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Afscheid directeur-bestuurder 
Peter Verhoeven van 
Woningcorporatie Wonen 
Vierlingsbeek

Wonen Vierlingsbeek is één van ’s lands kleinste 
woningcorporaties en werkzaam in het gebied 
tussen de rivier de Maas - met de Maasheggen in 
de uiterwaarden - in het oosten en het natuurge-
bied van De Peel in het westen. Zij bieden hier in 
de zes kerkdorpen van de voormalige Gemeente 
Vierlingsbeek ongeveer 500 woningen aan in de 
sociale huursector en staan garant voor goed 
en betaalbaar wonen. Als plattelandscorporatie 
hebben ze een belangrijke verantwoordelijkheid 
voor de vitaliteit van de kernen in ons werkge-
bied. Ze erkennen de behoefte die er is om in de 
combinatie van woon- en leefgenot dit vraagstuk 
samen met onze partners op te pakken. De 
analyse van de woningmarkt laat zien dat ze 
actief moeten inspringen op de gevolgen van 
de vergrijzing en het tegengaan van de ontgroe-
ning. Deze dynamiek heeft niet alleen een effect 
op de woningmarkt, maar ook een effect op de 
leefbaarheid in de kernen. Ze gaan dan ook voor 
een gedifferentieerde samenstelling van de kern, 
waarin het prettig wonen is voor jong en oud. Dit 
resulteert in een hoge klanttevredenheid. 
Wonen Vierlingsbeek vierde begin 2020 haar 
50-jarig jubileum.

Peter is in 1981 afgestudeerd aan de HEAO 
in Arnhem en op 24 augustus 1981 in dienst 
getreden bij woningbouwvereniging Kolping in 
Nijmegen (nu Talis). Op 1 januari 1988 is hij over-
gestapt naar Stichting Volkshuisvesting Tiel. En 
op 1 april 2013 als opvolger van Tonny Strijbosch 
aan de slag gegaan bij Wonen Vierlingsbeek. Hij 
stopt nu per 1 juni 2021 als Directeur-Bestuurder 
en beëindigt de arbeidsovereenkomst per 1 

september 2021 (Pre-penisoen). Dus 40 jaar 
werkzaam in de sector van de volkshuisvesting.

In die begintijd deden ze nog alles met de pen. 
Het kwam dus goed uit dat ICT een onderdeel 
was van het eindexamenpakket. Deze ICT 
kennis heeft de hele carrière een belangrijke rol 
gespeeld. De eerste computer werd geïntrodu-
ceerd bij Kolping in Nijmegen, daarna de uitrol 
van de automatisering (PC’s) in Tiel en de moder-
niseringsslag van de ICT bij Wonen Vierlingsbeek. 
Naast bijscholing op dit gebied hebben vele 
cursussen en seminars er voor gezorgd dat 
een brede volkshuisvestelijke kennis voldoende 
bagage biedt om de kar te kunnen trekken 
bij een kleine woningcorporatie zoals Wonen 
Vierlingsbeek. 

De handtekening wordt geplaatst voor de aan-
koop 22 woningen Mooiland (21 april 2021)

Je bent bij zo’n kleine woningcorporatie meer 
een doener (meewerkend voorman) dan een 
bestuurder. Van het kleinste detail tot de hoofd-
lijnen van beleid op alle vakgebieden die je maar 
kunt bedenken. Dat valt soms niet mee aangezien 
er niet meer uren in een dag zitten en je vaak aan 
het begin van de dag niet weet wat er allemaal op 
je af gaat komen.
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Van de Redactie:

• Pip, Ties en Siem hebben hun beste 
beentje voorgezet om enkele eendjes te 
redden. Hun zelf geschreven verslag leest 
u verderop in deze Globaal.

• Veel verenigingen en (mogelijke) toekom-
stige gebruikers hebben een brief 
ontvangen met betrekking tot het MFA. De 
verenigingen en (toekomstige) gebruikers 
kunnen hierin aangeven wat hun stand-
punten zijn. Voldoende draagvlak is de 
conclusie. Dorpsraad Vierlingsbeek en 
kerngroep MFA kunnen verder... 

• We kunnen weer kleine stapjes vooruit 
maken met o.a. verruiming van de 
openingstijden van de terrassen, meer 
buiten sporten. 

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.

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

2022:

17 sept Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:
 In het kader van het 50-jarig bestaan
 (in 2020 en vanwege  corona al twee 
 maal uitgesteld), wordt er om 17.30 uur 
 een concert gegeven door de deelnemers 
 aan ZEVmeeZING op een nog nader te 
 bepalen plaats!

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

Hulp nodig? Zin in gezelschap?
Bel op maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 11.30 uur  0478-792011
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Maar dit en de korte lijnen maakt juist deze 
functie zo boeiend. Niet ellenlang vergaderen 
over een idee of plan, maar snel knopen (kunnen) 
doorhakken.

Dit alles met een klein hecht team van inmiddelds 
5 personen (4,5 fte) dat recent nog is uitge-
breid (per 1 febr.) met een medewerker consulent 
wonen en beleid. Daarmee is Peter er bewust van 
dat we niet alle kennis in huis kunnen hebben. 
Maar met gezond verstand en de juiste kennis 
inhuren is dat steeds gelukt.
In de eerste jaren was hij werkzaam op het 
kantoor aan de Grotestraat 90. Een (te) klein 
kantoorpand waar de corporatie heel lang 
gehuisvest is geweest. In 2017 werd de kans 
aangegrepen om een al langer leegstaand pand 
aan de Spoorstraat 27 aan te kopen, hoewel dit 
wel weer erg groot was. 
Na een vlotte verbouwing is dit gebouw uitein-
delijk opgesplitst naar een voor 5 personen ruim 
kantoorgebouw (midden tussen ons woningbezit 
in Vierlingsbeek) en 2 appartementen, die naar 
tevredenheid van de huurders bewoond worden.

Er hebben er in die 8 jaar grote veranderingen 
plaatsgevonden? Denk aan: op het gebied van 
beleid, afdrachten aan het Rijk (vennootschaps-
belasting/ verhuurders-heffing), de Woningwet 
(toewijzen van woningen, verslaglegging, 
Governance).
Het toezicht vanuit de overheid is veel strikter 
geworden. Inspraak e.d. en eisen aan de RvC 
(Raad van Commissarissen) zijn gebonden aan 
regels. Dit alles brengt met name voor een kleine 
corporatie relatief veel hoge kosten per woning 
met zich mee. 
We zijn er in geslaagd om (na vele eerdere 
pogingen) in 2015 een huurdersvertegen- woor-
diging in het leven te roepen (het huurderspanel). 
De nieuwe verslagleggings-regels (marktwaar-
dewaardering) maken het, dat het lijkt dat ze 
als corporatie zeer rijk zijn. Dit geld zit echter in 
de stenen. De kasstromen (het geld waarmee 
je het moet doen) staan door de regelgeving en 
heffingen echter steeds meer onder druk.

De uitdagingen voor de toekomst liggen op het 
gebied van de verduurzaming van het bezit. 
Ze zitten gelukkig inmiddels op een gemiddeld 
B-label (energielabel) met zelfs sinds 2019 in 
Vortum-Mullem een aantal gasloze woningen. 
Maar tot 2050 moet er nog veel gebeuren op dit 
gebied, mede rekening houdend met de stik-
stofproblematiek. Niet zo lang geleden heeft de 
corporatie hun portefeuillestrategie vastgesteld, 
waarmee ze van elke woning hebben opge-
schreven wat ze daar in de toekomst mee willen. 
Hoe ze dit qua verduurzaming willen gaan 
aanpakken is de volgende stap. De transitievisie 

Vervolg van voorpagina warmte en het duurzaamheidsbeleid van de 
gemeente moeten hen daarin gaan helpen.
Dit heeft vooralsnog een hogere prioriteit dan 
de uitbreiding van het bezit met nieuwbouw. 
Hoewel ze op een aantal fronten gesprekken 
hebben gevoerd lopen er geen concrete 
plannen. Wel hebben ze op 21 april jl. na vele 
jaren van gesprekken een handtekening kunnen 
zetten onder de aankoop van 22 woningen van 
Mooiland (4 in Maashees en 18 in Vierlingsbeek). 
Een lang gekoesterde wens is daarmee in vervul-
ling gegaan, waarmee Wonen Vierlingsbeek 
voor het eerst net iets meer dan 500 (511 per 
september 2021) woningen in haar bezit heeft. 
Wie weet kan die stap ook nog gezet worden 
voor de huurwoningen van Mooiland in Overloon.

De RvC van Wonen Vierlingsbeek is er in 
geslaagd per 1 juni 2021 een opvolgster voor 
Peter Verhoeven te vinden in de persoon van 
Joke Abbring (zie website Wonen Vierlingsbeek), 
zelfstandigheid blijft dus gewaarborgd. Haar 
grote uitdaging zal de komende jaren dus liggen 
bij de verduurzaming van het bezit en natuurlijk 
met het opbouwen van een goed netwerk en een 
goede relatie met de nieuwe gemeente Land van 
Cuijk.

Het afgelopen jaar 2020 is mede door Corona 
niet het leukste jaar geweest. Thuiswerken 
en daardoor je collega’s, maar zeker ook de 
huurders minder fysiek ontmoeten, tijdelijke 
uitval (ook van Peter zelf na een hartoperatie 
in augustus; 3 omleidingen) heeft een grote 
wissel getrokken op de organisatie. Dit laatste 
is overigens niet de reden van het afscheid. Die 
keuze is jaren geleden al gemaakt; 
stoppen als het kan, na 40 jaar in de sector. En 
dat kan!

Hobby’s heeft Peter voldoende en vrijwilligers-
werk zit in de genen. Wie weet gaat hij op zoek 
naar een toezichthoudende rol in deze sector. 
Ook komen er nu meer mogelijkheden om met 
echtgenote (nu nog werkzaam als gastouder aan 
huis) meer van de wereld te zien (als het weer 
kan…).
Ook de 3 dochters met aanhang (en kleinkin-
deren) zullen er wel voor zorgen dat er nog 
genoeg te doen is. 

O, mijn Vierlingsbeekje,

Mijn geboortestreekje,

Dorpje langs de Maas verscholen,

Waar ik vocht en ging ter schole,

Waar ik bad in Godes Huis,

Nergens voelde ik mij beter thuis

door Frits van den Berg
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HANDEN AF VAN HET JOC!

En toen was het 1 april, normaal een dag van 
grappen, grollen en een kikker in je bil, maar voor 
de stichting Jeugd Ontspannings Clubs (JOC) 
ineens een dag van bittere ernst. Tijdens de 
raadsvergadering van 1 april jl. besloot de meer-
derheid van de gemeenteraad van de gemeente 
Boxmeer dat het JOC verplicht deel uit moet gaan 
maken van een nieuw te realiseren multifunc-
tionele accommodatie (MFA) in de voormalige 
Laurentiuskerk in Vierlingsbeek. En dat terwijl 
diezelfde gemeenteraad in de randvoorwaarden 
voor het haalbaarheidsonderzoek naar een MFA 
had gesteld dat het JOC een ‘status aparte’ 
heeft en niet mocht worden meegenomen in 
het onderzoek. Maar nu, als een donderslag bij 
heldere hemel, moeten Wammes Waggel, Toffe 
Totems, Catootjes en Gryphus ineens toch naar 
de kerk.

Die status aparte is niet voor niets door de 
gemeente aan het JOC gegeven. Na een 
onderzoek in 2015 om te komen tot één nieuw 
multifunctioneel centrum in Vierlingsbeek, 
bleek dat dit niet haalbaar was. Dit leidde onder 
andere tot de conclusie dat het voortbestaan 
van het JOC niet ter discussie staat. Op basis 
van die conclusie heeft de gemeenteraad van de 
Gemeente Boxmeer in 2018 ingestemd met de 
renovatie van de accommodatie van het JOC. Het 
JOC heeft een status aparte en daarom was het 
zinvol voor de Gemeente Boxmeer om 

175.000 euro in het gebouw te investeren. Ook 
het JOC zelf heeft na deze stap van de gemeente 
ongeveer 50.000 euro aan investeringen in het 
gebouw gedaan. Het valt dan ook niet uit te 
leggen dat het JOC nu ineens wel gedwongen 
wordt om mee te gaan in een MFA. 

Na de voorgestelde aanpassing van de status 
aparte door de raad van de Gemeente Boxmeer, 
heeft er op 19 april een gesprek plaatsgevonden 
tussen het bestuur van het JOC en een afvaar-
diging van de Dorpsraad/Stuurgroep MFA. 
Ongeveer het eerste wat de voorzitter van de 
Dorpsraad vertelde was dat de Dorpsraad/
Stuurgroep MFA niet blij was met het afnemen 
van de status aparte van het JOC door de 
gemeenteraad in het raadsbesluit van 1 april jl. De 
voorzitter van de dorpsraad kondigde aan dat de 
Dorpsraad/Stuurgroep MFA daartegen in bezwaar 
gaat bij de Gemeente Boxmeer. Dit statement 
werd meerdere keren herhaald tijdens de bijeen-
komst en uiteraard was het bestuur van het JOC 
verheugd met deze mededeling en het beloofde 
bezwaar tegen het afnemen van deze status 
aparte. Het zal niemand verbazen dat het bestuur 
van het JOC zelf ook protest gaat aantekenen bij 
de Gemeente Boxmeer. Want het JOC gaat niet 
naar een MFA, het JOC blijft apart(e)!

Bestuur Stichting Jeugd Ontspannings Clubs 
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Maria Kapel onder de Toren. 

Onder het meest bekeken gebouw in 
Vierlingsbeek, de Kerktoren, bevindt zich een 
mooi ingerichte gedachtenisruimte. Hier kan 
men dagelijks terecht om o.a. overleden familie-
leden en dierbaren te gedenken en eventueel een 
kaarsje voor hen laten branden. Ook veel wande-
laars van Pieterpad en Maas- en Peelliniepad 
bezoeken deze Kapel vaak om even tot rust te 
komen. 

De laatste weken was het soms onmogelijk om 
een kaarsje te laten branden, omdat de doosjes 
met lucifers werden meegenomen. Ook is het 
bordje “KAPEL OPEN”, dat naast de ingangs-
deur hangt, ontvreemd. Mocht iemand dit bordje 
ergens zien liggen, hang het dan weer even terug! 
En laat de lucifers in het kaarsenbakje liggen, 
dat levert alleen maar gevaar voor jezelf en jouw 
omgeving op. Ook ergeren de vrijwilligers zich aan 
de achtergelaten afval bij de ingang van de Kapel 
en op de stoep voor de ingangen van de Kerk. 
Onze vraag aan de ouders is om met hun 
kinderen hierover te praten, zodat e.e.a. er netjes 
uit blijft zien. 
De Kapel wordt dagelijks door vrijwilligers 
geopend om 09.00 uur en om 18.00 uur weer 
gesloten. 
Iedereen is en blijft van harte welkom om deze 
Kapel, met oude foto’s en herinneringen, te 
bezoeken en om iets in het schriftje te schrijven! 

Vrijwilligers van de Maria Kapel onder de Toren. 

Reddings actie eendjes

Toen wij langs de dierenwei fietsten vrijdag 7 mei 
vroegen Pip van Dongen,Ties van Dongen en Siem 
de Cock of wij er in mochten.

Toen zij de mevrouw: ja dat mach maar we 
hebben het wel druk. Toen gingen wij er in en 
vroegen wij  waarom ze het druk hadden. Ze 
zij: er waren eerst tien kleine eendjes en nu nog 
maar zes. Door de kraaien en eksters want die 
eten ze op. We moesten in actie kommen dus 
we gingen een ren maken. En daarna moesten 
we de kleine eendjes vangen en in een kooi 
stoppen. Maar ze konden gewoon door het hek 
heen van de kooi. Toen hat mama een idee we 
kunnen ze ook in onze bakfiets doen dat was 
inderdaad een goed plan.

Toen de ren af was moesten we nog de mama 
van de kleine eendjes in de ren lokken. en dan 
de ren nog dicht makken en dan waren we klaar. 
Ps wij vinden het leuk dat er een dierenwei in 
Vierlingsbeek is. En we bedanken de verzorgers  
van alle dieren in de dierewei.

Pip, Ties en Siem 

Vandalisme

In het weekend van 8 en 9 mei hebben onbe-
kenden ( jeugdigen? ) huis gehouden in de 
aanplant tegenover de cafetaria bij Herberg 
Thijssen. Een deel van de nieuwe planten is plat 
getrapt; een ander deel er uit getrokken. Echt 
zonde! Ook jammer van al het werk dat wij verricht 
hebben om Vierlingsbeek nog mooier te maken.
Mocht U getuige zijn van vernieling stellen wij het 
op prijs dat U de personen hierop aanspreekt.

Namens de werkgroep groen van de dorpsraad,
Rein Verhoeven.
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Loten verkoop van de 
Zonnebloem

Op vrijdag 21 mei willen wij weer loten 
verkopen. 

Omdat we wegens Corona niet bij de Plus 
binnen kunnen staan, staan we op het parkeer-
terrein gezellig  met een partytent, waar 
onze vrijwilligers de loten graag aan u willen 
verkopen.
We hebben geen pinapparaat dus vragen we u 
om contant te betalen.

Graag tot ziens op vrijdag 21 mei

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen

Column vitaliteit (31)
“Tijd heelt alle wonden (?)”

Dat vraagteken tussen haakjes is niet voor niets 
want is dit wel zo? Ik kan daar ook geen antwoord 
op geven. Wat ik wel kan zeggen is dat de factor tijd 
een onderschatte rol speelt in het doorbreken van 
aanhoudende pijn en vaak ook bij pijn in algemene 
zin. Pijn blijft primair een effectief waarschuwings-
signaal van ons systeem om duidelijk te maken dat 
er gevaar is/dreigt voor het in stand houden van ons 
als organisme. Omdat pijn vrijwel altijd ongewenst 
is gaan we op zoek naar een “quick fix” om zo snel 
mogelijk pijnvrij te kunnen functioneren. Logisch 
natuurlijk en vaak ook effectief maar als we tot de 
conclusie komen dat deze inspanningen niet effectief 
blijken is een andere strategie aan te bevelen om tot 
een duurzaam resultaat te komen. Neem de regie in 
eigen hand en kijk (samen met een zorgpro- 
fessional) naar mogelijkheden voor het verbeteren 
van de balans binnen het autonome zenuwstelsel. 
Zoals in een eerdere column aanbevolen stel je 
jezelf hierbij de volgende vraag: “wat kan ik doen 
om goed voor mezelf te zorgen?” Vaak weten we 
het antwoord wel maar geven we hier niet aan toe 
omdat er van alles van ons verwacht wordt, we 
van alles van onszelf verwachten of we niet “zwak” 
gevonden willen worden; “niet lullen maar poetsen!”.
Alleen een antwoord op deze vraag is nog niet de 

oplossing, het geeft wel inzicht maar het gaat om 
het toepassen. Het jezelf gunnen om hier dagelijks 
aandacht aan te besteden. En het jezelf blijven 
gunnen! En hier komt de factor tijd om de hoek 
kijken. Als je je realiseert dat een verstoring van 
de balans van het autonome zenuwstelsel zich al 
lange tijd opbouwt (vaak jaren!!!) voordat er fysieke 
klachten ontstaan dan snap je waarom dit niet 
1-2-3 opgelost is. Het kan zelfs zo zijn dat pijn in 
eerste instantie wat meer op de voorgrond komt te 
staan. Dit kan een moment zijn dat oude cognities 
en overtuigingen weer meer vat krijgen en dat het 
spreekwoordelijke “duiveltje op je schouder” zegt: 
“dit heeft geen zin” of “zie je wel, ik kom er niet 
van af” of “ik zal er mee moeten leren leven”. Als 
je dit herkent en je krijgt het dan toch voor elkaar 
om vast te houden aan goede zelfzorg kun je een 
stapje verder komen, vertrouw op het herstellend 
vermogen van je systeem! 

Met andere woorden:
We verwachten op een bepaalde manier ons doel 
(bijvoorbeeld pijnvrij functioneren) te bereiken zoals 
weergegeven in de volgende afbeelding:

De realiteit is echter vaak zoals weergegeven in de 
volgende afbeelding:

Als je je dit realiseert en je krijgt het voor elkaar (al 
dan niet met hulp) om het geheel vanuit het juiste 
perspectief te zien, dan ben je waarschijnlijk daad-
werkelijk iets anders aan het doen dan dat je tot nu 
toe gedaan hebt. Alleen dit al geeft mogelijkheid tot 
verbetering. Jezelf dit blijven gunnen voor langere 
tijd is dan nog wel noodzakelijk om tot het optimale 
resultaat te komen.

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”
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Onze Familienaam: Deel 6
Beroepsnamen

Namen kunnen afstammen van beroepen 
zoals die rond 1600/1700 waren en genoemd 
werden. Zoals Bakker, Visser, Smit(s), Boer, 
Meester, Steenbakker, Bouwman, Akkerman, 
Schipper, Schoenmaker, Brouwers, de Decker, 
de Clerck, Kuiper(s), Wever, Olieslager, Barbiers, 
De Baerdemaeker, Hoedemaeker(s), de 
Mulder, Ramakers, Ploegmaker. Meulemeester, 
Beenhakker, Schrijnemaker, Kuiper, Wever, 
Bussemaker, Kremer (kramer) Kuster, Schilder. 
Dekker (leijedekker of dakdekker)
Ook ambtsnamen komen voor zoals de Meijer, 
Drost of Schout 
Deze laatste 3 waren beambten in dienst van 
stads- of landsbestuur.
Soms was men de oorspronkelijke reden van 
de naam vergeten, of deze was niet meer van 
toepassing, dan kon een naam daardoor ook nog 
veranderen
De eerste man die de naam “ Steenbakker” 
aannam, zal heus wel in een steenoven gewerkt 
hebben maar zijn kinderen en kleinkinderen 
mogelijk al lang niet meer en de naam kon 
daardoor best wijzigen in bijv. van de Steen of 
Bakker.

Tot 1650 werden er geen 
namen systematisch 
opgeschreven, men kon 
veelal ook niet schrijven, 
ook de pastoor of de 
koster niet.
Dat veranderde door de 
besluiten die genomen 
werden op het concilie 
van Trente.
Dit grote concilie werd 
gehouden van 1545 tot 
1563. Bijeen geroepen 
door Paulus 3e, voort-

gezet door Julius 3e  en bekrachtigd door Pius 4e.
Ten behoeve van de vastlegging werd besloten: 
het huwelijk moet worden gesloten in de kerk ten 
overstaan van een priester en worden 
vastgelegd in een register. En dit alles in het latijn.
Dat gold ook voor het vastleggen van de doop van 
de kinderen.
Belangrijk voor de geborenen was dat hij of zij 
later konden aantonen geboren te zijn in die 
parochie en indien nodig aanspraak konden 
maken op een bijdrage uit de armenkas.
Ook wilde men huwelijken voorkomen binnen te 
nauwe familierelaties.
Daarvoor werden de huwelijken tijdig afgekondigd 
en de gelovigen waren dan verplicht om eventuele 
huwelijksbeletselen aan de pastoor bekend te 
maken. In geval van een 4e graads verwantschap 
kon er een ontheffing bij de bisschop worden 
aangevraagd.

Mensen die gereageerd hebben op de foto’s van 
de vorige keer, hartelijk dank voor uw bijdrage. 
De pasfoto van de priester is door velen van u 
herkent. Het is kapelaan van Eijk, lang geleden in 
Overloon gestaan en heeft veel goeds geregeld 
voor de jeugd. De andere foto is een priesterfeest, 
waarvan we nog meer gegevens krijgen om bij de 
foto te zetten.

De weken vliegen. De bloesem staat te stralen 
in de bomen en struiken. Meidoorns komen er 
ook aan. Als je erlangs loopt komt het aroma je 
tegemoet. De wilde tulp staat verscholen tussen 
het lange gras, hij is niet te zien. Het is volop lente. 
De avonden worden langer en we zitten buiten aan 
tafel. Zo kunnen we ook foto’s zoeken en in ons 
blad zetten. Het mooie weer is geen belemmering 
om in de oude schoenendoos te duiken dus we 
hebben weer een paar nieuwe plaatjes gezocht.

U kunt onderstaande foto’s vinden op:
stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Veel kijkplezier ook in de lente en 
zomer 

De jongens op deze foto komen waarschijnlijk uit 
Vortum Mullem. Het is nummer A11412 

De luchtfoto is ook bij ons niet bekend. Weet u 
waar deze gemaakt is? 
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Hoe weej hier praote.
45.
 
“Wa môtte geej mit ow bôtterammevingers!”. 
Boterhamvingers. (Schampere opmerking tegen 
een onbeholpen persoon. Iemand die er niet veel 
van kan.)
 
“Heej/zeej reejt ‘m”. Hij/zij is ergens zwaar 
ontstemd over.
 
“Heej hêt de mussen uutgehâld!”. (Hij heeft iets 
gedaan wat absoluut niet door de beugel kan.)
Deze uitdrukking werd vroeger veel gebruikt. Mij 
ontging volledig de betekenis hiervan. En dat doet 
het nog steeds. Het lijkt me onmogelijk, mussen uit 
hun nest te halen, of je moet het doen als ze nog 
niet kunnen vliegen. Als het nog “kloertsen”zijn.
Of worden hier misschien musseneieren bedoeld?
Sjaak Hendriks uit Groeningen, bijgenaamd Bul, 
wonende op de Lôgt, was zeer bedreven in het 
uithalen van vogeleieren.
Hij kon klimmen als de beste. Geen boom op de 
Berg, in het Dagebroek of in de Zoeresteeg was 
hem te hoog.
Sjaak Hendriks at in de maand mei, waarin alle 
vogels een ei leggen, bijna dagelijks gebakken 
vogeleieren. Zijn voorkeur ging uit naar eieren van  

“holdoeve”. ( Houtduiven).
Als Bul op rooftocht ging droeg hij altijd een solda-
tenmuts. Eentje waarvan de flap over zijn oren 
hing.
Als hij terugkwam van de expeditie stond de muts 
rechtop. Je kon wel raden wat erin zat. Bul was 
weer eens succesvol geweest.
Kôs Kremers, zijn overbuurman, kwam hem eens 
tegen in de weistraten van Groeningen toen de 
muts van Bul weer bolstond.
“Ah, jông!”, zei Kôs, “ok ân de wandel?”
“Ja”, zei Bul. Hij durfde niet met zijn hoofd te 
knikken. Het vrachtje in zijn muts was hem te 
kostbaar.
“Zêg, jông”, zei Kôs op vertrouwelijke toon, 
terwijl hij kort bij Bul ging staan, “dè waarde geej 
toch niet gisteraovend die beej meej belleke hêt 
getrokke en d’r toen tussenuut nèèjde?!”
“Nee”, zei de buurjongen met het roerloze hoofd.
“Dè haj ik ok echt nie achter ow gezôcht, 
menneke”, zei Kôs, “want geej bint unne goeie 
jông!”
En om zijn woorden kracht bij te zetten gaf Kôs Bul 
een paar vriendelijke tikken op zijn hoofd.
Maar die kwamen wel zo hard aan dat er geen ei 
meer heel bleef.
Het struif dreef Bul in zijn nek en kwam in zijn oren 
en ogen te zitten. Voor even hoorde en zag hij niks 
meer.
Zijn moeder hoefde die dag de pan niet op te 
zetten.
En Kôs?
Zou die geweten hebben wat er in Buls muts zat? 
Zijn ingehouden lachje zei eigenlijk genoeg.
 
Wordt vervolgd.

Nelson.

Pannenkoek bij ’t Genot maakt 
plaats voor Drinks, Dinner en Grill.

Met het sluiten van de deuren in de eerste 
lockdown werd door Bart en Anja Goossens, 
uitbaters van ambachtelijk pannenkoeken- 
restaurant ‘t Genot gezocht naar creatieve 
oplossingen om hun gasten te kunnen blijven 
ontvangen. Samen met hun team realiseerden zij 
in de groene tuin van het restaurant een compleet 

100 jaar na de besluiten op het concilie werden 
deze ook op het platteland uitgevoerd.
Eerst diende men te leren schrijven, voordat men 
ook daadwerkelijk de DTB boeken, de Doop Trouw 
en Begraafboeken, kon bijhouden.
Rond 1650 werden de besluiten ook daadwerkelijk 
uitgevoerd en vanaf die tijd ontstaan de zoge-
naamde DTB boeken.
Hier werden de in het dialect gesproken namen in 
het latijn vastgelegd.
Jan van Willem werd dus Joannes Wilhelmus (of 
Wilhelmi.).
De pastoor schreef dit niet meteen op maar 
noteerde dit waarschijnlijk op een lei.
Om de zoveel tijd werd er een veer gezocht, 
inkt gemaakt en werden de namen in het DTB 
boek genoteerd. Vaak werd er klein en compact 
geschreven, papier was duur.
Soms deed de koster dit als hij schrijven kon of bij 
vervanging de nieuwe pastoor.
Dat hierbij regelmatig fouten konden worden 
gemaakt zal duidelijk zijn.

(Wordt vervolgd) 
Jan Hendriks.
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nieuw restaurant onder een luxe stretchtent; ’t 
Paviljoen. Het was direct een hit, volgens de 
gasten voelt ’t Paviljoen als een vakantie in medi-
terraanse sferen. In ’t Paviljoen worden gerechten 
bereid met een exclusief tintje en pure ingredi-
enten. Daarmee aan het werk zijnde, ging Barts’ 
horecahart sneller kloppen. Daarnaast is een 
nieuwe uitdaging welkom bij Bart, Anja. Met hun 
fulltimers Rick, Mark, Sandra en Renske hebben 
zij de kwaliteit in huis het concept een level hoger 
te tillen.

De menukaart wordt compleet op de schop 
gegooid. Het concept van ’t Paviljoen wordt 
door het hele pand getrokken. Anja leert alles 
over kwaliteitskazen bij de opleiding naar kaas-
meester op dit moment. Een heerlijke borrelplank 
zal daardoor niet ontbreken op de kaart. Ook het 
grillen van een eigen stukje vlees of vis op tafel 
tijdens een borrel is een van de mogelijkheden 
die ’t Genot zal bieden. Wat blijft zijn de naam; ’t 
Genot, de gastvrijheid, de beleving die de gasten 
ervaren, kwaliteitsproducten en de vertrouwde 
gezichten. Ook arrangementen als de high wine 
en high tea blijven, maar het wordt in een ander 
jasje gegoten. Maar de pannenkoek verdwijnt met 
de heropening op 19 mei écht van de kaart. Met 
vertrouwen en enthousiasme kijken Bart, Anja en 
hun team naar het nieuwe concept, Drinks, Dinner 
en Grill. 

Vanaf 1 juni zijn wij alleen op dinsdag gesloten. 
Tot 1 juni zijn onze sluitingsdagen maandag en 
dinsdag

De keuken van ‘t Genot is open van 12.00 tot 
21.00 uur, het restaurant tot 23.00 uur. 

Ondanks de bouwwerkzaamheden is ’t Genot 
gewoon geopend! 

Lancaster bommenwerper komt 
aan in Overloon

Onlangs kwam een bijzonder transport aan bij 
Oorlogsmuseum Overloon. Op twee grote aanhan-
gers en in 30 kisten werd een Britse Lancaster 
bommenwerper binnengebracht. Vanuit het 
Belgische Glabbeek ging het gecrashte toestel 
op transport. De resten van de Lancaster NN775 
zullen permanent tentoongesteld worden in de 
militaire hal van het museum.

Op 5 maart 1945 stortte de NN775 neer 
in een moerassige weide in het Belgische 
Bunsbeek. Het toestel was op de terugweg 
van Gelsenkirchen, waar het een aanval op een 
benzeenraffinaderij uitvoerde, toen het getroffen 
werd door Duits afweergeschut. Het stortte neer 
en verdween meters diep onder de grond. De 
zeven inzittenden kwamen hierbij om het leven. 
Pas in 2016 werd het toestel opgegraven. Bij 
die opgraving werden ook nog drie lichamen 
van bemanningsleden geborgen. Zij kregen een 
laatste rustplaats op de Engelse begraafplaats 
vlakbij Leuven.
 
Het vliegtuigwrak wordt door de Gemeente 
Glabbeek in eeuwige bruikleen gegeven aan 
Oorlogsmuseum Overloon. Het was voor de 
gemeente nog een flinke zoektocht naar een 
geschikte locatie. De bommenwerper is namelijk 
31 meter breed en 21 meter lang. Er zijn maar 
weinig musea die ruimte hebben voor dit 
vliegtuig. Overloon is één van de grootste en 
kan het toestel in zijn volledige lengte en breedte 
presenteren. Hiermee wordt het toestel voor een 
groot publiek zichtbaar.
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Het vliegtuigwrak zal geëxposeerd worden op een 
schuin dak, met de neus van het vliegtuig naar 
beneden. Zo is het silhouet van het toestel goed 
te herkennen voor het publiek. Onder het schuine 
dak is er verder ruimte voor een tentoonstelling 
over de Luchtoorlog en voor een speciale film die 
in het teken zal staan van ‘vrijheid’. En ook het 
verhaal van dit toestel en zijn bemanning zal hier 
een plek krijgen.

De samenwerking met de Gemeente Glabbeek, 
Plane Hunters Research/Recovery Belgium en 
Bahaat, die allemaal betrokken waren bij het 
opgraven van het toestel, verloopt zeer voor-
spoedig. Het museum is erg blij met deze nieuwe 
aanwinst. Onder toeziend oog van deze samen-
werkingspartners zal het vliegtuig straks zijn plek 
gaan krijgen op het dak van het nieuwe paviljoen. 
Dat zal trouwens nog een behoorlijke klus zijn 
want het bestaat uit meer dan 2000 grotere en 
kleinere wrakstukken.

UPDATE MFA:
Voldoende draagvlak!
De afgelopen weken hebben we alle (mogelijk) 
toekomstige gebruikers, o.a. besturen van vereni-
gingen en stichtingen, van de nieuwe MFA in/bij 
de Laurentiuskerk benaderd met de vraag om een 
intentieverklaring te ondertekenen, waarmee men 
verklaart de ontwikkeling van een nieuw MFA te 
ondersteunen. Met vele besturen hebben we op 
verzoek een toelichtend en constructief gesprek 
gevoerd. Naar aanleiding van het grote aantal 
positief ondertekende intentieverklaringen die we 
inmiddels ontvangen hebben, constateren we dat 
er voldoende draagvlak is bij de mogelijk toekom-
stige gebruikers. Dit is voor ons een belangrijke 
conclusie en het is daarbij ook een van de voor-
waarden uit het raadsbesluit van de Gemeente 

Boxmeer d.d. 1-4-2021. Ook zijn er verenigingen 
die kenbaar hebben gemaakt (om diverse redenen) 
in de toekomst geen gebruik willen of wensen te 
maken van de toekomstige MFA. 

Hoe nu verder?
De dorpsraad Vierlingsbeek bezint zich op dit 
moment ook over de realisatie en uitvoerbaarheid 
van de overige voorwaarden uit het raadsbe-
sluit, aangezien zij vóór 21 mei 2021 hierop 
mogelijk bezwaar in moet dienen. Uiteindelijk 
zal de gemeenteraad Boxmeer beslissen of er in 
voldoende mate aan de voorwaarden is voldaan 
en/of het eventuele bezwaar ontvankelijk wordt 
verklaard. Indien er door de dorpsraad bezwaar 
in wordt gediend, zal dit op de website van 
Vierlingsbeek-Groeningen gepubliceerd worden.
Mocht uw vereniging/organisatie en/ of toekom-
stige gebruiker van de MFA (nog) niet door ons 
benaderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om 
dit te melden. Wij nemen dan z.s.m. contact met 
u op.

We werken samen verder aan een toe-
komstgericht MFA: DOOR en VOOR de 
inwoners! 

Voor meer info zie: www.mfa-vierlingsbeek.nl
Dorpsraad Vierlingsbeek en kerngroep MFA (i.o.)
MFAvierlingsbeek@gmail.com
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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

Splitsing Kasteelweg en 
Stationsweg rond 1920.

foto A08127 uit de collectie  Stichting De Oude 
Schoenendoos.

De splitsing van De Kasteelweg rechts en de 
Stationsweg links was vroeger een Y-splitsing.
De weg rechts, nu onderdeel van de Spoorstraat, 
ging naar kasteel Hattert, dat in 1944 door 
oorlogshandelingen werd verwoest. De 
Stationsweg, nu Soetendaal, ging uiteraard naar 
het station, dat in 1883 in gebruik werd genomen. 
Op deze splitsing stond de schutsboom van het 
St.-Laurentiusgilde. Dit stuk grond werd in 1540 
door het in die tijd actieve Onze Lieve Vrouwegilde 
aangekocht. De schutsboom heeft zijn naam 
te danken aan het eeuwen oud gebruik van het 
gilde om er jaarlijks het vogelschieten te houden. 
Boven op de paal van de schutsboom zat dan een 
houten klos, versierd als vogel. Deze klos moest er 
afgeschoten worden. Diegene die het laatste stuk 
van deze “vogel” afschoot werd koning. Daarom 
werd in de volksmond de schutsboom ook wel “de 
Vogel” genoemd.
In de jaren dertig van de vorige eeuw schonk 
burgemeester Jenniskens een wegkruis aan de 
Vierlingsbeekse gemeenschap. Dit wegkruis 
kwam op deze splitsing te staan. De schutsboom 
verhuisde toen naar de Spoorstraat vlakbij de 
Joodse begraafplaats. Eind jaren vijftig stopten 
de activiteiten van het St.-Laurentiusgilde en 
vanwege bouwwerkzaamheden werd de schuts-
boom ontmanteld.
Rechts op de foto staat een hondenkar afgebeeld. 
Links, aan het einde van de Stationsweg is de 
boerderij van J. Koppes zichtbaar.

Dit fotobord staat op een paaltje 
naast het voetpad, ter hoogte van 
Soetendaal nr. 1

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

Peter Verdijk.
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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

 

 

Diverse verven en texen: 

 Gratis kleuradvies 
 Verf direct op de juiste kleur 

te mengen  
 Groot assortiment tapes, 

kwasten, rollers etc. 
 
 

 
 

 

GRADJE TWEEWIELERS

Gradje Tweewielers bestaat in mei 10 jaar.
Daarom hebben wij in mei, juni en juli op
de Victoria E-bike een korting van 5%.

(Victoria E-bike vanaf € 2199,- met een 400Wh Accu)

OPENINGSTIJDEN:
Do 9.00 tot 18.00
Vr 9.00 tot 18.00  
Za 9.00 tot 17.00

DE BUNDER 7 5821GC VIERLINGSBEEK
TELNR. 06-17769196

EMAIL. GRADJEWELBERS@KPNMAIL.NL
WWW.GRADJETWEEWIELERS.NL
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� adverteren
doet verkopenUw 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

Ben jij eenouder metgeldzorgen?

Leergeld heeft als doel het voorkomen van sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen van 
4 tot 18 jaar. Wij willen dat deze kinderen meedoen met hun leeftijdgenootjes.

Wij vergoeden o.a.:
• Schoolreis op middelbare school
• Schoolspullen voor middelbaar onderwijs
• Laptop voor middelbaar onderwijs
• Contributie voor sportverenigingen

• Zwemlessen vanaf 6 jaar
• Kosten outfi t
• En nog veel meer!

Land van Cuijk

Ben jij alleenstaande ouder en verdien jij minder dan 
€ 1.400,- netto per maand?

Ben jij gehuwd of samenwonend en verdienen jullie samen 
minder dan € 2.000,- netto per maand?

Doe een aanvraag! Op www.leergeldlandvancuijk.nl

hhuuiisshhoouuddeelliijjkk  mmeeddeewweerrkkeerr  

Meer informatie of direct reageren? 06 8200 6956 
Stuur je sollicitatie + CV naar boxmeer4@buurtdiensten.nl 

GEZOCHT  
enthousiaste & 
flexibele 

Buurtdiensten Boxmeer 4 levert huishoudelijke hulp thuis bij 
mensen die door omstandigheden (even) het huishouden 
niet meer zelf kunnen. Kom jij het team versterken? 
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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
Maandag 24 mei 2e pinksterdag gesloten.
Reclame: 25 t/m 29 mei
  Appelvlaai € 7,95 
  Wit meergranen oerbrood       € 2,00 
  Waldkorn croissant € 0,85

Reclame: 31 mei t/m 5 juni
  Abrikozenvlaai € 7,95
	  Volkorenbrood € 2,20
  Frikandel/kroket broodje € 1,45

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

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

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

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!
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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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden


