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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 22 juni 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 12 16 juni 2021

KAPELLENBAAN

Op woensdag 9 juni jl. bezocht de minister van 
OCW, mevrouw Ingrid van Engelshoven, het 
kunstwerk ‘Kloostergang’ van Sachi Miyachi, dat 
momenteel gebouwd wordt aan de Molenbeek. 
Een bijzonder moment, want zo vaak krijgt onze 
regio niet een minister op bezoek. 

Het kunstwerk van Sachi Miyachi maakt deel uit 
van het project Kapellenbaan. 
Het werkbezoek van de minister, die 
daarnaast ook nog op bezoek ging bij en 
ander werk uit het project in Gennep en bij 
de Maasheggenvlechters in Oeffelt, vond 
in beperkte kring plaats. Reden was dat 
mevrouw Van Engelshoven in verband met de 
Coronaregels slechts twee personen per locatie 
mocht ontmoeten. 

Kapellenbaan is een project van Stichting Cultuur 
zonder Grenzen. Doel van deze stichting is om 
het erfgoed en de tradities uit onze streek te 
verbinden met hedendaagse kunst en cultuur. In 
dat verband werd een project ontwikkeld waarin 
we de traditie van weg- en veldkapellen als het 
ware actualiseren. Nu niet meer als religieuze 
uiting, maar als plek voor rust en bezinning. In de 
eerste fase van het project worden kunstwerken 
gerealiseerd van Atelier Van Lieshout (Niersdijk, 
Gennep), Maria Roosen (Kruisherenklooster Sint 
Agatha), Frank Havermans (Veedijk, Ottersum) 
en het dus het werk van de Japans/Nederlandse 
kunstenares Sachi Miyachi. In combinatie met 
bestaand religieus erfgoed vormt Kapellenbaan 
een bijzondere route, die te vinden is op de 
website. 

Het werk van Miyachi aan de Molenbeek 
refereert aan een kloostergang. Het kunstwerk 
heeft de vorm van een ‘lemniscaat’ (liggende 
8), het symbool voor oneindigheid. Bezoekers 
kunnen op een contemplatieve manier oneindig 
rondjes lopen in het werk. 

Bijzonder aan het project is dat het geheel 
gebouwd wordt door vaklieden uit Vierlingsbeek: 
Wim Geurts, Peter Schoofs, Maarten Evers, Wim 
de Hoog en Jac Bus. 
De minister ging vorig week met Wim en Peter 
in gesprek. Daarnaast deed zij samen met 9 
kinderen van de Laurentiushof de aftrap voor een 
educatieproject rondom het kunstwerk.

Hoewel het kunstwerk een specifieke bedoeling 
heeft vinden wij het ook niet erg als het werk 
voor andere doeleinden wordt gebruikt. Denk 
daarbij aan (muziek)optredens, presentaties of 
andere evenementen. Op die manier hopen we 
dat het werk van het dorp en haar bewoners 
wordt. Mocht u in dat verband ideeën of wensen 
hebben, laat het ons dan wel even weten.  

Minister van Engelshoven opent kunstwerk "Kloos-
tergang" Foto: Ed van Alem

Meer informatie en contactgegevens vindt u op 
www.kapellenbaan.nl 

Antoine Achten 
info@kapellenbaan.nl
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Van de Redactie:

• Nadat enkele beperkingen zijn opgeheven, 
kunnen veel verenigingen weer opstarten 
met hun activiteiten. Dit is ook terug te 
vinden in het aanbod in deze Globaal. 
Activiteiten die maandenlang nood-
gedwongen op een laag pitje hebben 
gestaan, kunnen nu weer op een of andere 
manier opgepakt worden. En met het 
mooie weer van de laatste weken, voelt 
dit voor menigeen als een bevrijding, een 
nieuwe start! 

• Als het afschalen van de beperkingen zo 
door gaat, dan kunnen we wellicht na de 
zomervakantie weer een “normaal” vereni-
gingsleven hebben, waarbij niet alleen 
de sportvereningen, maar ook de diverse 
muziekverenigingen weer gezamenlijk 
kunnen repeteren.  

• Wat we de afgelopen 14 maanden vooral 
hebben gemerkt, is dat we ons nu reali-
seren hoe belangrijk een verenigingsleven 
is voor een gemeenschap. Een vereni-
gingsleven waarbij we samenwerken aan 
een mooiere en betere leefomgeving.

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

Kijk voor de actuele informatie op de websites 
van de betreffende organisatie

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.

26 juni Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
6 juli Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur
10 juli KBO: AN DE TOFFEL 
 (Opening activiteiten na coronatijd)
16 juli Gilde Groeningen: Jaarvergadering
17 en Gilde Groeningen: 
18 juli  Koningschieten
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
10 aug KBO: Kermismatinee
26 aug KBO: Fietstocht Kevelaer
28 aug Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
4 t/m Groeningse kermis 2021
6 sept
7 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
16 sept KBO: Dagfietstocht
18 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t 
 Interactieve dorpsquiz
 Vierlingsbeek-Groeningen
20 t/m Collecte Samen Sterk
26 sept  voor goede doelen
2 okt KBO: Dag van de Ouderen
2 okt GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t; 
 Interactieve dorpsquiz 
 Vierlingsbeek-Groeningen
5 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
15 okt Plus Verbeeten: Reünie voor 
 medewerkers en oud medewerkers
17 okt Plus Verbeeten 100 jaar
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

Hulp nodig? Zin in gezelschap?
Bel op maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 11.30 uur  0478-792011
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22 okt KBO: Jaarvergadering
28 okt KBO: Op stap met KBO
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

ROZENKRANS

Ook in de zomermaanden bidden we het 
Rozenhoedje, om de hulp en steun van Maria te 
vragen in deze zorgelijke tijd.
Het plan is om op de
DINSDAGEN : 22 JUNI - 20 JULI en 
17 AUGUSTUS
‘s avonds om 1900 uur in de Mariakapel onder 
de toren samen het Rozenhoedje te bidden, wij 
nodigen U hiervoor van harte uit.

LITURGIEGROEP 
VIERLINGSBEEK / MAASHEES

Op vrijdag 18 juni vieren we  
feest op school! 

4 leerkrachten zetten we deze dag in het 
zonnetje omdat ze hun jubileum vieren. 
Juf Elly en juf Wilma, beiden 40 jaar in het 
onderwijs en juf Ilse en juf Jos beiden 25 jaar in 
het onderwijs. 
Samen met de ouders van onze ouderraad hebben 
we een fantastische feestdag georganiseerd in 
het teken van 'Muziek'. We hebben hierbij goed 
gekeken naar wat mogelijk is binnen de huidige 
richtlijnen van het RIVM. 'Muziek' is de verbin-
dende factor tussen onze jubilarissen. 
Allen zijn in hun vrije tijd bezig met het maken van 

muziek. Van zingen in een band en koor tot het 
bespelen van instrumenten en onderdeel zijn van 
Joekskapel. 
Voor de jubilarissen staat op 18 juni bovenaan dat 
de kinderen van school kunnen meegenieten van 
hun jubileum. En dat gaan we doen: genieten van 
muziek en de workshops. 
De dag wordt een grote verrassing voor juf Elly, juf 
Jos, juf Ilse en juf Wilma en ook voor de kinderen 
van school. 

Ouderraad en team Laurentiushof

ZOMERSTOP ACTIE:

Stuntprijzen maar na ruim 5 maanden gesloten 
te zijn geweest zijn wij blij u weer te mogen 
verwelkomen. Wij willen graag een positieve 
bijdrage leveren aan uw gezondheid.

Uw conditie op peil houden tijdens de zomerstop 
van uw sportvereniging? Deze periode benutten 
om preventief te trainen om blessures in het 
nieuwe seizoen voor te zijn? Iemand het laatste 
zetje geven om in beweging te komen? Of zelf 
tegen gereduceerd tarief kennis maken met ons 
fitnesscentrum?
Maak dan gebruik van ons 
ZOMERSTOP-ABONNEMENT.
2 maanden fitnessen tegen gereduceerd tarief:
- 1x per week € 45,00 (normaal €63,00)
- 2x per week € 60,00 (normaal €83,00)

Tevens hoeft er GEEN INSCHRIJFGELD betaald te 
worden; een extra voordeel van €10! Deze abon-
nementen kunnen afgesloten worden tot 20 juli 
2021. Aanmelden is heel eenvoudig door contact 
op te nemen via onderstaande gegevens.

Fitnesscentrum van Dongen

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

Grotestraat 18, Vierlingsbeek
fitness@vandongenvierlingsbeek.nl
Tel. 06-43201502
App. 0634668887
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HANDEN AF VAN HET JOC! #3
Ingezonden brief
 
Geacht bestuur van het JOC,
 
Jullie zitten in de laatste Globaal wel op te 
scheppen over dat gebouw van jullie, maar wat 
gebeurt er eigenlijk allemaal in dat gebouw?
 
Groeten,
Mien Onderwater-Steek

Beste Mevrouw Onderwater-Steek, 

Dank voor uw vraag en uw interesse in het JOC. 
Met plezier leggen we aan u uit wat er allemaal in 
ons prachtige gebouw gebeurt. 

We mogen weer!!! 
Na een aantal maanden niet binnen te mogen 
trainen vinden we het fantastisch om nu weer de 
mat op te kunnen. Elke dinsdag om 18.30 uur 
komen de kids weer samen in de gymzaal van 
bs. Laurentiushof om te werken aan hun conditie, 
kracht, persoonlijke doel, respect, worpen, grond-
oefeningen en valbreken door middel van judo 
technieken.

Het bestuur van Randori heeft tijdens de lockdown 
periode niet stil gezeten en we kunnen dan ook een 
aantal wijzigingen aan jullie bekend maken. Roel 
Geers is toegetreden als nieuw bestuurslid. Hij is 
al jarenlang betrokken bij Randori en neemt met 
zijn zwarte band ook de nodige kennis en kunde 
op judo gebied mee. Daarnaast neemt Franca 
Verstegen het voorzitterschap van Dave Simons 
over.
Naast deze bestuurswijzigingen nemen we op 29 
juni afscheid van Danny Botden als trainer. Vanaf 6 
juli zal Daniel Kuijpers weer als trainer op de mat te 
vinden zijn.

Wil je zelf ervaren hoe judo kan bijdragen aan je 
eigen positieve gezondheid of dat van je kinderen, 
vrienden, kennissen of familie, neem dan contact op 
via info@judo-vierlingsbeek.nl en/of kom op dins-
dagavond gratis een aantal trainingen meedoen.

Met sportieve groet,
Bestuur Randori

Koningsschieten en Open Luchtmis

Nu het RIVM en de gemeenten de coronare-
gels versoepeld hebben, kunnen wij als gilde 
diverse activiteiten weer op gaan starten. Zo ook 
het koningsschieten wat normaal gesproken met 
Pinksteren plaatsvindt. De voorbereidingen zijn 
gestart om dit gilde-weekend, met alle gilde-tradi-
ties die daarbij horen, in het weekend van 17/18 
juli te organiseren.

Op zaterdag 17 juli zal het Koningsschieten plaats-
vinden en op zondag 18 juli staat de Gildemis in 
de openlucht op het programma. Zondagavond 
om 20.00 uur is er dan de receptie voor de nieuwe 
Koning(in) en Jeugdkoning(in). Op deze avond 
worden ook maar liefst 10 jubilarissen gehuldigd.
Dit alles onder voorbehoud dat de regels niet 
opnieuw aangescherpt gaan worden.

Clubkasactie LVCNET
In 2016 hebben 122 verenigingen zich ingezet 
voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het 
Land van Cuijk. Maar liefst 380 vrijwilligers (o.a. 
vanuit deze verenigingen) hebben zich ingezet om 
het glasvezelnetwerk te promoten. Bij de aanmel-
ding kon de klant een vereniging nomineren die 
dan een bedrag als sponsoring zou ontvangen. 

Op zondag 30 mei konden de verenigingen in 
de Drive Thru op het industrieterrein in Haps de 
cheques in ontvangst nemen. LVCNET heeft aan 
ons gilde een cheque overhandigd van maar liefst 
€2.477,35, een heel erg mooi bedrag!
We willen dan ook onze leden die zich hiervoor 
hebben ingezet èn iedereen die ons genomineerd 
heeft, heel hartelijk bedanken.

St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen.
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Om te beginnen zijn er elke donderdag en vrijdag 
clubavonden van Wammes Waggel, Toffe Totems 
en Catootjes. Daar gebeurt zoveel dat we met 
gemak een heel alfabet aan activiteiten kunnen 
opnoemen. En nee, dat is geen grootspraak:
 
A: De A is van Actie. Elke week opnieuw is er 
actie bij de clubs. De vrijwilligers van de leiding 
verzinnen elke week iets nieuws om de ruim 40 
kinderen per club te vermaken. Nieuwe creatieve 
ideeën en natuurlijk ook succesnummers die elk 
jaar terugkomen. 
B: De B is van Bowlen. Probeer maar eens 40 
paar schoenen uit elkaar te houden, complete 
chaos in Oostrum. Dit komt bij alle drie de clubs 
elk seizoen weer terug. 
C: De C is van Carnaval. De Carnaval voor de 
jeugd begint vrijdag op school, maar daarna wordt 
bij ons het feestje verder gevierd. Zelf je eigen 
centjes meegekregen van papa en mama, de ene 
heeft het in 5 minuten uitgegeven aan snoep en 
drinken en de ander heeft het aan het einde van 
de avond nog over, omdat ze te druk waren met 
hossen met de jeugdraad. O ja, en iedereen heeft 
extra zijn best gedaan op het kostuum, want er 
zijn natuurlijk prijzen te winnen. 
D: De D is van Disco. In de soosruimte kunnen 
we met de professionele verlichting en muziek-
computer verschillende feestjes vieren, van 
nieuwjaarsfeest tot lente-disco. De voetjes gaan 
van de vloer. 
E: De E is van Estafette. Er zijn zoveel verschil-
lende estafettes te verzinnen, foto-estafette, 
kleding-estafette, estafettes met bekertjes water 
of ballen die je door moet geven. Het gaat allemaal 
om samenwerken. 
F: De F is van Filmmiddag. Een traditie in de 
kerstvakantie, net wanneer de kinderen het zat zijn 
om thuis te zijn en binnen te zitten, organiseren 
wij een middag vol film. Twee zalen waar 4 films 
vertoond worden, dus de kinderen mogen zelf 
kiezen waar ze naartoe gaan. 
G: De G is van Geen-droog-plekje-meer-te-
vinden. Wordt het warm, dan staan er steevast 
waterspellen op de planning. Wat begint met 
goed georganiseerde spellen, eindigt altijd met 
een watergevecht met kinderen en leiding. Tot het 
punt waarop je letterlijk geen droog plekje meer 
vindt op het hele terrein of op wie dan ook van de 
leiding en de kids. 
H: De H is van Halloween. Er zijn zoveel 
spannende dingen die je kunt doen met 
Halloween… Geblinddoekte parcoursen, graaien 
in heksensnot of zelf de meest enge spinnen en 
pompoenen knutselen.  
I: De I is van Illegale Smokkeltocht. De kinderen 
gaan smokkelwaar ruilen bij douaneposten, maar 
onderweg kunnen ze gepakt worden door politie-
agenten. Dus dat betekent: sluipen, wegkruipen en 
onderhandelen. Allemaal om zoveel mogelijk geld 
te verdienen. 
J: De J is van JOC Kamp. Al jaren begint de 

zomervakantie met het JOC-kamp. Alle spullen die 
we daarvoor nodig hebben staan opgeslagen in 
het clubgebouw. Dus dat betekent spullen pakken, 
activiteiten plannen en op pad met zijn allen. 
K: De K is van Koningspelen. Die doen we 
natuurlijk op school, maar ook wij hebben speciale 
spellen gelinkt aan Oranje of het Koningshuis. 
L: De L is van Levend Stratego, Kwartet, 
Memory of Cluedo. Deze bordspellen kunnen ook 
tot leven gebracht worden. Dan speel je ze dus 
levensgroot op het plein van het JOC, in het dorp 
of in het bos. 
M: De M is van Masterchef. Zelf koken blijft het 
leukste en het opeten is natuurlijk de kroon op je 
werk. 
N: De N is van Niet-Slapen-in-je-Pyjama. Dan 
gaan we samen film kijken en mag iedereen in 
zijn pyjama naar de club. We nemen kussens en 
dekens mee en krijgen we natuurlijk popcorn. Een 
waar Pyjama feest! Deze is overigens ook van 
toepassing op elke nacht op kamp. 
O: De O is van Oliebollenactie. Een traditie in 
Vierlingsbeek en Groeningen die geen extra uitleg 
nodig heeft. Duizenden oliebollen gaan er op 
31 december door het vet. Allemaal gedraaid, 
ingepakt en bezorgd door onze eigen vrijwilligers. 
P: De P is van Playbackshow. In de prachtige 
zaal met professioneel licht en geluid met de 
ouders als publiek, zetten onze kinderen een 
mooie show neer.   

Q: De Q is van Quiz. Ook quizzen komen regel-
matig terug in ons programma, met thema’s zoals 
Disney, Dieren, Sport en de Wereld. 
R: De R is van Ren je rot. Dat spel is nog ouder 
dan ons gebouw, maar wat goed is hoef je niet te 
veranderen. Vragen over de leiding en de club zijn 
altijd populair bij dit spel. 
S: De S is van Sinterklaas. Elk jaar blijft het 
spannend of de Pieten tijd hebben om ons met 
een bezoekje te eren. Tot nu toe hebben ze ons 
nog niet overgeslagen, dus dan zullen we ons wel 
goed gedragen hebben.  
T: De T is van Teamsport. Het is altijd leuk om het 
tegen elkaar op te nemen. Met Trefbal, Hockey, 
Frisbee of Slagbal. Soms jongens tegen de 
meisjes of leiding tegen de kinderen. We weten 
niet zeker wie het meest fanatiek is, de leiding of 
de kinderen??
U: De U is van Uitstapjes. Er is veel te doen en te 
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beleven op ons eigen terrein, maar soms is het ook 
leuk om ergens naartoe te gaan. Zoals de binnen-
speeltuin, brandweer in Vierlingsbeek, een bezoekje 
aan de Groeningse bergen voor een bosspel, 
glowgolf of boerengolf.
V: De V is van Vossenjacht. Een jaarlijkse activiteit 
die we organiseren met alle drie de clubs tegelijk. 
Waarvoor we regelmatig ouders weten te strikken 
om verkleed rond te lopen in het Centrum van 
Venray. Hilarisch!
W: De W is van Wandel4daagse. Elk jaar organi-
seren we met veel plezier de Wandel4daagse in 
Vierlingsbeek. Wij zijn verantwoordelijk voor het 
uitzetten van de routes, ontvangst bij de start, 
bemanning van de posten en het eindfeest op de 
laatste dag. Wederom alleen mogelijk vanwege 
onze fantastische vrijwilligers. 
X: De X is van Xtravagante-Mega-Finale-dag. 
Elk jaar, net voor we op kamp gaan, sluiten we het 
clubseizoen af met een groot feest. Springkussens, 
lasergames en soms een mobiele klimwand zijn 
voorbeelden van onze xtravagante jaarafsluitingen. 
Y: De Y is van Yverig. Regelmatig gaan we ook 
creatief aan de gang, dan knutselen we de meest 
mooie dingen. Van lampionnen met Halloween 
tot kuikens in de lente of van liefdeskaarten met 
Valentijnsdag tot timmerwerkjes. 
Z: De Z is van Zeskamp. De hele avond van het 
ene spel naar het andere, zoveel variatie zorgt voor 
afwisseling en dan wordt het nooit saai. Een beetje 
zoals het hele programma van de clubs. 

Kortom, ja er gebeurt een hele boel in ons gebouw. 
Het geeft ons ruimte om creatief te zijn in de acti-
viteiten die we organiseren. Ons eigen clublokaal, 
de zaal van Gryphus en vooral het buitenterrein 
zorgen ervoor dat de mogelijke activiteiten oneindig 
zijn. Tel daarbij op dat we de vrijheid hebben om 
onze spullen op te slaan en activiteiten een dag 
of meerdere dagen van tevoren voor te bereiden 
en klaar te zetten. Dan is het vast voor te stellen 
waarom wij zo gek zijn op ons eigen plekje.

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Jeugd Onstpannings Clubs

VASTE ACTIVITEITEN KBO 

Kienen: Op vrijdagmiddag 25 juni gaat ook het 
kienen weer beginnen in Joffershof aanvang 13.45 
uur
De volgende datum is: 9 juli 

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 vanaf 7 september 
in de basisschool.
Wandelvoetbal: Info 0478-631839. 
Dinsdag van 10.00 – 11.30 uur op Sportpark 
Soetendaal. 
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. 
Donderdag van 09.30 uur – 11.30 uur.
SWOGB: Info: 0478-631839. 
Meer bewegen voor Ouderen, Zitgym in 
Joffershof. 
Donderdag van 10.30 – 11.30 uur. 
SWOGB:.
Meer bewegen voor Ouderen op Korfbalveld.
Vrijdag van 10.00 uur – 11.00 uur. We starten met 
1 groep.

Kermis in Groeningen 

We gaan er voor!
Op zaterdag 4 en zondag 5 september is het 
Kermis in Groeningen! Op 6 september wordt er ’s 
middags traditioneel getoept.

We zijn heel blij dat we kunnen beginnen met de 
organisatie van de Kermis. En we hebben nieuws:

Kermis 2021 zal op schietterrein De 
Lemse Kuul in Groeningen zijn! 

Tijdens ons eerste overleg kwam dit idee naar 
voren en we waren direct enthousiast. Het Gilde 
heeft positief gereageerd op de vraag of de kermis 
op het schietterrein gehouden mag worden dus 
we gaan volle vaart vooruit om een kei leuke 
Kermis te organiseren.
Op zaterdag en zondag zijn er ’s middags diverse 
kermisattracties voor de kinderen. Uiteraard 
ontbreken de draaimolen, schiettent, eendjes-
vangboot en snoepkraam niet en is er een terras 
waar het goed toeven zal zijn met een koel drankje 
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en een geweldig uitzicht over de Kermis en het 
Maasheggengebied. Op maandagmiddag staat 
het welbekende toepen op het programma. 
We willen ook langs deze weg De Zandpoort kei 
bedanken voor de afgelopen 7 kermissen die we 
daar hebben kunnen organiseren. 

We verwelkomen jullie graag op 4, 5 en 6 
september ’21 op het schietterrein aan de 
Maasstraat. 
Volg onze berichten over de Kermis in Globaal, op 
Facebook en Instagram.

Het gaat goed met onze zoekplaatjes. De mensen 
komen zelfs aan de deur om te vertellen wat of 
wie er op de foto staat! Diverse mailtjes hebben 
we ontvangen en zo komen we van de onbekende 
foto’s af door deze te benoemen.

Hartelijk dank aan de tipgevers.

Op de website is een rubriek onder de noemer 
“onbekend” waar nog meer foto’s staan waarvan 
we niet weten hoe of wat. Ook die nummers kunt 
u doorgeven zodat we er namen bij kunnen zetten.

 Op de teller kunnen we zien dat er ook mensen in 
China, Australië, Amerika en Chili op de site kijken 
en wie weet waar nog meer vandaan. Mooi om te 
zien dat het inderdaad wereldwijd gaat.
De volgende foto’s zijn het nieuwe zoekplaatje 
van deze week. Nummer A05032 is uit Overloon 
tijdens een retraite. 
Er staan diverse namen bij maar nog lang niet 
allemaal. 
Nummer A17126 is een boerderij in Vortum?

A17126 

Wij wensen u veel puzzelplezier op 
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

A05032 
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Update MFA:  
Het is nu aan de gemeente! 

30 positieve intentieverklaringen 
Met 30 positieve intentieverklaringen van vereni-
gingen en organisaties uit Vierlingsbeek en 
Groeningen, vinden we dat er nu al méér dan 
voldoende draagvlak is om de MFA in/bij 
Laurentiuskerk verder te ontwikkelen als toekomst-
bestendige gemeenschapsvoorziening van 
Vierlingsbeek. Ook de constructieve gesprekken 
met verenigingen, organisaties en betrokkenen 
geven extra kracht om samen door te gaan. 

Alleen ga je snel, samen kom je verder
Het haalbaarheidsonderzoek van Laride geeft met 
een heldere onderbouwing aan dat een MFA in/bij 
de Laurentiuskerk de beste optie is. 
Samen ontwikkelen we een gemeenschapsvoor-
ziening waar we met zijn allen nog heel lang van 
genieten en trots op zijn. Wat een mooie kans is 
het voor iedereen om (in 2e fase) de basisschool/
kinderopvang hieraan te koppelen en nieuwe 
woningbouw locaties te creëren. 
Ideeën zijn er genoeg. Samen met alle toekomstige 
gebruikers maken we hiervoor een super plan. 

We zijn er nog niet!
De gemeente Boxmeer weet inmiddels dat volgens 
ons een aantal voorwaarden uit het raadsbesluit 
die zij de gemeenschap opleggen niet haalbaar 
en zeker niet realistisch zijn. We vinden dat de 
gemeenteraad ons als dorp hierdoor voor een 
onuitvoerbare klus plaatst wat niet ten goede komt 
aan het samen sterk gevoel. Zie op de dorpsweb-
site, onze reactie/zienswijze op de voorwaarden in 
het raadsbesluit.  
Hoe nu verder:
Bij het ter perse gaan van deze Globaal is er nog 
geen reactie binnen van de gemeente op onze 
zienswijze. We hopen van harte dat de gemeen-
teraad een toekomstgericht en haalbaar besluit 
neemt voor de ontwikkeling van een MFA in 
Vierlingsbeek. Een MFA waar we kunnen groeten, 
ontmoeten, zingen, verbinden, ontwikkelen, 
rouwen en trouwen en waar iedereen welkom is.

Wordt vervolgd

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

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

Reünie PLUS Verbeeten.

Ben je of ken je iemand die ooit bij een van de 
winkels van de familie Verbeeten uit Vierlingsbeek 
in dienst is geweest in de afgelopen 100 jaar, dan 
is dit een belangrijk bericht voor jou.

PLUS Verbeeten bestaat al heel lang, maar 
omdat er bij een brand van het gemeentehuis in 
Vierlingsbeek heel veel bescheiden verloren zijn 
gegaan, hebben we besloten om het jaar 2021 
als jubileumjaar aan te merken. Dit jaar is het 100 
jaar geleden dat de inschrijving in de Kamer van 
Koophandel plaats vond.

In de loop van de jaren zijn er veel medewerkers 
gekomen en uiteraard ook gegaan.

Zoals gebruikelijk in supermarktland, beginnen 
veel jongelui op bijvoorbeeld hun 16-jarige leeftijd 
met een baantje in de winkel. Vaak als bijbaantje 
gestart en soms een baan voor het leven. Of bij 
PLUS Verbeeten, of bij een collega of concurrent, 
of als zelfstandige ondernemer.

We gaan op vrijdagavond 15 oktober 2021, een 
reünie organiseren in zalencentrum Concordia in 
Vierlingsbeek.

Er is geen compleet bestand voorhanden, dus 
roepen we jullie allen op om ervoor te zorgen dat 
iedereen bereikt wordt. Zegt het voort. Zend het 
door. Sluit je aan.

Binnenkort volgt er meer informatie en kunnen 
jullie je aan gaan melden, want we gaan ervan uit 
dat iedereen er graag bij wil zijn. 

Vragen bel 06-23157513.

De reüniecommissie.

Land van Cuijk

De ChristenUnie Land van Cuijk meldt 
zich als nieuwe partij voor de gemeen-
teraadsverkiezingen.

De ChristenUnie is een bijzondere partij. Haar 
leden willen zich op grond van hun geloof inzetten 
voor hun medemens, ook via de politiek. “Binnen 
de ChristenUnie inspireert het geloof ons in 
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deze dienstbaarheid. Het stimuleert ons ook om 
respectvol en liefdevol met eenieder om te gaan. 
De ChristenUnie heeft ervaren dat er daardoor een 
ander soort politiek ontstaat, die in alle geledingen 
merkbaar is. Het gaat om een politiek die oog 
heeft voor wat echt telt, namelijk het welzijn van 
een bevolking en niet primair de welvaart; om een 
politiek die zorgzaam is voor de medemens en zijn 
omgeving.” Aldus Hetty Egger-van Oppen die zich 
hard maakt voor deelname van de ChristenUnie 
aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de 
gemeente Land van Cuijk. “Om daarin te geloven 
hoef je geen christen te zijn, maar het helpt wel.”

In de nieuwe fusiegemeente ‘Land van Cuijk’ 
zullen 37 raadsleden 33 kernen vertegenwoor-
digen. Omdat de ChristenUnie gelooft in het 
belang van zorg voor elkaar binnen kleinere of 
grotere leefgemeenschappen, vindt zij het belang-
rijk om ook voor haar lokale afdeling uit elke kern 
iemand te hebben als contactpersoon voor de 
thema’s die binnen de eigen leefkern spelen en 
die de aandacht nodig hebben van de gemeente-
politiek. Wat de ChristenUnie betreft hoeven dat 
niet altijd alleen de grote thema’s te zijn, zoals 
bouwprojecten, maar willen we vooral ook oog en 
aandacht hebben voor het menselijke, individuele, 
leed.
Wilt u iets doen met uw geloof, dat wil zeggen 
handen en voeten geven aan de opdracht die 
wij hebben om voor elkaar te zorgen, binnen het 
gezin, binnen de familie, in de buurt of in ons 
dorp, en wilt u met ons de signalen uit uw leef-
gemeenschap delen zodat wij deze binnen de 
gemeentelijke politiek onder de aandacht kunnen 
brengen, meldt u dan aan als kernvertegenwoor-
diger voor de ChristenUnie. 
U kunt dit doen door een mailtje te sturen aan 
secretaris@landvancuijk.christenunie.nl. Als u 
vragen hebt kunt u ook bellen op 0478-630585.

Onze Familienaam: Deel 8

Handtekening van Wilbert Nelissen (dat was in die 
tijd al heel wat, dat men schrijven kon).
Samen krijgen ze 5 kinderen, een met de naam 
Cornelia (deze naam komen we nog tegen).
Al deze kinderen hebben dus de achternaam: 
Wilberts, 
Na het overlijden van Agnes Barbara hertrouwt 
Wilbert met Petronella, dochter van Claes Willems, 
zij noemt zich later Petronella Klaassen.
Samen krijgen ze nog 11 kinderen. Totaal zijn dat 
16 kinderen.
In het kleine gehucht Hal zijn dit dus vele Wilberts. 

Uit dit gezin zijn de volgende familienamen 
ontstaan:
Wilbers, Wilberts, Nelissen, Van Escharen, van den 
Valendries en T(h)oonen
Deze laatste naam lijkt niet logisch,  maar dit was 
de grootvader (Toon).
De hierboven genoemde Cornelia komen we in de 
diverse akten tegen als:
Cornelia Wilberts, Cornelia Wilbers, Cornelia van 
Escharen en Cornelia van den Valendries
In haar overlijdensakte in 1821 te Haps wordt zij 
Cornelia Wilberts van Escharen genoemd.

Namen konden ook nog veranderen.
Toevoegingen kunnen ook ontstaan zijn om de 
naam belangrijker te maken, dit gebeurde ook nog 
na 1811. van de Berg – van den Bergh,  van de 
Heuvel – van den Heuvel
De industrieel Smits uit Eindhoven kocht in 1833 
het kasteel de Hattert in Vierlingsbeek.
Nadien ging hij zich Smits van Hattert noemen.

Een ander voorbeeld was: 

In een akte uit 1805 werd de gehele familie van 
Abraham Janssen in Overloon genoemd.
Alle gezinsleden werden in de akte beschreven 
met hun naam en de familienaam Janssen, met 
2 ss.   Ook Christina, maar zij tekende met haar 
naam en slechts 1 s.
In alle aktes die later werden opgemaakt, ook in 
haar trouwakte werd haar naam geschreven met 
1 s. 
Het was al bijzonder dat alle familieleden konden 
schrijven, dat was zeker niet algemeen.

(wordt vervolgd)
Jan Hendriks

Column vitaliteit (32)

“Rugpijn fabels en feiten”
Column 18 en 19 gingen al over de wervelkolom. 
Omdat rugklachten veel voorkomen wordt hier 
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veel onderzoek naar gedaan. Inzichten veranderen 
en oude overtuigingen over rugklachten kunnen 
het herstel bij klachten belemmeren. In deze 
column 10 fabels en 10 feiten over rugklachten om 
rugklachten vanuit het juiste perspectief te zien. 

Fabels:
1. Bij rugpijn is er vaak een ernstige medische 

aandoening aanwezig.
2. Hoe ouder je bent hoe meer pijn.
3. Rugpijn betekent altijd dat er schade is.
4. De oorzaak van rugpijn is te zien op scans.
5. Er ontstaat schade door te bewegen bij 

rugpijn.
6. Rugpijn is het gevolg van een slechte 

houding.
7. Rugpijn wordt veroorzaakt door zwakke ‘core’ 

spieren.
8. De rug slijt door belasting.
9. Acute rugpijn ‘spit’, wijst op schade en vereist 

rust.
10. Operaties, injecties of medicatie zijn nodig 

voor herstel.

Feiten:
1. Rugpijn komt veel voor.
2. Scans of foto’s zijn zelden nodig.
3. De rug is niet kwetsbaar.
4. De rug is gemaakt om te bukken en te tillen.
5. Je kunt pijn hebben zonder dat er schade is 

of een blessure.
6. Je hoeft niet te gaan liggen, of naar de 

chirurg.
7. Bewegen is goed maar mensen zijn er vaak 

bang voor.
8. ‘Zware’ medicijnen helpen niet.
9. Producten te koop op internet helpen niet.
10. Rugpijn kan verbeteren.

Gelukkig is het beloop bij rugklachten vaak 
gunstig en zijn er veel dingen die je kunt doen 
om de klachten positief te beïnvloeden. Goed 
doseren met fysieke belasting, in beweging blijven, 
afwisselen van houding en ontspanning zijn hier 
voorbeelden van. Iedere klacht is natuurlijk anders 
dus mocht je advies willen wat jij kunt doen in 
jouw specifieke situatie bij rugklachten? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op voor maatwerk.
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”

Damesgymclub Vierlingsbeek e.o.

OPROEP !

Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. zoekt 
gymdocent m/v.

Op maandag  (van 19.00 uur tot 20.00 
uur) wordt er door een groep dames uit 
Vierlingsbeek en omgeving sportief gegymd. 
De locatie is de gymzaal van de basisschool 
Laurentiushof.   (Momenteel gymmen we tijdelijk 
buiten, achter de school)

Onze club telt op dit moment 25 leden, een 
gezellige groep.  Het doel is ons sportief in te 
spannen middels spel i.c.m. oefeningen om 
hiermee vooral fit en beweeglijk te blijven. 
Momenteel hebben we 2 gymdocentes, die 
elkaar maandelijks afwisselen met het geven 
van een les. Een ervan heeft aangegeven om 
binnenkort te willen stoppen. 

Welke sportieve persoon heeft een CIOS of 
gelijkwaardige opleiding gevolgd (of is hiervoor 
in opleiding) en kan één uurtje in de week 
leiding geven? Uiteraard tegen vergoeding.

Belangstelling of voor nadere info kun je 
contact opnemen met 
Nelly Adam: tel: 06-41209403 
of via mail: 
n.adamfranssen@gmail.com 

Hoe weej hier praote.
47 

“’n Dörke’. Een doorntje. “Unnen doeur”. Een 
doorn.

 “’n Dörke”, een splinter, in de vinger kan behoorlijk 
hinderlijk zijn. Je kunt zo’n ding
nauwelijks zien maar je hebt er des te meer last 
van. Een flinke dosis precisie, voorzichtigheid en 
geduld is er voor nodig om zo’n irritante indringer 
uit je vlees te verwijderen. En een dunne naald 
natuurlijk.
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Dit brengt mij tot iemand met twee bijnamen.

Aanvankelijk werd hij “De Witte” genoemd. Harrie 
Hendriks Van de Weem, jongste zoon van “Roelof 
van Nöl”.
De Witte (vanwege zijn helblonde haar natuurlijk) 
woonde met zijn ouders, broers en zussen
vooraan in Klein Vortum.
De woning van Roelof van Nöl was vanuit 
Groeningen te bereiken via een smal landweggetje
dat dwars door de velden voerde.
Ik heb dat weggetje vanuit ons huis vaak afgelegd. 
Te voet, op woensdagmiddag, wanneer we vrij 
hadden van school.
Ik ging dan naar de Witte. Wij hadden afgesproken 
om samen te gaan vissen in de Maas.
Ik had geen visspullen bij me. Daar zorgde de 
Witte voor.
Aan materiaal geen gebrek. Er stonden daar in de 
achterbouw wel zes, zeven hengels met toebe-
horen. Uitzoeken maar.
Die spullen waren niet van de Witte, maar van 
zijn vader en oudere broers. Echte professionals. 
Zijn vader vooral. Roelof van Nöl slaagde er in de 
twintiger jaren van de vorige eeuw in, een enorme 
zalm uit de Maas te takelen. Hij werd er beroemd 
door in de hele streek, want de gebeurtenis kwam 
in de krant te staan..Het gezin, en ze waren met 
velen
daar, at dagen lang van die zalm.
Ik was maar wat blij dat de Witte mij toestond, 
die visspullen te gebruiken. Zelf had ik niet zo’n 
goed materiaal. En eenmaal aan de Maas bracht 
hij mij foefjes bij, waardoor ik meer voorntjes kon 
verschalken.
Het moge duidelijk zijn dat ik het goed met de 
Witte kon vinden.
Later, na het verlaten van de Lagere School, zag ik 
hem minder.
 
Wordt vervolgd.
 
Nelson.

Steun samen met PLUS 
Verbeeten je favoriete club of 
vereniging 

PLUS Verbeeten staat al 100 jaar midden in 
de maatschappij en levert graag een positieve 
bijdrage aan de samenleving. Niet voor niets is 
PLUS voor de zevende keer op rij uitgeroepen 
tot Meest Verantwoorde Supermarkt. Wij vinden 
het dan ook belangrijk de lokale gemeenschap te 

ondersteunen. 
Na een jaar vol maatregelen en beperkingen 
organiseert PLUS Verbeeten dit najaar een 
sympathieke spaaractie waarmee we het lokale 
verenigingsleven een steuntje in de rug willen 
geven. Clubs en verenigingen kunnen zich 
hiervoor aanmelden bij PLUS Verbeeten. 
Van zondag 5 september tot en met zaterdag 
13 november 2021 kunnen klanten van PLUS 
Verbeeten sponsorpunten sparen voor gese-
lecteerde clubs en verenigingen in hun buurt. 
Hoe meer sponsorpunten een club of vereniging 
verzamelt, hoe meer euro’s hun club of vereniging 
ontvangt. De deelnemende clubs en verenigingen 
mogen het bedrag dat door klanten bij elkaar 
gespaard is, naar eigen inzicht besteden. Denk 
bijvoorbeeld aan de aanschaf van materialen, 
onderhoud van het clubhuis of een activiteit voor 
de leden.
 
Aanmelden? 
Kan jouw club of vereniging een steuntje in de 
rug gebruiken? Clubs of verenigingen die willen 
meedoen met deze PLUS spaaractie kunnen zich 
voor 25 juni aanmelden bij PLUS Verbeeten of via 
jan@plusverbeeten.nl . 

Beste inwoners van Vierlingsbeek 
en Groeningen

Vanuit de werkgroep “Zorg nú voor later” is de 
hulpdienst Vierlingsbeek/Groeningen op dit 
moment 3 maanden actief. De eerste hulpvragen 
zijn binnen en uitgezet naar een van onze vrijwilli-
gers. De uitvoering is naar tevredenheid verlopen.
Bij de werkgroep staan vele vrijwilligers 
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Bent u erbij? Meld u zich dan 
vóór 18 juni aan via deze link: 
https://biblioplus.op-shop.nl/ 
4792/caf-brein/21-06-2021. 

Zodra u zich heeft aangemeld, 
ontvangt u van ons een link. Met deze link 
kunt u inloggen en deelnemen aan de digitale 
bijeenkomst.

Café Brein is een samenwerkingsverband tussen:

www.nahnobrabant.nl

geregistreerd om als het nodig is iets te betekenen 
voor onze mede dorpsbewoners. De werkgroep 
heeft ook het idee dat er nog te weinig gebruik 
gemaakt wordt van deze hulpdienst. 
We noemen bij deze nog eens de voorbeelden van 
mogelijke hulpvragen: 
• vervoer
• klussen in huis
• tuinonderhoud
• gezelschap / bezoek ouderen
• telefoonlijn
• mantelzorg voor dorpsgenoot
• boodschappen doen
• wandelen
• andere beweegactiviteit
• koken 

Het telefoonnummer is 0478-792011. 
Dit nummer is bereikbaar van maandag tm vrijdag 
van 9.00 – 11.30 uur. 
We hopen als het nodig is dat eenieder een 
beroep doet op deze hulpdienst in Vierlingsbeek 
en Groeningen. 

Mensen die graag bij deze hulpdienst als vrijwil-
liger ingeschreven willen staan, kunnen een mail 
sturen naar zorgnuvoorlater@gmail.com. Wil je in 
de mail dan aangeven welke dagdelen en voor 
welke activiteiten je beschikbaar bent.

Werkgroep Zorg nú voor later 
Noud van Bree, Jan van Dongen, Elly Verdijk, Rini 
Peters en Margriet Verheijen 

Cafe Brein is een trefpunt voor mensen met een 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, 
mantelzorgers, familie, vrienden en professionals. 
NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, 
ongeval, hersentumor of reanimatie.

In Café Brein bespreken we wisselende onder-
werpen in een gezellige, ontspannen sfeer. Het 
accent ligt op contact, erkenning, herkenning en 
voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit 
te leggen wat er aan de hand is.

Maandag 21 juni 2021 is er weer een digitale 
bijeenkomst van Café Brein. Door de corona-
maatregelen is het helaas niet mogelijk om dit op 
locatie te organiseren. Daarom vindt de bijeen-
komst plaats via ZOOM.

Cafe Brein Land van Cuijk: 
sluit gerust aan!

Maandag 21 juni 2021 is er weer een digitale 
bijeenkomst van Café Brein die je vanuit thuis 
kunt volgen.
De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt 
tot 20.30 uur. Deelname is gratis. De bijeen-
komst bestaat uit twee delen. 

In het eerste deel vertelt Justy Schaap 
Ergotherapeut bij “De Verandering” wat 
Sensorische informatieverwerkingstherapie kan 
betekenen voor mensen met NAH. Mensen met 
NAH hebben vaak last van prikkelverwerking. 
Prikkels komen harder binnen en kunnen licha-
melijke of emotionele klachten veroorzaken. 
In deel twee geeft een hersenletseldeskun-
dige uitleg over de Breinlijn. Breinlijn is een 
gratis landelijk loket waar u terecht kunt met alle 
vragen over hersenletsel.
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Oorlogsmuseum Overloon 
heropent met nieuwe 
tentoonstelling!

Na een lockdown van bijna zes maanden heeft 
Oorlogsmuseum Overloon op 5 juni zijn deuren 
eindelijk weer geopend. In het voorbije half jaar is 
er niet stil gezeten en is er gestart met twee grote 
verbouwingen in het museum. In het voorste deel 
van het museum is een nieuwe ruimte gebouwd 
voor tijdelijke tentoonstellingen en in de Militaire 
Hal wordt er nog druk gebouwd aan een nieuw 
paviljoen. De eerste tijdelijke tentoonstelling die 
aan het publiek wordt gepresenteerd is Jeep 
Sensation!

Jeep Sensation
Jeeps staan voor veel mensen symbool voor de 
bevrijding van Europa. Daarmee is de jeep een 
heel toegankelijk en vooral ook bekend voertuig. 
In deze nieuwe tijdelijke tentoonstelling is het 
mogelijk om veel verschillende types Jeeps bij 
elkaar te zien. Van vroege vooroorlogse modellen 
tot een exemplaar dat in 1945 tegen het einde 
van de oorlog nog van de band rolde. Voor de 
liefhebber worden dan ook een aantal unieke 
prachtexemplaren getoond. Speciaal voor deze 
expositie zijn enkele voertuigen professioneel 
gerestaureerd of geconserveerd en verkeren weer 
in topstaat. De ruimte is smaakvol ingericht met 
tekeningen van jeeps en daarnaast zullen er ook 
filmpjes getoond worden waarbij Jeepliefhebbers 
aan het woord komen.

Nieuw Paviljoen
De bouw van het nieuwe paviljoen in de Militaire 
Hal is bij de heropening van het museum nog 
in volle gang. Vlak voor de zomervakantie zal 
deze ruimte in gebruik worden genomen. Het 
paviljoen bestaat o.a. uit een groot, schuin podium 
waarop de resten van een Lancaster bommen-
werper komen te liggen, in de vorm van hoe het 

Leer hoe je als mantelzorger 
‘klein geluk’ terugbrengt in je 
leven

Online workshop (via ZOOM), donderdag 1 juli, van 
14.00-15.30 uur

Als mantelzorger is het belangrijk om ook goed 
voor jezelf te blijven zorgen. Met Klein Geluk 
voor de mantelzorger schreven Maria Grijpma 
en Inge Jager een onmisbare gids om goed 
voor jezelf te zorgen als mantelzorger. En dat 
is precies wat nu nodig is, in deze tijden waarin 
de zorg in zwaar weer verkeert. Met deze 
praktische en inspirerende gids word jij als 
mantelzorger uitgenodigd om gebruik te maken 
van alle mogelijkheden, zodat je vol energie 
aan het roer kunt blijven staan van je eigen 
leven. Om hiermee aan de slag te gaan, kun je 
nu deze online workshop volgen!
In deze interactieve workshop proberen we de 
‘recepten’ voor Klein Geluk met elkaar uit. Kleine 
stukjes theorie en veel praktische oefening. Zo kun 
je ervaren dat je inderdaad binnen enkele minuten, 
rust, nieuwe energie of inspiratie kunt opdoen. 
Velen gingen je al voor en hadden veel baat bij 
deze ‘recepten’.
• Korte, toegankelijke informatie over geluk en 

geluksbeleving
• Een paar recepten uitproberen uit het boek 

‘Klein geluk voor de mantelzorger’
• Deelrondes in kleine groepjes
• Vragen stellen en tips geven aan elkaar: hoe 

zorg je goed voor jezelf in de hectiek van alle 
dag/nacht? Hoe word je minder moe?

Meedoen en aanmelden?
Dat kan via www.mantelzorglvc.nl 
vóór 24 juni 2021

vliegtuig er oorspronkelijk uitzag. En onder het 
podium komen een expositie over luchtoorlog 
en een bijzondere filmpresentatie over vrijheid. 
De twee verbouwingen zijn tot stand gekomen 
door subsidies van het Vfonds en de Provincie 
Noord-Brabant en met medewerking van onze 
Vrienden-stichting.

Museum bezoeken
Tickets voor een museumbezoek zijn online te 
koop en publiek kan zonder te testen het museum 
bezoeken.
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Het Groenings koor gaat door! 

Ondanks dat corona onze plannen altijd nog kan 
doorkruisen gaan we voorlopig verder met zingen 
in “de Pit” in Overloon. Immers, de Zandpoort 
waar we tientallen jaren repeteerden is er mee 
gestopt. Bovendien stelt de overheid hoge eisen 
waaraan de repetitie ruimtes moeten voldoen. 
Deze eisen blijven gelden als de Corona-pandemie 
voorbij is. 
Het blijft jammer dat het Groenings koor niet in 
Groeningen kan zingen , maar in ”de Pit” kunnen 
we op maandagavond, onze vaste kooravond 
terecht, en voldoet aan al onze eisen.
Op 6 sept. starten we met de jaarvergadering en 
dan weten we hopelijk weer meer over het samen 
mogen zingen.

In juni hebben we nog een gezellig samenzijn 
buiten met het koor bij een van de leden. Daar zal 
Jan Hendriks ons vertellen over de vondst van een 
penning die duidt op het prille begin van ons koor, 
waardoor we volgend jaar wellicht niet ons 75 (?) 
maar ??? jubileum vieren. Volgend jaar want we 
hebben die viering uitgesteld door corona. 
Onze jaarlijkse bloemenactie in oktober gaat ook 
dit jaar niet door. U heeft nauwelijks iets van ons 
kunnen beluisteren en wij hebben nauwelijks 
uitgaven gehad, vandaar. 
Veel zal anders zijn maar we hopen het Groenings 
Koor levend te houden: wij gaan door! 

Niet meer bloot tijdens 
darmonderzoek

Iedereen die wel eens een darmonderzoek heeft 
gehad, weet dat je tijdens het onderzoek met 
ontbloot onderlichaam op de onderzoekstafel 
ligt. ‘Veel mensen vinden dit best spannend. Daar 
wilden we graag wat aan doen’, aldus Margot 
Jans, verpleegkundige bij Maasziekenhuis Pantein. 
Zij introduceerde een medische korte broek 
waardoor mensen zich tijdens het onderzoek 
prettiger voelen.

MDL-arts Susan Loffeld toont de met succes  
geïntroduceerde colo short.

Colo short
Patiënten dragen deze zogenaamde ‘colo short’ 
tijdens het onderzoek. Deze speciale korte broek 
heeft aan de achterzijde een flapje dat open 
en dicht kan. De arts kan via deze opening het 
onderzoek uitvoeren terwijl de patiënt zich meer 
beschermd voelt.
 
Positieve reacties
Patiënten zijn erg blij met deze broekjes. Een 
vaak gehoorde reactie is: ‘het voelt veel prettiger 
om niet meer helemaal bloot te liggen tijdens het 
onderzoek’, aldus maag-, darm en leverarts Susan 
Loffeld. Het is mooi om te zien dat de colo short 
eraan bijdraagt dat we onze dienstverlening zo 
nog patiëntvriendelijker kunnen maken.
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KING FRIDGE KAARTSPEL – 
CROWDFUNDING

Sjoerd (Groeningense) en drie studievrienden 
brengen een innovatief kaartspel op de markt

Van links naar rechts: Niels, Sjoerd, Dennis, Koen

VIERLINGSBEEK – Een leuk kaartspel voor 
met vrienden en familie, en ook nog eens 
gemaakt door iemand uit Vierlingsbeek 
en Groeningen? Het klinkt misschien gek, 
maar het is waar! Al sinds vroeger heeft 
Sjoerd Loenen passie voor spellen, en hij 
was dan ook vaak bezig met activiteiten 
waar een spel element in zat. Zo bracht hij 
zijn hele jeugd door op de velden van RKVV 
Volharding en stond hij uren op de baan bij 
T.V. Vierlingsbeek. Maar dat niet alleen, ook 
naast de sport zocht hij spel en gezellig-
heid op bij vrienden en familie in de vorm van 
bord- en kaartspellen. Een droom die hij dit 
bij hem losmaakte was om zelf ooit een eigen 
kaartspel te ontwikkelen. Tijdens een studie-
reis naar Hong Kong leerde hij drie andere 
ondernemende studenten kennen met een 
gedeelde passie voor reizen, culturen en 
bovenal kaartspellen. Dit bleek een magische 
combi, en tevens het begin van een eigen 
kaartspel: “King Fridge”. Vanaf 15 juni is 
het spel van Groeningse en Vierlingsbeekse 
oorsprong live op de crowdfunding pagina 
Kickstarter. Als er genoeg interesse is en geld 
opgehaald wordt, zal het spel geproduceerd 
worden en bij jou op de deurmat liggen! 

Na elke dag bergen beklommen te hebben op 
hun reis in de Zwitserse bergen legde Koen, 
Dennis, Niels en Sjoerd altijd een graag kaartje. 
Op een van de avonden tijdens die vakantie 
besloten ze, met de voeten omhoog en een 
biertje in de hand, een eigen kaartspel te 
verzinnen. Het was namelijk al eens als grap 
voorbij gekomen en ze zagen het wel zitten om 
op die manier samen een bedrijf op te starten. 
Gedurende de vakantie werd het spel verzonnen 

en elke dag een beetje aangepast Steeds werd 
het leuker en spannender. Op de laatste avond 
werd dan ook besloten: dit is zo’n gezellig 
en grappig spel, iedereen moet dit spel leren 
kennen! 

En zo het geschiedde, ze gingen aan de slag in 
hun avonduurtjes. Tijdens het proces kwamen 
er verborgen talenten boven water. Koen bleek 
een meester te zijn in het tekenen, Niels bouwde 
de gehele website, Dennis ontdekte zijn passie 
voor video en design en Sjoerd leerde de fijne 
kneepjes van creatieve software pakketten, 
evenals hoe je het beste pakketjes van onze 
kaartproducent bij jou thuis krijgt. Met hun 
spaargeld investeerde ze in de productie van 
prototypes zodat ze het spel uitgebreid kunnen 
testen. Telefoontjes met fabrieken in China, 
Duitsland en Polen behoorde tot de orde van 
de dag. Na meerdere iteraties leidde dit proces 
uiteindelijk tot een snel, grappig en strate-
gisch spel genaamd ‘King Fridge’ ofwel ‘Koning 
Koelkast’. Een cool kaartspel - ja, een beetje 
flauwe woordgrap - dat gegarandeerd een 
gezellige avond met vrienden oplevert! 
De woorden zullen te kort schieten om het spel 
uit te leggen maar in het kort is het doel van het 
spel om zo min mogelijk punten te halen door 
je vrienden of familie te saboteren en slimmer 
af te zijn. Hier geldt: Kennis is macht! Maar hoe 
krijg je een spel op de markt zonder een al te 
grote investering? Daar bood crowdfunding 
een oplossing. Crowdfunding is het principe 
dat kopers bij voorbaat laten weten interesse 
te hebben in de aanschaf van een specifiek 
product. Dat geeft ondernemers de kans in te 
spelen op de vraag van de markt zonder dat er 
een grote investering nodig is. 

Wil je een leuk spel van Groeningse/
Vierlingsbeekse bodem ontvangen en tegelij-
kertijd deze vier vrienden ondersteunen met het 
behalen van hun jongensdroom?  
Ga dan naar www.kingfridgegame.com of bezoek 
hun crowdfunding pagina via https://www.kick-
starter.com/projects/goatlabgames/king-fridge! 
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Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

� adverteren
doet verkopen

Zaterdag 26 juni is onze laatste verkoopdag.
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen 
en hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten.

Wij zijn op zoek naar een
Zaterdaghulp

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! 

Hans Voermans Vortum-Mullem 06 505 13668 

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

Waauw wat een bedrag!

Naar aanleiding van onze inzet tijdens de 
Clubkasactie LVCNET (2016)
ontvangt GroeVie een bedrag van € 4.595,67
Dank voor alle hulp van vrijwilligers.
Dank voor alle nominaties.
Dank aan LVCNET die deze actie mogelijk heeft 
gemaakt. 

Groeten van een verrast DB Stichting GroeVie
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� adverteren
doet verkopen

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek























Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT / RBCZ / NGS

20% KORTING OP RAAMDECORATIE

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

Actie geldt van 21 juni t/m 3 juli 2021. Vraag naar de voorwaarden.

GORDIJNEN  •  VLOEREN  •  RAAMDECORATIE  •  KLEUR- & INTERIEURADVIES
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EEN MOOIE 
HERINNERING IS 
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die 

bij de overledene, familie  

en vrienden past.
Bel 24/7  

0478-515221 briensveld.nl

Warme Bakker Degen
Reclame: 21 t/m 26 juni
  ¾ Mangovlaai € 9,90
  Wit meergranen V-korn          € 2,70 
  4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Reclame: 28 juni t/m 3 juli
  ¾ Limoen mint vlaai € 9,90
	  Wit meergranen waldkorn     € 2,30
  Wit tarwe pistoletje €  0,30

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

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl
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� adverteren
doet verkopen

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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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
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Belangrijke telefoonnummers:

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

� adverteren
doet verkopen

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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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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

Lakverven van 
Teolin 

 

 

 

STYROL MATT BUITENMUURVERF 
 
Een hoogwaardige, matte gevelverf 
voor buitentoepassing. 
 

Zeer goed dekkende, afwasbare, 
vuilafstotende, duurzame gevelverf! 

 
 
 


