DE BIBLIOBEEK 
  

Als we aan enkele vrijwilligers van Bibliobeek vragen wat ze 
het meeste gemist hebben het afgelopen jaar dan zeggen ze: 
“We missen de mensen en hun verhalen. En ook de 
schoolklassen met al die leesgrage kinderen. Het is zo saai! 
We hopen dat we snel weer open mogen om bezoekers te 
ontvangen“. Het bestuur vertelt dat ze ontzettend veel 
waardering hebben voor hoe de vele vrijwilligers (waarvan de 
meeste in de risicogroep vallen) met alle wisselende 
maatregelen zich steeds hebben ingezet om het lezen voor 
iedereen mogelijk te blijven maken. Eerst werd de bieb met 
allerlei ‘veilige’ looproutes en hygiënische maatregelen 
ingericht. En toen de bieb weer gesloten werd, is met veel 
ijver de afhaalbieb opgezet. Ook werd er nog een gebruikte 
puzzel-verkoop georganiseerd waar ‘gretig’ gebruik van is 
gemaakt.  
In diverse zoomsessies heeft het bestuur van Bibliobeek zich 
het afgelopen jaar bezonnen op Bibliobeek 2.0 in relatie tot 
het nieuwe MFA van Vierlingsbeek. 
Deze plannen worden op dit moment uitgewerkt in een 
toekomstgericht Bibliobeek 2.0 plan.  
 

 
Reserveren van boeken kan nog steeds via: 
https://www.biblioplus.nl/ 
Lukt het reserveren niet, of heb je andere vragen, bel dan 
tijdens openingstijden naar: 0478-631675 
Of mail naar bibliotheekvierlingsbeek@Biblioplus.nl 
 

Openingstijden voor de afhaalbieb Bibliobeek zijn voorlopig 
nog steeds: 
Maandag    14.00  – 16.00 uur 
Woensdag  14.00 –  16.00 uur 
Vrijdag        14.00  – 16.00 uur 
 
WEBWINKEL VAN GROEVIE: HOE WERKT HET 
EIGENLIJK? 
Eigenlijk is het voor verenigingen heel simpel: 
- Geef aan wat je wilt aanbieden (omschrijving en bedrag) 
- Dit kunnen ook meerdere items zijn 
- Lever een foto en/of afbeelding aan per item 
- Omschrijf hoe het product kan worden opgehaald of wordt    
   bezorgd 
GroeVie brengt alleen de betalings-/bankkosten in rekening. 
Heb je interesse? Neem contact op met 
stggroevie@gmail.com 

 
 
 
 

ENKELE ERVARINGEN MET DE WEBWINKEL VAN 
GROEVIE 
  

‘Potgrondactie in coronatijd’; 
Jaarlijks komen leden van het St. Anthonius- en St. 
Nicolaasgilde in Groeningen en Vierlingsbeek huis aan 
huis langs voor de potgrondactie. Door de welbekende 
maatregelen was dat dit jaar niet mogelijk.  
Via de webwinkel van GroeVie heeft het gilde toch haar 
potgrondactie kunnen doen! 
Met aankondigingen in sociale media, de site, Globaal 
en een flyertje in de brievenbus bereikte de actie vele 
tuinliefhebbers die de moeite namen een bestelling te 
plaatsen in de webwinkel. Het gilde is zeer aangenaam 
verrast dat er zó veel zakken verkocht zijn en wil alle 
kopers van onze potgrond heel hartelijk bedanken! Een 
bedankje aan GroeVie is ook op z’n plaats: fijn dat we 
gebruik mochten maken van de webwinkel! 
Met vriendelijke groet, Gilde Groeningen 
 

‘Snack- en drankpakket tijdens livestream Carnaval’ 
Een corona proof variant op de Carnaval is een hele 
uitdaging geweest. Heel veel verenigingen hebben zich 
ingezet. Bij ZEV leefde het idee dat het wel leuk kon zijn 
om een “snack- en drankpakket” aan te bieden voor de 
avond van de Livestream. Maar dat idee bracht meteen 
weer nieuwe uitdagingen mee: hoe ga je het brengen, 
hoe zorg je ervoor dat je weet hoeveel pakketten je 
moet maken, hoe regel je de betaling… 
We waren in de veronderstelling dat we misschien 15 
pakketten hoefden te maken. En we keken naar de 
optie om een mobiel pinapparaat in te zetten. Voor 15 
transacties was dat overkill. Bovendien moesten we 
dan nog steeds regelen hoe de bestelling doorgegeven 
werd. ZEV herinnerde zich toen dat er bij de laatste 
Revue ook gebruik is gemaakt van de webwinkel van 
Groevie. Toen is er contact gezocht met de 
penningmeester van Groevie en het bleek dat de 
webwinkel perfect aan onze eisen voldeed. 
Een mooie foto, goede tekst waren snel gemaakt. En 
het stond precies op het goede moment op de juiste 
plek op Internet. De communicatie met de 
penningmeester verliep uitstekend. En het bleek dat 
het storm liep! We hebben ruim 200 pakketten 
gemaakt en rondgebracht in de sneeuw. 
Dat hadden we van te voren niet kunnen bedenken. 
Vriendelijke groet ZEV 
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Column vitaliteit (29)
“zelfzorg”

Deze week een korte column. Ik stel me hier 
enigszins kwetsbaar op maar ik ben van mening 
dat we dat wat vaker zouden mogen doen. Ten 
slotte hebben we allemaal ten minste 1 overeen-
komst: we zijn allemaal mens! Normaal gesproken 
heb ik mijn column al ruim van tevoren helemaal 
af. Nu zit ik tegen de deadline van dinsdag-
avond 19h aan te werken om nog iets op papier 
te krijgen. Het is een drukke en hectische periode 
geweest en gelukkig heb ik het mezelf ook in deze 
periode gegund om de dingen te blijven doen 
die mij in balans houden. Het mooie is dat als 
je jezelf dit gunt, dat je ook steeds beter wordt 
in het maken van keuzes om goed voor jezelf te 
zorgen… Dan maar een kortere column, wellicht 
niet minder waardevol.
Het zonnetje schijnt, ik trek mijn hardloop-
schoenen aan om een ronde te hardlopen…

De vraag die je jezelf elke dag zou moeten stellen: 
“Wat heb ik vandaag gedaan om goed voor mezelf 
te zorgen?” (ik denk dat ik mijn antwoord voor 
vanavond wel weet).

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”

Planqen in Vierlingsbeek

Wij zijn Planqen, vier ondernemende familieleden 
die hun krachten hebben verenigd in Vierlingsbeek. 
Siebe, Rik, Wim en Frank maken voor u de 
perfecte Planq!
Wij maken allerlei soorten Planqen. Van olijfhout tot 
esdoorn, niets is ons te gek. Onze Planqen hebben 
een unieke vorm en kunnen gepersonaliseerd 
worden met een eigen tekst of logo.
Naast borrel-Planqen maken we ook pizza-
Planqen, worst-Planqjes en BBQ-Planqen. 
Onze pizza-Planqen hebben de juiste maat voor 
lekkerste pizza’s. Op de worst-Planq past een 
heerlijke fuet. Onze BBQ-Planq is van Western-Red 
Cedar hout en is geschikt voor op de BBQ.
Onze Planqen zijn momenteel te zien in de etalage 
van Bibliobeek. Dankzij een fijne samenwerking 
met PLUS Verbeeten zijn onze Planqen daar nu 
te koop en hebben we een interessante winactie 
opgezet.

WIN WIN WIN
Wilt u ook een unieke Planq? Bij aankoop van drie 
tapasbakjes bij PLUS Verbeeten te Vierlingsbeek 
maakt u kans op een Planq naar keuze. U dient 
hiervoor de kassabon met naam, adres en tele-
foonnummer in de daarvoor bestemde box achter 
te laten.
Deze actie loopt van 20 april tot 20 mei 2021.
Scan onze QR code of ga naar onze instagrampa-
gina voor meer Planqen!
https://www.instagram.com/planqen/
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MFA Vierlingsbeek
En hoe nu verder?

De Gemeenteraad van Boxmeer heeft op 1 
april een besluit genomen dat het MFA in de 
Laurentiuskerk zal komen. Met 16 stemmen voor 
en 5 stemmen tegen (SP fractie) werd ingestemd 
om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen om een 
multifunctionele accommodatie te maken in de 
kerk voor alle verenigingen. Een groot compli-
ment mag er gemaakt worden aan de Dorpsraad, 
stuur- en klankbordgroep die in een zeer korte 
tijd een haalbaarheidsonderzoek hebben uitge-
voerd. De uitkomst is inmiddels wel bekend dat 
92% van onze inwoners deze uitkomst deelt. En 
hoe nu verder? Verzocht is nu aan de dorpsraad 
de plannen nader uit te werken met inachtne-
ming van de gestelde voorwaarden. Dit zal nog 
een hele opgave gaan worden maar als we als 
dorp hier achter gaan staan, gaat dat een succes 
worden. Er is veel tegenwind geweest uit diverse 
hoeken maar de Raad heeft toch doen besluiten 
dat de keuze voor de kerk de beste is voor het 
dorp, wat ook het onderzoek duidelijk heeft 
weergegeven.

Gaat Grave nu toch nog meedoen?

Het is wat hoor. Gemeente Grave heeft in feite 
haar beurt voorbij laten gaan om nog aan te 
kunnen sluiten bij de nieuwe gemeente Land van 
Cuijk. Ná de sluitingsdatum had gemeente Grave 
een referendum gepland. Niet zo handig, maar de 
uitkomst was glashelder: 71,15% van de inwoners 
wil géén zelfstandige gemeente Grave en geeft 
daar impliciet mee aan om onderdeel te willen zijn 
van gemeente Land van Cuijk. Naast de inwoners, 
gaf ook de gemeenteraad van Grave daarna 
in grote meerderheid aan direct aan te willen 
sluiten bij Land van Cuijk. Vanuit Binnenlandse 
Zaken en provincie werd ons vervolgens duidelijk 
gemaakt dat een aansluiting mogelijk is door 
gebruik te maken van een zogenaamde novelle. 
Daarmee kun je tijdens het proces een wetsvoor-
stel wijzigen. Zo’n novelle wordt gemiddeld zo’n 
drie keer per jaar in Nederland ingezet. Feit is dat 
Grave enkel kan ‘tekenen bij het kruisje’, geen 

MFA Vierlingsbeek, 
Grave, cursus politiek

enkele invloed of inbreng is meer mogelijk. Als 
gemeenteraden van Mill en St. Hubert, Boxmeer, 
Cuijk en St. Anthonis moesten we ons hoofd 
breken over deze nieuwe situatie. De ambtena-
renorganisatie is blij met een herindeling inclusief 
Grave. In dat geval hoeft er namelijk geen uitzon-
dering gemaakt te worden voor Grave om apart 
de diensten af te laten nemen. 

Maar hoe staat Grave er financieel voor? Ze staat 
onder preventief toezicht omdat de begroting 
niet op orde is. Los van die begroting is er nog 
wel een flinke reserve. Die zal nodig zijn om 
de schade van de scheepswerf te bekostigen. 
Slechts € 2 miljoen van de schade is verzekerd. 
Nog een weetje: als Grave aansluit, krijgen we een 
flink bedrag aan frictiekosten (zo’n € 6 miljoen). 
De bruidsschat mag dan wat lager uitvallen dan 
gewenst, daarmee is wat ons betreft de liefde niet 
over. Bestuurlijk hebben we in feite geen andere 
keuze. Unaniem is er gekozen om Grave mee te 
nemen in het proces. We laten de inwoners niet in 
de kou staan.

Interesse in een introductiecursus
lokale politiek?

Leden en niet-leden bieden wij als Liberaal LVC 
een gratis cursus aan om inzicht te krijgen in 
de lokale politiek. Ons lid Joël Hendriks zal als 
cursusleider 4 zaterdagochtenden tussen 10 en 
12 uur de lessen verzorgen. Er is ruimte voor 20 
deelnemers, dus snel aanmelden is een vereiste. 
(Aanmelden via: opleiding@liberaal-lvc.nl ). De 
digitale cursus kunt u via Zoom volgen met 
behulp van een Ipad, computer of tablet. U krijgt 
vooraf een link gestuurd om in te loggen

24 april: ‘gereedschapskist’ gemeenteraad, 
reglement van orde, motie, amendement, politieke 
vraag, technische vraag, interpellatiedebat

8 mei: de gereedschapskist van een raadslid in 
de praktijk

15 mei: jouw gemeente in cijfers, historie, geogra-
fische, sociale en economische kaart

22 mei: omgevingswet/ bestemmingsplannen en 
openbare ruimte

Mogelijk zijn er nog twee cursusmomenten over 
de gemeentefinanciën.

Als er vragen zijn, hoor ik ze graag.

        marc.oudenhoven@mar-oil.nl
T: 06-22201989
www.liberaal-lvc.nl
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Openingstijden Maasziekenhuis 
op Koningsdag, Bevrijdingsdag 
en Hemelvaartsdag

Hierbij weer twee foto’s uit de oude doos die u 
ook op de site kunt bekijken.

De foto van de dame is nr A22334. De foto van de 
boerderij is nr A18236

Op dinsdag 27 april (Koningsdag), woensdag 
5 mei (Bevrijdingsdag) en donderdag 13 mei 
(Hemelvaartsdag) heeft Maasziekenhuis Pantein 
aangepaste openingstijden. Voor spoedzorg is het 
Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar.
 
Op deze dagen zijn de poliklinieken en de rönt-
genafdeling van Maasziekenhuis Pantein gesloten. 
De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en 
Revalidatie van de Sint Maartenskliniek locatie 
Beugen zijn eveneens gesloten.
 
Ook de bloedafnamelocaties van het 
Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en Noord-
Limburg zijn gesloten.

Hoe weej hier praote.
43.
 
“Dèèl”. (Deel).
In de eigenlijke betekenis dorsvloer, maar bij ons 
thuis stonden de koeien (hooguit een stuk of  vier, 
niet meer hoor)  op de dèèl. (Op stal).
“Unne grote kêl”. Een grote kerel.
Wij hier spreken over het algemeen over “ unne 
grote kêl”.
Mensen die hun wortels hebben liggen in Loon 
(Loën) of Vênroy zeggen “groëte”.
Tegen Toon zeggen ze “Toën”, tegen lopen “loëpe”.
 
“’t Is (ge)lul mar ’t prôt”. (Veel praten maar niks 
zeggen).
 
“Tusse de fip en de fallie”.(Niet goed, niet slecht. 
Niet hoog, niet laag. Ergens in het midden 
uitkomen.)
 
“’n Spinörrig vrouwke”. (Dame die bits uit de hoek 
kan komen.)
 
“Die is de lèèsten tied ok flink ân ’t plare”. (Hij 
kampt de laatste tijd nogal met wat problemen, met 
name voor wat betreft zijn gezondheid).
 
“Zô foos as ik weet niet wa!”. (Zo duf, zo lusteloos, 
gewoon nergens mee te vergelijken).
 
“Zô schèèl as ’n blêk spek”. (Hij loenst nogal.)
 
“Heej löpt wel mit zien neus ien de lucht, mà  zien 
hut stût te schudde van de schuld”. (Hij lijkt er 
zich niets van aan te trekken dat op zijn huis een 
torenhoge hypotheek rust. Vroeger kon men zich 
hierover nog wel eens druk maken. Dat is tegen-
woordig een stuk anders.)
 “Slaaivuut”. “Moat vieftig mit pien”. (Uitzonderlijk 
grote voeten hebben).
 
Wordt vervolgd.

Nelson.
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De nieuw te ontwerpen site vordert gestaag, het 
is veel werk en eerst moeten alle foutjes en fouten 
eruit gehaald worden en natuurlijk alle categorieën 
ingevuld. Loed Rongen, onze computerman, is er 
druk mee bezig, wij kijken kritisch en geven hints 
en commentaar. Al met al een gigantische klus, 
maar erg leuk om er mee bezig te zijn.
Als u zin hebt kijk eens op de site. 
U kunt daar de foto opzoeken 
en vergroten zodat hij beter te 
bekijken is.

Veel plezier met
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Huiskamer Het Anker

Patiënten die op de afdeling Geriatrie van het 
Maasziekenhuis Pantein worden opgenomen, 
verblijven maximaal tien dagen in het zieken-
huis. Voor een goed herstel is het belangrijk 
dat zij zo min mogelijk in bed liggen. Een 
fijne huiselijke plek om naar toe te kunnen 
is huiskamer Het Anker. De Vrienden van het 
Maasziekenhuis hebben bij de realisering 
financieel bijgedragen. Ook bij het creëren van 
de zo belangrijke huiselijke sfeer, stonden zij 
klaar. 

Door Wanda Laarakkers

“Wanneer kwetsbare ouderen in ons ziekenhuis 
verblijven, worden er verschillende onderzoeken 
gedaan en is het de bedoeling dat ze daarna met 
een concreet behandelplan weer naar huis gaan,” 
vertelt Saskia Kamps, medewerker maatschappe-
lijke zorg. “Mijn collega maatschappelijke zorg en 
ik begeleiden vijf dagen in de week tussen 08.00 
en 16.30 uur kwetsbare, oudere mensen die in het 
ziekenhuis verblijven. Niet alleen voor de geriatrie, 
maar ook op andere afdelingen, zoals neuro-
logie, chirurgie en interne geneeskunde worden 
wij gevraagd. Dit contact kan op basis van één 
op één begeleiding op de kamer zijn, maar vaak 
nodigen wij patiënten ook uit om naar Het Anker te 
komen. Hier hebben we de mogelijkheid om spel-
letjes te doen, een praatje te maken, eventueel 
met andere aanwezigen, of gewoon even in een 

andere omgeving zijn. In deze huiselijke sfeer kan 
ook de lunch genuttigd worden.”

De Vrienden van het Maasziekenhuis, de 
stichting die zich inzet voor een nog leefbaarder, 
aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijker 
Maasziekenhuis, hebben een aantal giften gedaan 
in de afgelopen periode. Saskia: “Hierdoor kunnen 
we de huiselijke sfeer die wij heel belangrijk vinden 
creëren. Met de aankoop van een aantal planten 
op basis van hydrocultuur en een groot schil-
derij wat geluiddempend werkt is dit zeker gelukt. 
Maar ook diverse spellen en een bluetooth box 
om muziek af te spelen dragen hieraan bij. We zijn 
daar uiteraard erg blij mee. Naast deze bijdrage 
van de Vrienden is door het ziekenhuis zelf 
gezorgd voor nieuwe gordijnen en er komen nog 
nieuwe tafels en stoelen. Alles bij elkaar is dan de 
huiskamer helemaal klaar.”

De realisatie van de huiskamer heeft ook voor 
een belangrijk deel bijgedragen aan de toeken-
ning van het keurmerk ‘seniorvriendelijk’ aan het 
Maasziekenhuis. 

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

Eenvoud

Ik voel
mijn hart verwant
met kleine
simpele dingen
zoals bloemen
verscholen in het gras
met in hun kelk
de mooiste herinneringen.

Zo groeit
in mijn gedachten
een vrede
niet te noemen
je vindt schoonheid overal
en ik noem liefde het zaad
van alle
schoonheidsbloemen.

J. Schelbergen-Peeters
 ( uit de bundel:  licht en schaduw )
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� adverteren
doet verkopen

 

 

Diverse verven en texen: 

 Gratis kleuradvies 
 Verf direct op de juiste kleur 

te mengen  
 Groot assortiment tapes, 

kwasten, rollers etc. 
 
 

 
 

 

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























GEEN OP DE TÔFFEL IN 2021

Helaas, ook in 2021 vindt er geen editie van Op De 
Tôffel plaats. Na lang wikken en wegen hebben we 
besloten om dit jaar geen festival te organiseren. 
We hebben er tevens voor gekozen om niet te 
verplaatsen naar de herfst. 

De situatie waarin we ons nu bevinden is niet 
stabiel genoeg om een festival zoals wij het graag 
zien te organiseren. We hebben gekeken naar 
alternatieven zoals verschuiven naar september. 
Echter barst de festival- en evenementenagenda in 
september helemaal uit zijn voegen. En daarnaast 
neemt een verplaatsing ook weer tal van andere 
problemen met zich mee. 

Op De Tôffel kan alleen maar bestaan door 
de inzet van vrijwilligers en de bijdrage van 
sponsoren. Een festival opbouwen en draaien met 
meer dan 100 vrijwilligers op 1,5 meter afstand 
is een onhandelbare situatie. En ook willen we 
de (lokale) ondernemers die ons altijd trouw 
sponsoren niet nog meer belasten in deze tijd. 

Hopelijk zien we elkaar in juni 2022 voor een 
nieuwe editie van Op De Tôffel. Tot die tijd: blijf 
gezond, en steun de culturele sector.

Tot volgend jaar!
Bestuur Stichting Op De Tôffel
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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

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

Praten 
over geld
Dat helpt jou & 
de mensen om je heen 

Doe 
je mee?
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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
27 april Koningsdag zijn wij gesloten!
Reclame: 26 april t/m 1 mei
  ¾ Sinaasappelvlaai € 9,90 
  Extra-/dubbel donker brood € 2,70 
  4 Mueslibollen + 1 gratis

Reclame: 3 t/m 8 mei
  Moederdagvlaai € 13,95
	  Wit meergranen waldkorn € 2,70
  Roomboter croissant € 0,70

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

ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.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
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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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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

Overloon-Mill

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20%Actie geldig 

t/m juni 2021!

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden


