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3 vervanging interieur en vloer clublokaal (2011)
3 grondige renovatie buitenterrein inclusief
nieuw tegelwerk, nieuw gras en nieuwe
berging voor spelmateriaal en tuingereedschap (2013)
3 nieuwe aanplantingen perk en borders
voorzijde gebouw (2014)
3 opknap en verbetering podiumlichtinstallatie zaal, inclusief nieuwe lampen en lichttafel
(2018)

HANDEN AF VAN HET JOC! #2

3 volledige renovatie toiletten (dames, heren,
minder validen) (2019)

Regelmatig wordt er geroepen en geschreven
dat het gebouw waarin het JOC is gehuisvest
oud is. Misschien is het gebouw oud, verouderd
is het allerminst. Altijd in gebruik geweest, altijd
warm gestookt, altijd goed onderhouden en nooit
leeg gestaan. Nadat de toenmalige Scouting St.
Michiel, de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren)
en jongerensociëteit ’t Kapelleke begin jaren 80
van de vorige eeuw fuseerden tot de stichting
Jeugd Ontspannings Clubs, verhuisde het hele
jeugd- en jongerenwerk van het voormalige St.
Aloysiusklooster aan de Kloosterstraat naar
de voormalige Laurentiusschool, de ‘jongensschool’, aan de Grotestraat. In de bijna 40 jaar
dat het JOC inmiddels gehuisvest is in het pand
Grotestraat 18/18a zijn er verschillende verbouwingen verricht en zaken aangepast. Zo werden
het clublokaal, de soosruimte, de toiletten, de
keuken, de gang, de vergaderruimte en het buitenterrein één of meerdere malen op de schop
genomen en opgeknapt. Tijdens één van die
opknapbeurten is de zaal geluidsdicht gemaakt
waardoor het JOC beschikt over een permanente
Hinderwetvergunning.

3 volledige renovatie gang (2019)
3 vervanging vloeren keuken, bijkeuken en voorraadruimte (2019)
3 vervanging kozijnen voorzijde gebouw,
inclusief dubbelglas (2019)
3 spouwmuurisolatie (2019)
3 vernieuwing luchtverversingssysteem zaal
(2019)
3 vervanging cv-ketel (2019)
3 grondige revitalisering zaal, inclusief nieuw
podium, nieuwe bar, nieuwe verlichting en
akoestische verbeteringen (2019)
3 schilderwerk buiten (2020)
Veel renovatie- en onderhoudswerk is gefinancierd
door de Gemeente Boxmeer, maar ook het JOC
zelf heeft altijd geld geïnvesteerd in het gebouw en
inventaris.

Wat er allemaal verbeterd is aan het pand? Teveel
om op te noemen maar toch maken we even een
kleine, ongetwijfeld onvolledige, opsomming van
de laatste tien jaar:
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Van de Redactie:

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

•

Een nieuw hoofdstuk in het MFA-verhaal
verschijnt binnenkort: het bezwaarschift
tegen het raadsbesluit.

•

Ook Bibliobeek kan weer aan een nieuw
hoofdstuk beginnen, nu een deel van de
beperkingen wordt opgeheven.

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling
voor ouderen in Joffershof.

•

De voorbereidingen voor het nieuw wielerverhaal VAN VRIETHOF TOT VRIETHOF
zijn in volle gang. Het aantal aanmeldingen
geeft aan dat dit een ware klassieker kan
worden!

•

Wonen Vierlingsbeek begint binnenkort
ook aan een nieuw hoofdstuk met een
nieuwe bestuurder.

•

De coronacrisis heeft niet alleen maar leed
en ongemak tot gevolg gehad (zie ook het
verhaal van onze columnist Wouter), maar
hebben enkele verenigingen de tijd benut
om hun website te moderniseren en te
optimaliseren. Zeker de moeite waard om
er een kijkje te nemen!

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

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
Hulp nodig? Zin in gezelschap?
Bel op maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 11.30 uur 0478-792011

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Adrienne van Groenland,
Frank van Bommel
Tel: 06-41209403
redactie@dorpsbladglobaal.nl
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
abonnement@dorpsbladglobaal.nl

2022:

Abonnementsprijs: € 12.50
IBAN: NL77RABO0154392502

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

www.dorpsbladglobaal.nl
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een concert gegeven door de deelnemers aan
ZEVmeeZING op een nog nader te bepalen plaats!

Jongeren hebben ook van dat soort behoeftes,
maar zijn natuurlijk vooral ook op zoek naar
zichzelf, een plek waar ze even de boel de boel
kunnen laten en geen gezeur aan hun hoofd
hebben. Ook (jong) volwassenen en liefhebbers
van muziek en theater willen zichzelf soms even
verliezen in een verhaal of een liedje. Ze zoeken
naar een plek waar de dingen gebeuren die het
‘gewone’ leven voor even op een zijspoor zetten.
Dingen die ze kunnen zien, horen, ruiken en
voelen. Rustig genietend op een stoel of helemaal
losgaand met wapperende haren in de moshpit.
Een plek waar ze zich kunnen laten verrassen, iets
kunnen leren, teleurgesteld worden of iets nieuws
ontdekken. En niet te vergeten ook een plek vol
activiteiten die zelf mee vorm gegeven en ontwikkeld kunnen worden. Waar mensen hun ei kwijt
kunnen, zich kunnen ontplooien, leren organiseren,
leren samenwerken, verantwoordelijkheid leren
dragen… Van die dingen.

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
frans.spiekman@ziggo.nl
Vervolg van voorpagina
Drie jaar geleden heeft de Gemeente Boxmeer nog
175.000 euro gestoken in uitgebreid renovatie- en
onderhoudswerk en in dezelfde periode heeft het
JOC zo’n 50.000 euro uitgegeven aan interieur,
apparatuur en andere aankopen: zonnepanelen,
professionele picknicktafels, koelkasten, digitale
geluidmengtafel, podiumdelen, professionele
luchtverwarmer en (zender)microfoons. Om maar
eens wat te noemen. En ook niet onbelangrijk
om te weten, bij talloze onderhouds-, renovatieen verbeteringsklussen was er sprake van veel,
heel veel zelfwerkzaamheid. Er zijn tijden geweest
dat een aantal vrijwilligers beter hun bed op de
Grotestraat neer had kunnen zetten.
Alle verbeteringen aan het gebouw zijn altijd met
de blik vooruit gericht op de toekomst. En de
laatste jaren zeker ook met het oog op verduurzaming. En vooral zijn ook alle investeringen in
gebouw, interieur, buitenterrein en alle andere
faciliteiten erop gericht om de accommodatie te
modelleren naar een (bijna) perfecte locatie voor
het jeugd- en jongerenwerk, cultuurbeleving en
alles wat er binnen het JOC past, plaatsvindt en
wordt ontwikkeld. Kortom: voor de eigen, herkenbare en unieke identiteit van het JOC.

Belangrijk voor dit alles is een eigen accommodatie die voldoende mogelijkheden biedt voor alle
‘takken van sport’ die het JOC biedt en bedrijft.
En die locatie is er! Namelijk de locatie waar het
JOC al 40 jaar gehuisvest is: Grotestraat 18/18a
in Vierlingsbeek. Daar zit het JOC op een unieke
en bijzondere locatie. Het gebouw beschikt over
twee grote activiteitenruimtes: het clublokaal van
100 m2 waar vooral de jeugdclubs gebruik van
maken en een zaal van 200 m2 waar alle activiteiten van Gryphus plaatsvinden maar waar ook
de jeugdclubs met grote regelmaat te vinden zijn.
Een derde, onmisbare!, activiteitenruimte is een
omheind buitenterrein van 1300m2, verdeeld over
een grasveld en een verharde speelplaats. Hier
kunnen de leden van de clubs veilig waterspelletjes spelen, broodjes bakken, een zeskamp doen,
marshmallows roosteren of een estafette lopen.
Ook vindt op dit buitenterrein de jaarlijkse afsluiting van het clubjaar plaats met springkussens of
een mobiele klimwand en is er de inhuldiging van
de wandelaars van de door het JOC georganiseerde Wandel4Daagse.

Waarom wil en kan het JOC geen deel uitmaken
van een MFA? Vooropgesteld, bestuur, leiding en
vrijwilligers van het JOC hebben niets tegen een
MFA. Of dat nu in het Joffershof blijft, waar het
al 40 jaar met veel succes en tot veler tevredenheid gevestigd is, of wordt gerealiseerd in de kerk.
Maar wij weten wel heel zeker dat het JOC niet
zonder een eigen gebouw kan, een eigen identiteit. Kinderen hebben behoefte aan een eigen,
vertrouwde en veilige omgeving. Maar ook aan
een andere ruimte dan thuis of de school. Een
eigen plek die van hen is, een plek zonder mam
of pap, juf of meester. Uiteraard wel een veilige
omgeving maar ook een clubgebouw waar ze
los kunnen gaan, niet altijd (hoeven te) luisteren,
kunnen knoeien, gek kunnen doen, ondeugend
kunnen zijn, kunnen schreeuwen of ook wel eens
naast de pot kunnen pissen. Samen met alle
anderen. Een gebouw ook waarin ze zichzelf (of
de grotere kinderen) kunnen herkennen en waar
vooral niet teveel ‘oude mensen’ komen. Mensen
die zeggen wat er moet en wat er niet deugt,
mensen die oude liedjes zingen en mensen die
niets begrijpen van Insta, Snap of TikTok. Laat
staan van de kinderen zelf!

Saillant detail: tijdens het afgelopen coronajaar
hebben de jeugdclubs grotendeels door kunnen
draaien door een programma af te werken dat
volledig plaatsvond op het buitenterrein. Uiteraard
binnen de geldende coronaregels.
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Alle ruimtes in en rond het gebouw worden intensief
benut. Wekelijks zijn er twee of drie clubavonden
van de jeugdclubs Wammes Waggel, Toffe Totems
en Catootjes. Die drie clubs hebben samen meer
dan 130 leden. Voor de duidelijkheid, dat is de
helft van alle kinderen op de basisschool van
Vierlingsbeek! Het programma van Gryphus is zeer
breed en varieert van een concert tot een quiz, van
een talkshow tot een open podium voor regionaal
talent en van een cabaretvoorstelling tot een carnavalsbal. En heel veel meer. Elke week weer. Met
bezoekers uit Vierlingsbeek, Groeningen en de
verre omgeving. De ene activiteit druk bezocht, de
andere iets minder. Maar feit is wel dat het gebouw
zeer intensief gebruikt wordt en soms zelfs te weinig
(aparte) ruimtes biedt. Dan wordt het puzzelen. Als
er in Gryphus bijvoorbeeld een cabaretvoorstelling is, is de zaal vanaf de ochtend in gebruik. En als
er die avond twee jeugdclubs zijn moet een van de
twee clubs al naar buiten, een speurtocht lopen of,
bij slecht weer, naar de gymzaal.

HOERA WIJ ZIJN WEER OPEN!
Bibliobeek Vierlingsbeek is vanaf donderdag 20
mei weer geopend op maandag, woensdag en
vrijdag van 14.00u tot 17.00u.
Zelf weer lekker struinen tussen de boeken op
zoek naar leesvoer.
Vooralsnog zijn we alleen geopend voor het
uitlenen van materialen.
Zie voor de corona-maatregelen: https://www.
biblioplus.nl/corona.../coronamaatregelen.html
De leestafel, de pc- en werk-studieplekken in
Bibliobeek worden in de volgende fase, waarschijnlijk vanaf 9 juni, weer opgestart.
Via de website https://www.biblioplus.nl/ kun je
natuurlijk ook nog online je materialen reserveren.

Uiteraard wordt er regelmatig vergaderd door
bestuur, leiding en vrijwilligers die activiteiten organiseren. Er worden activiteiten voorbereid, er wordt
geklust, er wordt opgebouwd en afgebroken en er
wordt gepoetst. Dus de vergaderruimte, de opslagruimtes, de keuken en de zolder worden ook
intensief gebruikt. Die zolder bijvoorbeeld is behalve
een werkplaats ook een opslagruimte voor decoratiemateriaal, meubilair, gereedschap, kampmateriaal
en alle spullen die gebruikt worden tijdens de jaarlijkse oliebollenactie van het JOC. En voor spulletjes
van Stichting Op De Tôffel natuurlijk. Op De Tôffel?
Dat is een evenementje in ons dorp waar Gryphus
de bakermat van is. Zo zien we maar: geen centimeter van het gebouw is dus ongebruikt!

Wij zijn er klaar voor en hopen jullie snel weer
‘LIVE’ te mogen ontmoeten!
Hartelijke groet namens bestuur en
vrijwilligers van Bibliobeek
info@bibliobeek.nl
www.bibliobeek.nl

O ja. En dan hebben we ook nog de ‘buitenberging’. Het gebouw dat ooit nog dienst deed als een
soort van brandweerkazerne. Ongetwijfeld ook ‘oud
en versleten’ maar wel goed voor opslag van kampmateriaal. Kampmateriaal van het JOC en zeker
ook van Stichting Kindervakantiewerk, een club die
het JOC graag ondersteunt. En die kampmaterialen
worden onderling natuurlijk gedeeld, want samen
helpen wij elkaar. Zo doen wij dat! Bij het JOC.

UPDATE MFA:
(Pro forma) bezwaarschrift
De dorpsraad Vierlingsbeek heeft pro forma,
bezwaar aangetekend tegen het raadsbesluit koers
MFA Vierlingsbeek, zoals dat is vastgesteld door
de gemeenteraad van de gemeente Boxmeer op
1 april 2021. Pro forma betekent in deze dat er
gevraagd is om uitstel van maximaal 4 weken om
het bezwaar nader inhoudelijk te kunnen onderbouwen. De dorpsraad is op dit moment nog met
diverse toekomstige gebruikers en betrokkenen
in gesprek en wíl deze gesprekken zorgvuldig
afronden en het resultaat hiervan aan de raad
presenteren.

Bestuur Stichting Jeugd Ontspannings Clubs.

Bordje “Kapel open” is terecht!
Het bordje “Kapel open”, dat enkele weken
geleden plotseling niet meer op haar plaats
naast de ingang van de Maria Kapel onder de
Toren hing, is door iemand daar weer neergehangen. Hartelijk dank aan degene, die
dit gedaan heeft. Er is voor hem of haar een
kaarsje aangestoken in de Kapel bij het beeld
van H. Maria.

Het bezwaarschrift wordt op dit moment nog nader
onderbouwd en zal binnen 4 weken op https://
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/ gepubliceerd
worden.
Het uiteindelijke bezwaar zal in ieder geval
gebaseerd zijn op de volgende kernpunten;

De vrijwilligers van de Kapelgroep.
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We werken samen verder aan een
toekomstgericht MFA:
DOOR en VOOR de inwoners!

1. Als gemeente niet bij te willen dragen aan groot
onderhoud en exploitatiekosten van een
gemeenschapsvoorziening;
2. De toezegging van een onderzoeksbudget naar
toekomstige investeringslast en tegelijkertijd de
eis stellen dat alle verenigingen op voorhand
akkoord moeten gaan met huurpenningen en
consumptieprijzen. Terwijl de hoogte van deze
huurpenningen, mede afhankelijk is van deze
investeringslasten en gebaseerd is op een voorlopige werkbegroting;
3. Gewijzigd standpunt m.b.t. status aparte van
JOC/Gryphus;
4. Naar de mening van de dorpsraad een onterechte voorwaarde t.a.v. obligatie-afspraken met
obligatiehouders.

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

Hoe gaat het nu (procedureel) verder?

Indien het Pro forma bezwaar (uitstel) door de
gemeente ontvankelijk wordt verklaard, zal
door de dorpsraad binnen vier weken HET
BEZWAARSCHRIFT ingediend worden.
Formeel krijgt men vervolgens de gelegenheid om
het bezwaar ten overstaan van een onafhankelijke
commissie toe te lichten. Deze commissie verstrekt
aansluitend een advies aan het college/raad.
De gemeenteraad kan vervolgens bij hun standpunt
blijven (het geldende raadsbesluit) of het eerder
genomen besluit (op onderdelen) te heroverwegen.
Heroverwegen dient vervolgens te leiden tot een
“aangepast” raadsbesluit, dat formeel door de raad
vastgesteld moet worden. Is de dorpsraad het met
de gang van zaken nog steeds niet eens, dan kan
men aansluitend nog naar de bestuursrechter en
uiteindelijk zelfs naar de Raad van State. Wij hopen
echt dat naar aanleiding van het bezwaarschrift het
raadsbesluit wordt aangepast zodat we ‘eindelijk’
met de toekomstige gebruikers van het nieuwe
MFA aan de slag kunnen.

Nieuwe website & Prijsvraag!!
In deze tijd waarin veel activiteiten niet door
kunnen gaan, hebben we niet stilgezeten als gilde.
Sinds 1e Pinksterdag heeft het St. Anthonius en
St. Nicolaasgilde namelijk een nieuwe website!
We zijn trots dat we deze site tijdens Pinksteren
konden presenteren. Normaal gesproken is
Pinksteren (met o.a. het Koningsschieten) het
belangrijkste evenement van het jaar voor ons
gilde. Ook dit jaar kon dit door de corona-maatregelen niet doorgaan. Vóór het Pinksterweekend
hebben alle leden een presentje ontvangen met
daarbij de aankondiging van de live-gang van de
nieuwe website.
Het ontwerp van de vorige website was gemaakt
in 2004 en was al geruime tijd aan vervanging toe.
We zijn dan ook erg blij dat we nu een nieuwe,
moderne versie hebben die bovendien geheel
door eigen leden is gemaakt. Op de nieuwe
website is weer enorm veel informatie te vinden
over onder andere de historie van ons gilde en
het dorp Groeningen, de diverse onderdelen
binnen ons gilde, het gildewezen en activiteiten.
Ook hebben we verschillende nieuwe pagina’s
toegevoegd, met onder andere informatie over
Pinksteren, Gildedagen, Gemeentekoningschieten,
St. Tunnis en het Open Schietconcours.

We willen zo graag in het dorp met
elkaar aan de slag

Het liefste willen we natuurlijk op zeer korte
termijn in samenwerking met een architect en
alle verenigingen in gesprek om de wensen en
mogelijkheden op elkaar af te stemmen en uit te
werken in een voorlopige schets voor de MFA in/bij
Laurentiuskerk. Of dit mogelijk is, zal afhankelijk zijn
van de reactie van de gemeenteraad.
Vierentwintig verenigingen/organisaties hebben
inmiddels de intentieverklaring ondertekend,
waarmee men verklaart de ontwikkeling van een
nieuw MFA te ondersteunen. Met dé enkele organisaties die de nodige twijfels hebben om het
ontwikkelen van een MFA te ondersteunen, blijven
we in gesprek om hopelijk samen tot een oplossing
te komen.
Mocht uw vereniging/organisatie en/ of toekomstige
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.

Om de lancering van onze nieuwe website extra
te vieren hebben we een prijsvraag met verschillende meerkeuzevragen. Alle antwoorden zijn op
deze website te vinden en in te sturen via de link
op de speciale pagina. Deelname is voor iedereen
mogelijk tot en met zondag 20 juni.
We wensen iedereen veel
lees-/puzzelplezier op
www.gildegroeningen.nl
Hopelijk zien we iedereen snel weer
bij een activiteit van ons gilde!
St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen
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Na de presentatie van de plannen door het onderzoeksbureau hebben wij als bestuur de plannen
van Laride bekeken en zien daar geen perspectief in. Er is in die plannen alleen maar naar de Kerk
als toekomstig MFA gekeken. Aan de eventuele
verbouwing van Joffershof is nauwelijks aandacht
besteed.
De Gemeente Boxmeer heeft op 1 april j.l. tijdens
Gemeenteraadsvergadering een aantal voorwaarden gesteld om medewerking te kunnen
verlenen aan de realisatie van een MFA in de
locatie Laurentiuskerk. Een van de voorwaarden
hierbij is: Gebruikers moeten aantoonbaar op
grond van de huur- en consumptieprijzen,
benodigd voor de exploitatie gebruik willen
maken van de te realiseren MFA. Dit betekent,
dat de dorpsraad de financiële consequenties voor
verenigingen in kaart moet brengen
Op 14 april j.l. is een goed overleg tussen delegaties van de Dorpsraad en het bestuur van de
KBO geweest. De Dorpsraad gaf hierbij aan dat de
communicatie van de Dorpsraad richting de KBO
geen schoonheidsprijs verdiende.

Standpunt bestuur KBO
Vierlingsbeek/Groeningen
t.a.v. MFA.
Door middel van deze Nieuwsbrief wil het
bestuur van KBO Vierlingsbeek/Groeningen haar
standpunt over de bezwaren tegen de plannen
van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in
Vierlingsbeek verduidelijken.
Op 25 november 2019 is een bijeenkomst georganiseerd om tot een advies te komen voor
de totstandkoming van een nieuw MFA in
Vierlingsbeek. Het advies van de aanwezigen, die
door middel van een rode en groene kaart hun
stem konden uitbrengen, was dat er gekozen is
voor drie punten:
1. De verbouwingsplannen van Joffershof
zouden alleen doorgevoerd worden betreffende de noodzakelijke verbeteringen.
2. De beoogde verbouwing van het Joffershof
voldoet volgens onze inventarisatie niet aan
een toekomstig MFA voor Vierlingsbeek en
Groeningen. Ons inziens is het niet reëel met
deze optie het plan MFA als dusdanig door de
gemeente af te vinken.
3. Voor een toekomstig MFA achten wij een
onderzoeksbudget van € 50.000,- noodzakelijk. Dit om onafhankelijk van huidige
bebouwing en belangen professioneel te
laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
voor de kern Vierlingsbeek. Dit onderzoek is
inclusief een concreet plan, financiering en
exploitatie.

De voorkeur van het bestuur van de KBO is en blijft
om in Joffershof te blijven. Gemeenschapshuis
Joffershof is na de geplande verbouwing groot
genoeg om alle verenigingen, die nu gebruik
maken van Zalencentrum Concordia en Joffershof,
te huisvesten. Dit is niet het geval als er een MFA
in de Laurentiuskerk gevestigd zal worden. Daar
kunnen niet alle verenigingen met hun activiteiten
terecht. Ook het buitengebeuren bij Joffershof, drie
Jeu de Boulesbanen van de KBO, kan bij de Kerk
niet gerealiseerd worden.
Het bestuur van KBO Vierlingsbeek/Groeningen
heeft de intentieverklaring, die door de Dorpsraad
aan alle mogelijke stichtingen en verenigingen in
Vierlingsbeek en Groeningen is gestuurd, dan ook
niet ondertekend. Wij blijven als bestuur bij ons
eerder ingenomen standpunt:
Verbouwing van het Joffershof.
Het bestuur van de KBO heeft de Dorpsraad geadviseerd om hun plannen nogmaals tegen het licht
te houden en gevraagd om een andere weg voor
een toekomstig MFA in te slaan.

Door de Dorpsraad werd een adviesbureau,
Laride, gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek
te houden onder de verenigingen en bewoners
van Vierlingsbeek. Het bestuur van de KBO heeft
door middel van een e-mail van 18-8-2020 aan
de Dorpsraad én aan Laride gevraagd om onze
wensen en ideeën te kunnen bespreken met
het onderzoeksbureau. Het antwoord van de
Dorpsraad was, dat KBO niet feitelijk belanghebbende was, terwijl de KBO de grootste gebruiker
van een MFA zou moeten worden. Deze vraag
hebben we ook aan het onderzoeksbureau Laride
gesteld. Het antwoord was dat we vertegenwoordigd werden door het bestuur van het Joffershof.
Met het bestuur van Joffershof heeft Laride
slechts een uur gesproken.

Wat heeft Vierlingsbeek nu en de eerstkomende
10 jaar nodig? Tot die tijd voldoet een verbouwd
Joffershof nieuwe stijl, verbouwingskosten
€350.000 aan alle gestelde eisen van alle verenigingen van Vierlingsbeek en Groeningen.
En over 10 jaar kan KBO Vierlingsbeek/Groeningen
met nu 427 leden en over 10 jaar 600 leden met
veel elan en vol goede moed in een nieuw MFA,
waar dan ook, haar intrek nemen!
Met een vriendelijke groet,
Bestuur KBO Vierlingsbeek/Groeningen.
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Door samen aan te klampen, samen aan het stuur
te hangen, samen aan te zetten en, ondanks afgesneden benen en adem, samen af te zien en de
forcing te voeren, is het de organisatie gelukt om
iedereen in Zuid-Limburg (met als centraal punt een
groepsaccommodatie in Berg en Terblijt) onder te
brengen. Na een dag harde koers is het natuurlijk
ook wel zo gezellig om samen, als een peloton op
een zakdoek, een afzakkertje en/of een amientje te
pakken en samen terug te blikken op deze Amstel
Goldrace nieuwe stijl.

Gevraagd:
Buurtbuschauffeurs/-chauffeuses
Wie zou, als vrijwilliger, ongeveer 4 uurtjes per
week één van de buurtbussen willen rijden?
Het betreft de route van het Maasziekenhuis via
Sambeek naar Venray.
Wil je meer informatie?
Bel dan naar Harrie de Hoog
Tel: 0630772858

Er heeft zich een zeer gemêleerde groep
aangemeld. Jong, oud, ervaren en iets minder
ervaren fietsers, maar allemaal met een link met
Vierlingsbeek en Groeningen. Ook een aantal
oud-dorpsgenoten doet mee aan deze ‘dorpenwielerreünie’. Sommige deelnemers hebben bij hun
opgave tevens aangegeven mogelijk tot ver in de
derde helft samen te willen doortrekken, maar de
organisatie vraagt zich veiligheids- en gezondheidshalve hardop af of dat idee wel zo verstandig is.

Organisatie Van Vriethof tot Vriethof kachelt
door

Wie voert de forcing?
Maar liefst zeventig deelnemers met roots
in Vierlingsbeek en Groeningen gaan in het
weekend van 28 en 29 augustus de straatstenen eruit fietsen tijdens de eerste editie van
de wielertoertocht met de illustere titel ‘Van
Vriethof tot Vriethof’. Binnen veertien dagen na
bekendmaking van de datum op de internationale wielerkalender was de eerste editie al
volledig volgeboekt. De toertocht per racefiets
voert, zoals eerder aangekondigd, van het
illustere Vrijthof in het Brabantse Vierlingbeek
naar het net zo illustere Vrijthof in het Limburgse
Maastricht.

Want ‘Van Vriethof tot Vriethof’ wordt niet zomaar
een koers, het door wielernestor Wiel Lamers uitgezette 125 kilometer parcours (zowel heen als terug)
wordt een uitdaging met steile stukken, beklimmingen en andere verrassende en vermoeiende
elementen, en het aantal plekken in de bus voor de
terugreis op zondag is beperkt. Tevens garandeert
de organisatie dat het feest bij de centrale accommodatie in Berg en Terblijt groter wordt dan de
Ronde van Boxmeer ooit kan bouwen. Wellicht komt
Tom Dumoulin wel even een kijkje nemen en zijn
bewondering voor de Brabantse stayers uitspreken?
Of André Rieu een walsje maken? Zeker is dat een
groot aantal verrassingen in het programma en
het onvermijdelijke cérémonie protocolaire worden
ingebouwd.
Het wielerweekenduitje begint zaterdags in alle
vroegte met een gezamenlijk ontbijt, waarna de
deelnemers in cadans en vol courage in groepen
van maximaal tien personen richting Maastricht
vertrekken. Voor totaal blokkerende renners met
flanellen benen, vrijbuiters die te veel bolletjes
blazen en/of cowboys die pech onderweg krijgen, is
ook een jury-/ bezemwagen beschikbaar.

Dit nieuwe initiatief is het idee van een aantal
enthousiaste recreatieve wielrenners, die in coronatijd al brainstormend met elkaar (het idee voor) deze
uitdagende gezamenlijke wielertocht bedachten
en verder uitstippelden. Bij de organisatie zijn
betrokken Johan van den Boogaard, Carlo Jansen,
René Derkx, Marc Oudenhoven, Manfred Jacobs,
Ron van Daal en Wiel Lamers.

Wie had de beste benen van de dag? Wie was de
beste klimmer? Wie won de Gouden Kilometer
en wie had de hulp van de bezemwagen en/of de
apotheker nodig? Ze gaan het meemaken, de eerste
deelnemers aan van de eerste ‘Van Vriethof tot
Vriethof’, ze gaan het zien, ze gaan het beleven!

Natuurlijk, dat de wielersport ook in de regio
Vierlingsbeek-Groeningen leeft, weet iedereen.
Maar dat de belangstelling voor dit nieuwe binnenen buitenbladinitiatief zo groot zou zijn, dat had de
organisatie totaal niet verwacht. Het was, om in
wielertermen te blijven, vervolgens een lange, onverwachte spurt om in de regio Maastricht voldoende
kamers voor alle zeventig deelnemers (twintig meer
dan van tevoren bedacht) te kunnen bemachtigen.
Maar ze hebben het geflikt!

De toertocht lijkt nu al een blijvertje te worden. Maar,
zoals iedereen weet, zo mooi als die eerste keer, zo
mooi wordt het nooit meer.
Voor meer informatie: ronvandaal71@gmail.com of
wljlamers@ziggo.nl. Bij hen kun je ook terecht voor
eventuele vragen.
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De Oude Schoenendoos in een
nieuwe jas!

Nieuwe directeur-bestuurder
Wonen Vierlingsbeek

De afgelopen week is de nieuwe website
van Stichting De Oude Schoenendoos online
gegaan. Om met de tijd mee te gaan heeft de
webmaster, Loed Rongen, een geheel nieuwe
website gebouwd. Loed heeft daar heel veel
tijd ingestoken: hij heeft er speciaal een uitgebreide cursus voor gevolgd en is daarna aan het
“bouwen” gegaan. En het resultaat mag er zijn.
De nieuwe site is uitgebreider van opzet en zeer
gebruiksvriendelijk.

Per 1 juni verwelkomt Wonen Vierlingsbeek

De menukaart op de homepage is uitgebreid
en heel overzichtelijk. Bovendien zijn een aantal
onderwerpen in de bovenbalk toegevoegd. Als u
bv. bij tabblad “Onderwerpen” het item Topografie
aanklikt, kunt u via de knop Tijdreis en het daarna
rechtsboven invullen van uw woonplaats inzoomen
op de plattegrond. Aan de hand van de tijdlijn op
het scherm krijgt u een mooi beeld van waar en
hoe o.a. de wegen vroeger liepen.
Joke Abbring als nieuwe bestuurder. Zij volgt
Peter Verhoeven op die na 8 jaar bij Wonen
Vierlingsbeek werkzaam te zijn geweest met
pre-pensioen gaat.

We zijn binnen onze organisatie hard aan het werk
om alles te digitaliseren en beschrijven, maar we
willen meer specifiek in werkgroepen aan de slag.
U kunt dat onder tabblad “Werkgroepen” ook
lezen. Hebt u interesse om ons hierin te ondersteunen? Wij houden ons zeer aanbevolen. Neem
voor eventuele informatie gerust contact met ons
op. De gegevens staan uiteraard op de site:

Joke heeft ruime ervaring in de corporatiesector.
Zo heeft zij hogere managementfuncties bekleed
bij onder andere Habion en Talis. Daarnaast is zij
een ervaren toezichthouder in het sociaal domein.
De afgelopen zeven jaar was zij werkzaam bij
de HAN University of Applied Sciences. Eerst
in de functie van programmamanager Centre of
Expertise Krachtige Kernen en daarna als academiemanager Onderzoek en Innovatie bij de
Academie Mens en Maatschappij. De benoeming
van Joke Abbring per 1 juni 2021 geldt voor een
termijn van vier jaar.

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
Neem eens een kijkje!

Joke Abbring: "Wonen Vierlingsbeek is een sterk
lokaal verankerde woningcorporatie die al 50 jaar
garant staat voor goed en betaalbaar wonen in
de kernen Vierlingsbeek, Overloon, Maashees,
Groeningen, Vortum-Mullem en Holthees. De
huurder staat bij Wonen Vierlingsbeek centraal
en dat vind ik belangrijk. De komende jaren
ligt er een uitdagende opgave als het gaat om
duurzaamheid, leefbaarheid en het als kleine
organisatie zorgen voor een blijvende effectieve
en efficiënte dienstverlening. Samen met medewerkers, huurders en samenwerkingspartners
lever ik graag vanuit het wonen een proactieve
bijdrage aan de vitaliteit van de kernen waar
Wonen Vierlingsbeek actief is.”

De luchtfoto is nummer A16338. Een zoekplaatje
voor de speurders onder ons.
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Het zwaluwhotel is gebouwd op een oude
lantaarnpaal die we van de gemeente gekregen
hebben en staat midden in de wei, dicht bij
het water. Met een subsidie van Dorpsraad
Vierlingsbeek hebben we materialen kunnen
kopen om zelf dit zwaluwhotel te bouwen. Wij
bedanken de Dorpsraad dan ook voor deze financiële bijdrage.
De reddingsactie van de eendjes waar Pip, Ties
en Siem in de vorige Globaal over geschreven
hebben, is ondanks hun goede hulp helaas slecht
afgelopen. Alle eendjes zijn dood gegaan. Maar
er zijn nog eenden aan het broeden. Als er nog
jonge eendjes komen, zullen we ze meer bescherming moeten bieden om te voorkomen dat
deze eendjes ten prooi vallen aan de eksters en
kauwen. Verder worden er nog kleine geitjes en
hertenkalfjes verwacht. De lente brengt dus weer
nieuw leven in de dierenweide.

Deze foto is nummer A17022. Wie weet waar deze
schuur staat of heeft gestaan?
Succes met zoeken. Graag een berichtje als je
weet waar het is.

Een zwaluwhotel in de
dierenweide

Onze Familienaam: Deel 7

In de dierenweide staat sinds kort een zwaluwhotel. Voor de huiszwaluw is het steeds moeilijker
een goede broedplaats te vinden. Daarom
hebben wij een zwaluwhotel gebouwd. Dit is
een hoge paal met bovenin 3 opstaande randen
waar nestjes aan vastgemaakt zijn, met een dak
erboven. De zwaluwen wonen graag dicht bij
elkaar en zullen de nestjes verder zelf afbouwen
met modder/klei en stro. De omstandigheden in
de omgeving zijn goed, er is water en de weide
ligt aan de rand van de bewoning. Hopelijk vinden
de zwaluwen dit ook en gaan ze er gebruik van
maken.

Oud Vierlingsbeeks doopboek uit 1677

Verschrijvingen in de doop boeken.

De doop- trouw- en begraafboeken (DTB) van de
R.K. Kerk hadden geen onbeperkte levensduur en
zijn enkele keren overgeschreven.
De handmatig in het latijn geschreven tekst kon
vervagen door bijv. slechte inkt.
Door dit overschrijven konden ook weer schrijffouten worden gemaakt.
De namen werden opgeschreven zoals de
aangever ze uitsprak en de schrijver ze verstond.
Men nam het niet zo nauw met die namen en
dachten dat het niet belangrijk was.
Enkele mooie voorbeelden die ik tegen kwam:
In Venray werden er 6 kinderen gedoopt van
Gerardus Gerrits en Arnoldina Scheffers tussen
1758-1769. Al deze 6 kinderen kregen een variant
van de naam Gerrits.
Dat werd geschreven als: Gerardts, Gerits,
Gerarts, Gerris, Gererdsen en Gerres.
Een ander voorbeeld: rond 1700 leefde er ene
Cornelis Toons-zoon in Escharen. In de volksmond
was zijn naam Nelis. Hij was getrouwd en zijn
vrouw was hoog zwanger.
Helaas was er hoog water op komst door de
Beerse overlaat en hij week met zijn vrouw uit naar
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familie in Mill.
Daar werd hun zoon geboren en zij noemden
hem Willibrordus, een populaire naam in die tijd.
Afgekort werd dat Wilbert. Wilbert werd gedoopt
te Mill en de pastoor noteerde:
Willibrordus Nelisse ex Escharen; ex Escharen
wilde zeggen afkomstig uit Escharen.
Wilbert trouwde te Mill met Agnes Barbara Jans
Diependaal.
Het gezin vestigde zich op een stukje woeste
grond in Hal, in de buurt van Langenboom.
Dat stukje grond had de naam Valendries. Zo
kreeg hij ook nog een bijnaam:
Wilbert Nelissen van den Valendries.

daar waarschijnlijk op dat moment nog minder
van geloofd... Toch is dat op dit moment de
werkelijkheid.
Gelukkig houdt niet iedereen na een COVIDinfectie klachten over maar naar schatting heeft
1 op de 5 mensen na een positieve test 5 weken
later nog klachten. Klachten kunnen bestaan uit
vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst,
spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende
verhoging, langdurig verlies van reukvermogen,
verlies van smaak, overgevoeligheid voor prikkels,
depressie of vergeetachtigheid. De groep die
langdurig klachten blijft houden wordt geclassificeerd als “long covid” en hier wordt internationaal
veel onderzoek naar gedaan. Het is niet precies
bekend waarom mensen langdurig klachten blijven
houden.
Zoals we ook zien bij aanhoudende pijnklachten is
het helaas bij “long covid” ook zo dat het begrip
afneemt naarmate de klachten langer stand
houden. Het is heel logisch dat diegene waarbij
klachten stand houden meer afkeer krijgen tegen
de klachten en beperkingen en minder vertrouwen
in het uiteindelijk klachtenvrij kunnen functioneren. Wat niet helpend is, is een afname van
het begrip vanuit de directe omgeving. Het wordt
niet altijd uitgesproken maar het gevoel krijgen
dat “je je aanstelt”, dat “het nu toch wel lang
genoeg geduurd heeft” of zelfs “het zal hem/haar
misschien wel goed uitkomen” heeft natuurlijk
een behoorlijke impact op de gemoedstoestand.
Ik veroordeel niet dat mensen deze gedachtes
hebben; ons referentiekader is het oplopen van
een griep of een verkoudheid. Maximaal een week
of 2 goed uitzieken… Met nog een beetje begrip is
4 weken nog acceptabel maar als het langer gaat
duren ontstaan er toch twijfels over de oprechtheid. Dit kan ook nog niet anders omdat we hier te
maken hebben met een relatief nieuw virus.

(wordt vervolgd)
Jan Hendriks

Loten verkoop van de
Zonnebloem
Wij willen iedereen bedanken die bij ons
loten heeft gekocht.
De trekking is op 8 november en wij zullen
de uitslag in de Globaal zetten.
Bedankt van ons allemaal
Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen

Wat echter in de praktijk opvalt is een grilligheid
van het beloop. Van mensen die relatief milde
klachten hebben gehad met een lange nasleep
tot mensen die het echt goed te pakken hebben
gehad die goed opknappen. En als ik de inzet
zie van de mensen die bij ons revalideren dan
zie ik dat mensen keihard hun best doen om te
herstellen en is het absoluut geen onwil! Een te
hoge piekbelasting tijdens de revalidatie geeft
vaak een terugval in klachten. Daarom moeten we
mensen vaker afremmen dan stimuleren.

Column vitaliteit (32)

“Coronarevalidatie”
Had 2 jaar geleden tegen mij gezegd dat er in
de fysiotherapiepraktijk een totaal nieuwe groep
mensen zich zou melden na het oplopen van een
virusinfectie en ik had je op zijn minst bijzonder
bedenkelijk aangekeken. Als je er dan ook nog
bij gezegd zou hebben dat deze groep mensen
een beloop van klachten en beperkingen presenteren welke anders zijn dan we tot nu toe in ruim
40 jaar praktijkvoering hebben gezien dan had ik

Gelukkig neemt de bezetting met coronapatiënten
in de ziekenhuizen af in de hoop dat de zorg die
op zijn tandvlees loopt herstelt. Het heeft veel van
iedereen gevraagd maar als we er ons nog even
allemaal voor in blijven zetten heb ik er vertrouwen
in dat we de weg naar betere tijden weer ingezet
hebben.
Blijf niet met klachten lopen. Met een verwijzing
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COVID-19 van de huisarts of van een medisch
specialist worden 52 trainingen in het eerste half
jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Hierna
is nog een verlenging mogelijk indien noodzakelijk. Het feit dat het een relatief nieuw virus is
betekent ook dat er over de revalidatie nog veel
onduidelijk is. Om u zo goed mogelijk van dienst
te zijn hebben wij binnen onze praktijk specifieke scholing gevolgd over deze revalidatie en
houden we onszelf op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen.

“Hoephappig”. Onregelmatig van vorm. Slecht
afgewerkt.

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.

“Paarsvleis”. Zult, hoofdkaas.

“Blère”. Een keel opzetten. Met name door een
blaag die zijn zin niet kan krijgen.
“Wiereke”. Wieroken. “Heej löpt al d’n hele middag
te wiereke”. Heeft al de hele middag last van
winderigheid.
“Dè gût vanèèges”. Dat gaat vanzelf.

Wordt vervolgd
Nelson

Met sportieve groet,
Wouter van Dongen
Fysiotherapie van Dongen
www.vandongenvierlingsbeek.nl
www.pijnontmaskerd.nl

Maasziekenhuis: met digitale
vragenlijsten meer gemak en
tijdwinst patiënt

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

Het Maasziekenhuis stuurt patiënten steeds vaker
een digitale vragenlijst voorafgaand aan een
bezoek aan de specialist. Op die manier kan de
arts nog beter beoordelen wat een patiënt nodig
heeft qua behandeling.

Gemak en tijdwinst

Hoe weej hier praote.

Patiënten kunnen de online vragenlijst thuis op een
zelf gekozen tijdstip invullen. De ingevulde vragenlijsten geven de arts een kijkje in de situatie van
de patiënt. Tijdens een consult kan daar gericht
over doorgepraat worden. Soms kan dankzij de
vragenlijst ook besloten worden dat een afspraak
op korte termijn niet nodig is, omdat alles goed
verloopt. De arts kan dan in overleg met de patiënt
besluiten om een bezoek aan het ziekenhuis uit
te stellen. Óf het intakegesprek voorafgaand aan
een onderzoek kan op basis van de antwoorden
helemaal of gedeeltelijk worden vervangen.

46.

“Butoog”. Dik, ontstoken oog.
“Heej foept”. Als gevolg van een voet- of beenletsel loopt hij met een “hupje”.
“Mien been is flink gekweierd” Ik heb een behoorlijke beenblessure opgelopen.
Kuulos”. Vrij vertaald: os uit de kuil. Had betrekking
op een zekere Thei Hubers, met zijn echtgenote,
het “Zwarte Nelleke”, halverwege de vorige eeuw
wonende in een pand aan de Provincialeweg te
Groeningen. Het huis van bescheiden afmetingen
lag aan de noordkant van het dorp, half verzonken
in de aarde. In een soort kuil dus. Thei Hubers was
een flink uit de kluiten gewassen, goedaardige
lobbes met platvoeten, Plomp in zijn bewegingen.
Sterk was hij, zei men. Met een beetje fantasie
deed hij inderdaad een beetje denken aan een os.
Vandaar die bijnaam.
“Lozie”. Horloge. “Loziepin”. Horlogemaker.
“Dor zakt mien de bôks vanaf”. Daar ben ik hoogst
verbaasd over.

Tijdwinst

Voor de patiënt kan dit fijn zijn omdat onnodige
(reis)tijd wordt bespaard. Ook voor de arts en
andere patiënten kan dit fijn zijn, omdat die tijd
ingezet kan worden voor patiënten die wel in het
ziekenhuis gezien moeten worden.
In het ziekenhuis starten de specialismen
Oncologie en Maag- Darm- Leverziekten
(MDL) als eerste met de digitale vragenlijsten.
Als die ervaringen goed zijn, dan volgen ook
andere specialismen het voorbeeld van digitale
vragenlijsten.
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1946, heeft het museum een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Van een museumpark met een
tiental voertuigen en een kleine bezoekersruimte,
naar een museum van 2 ha groot met meer dan 150
voer,- vaar,- en vliegtuigen onder één dak. En met
een moderne multimediale tentoonstelling waarbij
persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog
centraal staan. Ook is het museum een aantal
succesvolle evenementen rijker (Militracks, Santa
Fe & Museum in het donker) waar vele duizenden
bezoekers op afkomen.

Oorlogsmuseum Overloon ‘viert’
75-jarig jubileum
Afgelopen week bestond Oorlogsmuseum Overloon
75 jaar! Het museum dat in 1946 zijn deuren opende
is daarmee het oudste Tweede Wereldoorlog
museum van West-Europa. Door Covid-19 is het
museum helaas op deze memorabele dag nog
gesloten voor bezoekers. Daarom is besloten om
de viering van het jubileum te verplaatsen naar
het najaar. Op 14 oktober 1944 werd het dorpje
Overloon bevrijd door de geallieerden, deze datum
is daarom bij uitstek geschikt om ook het 75-jarig
bestaan van het museum te vieren.
De viering van het jubileum is dus verschoven,
maar in de tussentijd wordt er flink aan de weg
getimmerd. De afgelopen maanden is er hard
gewerkt aan een nieuwe ruimte voor tijdelijke exposities en aan de bouw van een groot paviljoen in de
militaire hal waar luchtoorlog en vrijheid aandacht
krijgen.

Vaste activiteiten KBO beperkt van start
Biljarten: Contactpersoon: 0478-631233
maandag- donderdagmorgen, dinsdag-,
woensdag en vrijdagmiddag.
Yoga: Info: 0478-631839.
Maandag van 17.45 – 18.45 uur in Gymzaal
Basisschool Laurentius
Dinsdag van 08.45 – 09.45 uur in Joffershof
Contactpersoon: Wilma van Boekel
0478-631839
Dinsdag van 18.30 – 19.30 uur 1 juni in
Joffershof.
Wandelvoetbal: Info 0478-631839.
Dinsdag van 10.00 – 11.30 uur op Sportpark
Soetendaal.

Wanneer het museum uiterlijk op 9 juni zijn
deuren weer mag openen wordt een nieuwe tijdelijke expositie gepresenteerd aan het publiek. Het
thema van deze gloednieuwe tentoonstelling is
‘Jeep Sensation’. Jeeps staan voor veel mensen
symbool voor de bevrijding van Europa. De jeep
is daarmee een heel toegankelijk en vooral ook
bekend voertuig. In de tentoonstelling worden dan
ook een aantal unieke prachtexemplaren getoond
aan publiek.

Jeu de Boules: Info en contactpersoon
0478-631233.
Dinsdag van 09.30 – 11.30 uur en 13.30 – 15.30
uur.
Woensdag van 09.30 – 11.30 uur en 13.30 –
15.30 uur.
Donderdag van 09.30 uur – 11.30 uur.

De bouw van het nieuwe paviljoen is bij de heropening van het museum nog in volle gang. Vlak voor
de zomervakantie zal deze ruimte in gebruik worden
genomen.

SWOGB: Info: 0478-631839.
Meer bewegen voor Ouderen, Zitgym in
Joffershof.
Donderdag van 10.30 – 11.30 uur.

Oorlog hoort in een Museum

SWOGB:.
Meer bewegen voor Ouderen op Korfbalveld.
Vrijdag van 10.00 uur – 11.00 uur. We starten
met 1 groep.

De slogan van het museum is ook vandaag de
dag nog altijd erg actueel. Vanaf de Tweede
Wereldoorlog is de wereld namelijk nog geen dag
zonder oorlog geweest. Sinds de oprichting in

12

Buideltops van de Vrienden

erg fijn vinden zitten. De baby ligt er ‘vast’ in, wat
een veilig gevoel geeft. De buideltop is gemakkelijk in gebruik, de pasgeborene ligt veilig en het
kind kan niet van zijn geborgen plekje verschuiven.
Daarnaast blijft de baby lekker warm doordat deze
optimaal huid op huid ligt. Vrouwen die al eerder via
een keizersnede bevielen geven aan dat het gebruik
van de buideltop echt een voordeel is
ten opzichte van eerdere ervaringen.”
Wilt u stichting Vrienden van het
Maasziekenhuis steunen? Kijk op
www.vvhm.nl/doneren

Bijzonder verhalen in boek
“75 jaar vrijheid”
De viering van “75 jaar leven in vrijheid” is op bevrijdingsdag 5 mei afgesloten met de presentatie van
een boek, met daarin verhalen uit alle dorpen van de
gemeente Boxmeer, met het thema “vrijheid”. Uit elk
van de elf dorpen wordt op geheel eigenwijze een
beeld gegeven, zowel qua historie als actualiteit. De
verhalen t.a.v. Vierlingsbeek zijn ook beschikbaar in
een apart boekje. Beide boeken liggen ter inzage in
Bibliobeek en zijn te koop. Mocht u geïnteresseerd
zijn dan vindt u hieronder de gegevens om hiervan
in het bezit te komen. Wel moeten we opmerkingen
dat er een beperkte oplage beschikbaar is.

Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis
maakte de aanschaf van buideltops voor
afdeling Moeder/B4 van Maasziekenhuis Pantein
mogelijk. De buideltop is speciaal ontwikkeld
om het eerste contact tussen moeder en kind zo
veilig en comfortabel mogelijk te maken. Zowel
de kraamvrouwen als verpleegkundigen zijn
enthousiast!

Boek “75 jaar vrijheid”
Te bestellen bij Dinter boeken in Boxmeer voor
€24,95
Het boek telt 334 blz.

Door Wanda Laarakkers
Wanneer een baby via een keizersnede geboren
is droogt de verpleegkundige het kindje af en legt
het direct daarna bloot op de borst bij de moeder.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het niet
onderbreken van huid op huid contact (sacred hour)
direct na de geboorte een positief effect heeft op
de bloeddruk, ademhaling, temperatuur en bloedsuikerregulatie van de pasgeborene. Bij de moeder
zorgt het huidcontact voor vermindering van pijn,
een positief gevoel, stabiele controles en minder
bloedverlies. Bovenal bevordert huid-op-huidcontact de hechting tussen moeder en kind.

Speciaal voor geboortes via keizersnede
De buideltop is speciaal ontwikkeld om tijdens de
keizersnede het eerste contact tussen moeder en
kind zo veilig en comfortabel mogelijk te maken.
De pasgeborene ligt stabiel en ‘gefixeerd’ in de
top. Voor beiden is dit een prettig en veilig gevoel.
De baby blijft lekker warm bij moeder als zij van
de operatiekamer terug naar de afdeling worden
gebracht.

Enthousiaste moeders

“Zowel de kraamvrouwen als verpleegkundigen zijn
zeer enthousiast over de buideltops,” vertelt obstetrieverpleegkundige Lieke Franssen. “Moeders
geven aan dat ze de elastische top met zachte stof
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Tennissen op onze vereniging gebeurt onder
professionele begeleiding en
volgens de richtlijnen van het RIVM en de KNLTB.

Boekje “In vrijheid vieren, Vierlingsbeek”
Te verkrijgen bij Bibliobeek te Vierlingsbeek voor
€2,50
Dit boekje telt 19 blz.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen

Je kunt individueel inschrijven, of met
teamgenoten. Kosten zijn €50,-

Ben jij enthousiast geworden?
Voor meer informatie en aanmelden
j.smits.vbk@home.nl of kijk op
www.tvvierlingsbeek.nl

€ 50,€ 50,-

hebben dan horen we die graag.
Wim Verhofstad (werkgroep 4 mei, Dorpsraad
Vierlingsbeek)

ZOMERCHALLENGE TV
VIERLINGSBEEK

Ruimte voor club-logo

Ben jij enthousiast geworden?
Voor meer informatie en aanmelden
j.smits.vbk@home.nl

Plaats hier je informatie over de
Zomer Challenge op jouw vereniging.
Om te printen bewaar je deze flyer eerst als PDF.
Deze PDF kun je printen op A4 of A5.
Plaats hier je informatie over de
Zomer Challenge op jouw vereniging.
Om te printen bewaar je deze flyer eerst als PDF.
Deze PDF kun je printen op A4 of A5.

Wil jij deze zomer sportief uitgedaagd worden
en/of ben je op zoek naar een sport die je goed
kan uitoefenen op anderhalve meter afstand?
Ontdek hoe leuk tennis is en doe mee aan
de Zomer Challenge! De Zomer Challenge
is een compact lidmaatschap, voor jong en
oud, waarbij je een aantal maanden vrij kunt
tennissen.

Ook als er geen logo wordt
gebruikt, deze tekst wissen!
Ruimte voor club-logo
Ook als er geen logo wordt
gebruikt, deze tekst wissen!

Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

De Zomer Challenge bij TV Vierlingsbeek bestaat
uit:
•
•
•
•

een lidmaatschap voor de maanden juni, juli
en augustus om vrij te tennissen wanneer het
jou uitkomt;
5 tennislessen onder begeleiding van een
gecertificeerde leraar; (minimaal 6 deelnemers
per les)
5 Consumptiebonnen
Deelname Racketwissel ((afhankelijk van
de ontwikkelingen omtrent Corona, op dit
moment is het nog niet mogelijk)

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
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Diverse verven en texen:




















Dé metsel- en tegelspecialist

06-30003764

Gratis kleuradvies
Verf direct op de juiste kleur
te mengen
Groot assortiment tapes,
kwasten, rollers etc.

www.johnebbers.nl

Uw gezondheid... mijn zorg!
Wij zijn op zoek naar een
Zaterdaghulp

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie

Jongeman die graag de handen uit de mouwen
steekt. Afwisselende werkzaamheden binnen en
buiten, Gevarieerd leerzaam en veilig werk, onder
deskundige begeleiding. Geen zwaar werk. Prettige
sfeer. Zeer goede verdiensten. Halve dag kan ook,
dan hebben we plaats voor twee werknemers!

sportmassage
medical taping

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl

Hans Voermans Vortum-Mullem 06 505 13668

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT / RBCZ / NGS

20% KORTING OP GORDIJNEN

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

ACTIE GELDT VAN 31 MEI T/M 12 JUNI 2021. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.
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Slender You is een manier van bewegen, waarbij gebruik wordt gemaakt van zes
gemotoriseerde bewegingstoestellen, die elk gedurende tien minuten de spieren
in een apart gedeelte van het lichaam stimuleren en trainen.
Met een uurtje Slenderen is elke spiergroep aan bod geweest en voelt u zich
heerlijk ontspannen en fit. Dit uurtje staat gelijk aan 7 uur grondgymnastiek.
Slender You concentreert zich op versterking, versoepeling en verslanking van
de spieren. Mensen met medische klachten zoals: Reuma, Artrose, Fibromyalgie,
MS, ME/CVS, rugklachten e.d., biedt het de mogelijkheid om op verantwoorde en
veilige wijze aan hun conditie te werken. Ook als u geen klachten heeft kunt u
gebruik maken van onze Slender You Bewegingbanken.
Slender You wordt gegeven onder Professionele Begeleiding.
Wij raden u aan gemakkelijk zittende kleding met sokken te dragen, zonder
ritsen en/of knopen. Neem een handdoek en een flesje water mee.
Ook nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie?
Bel onderstaand telefoonnummer voor een GRATIS proefles.

Naturopati Natuurgeneeskundig Centrum
Grotestraat 111
5821 AD Vierlingsbeek
Tel: 0478-201366 b.g.g. 06-46166772
www.naturopati.nl en www.3ho.nl
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GRADJE TWEEWIELERS

20% KORTING

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

OP RAAMDECORATIE

(Victoria E-bike vanaf € 2199,-met een stille Bosch motor en 400Wh Accu)
Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OPENINGSTIJDEN:

Do 9.00 tot 18.00
Vr 9.00 tot 18.00
Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail
siebert@colorsathome.nl
Za 9.00
tot 17.00| Website www.siebertcolorsathome.nl

Vraag naar de voorwaarden

metsel- en tegelspecialist
DE BUNDER 7 5821GC Dé
VIERLINGSBEEK
TELNR. 06-17769196
EMAIL.
GRADJEWELBERS@KPNMAIL.NL
Iedereen
is uniek!
WWW.GRADJETWEEWIELERS.NL

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

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

www.johnebbers.nl

06-30003764

kijk op de website www.salontoine.nl

☞

Te Koop

adverteren
doet verkopen

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees
Geert Linssen

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

bouwadvies en -begeleiding
T: 06-53883255 | E: info@ketelaarsbouwhulp.nl | W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Wellness & Beauty

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nl

Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering
Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal

Gelnagels en gellak
Spoorstraat 10

De Zandpoort

Fiona Willems
www.schoonheidssalonathome.nl
Groeningen
06-46428052

Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548
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Warme Bakker Degen
Reclame: 7 t/m 12 juni
 Kersenvlaai
 Tarwe rogge zonnebrood
 Roomboter croissant

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

7,95
2,70
0,70

Reclame: 14 t/m 19 juni
 Vaderdagtaartje
€ 13,95
 Grof volkorenbrood
€ 2,30
 8 Zachte witte bolletjes + 2 gratis
Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl

EEN MOOIE
HERINNERING IS
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die
bij de overledene, familie
en vrienden past.
Bel 24/7
0478-515221

€
€
€

www.leeijen.nl

Leeijen
o Metsel en
u
Tegelwerk
i
s
Voor elke klus

briensveld.nl

Tel: 0478-631807

Mob.: 06-38092677

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Showroom elke zaterdagmorgen open
van 9:00 tot 12:00 uur.
Wilt u op een andere dag langskomen,
maak dan even een afspraak
ONTWERP

DRUK

PRINT

RECLAME

Schootsveld 5

vincent vervoort: 06-18094647 www.grafischvierlingsbeek.nl
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Vierlingsbeek

06-83773243

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen
(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet
(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet
(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing
Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

Olie en Gas Service
De goedkoopste gasflessen in de regio.
Ook voor heftruckgasflessen, propaangastanks,
smeermiddelen en dieselolieleveringen.
Molenweg 10a | 5826 BZ
Vierlingsbeek-Groeningen
www.mar-oil.nl | 0478 561 541
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info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

☞

ldig
e ge 21!
Actijuni 20
t/m

20%

adverteren
doet verkopen

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

Overloon-Mill
0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

20% KORTING

Duurzame oplossingen
& onderhoud in
water, gas, CV en sanitair

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

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 9.00 uur en van
16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

Belangrijke telefoonnummers:

112
Alarmnummer, als elke seconde
		
telt, bij levensgevaar of 			
Schootsveld 2 - 5821 EH Vierlingsbeek
		
heterdaad
Telefoon 0478-631502 - E-mail: info@everscv.nl
0900-8880
Huisartsenpost
spoed
Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon
(0478) 63 Boxmeer,
22 35
		
op
ma
t/m
vr
tussen
17.00
en 		
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl
Vraag naar de voorwaarden
		
8.00 uur
0900-8844
Politie
Wijkagent Cyril van den Bosch,
Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over
		
via politie.nl (Mijn Buurt)
0800-7000
Anoniem bellen
088-0208208 Brandweer
0485-845000 Maasziekenhuis Pantein
Iedereen is uniek!
0485-585911 Gemeente Boxmeer of via
www.boxmeer.nl voor melding
betreffende groen, plein, 		
		
fietspad, stoep of weg

www.everscv.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

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

06-30003764

kijk op de website www.salontoine.nl

Te Koop

www.johnebbers.nl
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