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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 3 augustus 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 14 14 juli 2021

Basisschool Laurentiushof  -  4 Jubilarissen vieren feest met de school

Onlangs werden v.l.n.r. Wilma Kersten, Elly Slijpen-Fleuren, Jos Eggenhuizen-Wijnhoven en Ilse 
Groenewegen door de hele school in het zonnetje gezet, vanwege hun 40-jarig (Wilma en Elly) en 25-jarig 
jubileum (Jos en Ilse).

Ze werden verrast met een dag die in het teken stond van MUZIEK, in de breedste zin van het woord.  

In deze uitgave van Globaal komen de dames afzonderlijk aan het woord, waarbij hen het hemd van het lijf 
werd gevraagd. Met een totale ervaring van 130 jaar als leerkracht, hebben ze het een en ander meege-
maakt en hun verhaal willen ze graag met onze lezers delen.

Redactie Dorpsblad Globaal

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk De Maasdorpen is gesloten van
maandag 26 juli t/m vrijdag 6 augustus 2021

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

Letters A t/m J :  Drs. van den Boom tel. 0478 - 641 202
Letters K t/m Z :  Drs. Mooij tel. 0478 - 640 840
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Van de Redactie:

• Vakantie. Normaliter een periode om uit 
te rusten van maanden hard werken. Dat 
geldt natuurlijk ook dit jaar, maar het is 
nu ook een tijd om te genieten van de 
terugkeer van een bijna “normaal” leven. 
We mogen nog niet alles, of overal naar 
toe, maar het voelt voor velen als een 
bevrijding van een lange periode met vele 
restricties. Laten we echter niet te hard 
van stapel lopen, COVID 19 is nog niet 
verslagen. Er liggen nog vele obstakels op 
de loer. 

• Gaat u naar het buitenland, let dan wel op 
de beperkingen die daar gelden. Nog niet 
alle landen geven u de vrijheid, waar we nu 
alweer aan zijn gewend. 

• Ook wij gaan genieten van een korte 
vakantie. Op 3 augustus zitten we weer bij 
elkaar om te zorgen dat er op 11 augustus 
weer een Globaal bij u in de bus valt.

EEN FIJNE GEZONDE ZOMER 
TOEGEWENST!

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.

15 juli Inloopavond Achter het Vrijthof,
 locatie Bibliobeek
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. 06-23200804
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
9 sept VOVG: Najaarsontmoeting
9 t/m PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
12 sept JOC Vierlingsbeek/Groeningen
13 sept VOVG: Lezing Opruimcoach
16 sept KBO: Dagfietstocht
16 sept DES: Bloemenactie
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 VOVG: Bezoek aan de Slakkenboerderij
5 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
9 okt Gryphus: Bockbier Pruuverij  
 met wild zwijn van het spit
15 okt Plus Verbeeten: Reünie voor  
 medewerkers en oud medewerkers
17 okt Plus Verbeeten 100 jaar
18 okt VOVG: Joyce’s Bakery
2 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
14 nov CV de Keieschieters:  
 66-jarig jubileum: Receptie

Werkgroep Zorg nú voor later
Hulp nodig? 
Zin in gezelschap?
Bel op maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 11.30 uur  0478-792011
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19 nov CV de Keieschieters:  
 66-jarig jubileum: Reünie
22 okt KBO: Jaarvergadering
28 okt KBO: Op stap met KBO
23 nov VOVG: Creatieve avond
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
8 dec VOVG: Eindejaarsviering

2022
29 mei GroeVie: Family Obstacle Run 
 Vierlingsbeek
11 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 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

BALDADIGHEID IN EN  
OM DE KAPEL. 

Een groepje jongeren in de leeftijd van 10 tot en 
met 13 jaar heeft de laatste tijd regelmatig rotzooi 
en vernielingen in en om de Maria Kapel onder 
de kerktoren gemaakt. O.a. de lucifers, die in de 
kapel liggen om een kaarsje in de kapel aan te 
steken, worden aangestoken en de kaarsjes met 
houders laten ze buiten bij de kerk branden. Er 
wordt een gevaarlijke situatie gecreëerd, die door 
niemand gewenst zal worden. 
De ouders van deze groep jongeren wordt 
gevraagd om hierover met hun kinderen te over-
leggen. De wijkagent is op de hoogte gesteld en 
zal, indien nodig, maatregelen treffen. 
De kapelgroep heeft het trieste besluit moeten 
nemen om de kapel vanaf heden doordeweeks om 
14.00 uur ’s middags te sluiten. 

Beste dorpsgenoten,

Dit jaar nog neemt burgemeester van Soest 
afscheid als burgemeester van de gemeente 
Boxmeer. In september vindt er een afscheids-
bijeenkomst plaats voor de inwoners van 

Boxmeer. De burgemeester wil graag tijdens een 
toer afscheid nemen van de bewoners van de 
kerkdorpen.

Op 27 november is Vierlingsbeek aan de beurt. 
Er zijn twee keuzetijden: van 10.00 tot 13.00 uur 
of van 14.00 tot 17.00 uur. De invulling ervan staat 
geheel vrij en eventuele onkosten worden tot een 
bepaald bedrag vergoed.

Vóór 15 juli moeten we onze deelname bevestigen 
èn de locatie doorgeven. 

Hoewel de deelname vrijblijvend is vinden wij als 
dorpsraad dat Vierlingsbeek niet verstek kan laten 
gaan. Tijdens de afgelopen 18 jaar heeft burge-
meester van Soest zijn betrokkenheid met ons 
dorp en zijn bewoners veelvuldig laten zien.

Nu zijn we op zoek naar mensen die mee willen 
denken hoe we dit afscheid gaan opzetten.

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de 
dorpsraad:
dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl 

Het Hemd van het lijf van.....
Elly Slijpen-Fleuren
40 jaar in het onderwijs en neemt 
tevens afscheid.

Het was  een geweldige, onvergetelijke feestdag 
op 18 juni met als thema “Muziek”. Samen met 
de 3 andere jubilarissen en met alle kinderen en 
collega’s van bs. Laurentiushof (met dank ook aan 
alle ouders) hebben we ontzettend genoten.

Nu is het besef gekomen, dat de laatste fase van 
mijn loopbaan als kleuterjuf/leerkracht basisonder-
wijs na in totaal bijna 45 jaar is aangebroken…

Ik kan het bijna niet geloven…..
Waar zijn al die jaren toch gebleven?

In 1973 startte ik mijn opleiding tot kleuterjuf op de 
KLOS in Venlo.
Mijn grote droom werd waarheid! Als 5-jarige 
(volgens mijn moeder) wist ik al dat ik kleuterjuf 
wilde worden, en dat werd nog duidelijker toen ik 
als 6e- klasser op de kleuters mocht passen als 
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de toenmalige juf koffiepauze had op de lagere 
school. Ik genoot en voelde me hartstikke trots!
Van alle kanten werd het afgeraden te kiezen voor 
dit vak, omdat er absoluut geen werk in te krijgen 
zou zijn. Maar ik was eigenwijs en….zoals mijn 
moeder altijd zei: “Wat ons Elly ien de kop hèt, hèt 
ze nog nie ien de kont….”😊!
Na in 1976 de A-akte behaald te hebben ging ik 
meteen aan de slag als invalster, op alle scholen 
in de buurt die me maar hebben wilden. Datzelfde 
jaar ging ik verder met de B-akte (hoofdleidster), 
terwijl ik in januari 1977 als nèt 19-jarige begon als 
kleuterjuf in Gassel. Yes!!! Ik had een baan!! Ik wist 
wel dat het zou lukken…! 😊😊
Na 2,5 jaar kwam er per 1 augustus 1979 een 
vacature in Vierlingsbeek als vierde kleuterjuf op 
kleuterschool “t Höfke”. Fijn! Dat was tenminste 
iets dichter bij huis! Vol enthousiasme ging ik aan 
de slag, en het was een geweldige tijd! Ik genoot! 
Ik was er helemaal op mijn plek. We werkten 
keihard, maar er was ook veel tijd voor elkaar als 
collega’s.
Tussen de middag hadden we maar liefst 2 uur 
pauze. De kleuterschool was om half 12 uit, en 
om half 2 begonnen we weer. Als we onze voor-
bereidingen voor de middag getroffen hadden en 
de boterhammen achter de kiezen, was er nog 
tijd genoeg over om te breien! Je was dan op dat 
moment gewoon klaar met je werk. Heel gewoon 
toen, maar nu niet meer voor te stellen…
Ik kan me herinneren dat we geen kopieerappa-
raat hadden. Alle thema’s en projecten werden 
met de hand geschreven (eventueel gebruik 
makend van carbonpapier). Op de lagere school 
hadden ze wel een stencilmachine, waarvan we 
gebruik mochten maken en af en toe konden we 
in de kelder van het gemeentehuis wat kopietjes 
maken. Het vermeerderen van een voorbeeld voor 
alle kinderen deden we gewoon met de hand. Hoe 
anders is dit nu…!

En toen, in 1985, kwam de Wet op het 
Basisonderwijs. Inmiddels, al enkele jaren eerder, 
was onze kleuterschool met de lagere school 
samengesmolten tot basisschool, en kreeg de 
naam “Laurentiushof”. Een nieuwe periode was 
aangebroken, en dat was wel even wennen! Ook 
omdat ik toen als eerste leerkracht van SKOV 
in deeltijd ging werken. Dat was toen nog héél 
bijzonder en ongebruikelijk.
Als kleuterleidster werden we geacht een 2-jarige 
cursus te volgen tot volledig bevoegd onderwijzer, 
We mochten dan les geven van groep 1 t/m 8. 
Andersom niet; onderwijzers hoefden geen cursus 
te volgen om kleuteronderwijs te geven, hetgeen 
ik tot op de dag van vandaag nooit begrepen heb. 
Kleuteronderwijs is tòch een vak apart….
De onbevangenheid, eerlijkheid, nieuwsgierigheid, 
egocentrische en impulsieve karaktereigen-
schappen van kleuters heeft me altijd zeer 
aangesproken, maar desalniettemin ging ik ook 
lesgeven in hogere groepen. Veelal één dag 

in de week, als de betreffende leerkracht ADV 
(Arbeidsduurverkorting) had, maar ik heb ook heel 
veel ingevallen bij ziekte in die groepen. Ook leuk, 
maar wel anders….

In 1987 kreeg ik ernstige oogproblemen, waardoor 
ik mijn halve baan moest opgeven, maar gelukkig 
nog wel één dag in de week kon aanblijven. In 
2001 kwam het asielzoekerscentrum Op den 
Bosch in Maashees en ik kreeg de kans deze 
kinderen, waarvan de meesten amper een woord 
Nederlands kenden, de Nederlandse taal mocht 
leren. Kinderen van 4 t/m 12 jaar, verdeeld over 
alle groepen. Dit was een hele dankbare, boeiende 
en afwisselende job, en heb ik met heel veel 
plezier gedaan. In die tijd stabiliseerde mijn zicht, 
en na de sluiting van het AZC ging ik met juf Anky, 
waarmee ik voorheen 10 jaar een kleuterklas 
leidde, weer samenwerken in een kleuterklas.
Helaas overleed zij in dat schooljaar (februari 
2007) tot ieders groot verdriet. 

In dat schooljaar kregen we ook een computer 
op ons bureau. Het werd allemaal wat gemak-
kelijker, dacht ik, maar ik had toen nog niet in de 
gaten dat het werk verveelvoudigd werd (naar 
mijn idee tenminste….) De grens tussen werk en 
vrije dagen vervaagde. Maar de computer bracht 
ook mooie dingen: het was heel gemakkelijk de 
wondere wereld de klas in te halen. Het werd een 
stuk eenvoudiger deze wereld voor de kleuter op 
te roepen, hoewel ik ervan overtuigd ben dat deze 
het beste geleerd wordt door te spelen, door te 
voelen, te ruiken, te proeven en te beleven. Het 
spel moet een grote plaats in het kleuteronder-
wijs blijven innemen. Want juist door spel is veel te 
leren!

Nu, na weer 15 jaar juf te zijn geweest van een 
kleutergroep, komt het einde in zicht. Het waren 
rare laatste jaren. Door de coronapandemie 
konden kinderen niet naar school. Ik denk dat het 
voor kleuters vooral impact heeft gehad op het 
gemis van klasgenootjes, vriendjes en vriendinne-
tjes. Ik heb deze periode ervaren als een onrustige 
tijd. 
Er moest op een andere manier lesgegeven 
worden. Maar dankzij de digitalisering konden we 
gelukkig toch contact houden met de kinderen en 
collega’s. Gelukkig is dat op dit moment (hopelijk 
blijvend) verleden tijd, en heb ik fysiek kunnen 
genieten van mijn laatste maanden als kleuterjuf.
Want dààr heeft toch al die 45 jaar mijn hart 
gelegen…bij de kleuter…
Ik ben dankbaar en blij dat ik al die jaren heb 
mogen genieten van mijn geliefde beroep, maar nu 
breekt een nieuwe fase aan: met Joost genieten 
van alle vrije tijd die we samen hebben. Een lege 
agenda…. Hoewel… Plannen genoeg! Wandelen, 
reizen, fietsen, tuinieren, moestuinen, lezen, 
koken en bakken, muziek maken bij de joeks-
kapel, en genieten van de onverwachte dingen 
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die op ons pad komen. Ook ben ik van plan een 
cursus ukelele te gaan volgen, een muziekinstru-
ment dat ik een poos geleden ontdekt heb. En 
niet te vergeten aandacht voor onze drie kinderen 
Michiel, Julie en Timo. En… wie weet…. misschien 
ga ik weer breien….

Met een dubbel gevoel, met een lach en een traan 
zal ik afscheid nemen, maar het is goed zo….
Dank voor alle fijne jaren, kinderen, ouders en 
verzorgers,  opa’s en oma’s van Vierlingsbeek en 
Groeningen!

Het ga jullie goed ! 

Update MFA 1:  
Wordt het een hete zomer?

Op advies van wethouder Hendriks d.d. 28-6-2021 
hebben we de gemeenteraad Boxmeer nogmaals 
geïnformeerd over onze resultaten en conclu-
sies m.b.t. de MFA-ontwikkeling en hen met 
klem gevraagd om definitieve besluitvorming 
met betrekking tot de voortgang, ontwikkeling en 
uitwerking van de MFA te Vierlingsbeek.
Zie hieronder samenvattende conclusies die in 
onze brief aan de gemeenteraad vermeld staan:

Wat hebben we bereikt vanaf 1 april 2021:
• We hebben 30 positieve intentieverkla-

ringen van mogelijk toekomstige gebruikers 
ontvangen

• 8 mogelijk toekomstige gebruikers spreken uit 
het MFA een warm hart toe te dragen maar 
kunnen (nog) niet ondertekenen i.v.m onduide-
lijkheid over huurbedragen.

• Uitgaande van het grote aantal positieve inten-
tieverklaringen ervaren we groot draagvlak bij 
de meerderheid van de gemeenschap voor 
een MFA in/bij de Laurentiuskerk

• Middels een rapport van Monumentenwacht 
betreffende de bouwkundige staat van de 
voormalige Laurentiuskerk blijkt dat het kerk-
gebouw Vierlingsbeek in belangrijke mate in 
een goede staat verkeert met adviserende 
aandacht voor gebruikelijke zaken, zoals b.v. 
schilderwerk en kan bogen op een uitstekende 
fundering.

• 
Wat hebben we niet bereikt:
Het is niet gelukt om de genoemde organisa-
ties als JOC/Gryphus, en KBO-Vierlingsbeek/ 
Groeningen als gebruiker van Joffershof te 
motiveren om de intentieverklaring te onderte-
kenen. Met name het loslaten van de status aparte 
van JOC/Gryphus heeft in het dorp heel veel 

onrust veroorzaakt. 

Waarover hebben we grote zorgen/twijfels; 
• De gemeenteraad lijkt niet bereid te zijn 

middels subsidie bij te dragen in de kosten 
van (groot) onderhoud, eigenaarslasten en 
dus in de exploitatielasten van de nieuw op 
te richten gemeenschapsvoorziening. Gevolg 
hiervan is dat er in het nieuwe MFA een 
onoverbrugbaar financierings- en exploitatie-
tekort ontstaat. 

• We betreuren dat de eigendomssituatie voor 
het toekennen van een eventuele subsidie 
(financieringslasten en exploitatielasten) in 
dit verband een leidend uitgangspunt is wat 
ten koste gaat van een toekomstgerichte 
gemeenschapsvoorziening.

• Wanneer we een vergelijking maken van de 
bijdrage aan gemeenschapsvoorziening per 
inwoner. Dan zien we een ongelijkheid in 
toekenning van de bijdrage op grond van het 
inwoneraantal. In Sambeek, Vortum-Mullem en 
Beugen zien we dat er gemiddeld € 488,- tot 
€ 637,- per inwoner aan een gemeenschaps-
voorziening is/wordt geïnvesteerd. Alleen 
uitgaande van het Vierlingsbeekse inwoners-
aantal zou het totaal van de bijdrage aan 
gemeenschapsvoorziening dan € 1.238.556,- 
tot € 1.630.083,- zijn. Dit is nog exclusief 
het inwoneraantal van Groeningen, waarvan 
de inwoners ook gebruik zullen maken van 
het MFA. De gemeenteraad benoemt in het 
raadsbesluit een maximale bijdrage van € 
1.000.000,- . 
In de visie van de dorpsraad wordt door 
bovenstaande punten door de gemeente 
geen recht gedaan aan het beleidsmatig 
gelijkheidsbeginsel. 

• Het is voor sociale grootverbruikers zoals de 
KBO (1200 uur huur op jaarbasis) onder deze 
omstandigheid onmogelijk om een positieve 
intentie uit te spreken wanneer zij hogere huur- 
en consumptieprijzen moeten gaan betalen 
dan in hun huidige situatie. We kunnen i.v.m. 
het ontbreken van een schetsontwerp inclusief 
kostenraming hen hierover op dit moment 
geen duidelijkheid verstrekken.

• We maken ons grote zorgen over de onrust 
die in het dorp aanwezig is, wat niet ten goede 
komt aan de dorpssfeer. De oorzaak hiervan is 
de onduidelijkheid over het definitieve besluit 
t.a.v. de locatie van de toekomstige Multi 
Functionele Accommodatie.

Wat vragen wij van de gemeenteraad:
Wij vragen om op zeer korte termijn (liefst voor de 
zomer 2021) het raadsbesluit
d.d. 1-4-2021 te herzien op de volgende punten:
1. Toekenning van € 25.000,- per direct, zodat 

middels een schetsontwerp inclusief kosten-
raming onderzocht kan worden wat de 
totale kosten van een te realiseren MFA in 
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de voormalige Laurentiuskerk zullen gaan 
bedragen. Maar ook om een investerings-
begroting samen met de wensen van de 
gebruikers verder te verfijnen. 

2. De gemeentelijke bijdrage van € 1.000.000,- 
op dit moment niet te maximaliseren en 
afhankelijk van het onderzoek naar schets-
ontwerp/kostenraming een bijdrage te leveren 
afhankelijk van noodzaak en realisatie en 
uitgaande van het gelijkheidsbeginsel t.o.v. 
bijdragen aan gemeenschapsvoorzieningen in 
omliggende dorpen.

3. De status aparte van jongerencentrum 
Gryphus te handhaven.

4. De voorwaarde m.b.t. omzetten van obligaties 
naar giften te schrappen uit het raadsbesluit. 

5. We verwachten dat de gemeenteraad de 
verdere ontwikkeling en uitwerking van de 
MFA, positief ondersteunt aangezien er een 
groot draagvlak is onder de overgrote meer-
derheid van de lokale verenigingen. En dat 
men de besluitvorming dus niet laat afhangen 
van het akkoord van een enkele vereniging. 

We zijn erg benieuwd naar de reactie van de 
Gemeenteraad. 

Update MFA 2:  
Het wordt een hete zomer!
Op donderdagavond 9 juli 2021 heeft de 
gemeenteraad (onverwacht) tijdens de 
raadsvergadering een nuancering aange-
bracht op hun eerdere raadsbesluit t.a.v. MFA 
Vierlingsbeek in/bij Laurentiuskerk. 
Samengevat:
1. Zij verlenen de status aparte aan het 

Jongeren centrum Gryphus, in die zin dat het 
geen voorwaarde is intrek te nemen in de 
MFA. 

2. Zij stellen een bedrag van € 25.000,- ter 
beschikking voor een nader schetsontwerp 
inclusief kostenraming teneinde zekerheid te 
krijgen over de investeringslast. 

3. 3. Zij verzoeken de initiatiefnemers de plannen 
nader uit te werken voor de raadsvergadering 
van van 14 oktober 2021.

Kortom we kunnen verder met ons plan van 
aanpak om een schetsontwerp te maken en een 
investeringsbegroting samen met de wensen van 
de gebruikers verder te verfijnen. 
Dat wordt hard werken deze zomer!!

We werken samen verder aan een toekomstge-
richt MFA: DOOR en VOOR de inwoners! 

Voor de inhoud van onze brief en 
het besluit van de gemeenteraad 
zie: www.mfa-vierlingsbeek.nl
Dorpsraad Vierlingsbeek en 
kerngroep MFA (i.o.)
MFAvierlingsbeek@gmail.com

KONINGSSCHIETEN

Het weekend van 17 en 18 juli staat in het teken 
van het Koningsschieten! Het Groeningse gilde zal 
dan een nieuwe koning en jeugdkoning(in) krijgen. 
Onze huidige koning Sjef Versteegen zal niet alleen 
zijn titel als koning verdedigen, hij maakt ook kans 
om keizer te worden. Dat is heel bijzonder. Dat 
gebeurt niet elk jaar. Het is in het eeuwenlange 
bestaan van ons gilde, nog maar 7 gildebroe-
ders gelukt om de keizerstitel te behalen. Jeroen 
Kuijpers is momenteel keizer sinds 2009. 

Op zondag 18 juli zullen tijdens de Heilige 
Openluchtmis en het Koninginnebal de jubilarissen 
van ons gilde in het zonnetje worden gezet. De 
H. Openluchtmis wordt geleid door Gildepriester 
Ruud Willemsen en is voor iedereen toeganke-
lijk (aanvang 10.30u, locatie grasveld bij de kapel). 
Een afvaardiging van het kerkkoor van Smakt zal 
de mis muzikaal opluisteren. Tijdens deze mis 
worden, zoals gebruikelijk, intenties voorgelezen.  
Deze kunt u inleveren bij Marietje Hubers 
(0478-631222).

Op zondagavond om 19.40 uur is er een trom- en 
vendelhulde voor de nieuwe koning en jeugdko-
ning  bij ‘De Zandpoort’. De koning zal aan alle 
aanwezige kinderen een traktatie overhandigen. 
Aansluitend is er de gelegenheid om de nieuwe 
koning en de nieuwe jeugdkoning(in) te feliciteren.
20.00 uur: Aanvang van het Koninginnebal. 

Het uitgebreide programma hebben 
we in de vorige uitgave van Globaal 
al vermeld. Deze informatie is ook te 
vinden op onze website:  
www.gildegroeningen.nl.

Bij alle gilde-activiteiten wordt rekening gehouden 
met de geldende corona-maatregelen, en daarom 
is besloten om op zaterdag het schieten door het 
publiek (de publieksvogel) alsnog af te gelasten.

Op advies van de gemeente kan helaas de 
receptie en de officiële huldiging van de jubila-
rissen die gepland stond voor zondagavond niet 
doorgaan. De receptie zal alleen voor de nieuwe 
koning en jeugkoning(in) zijn. 

Voor de binnen-activiteiten zijn we genoodzaakt 
om een registratie bij te houden van alle 
aanwezigen en te werken met een coronatoe-
gangsbewijs (vaccinatiebewijs, negatieve 
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LID WORDEN 
VAN KBO 
VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN?

KBO biedt gezellige activiteiten, zowel binnen 
als buiten. Denk aan Jeu de Boules, biljarten, 
een mooie herfst- of snertwandeling, fietstocht, 
kaarten of een lezing. Er is voor elk wat wils. 
Mocht u zich willen aanmelden, dan bedraagt 
de contributie vanaf juli 2021  €10,- en vanaf 1 
oktober kunt u zonder kosten gebruik maken van 
onze activiteiten.
U kunt voor een aanmelding contact opnemen 
met onze ledenadministratie: Joke Frederix, tel 
0478-632450
of via e-mail: kbo-vbeek-groen@outlook.com

KERMISMATINEE OP 10 AUGUSTUS 
GAAT NIET DOOR.
Het kabinet heeft recent de maatregelen aange-
scherpt en daarom kan dit matinee nu niet door 
gaan.

ZIN IN JEU DE BOULES SPELEN OP 
DONDERDAGOCHTEND?
Op donderdagochtend van 9.30- 11.30 wordt Jeu 
de Boules gespeeld bij Joffershof.
Er wordt zowel binnen als buiten gespeeld. 
Afhankelijk van het weer.
Nu is op donderdagochtend plaats voor nieuwe 
leden.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact 
opnemen met Jan Spee, tel 0478-631233

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 23 juli. Daarna op 13 augustus.
Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 

Biljarten in het Joffershof
 maandag- en donderdagmorgen
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 

Yoga
 maandag van 17.45 - 18.45 uur in  
 gymzaal bassischool
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur
 in het Joffershof
 info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur 
 Info 631839
Jeu de Boules Joffershof
 dinsdag van 9.30 - 11.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 Info 631233
SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym
 donderdag van 10.30 - 11.30 uur
 in het Joffershof
 info 631839
SWOGB Bewegen voor Ouderen 
 vrijdag: van 9.30 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.15 uur
 in het Joffershof
 Info 631839
Bijeenkomst alleengaande  
 1e zondag van de maand om 14.00 u.
 in Joffershof 
 Info 632028

Voor meer info kijk op onze website: 
www.kbo-vierlingsbeek.nl

testuitslag of bevestiging corona).

Op een later moment zal er voor de jubilarissen 
nog een feestelijk moment georganiseerd worden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig 
te zijn bij het Koningsschieten, de Heilige 
Openluchtmis en bij het Koninginnebal!

► Inwoners van Groeningen: hang de Groeningse 
vlag maar weer uit !!! ◄

Herkenning 

Herken je zo’n unheimlich gefül, wanneer je 
bijvoorbeeld ’s avonds alleen de hond aan het 
uitlaten bent en je het idee hebt dat iets of iemand 
je in de gaten houdt. Of wanneer je op je werk in 
een vergadering zit en dezelfde collega’s weer 
het hoogste woord voeren, terwijl je zelf maar een 
stapje terug doet. Of misschien moet je wel een 
presentatie houden en heb je je zo ontzettend 
goed voorbereid, maar als je eenmaal voor de 
groep staat voel je je niet meer zo zeker. Je staat 
op zo’n moment niet volledig in je kracht en het 
levert je alleen stress op.

Om weer volledig in je kracht te komen en uit 
de stress te blijven, gaat judovereniging Randori 
vanaf september sportlessen verzorgen gericht op 
positieve gezondheid. Het judo gedachtegoed 
van respect voor elkaar en persoonlijke ontwik-
keling staat hierbij centraal, zonder de werp- en 
smijttechnieken waar judo zo om bekend staat. 



8

Over de foto’s in het vorige blad waren verschil-
lende gedachten. We zijn aan het zoeken op welke 
plek de gebouwtjes stonden. (A17224 en A17429). 
Wordt vervolgd.
Hierbij weer twee zoekplaatjes waar we een 
oplossing voor hopen te vinden.
Op de site kunt u de foto’s groter maken om ze 
beter te bekijken.
Wij hebben wel een idee, maar vragen u om het te 
bevestigen.

A174910

A17823a

Veel plezier met uw speurtocht
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

Het zijn sportlessen om naast het opbouwen van 
kracht en conditie ook aandacht te besteden aan:
• assertiviteit
• zelfvertrouwen
• weerbaarheid
Je leert op een positieve manier omgaan met alles 
wat er op je pad komt.
Ben je boven de 18 en lijkt het je leuk om aan 
je eigen ontwikkeling te werken en persoonlijke 
doelen te behalen, dan zijn deze sportlessen zeker 
iets voor jou!!
Je kunt je nu al aanmelden voor deze lessen door 
een mail te sturen naar:
info@judo-vierlingsbeek.nl
Niet teveel over nadenken, gewoon doen!

Wij wensen je veel kracht en positiviteit!
Het bestuur van Randori

# HOERA BOUWVAK !!
Na een druk en apart jaar en nog een paar 
weken hard werken, zijn we weer toe aan de 
bouwvakvakantie.
Enkele ondernemers en het Gilde van 
Groeningen willen dit samen met jullie inzetten 
doormiddel van een hapje en een drankje. 

Wanneer:
6 Augustus 

Waar:
DE ZANDPOORT Groeningen 

Hoe laat:
16.00 uur

Kosten: 
Eten (BBQ) + drinken all-inn €38,50 p/p
Alleen drinken all-inn €28,50 p/p

Opgeven bij:
Anita Martens, 06-13371623 
anita.theunissen@hotmail.com

Walking Korfbal 
We mogen weer lekker samen buiten sporten. 
Dit jaar zijn we op de donderdag van 16.00 – 17.00 
uur op het sportpark Soetendaal met enkele senior 
dames begonnen met het spelen van Walking 
Korfbal.
Door Corona is het niet helemaal uit de verf 
gekomen, maar nu mogen we weer. Het enthou-
siasme is zo groot dat we tijdens de vakantie 
doorgaan met sporten. 
Het is vooral lekker ballen met elkaar en korfbal 

ervaring is absoluut geen voorwaarde. 
Wij zijn op zoek naar mensen die het fijn vinden 
om buiten te sporten. Kom een keer kijken en 
ervaar of het iets voor je is. 
Je kunt je hiervoor aanmelden bij Margriet 
Verheijen (geertenmargiet@ziggo.nl of 
0638154892).

We zijn ook nog op zoek naar een trainer/bege-
leider voor deze activiteit. Mocht je interesse 
hebben dan horen wij dat graag.
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K WÈT’T: SAMEN QUIZZEN VOOR EEN GOED DOEL! 
  
De 3e editie van Dorpsquiz ‘k Wèt’t zal (coronaproof) 
plaatsvinden op zaterdag 18 september 2021. 
  

 
NIEUW DIT JAAR:  
Quizzen voor een goed doel! 
Bij de inschrijving geef je je teamnaam door èn een goed doel 
waarvoor jouw team wil gaan spelen. Er wordt gespeeld voor 
een goed doel uit Vierlingsbeek of Groeningen. Dit mag van 
alles zijn: jouw buurtvereniging, je sport- of hobbyclub, een 
activiteit, enz. Het goede doel moet duidelijk aan 
Vierlingsbeek of Groeningen verbonden zijn, zodat het 
gewonnen geld in onze gemeenschap terechtkomt. Met 
name voor verenigingen is dit de ultieme uitdaging om met 
een divers samengesteld team een leuke avond te beleven 
en kans te maken om de verenigingskas te spekken. 
De hoogte van de geldprijs blijft nog even een verrassing. 
  

Teamcaptain en Team 
Een team kan bestaan uit vrienden, familie, collega’s, 
sportverenigingen, buurtverenigingen, clubs of andere (vage) 
kennissen. Er is geen maximaal aantal spelers per team. Wij 
adviseren een team van + 10 personen, waarvan één persoon 
de teamcaptain is.  
TIP: Maak je team zo divers mogelijk zodat er diverse 
leeftijden, interesses en talenten in vertegenwoordigd zijn! 
Het team kiest zelf een locatie van waaruit gespeeld gaat 
worden. Dit kan… bij iemand thuis zijn, in een café, bij een 
vereniging of clubhuis. Het maakt niet uit, als het maar in 
Vierlingsbeek of Groeningen is. 
  

Bij deelname van minimaal 10 teams gaat de quiz door 
De dorpsquiz gaat door wanneer er vóór 1 augustus 2021 
minimaal teams zijn aangemeld.  
Aanmelden kan via: https://www.vierlingsbeek-
groeningen.nl/verkoop-verhuur/dorpsquiz-k-wett--18-
september-2021/ 

 
 
 
 

De quiz 
De quiz bestaat uit verschillende categorieën, maar ook 
uit doe-opdrachten en zelfs een aantal geheime 
opdrachten! Er zijn bijvoorbeeld ook zoekopdrachten in 
het dorp en vragen met weetjes over Vierlingsbeek en 
Groeningen. Tijdens de quiz mag gebruik worden 
gemaakt van alle vormen van media en naslagwerken. 
Het wordt ook een strijd tegen de klok! Afspraken en 
regels worden sowieso zeer streng gecontroleerd. 
  

Finale-avond ‘k Wèt’t op zaterdag 2 oktober 2021 
Tijdens een spetterende finale-avond op zal de winnaar 
van de derde Dorpsquiz ‘k Wèt’t bekend worden 
gemaakt.  
  

Aanmelden voor de dorpsquiz is mogelijk tot 1 
augustus 2021 
Via de webwinkel kan de teamcaptain zijn of haar team 
aanmelden.  
Ga op zoek naar teamgenoten en meld je snel aan! 
Bij het aanmelden heb je de volgende gegevens nodig: 
- Teamnaam 
- Naam teamcaptain 
- Naam goede doel (inclusief motivatie) 
- Telefoonnummer waarop voor en tijdens de quiz  
  informatie op gedeeld kan worden, ook via 
  whatsapp 
- E-mailadres waarop voor en tijdens de quiz 
   informatie op gedeeld kan worden. 
  

Hoe werkt het? 
Wanneer het team is aangemeld en de € 25,- is betaald, 
ontvang je een bevestigingsmail.  
Op 18 september 2021 kan de teamcaptain klokslag 
19.00u het quiz-pakket komen ophalen bij Bibliobeek. 
Vervolgens gaat het team op een eigen gekozen locatie 
met het eigen quiz-pakket aan de slag en worden 
vragen beantwoord en worden er diverse opdrachten 
uitgevoerd. 
Het quizpakket met de antwoorden moet vóór klokslag 
23.30u weer ingeleverd zijn bij Bibliobeek en ook geen 
minuut later. 
Tijdens de finale-avond op zaterdag 2 oktober 2021 
volgen nog enkele groepsopdrachten waarna de uitslag 
bekend wordt gemaakt.  
 
Groeten van werkgroep Dorpsquiz ‘k Wet’t 
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Het Hemd van het lijf van….. 
Ilse Groenewegen 
25 jaar in het onderwijs.

In 1995 ben ik geslaagd voor de PABO aan hoge-
school De Kempel in Helmond. Het was in die 
tijd nog best lastig een baan te vinden, maar al 
vrij snel kon ik gaan invallen. Een van mijn eerste 
invalklussen was op Basisschool Laurentiushof. 
Hier kreeg ik te horen dat er een vacature in 
Overloon op de Josefschool was. Daar begon 
dus mijn onderwijsloopbaan bij SKOV. Veelal in 
de bovenbouw, waaronder vele jaren in groep 8. 
Ik was afgestudeerd in de bovenbouw, dus dat 
lag me altijd wel. Mooi om kinderen te kunnen 
begeleiden naar een nieuwe stap in hun leven en 

Onze Familienaam: Deel 9  
(en tevens laatste)

Vreemde namen.
Vanaf 1400 tot 1800 trokken vele buitenlandse 
troepen door het land van Cuijk
Dat waren Oostenrijkers, Fransen, Duitsers, 
Kroaten, Zwitsers, Engelse, Schotten en Ieren. 
Soms deserteerde er soldaten uit deze troepen en 
doken onder in de afgelegen gebieden in de Peel 
of in de hei. Zij kregen dan een naam, bijv. van de 
dag dat ze deserteerden of hun naam werd verne-
derlandst, om zodoende minder op te vallen.

TWEEDE ALTERNATIEVE 
VIERDAAGSE.

Op dinsdag 20 juli gaat de Tweede Alternatieve 
Vierdaagse in Vierlingsbeek van start. Deze 
Vierdaagse is georganiseerd, omdat de welbe-
kende Vierdaagse van Nijmegen wegens de 
Corona pandemie niet door mocht gaan. Vier 
dagen lang starten we om 08.00 uur vanaf 
Gemeenschapshuis Joffershof.

Met een groep van 17 personen wandelen we over 
nieuwe routes dagelijks 30 kilometer. Vorig jaar 
wandelden we hoofdzakelijk via fietsknooppunten, 
dit jaar is gekozen om de route uit te zetten door 
gebruik te maken van wandelknooppunten. Dit 
betekent meer zand- grind- en bospaden door 
diverse natuurgebieden. Paden, die overigens 
allemaal goed begaanbaar zijn. 

De eerste dag gaat o.a. via Holthees, 
Groeningen, Sambeek naar Boxmeer. Via de 
Maasheggen komen we weer op ons eindpunt, 
Gemeenschapshuis Joffershof. De tweede dag 
staan Venray en Oostrum op het programma. 
De derde dag steken we de Maas over en 
genieten we van de mooie natuurgebieden van de 
Maasduinen in Bergen en Well. De vierde dag is de 
bosrijke omgeving van Overloon ons doel. Tijdens 
de tocht op vrijdag 23 juli gaan we genieten van 
een alternatieve vierdaagse lunch. Daarna wordt 
de Alternatieve Vierdaagse afgesloten met een 
gezellig samenzijn met familieleden en bekenden 
in Gemeenschapshuis Joffershof. 

Het is nog steeds mogelijk om één of meerdere 
dagen met onze groep mee te wandelen. 

Meld je dan even aan via telefoonnummer 
0478-631839.

natuurlijk een fijne afsluiting van hun basisschool-
tijd te kunnen geven. Voor mij was het werken aan 
de musical op het einde dan de kers op de taart.
Na 18 jaar in Overloon gewerkt te hebben, heb 
ik een overstap naar Holthees-Smakt gemaakt, 
waar ik 6 jaar heb gewerkt. Sinds dit schooljaar 
werk ik op Laurentiushof. Ik heb prachtige onder-
wijsontwikkelingen mogen meemaken op de 
verschillende scholen en genoten van het samen-
werken met collega's aan de visie van de school. 
Blijven ontwikkelen en leren vind ik belangrijk. Dit 
is immers wat we ook van kinderen verwachten. 
Tijdens de eerste lockdown moesten we snel 
schakelen en organiseren hoe we de kinderen 
toch konden zien en volgen. Hoe lastig deze 
periode ook soms was, werden we heel creatief 
in manieren van onderwijs online aanbieden en 
heb ik op ICT-gebied enorm veel geleerd. Ook hier 
blijven ontwikkelingen gaande. Ik kan me al bijna 
niet meer voorstellen dat ik soms het hele krijtbord 
vol schreef met sommen of zinnen of een bord-
tekening maakte. Als taakje hadden kinderen: 
borstels uit kloppen en het bord uitvegen.
Het feest op 18 juni was één grote verassing! Van 
het heerlijke ontbijt, tot de optredens van super 
enthousiaste kinderen, tot het fantastische buffet 
na afloop. Mooi om te zien dat door de workshops 
andere talenten van kinderen aangesproken 
werden en tot uiting kwamen. Voor ons jubila-
rissen, die allemaal zingen en muziek maken, was 
dit genieten. 
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Joodse namen. 
De Joodse gemeen-
schap in Nederland 
is al heel oud, men 
neemt aan dat er in 
de Romeinse tijd al 
enkele kleine groepjes 
Joden in vooral Zuid-

Nederland woonden.
Bekende Joodse namen zijn: Polak, van Praag, 
Leeuw,  Levi, Moskowicz, Frank, Cohen, Mozes,  
Samuel, Israël en de Wijse.

Hugenoten.
Rond 1690 werden 
de Hugenoten uit 
Frankrijk verdreven. 
Ongeveer 70.000 van 
hen vluchtten naar 
Nederland. Namen 
zijn moeilijk te vinden, 
doordat ze vaak verne-
derlandst zijn, o.a.: 
Kwant, Dusseljee, 
Tokki, de Jeu, Laffre, de 
Kerff en van Paridon.

De Burgerlijke stand (B.S.)

Pas in 1811 werd het wettelijk verplicht om een 
familienaam te voeren.
Dit gebeurde door Napoleon bij keizerlijk decreet 
op 18 augustus 1811.
In 1825 herhaalde Koning Willem 1 nogmaals dat 
elke Nederlander een familienaam diende aan te 
nemen. Vanaf die tijd zijn de namen vast geworden 
en worden ze ook genoteerd.
Dit gebeurde in de toen ingestelde Burgerlijke 
stand.
Maar ook nadien werden namen soms verkeerd 
geschreven per vergissing.
Een enkele keer komt het voor dat een familie-
naam verdwijnt door uitsterven.

Familie namen in Nederland.
In 2007 zijn er 16.4 miljoen Nederlanders, die 
hadden samen ± 314.000 verschillende namen. 
Van slechts 100.000 is een naamverklaring 
bekend. Dat is ongeveer 32 %. 
Daarvan weten we dus hoe of waardoor ze 
ontstaan zijn en vaak ook wanneer.  De overige 
namen zijn niet te herleiden. 

De 10 meest voorkomende namen in 2007 zijn:
142.000 Jans / Jansen / Janssen.
87.000 (de) Jong
74.000 (de) Vries
60.000 van de(n)Berg(h)
58.000 van Dijk
57.000 (de) Bakker,
51.000 Visser 

Judo, of toch maar niet?? 

Heb je al eens bij een judo club getraind? 
Of heb je er wel eens aan gedacht om dit te doen?
Misschien heb je er wel eens aan gedacht, maar 
zie je de heftige werp- en valtechnieken niet direct 
zitten en zie je jezelf vooral met gebroken botten 
aan de kant zitten?
Kom dan vooral bij judovereniging Randori kijken 
en meedoen met de lessen.

Wanneer je deel gaat nemen aan onze judo lessen, 
dan leer je bijvoorbeeld hoe je moet vallen, zonder 
jezelf pijn te doen. Dit is niet alleen handig op de 
judo mat, maar ook als je een goede voetballer 
bent bijvoorbeeld, of als je langs de gladde rand 
van een zwembad loopt/rent, of als je na een fikse 
regenbui over een modderig pad in het bos loopt, 
of als je in de winter over een verraderlijk gladde 
stoep loopt. Je motoriek en reactievermogen 
wordt een stuk beter door de judo lessen.

Naast de balanstraining, kracht en conditie, staat 
het hele gedachtegoed van Jigoro Kano (grond-
legger van judo) centraal. Het is een training van 
zowel lichaam als geest met het verbeteren van 
de persoonlijkheid als grootste doel. Werken aan 
assertiviteit, zelfvertrouwen en weerbaarheid zijn 
hier ook onderdeel van. Judo is geen sport van 
vallen en opstaan alleen, er zit veel meer in. Judo 
is een sport, gericht op positieve gezondheid van 
de totale persoon.

Heb je al eens de judo sport beoefend (ook al is 
dit lang geleden), dan ben je van harte welkom om 
weer terug te komen en op recreatief niveau mee 
te doen.
Heb je nog geen ervaring met judo, dan ben je ook 
van harte welkom om mee te komen trainen en 
zelf te ervaren hoe judo jou kan inspireren.
Je kunt je vanaf nu aanmelden door een mail te 
sturen naar: info@judo-vierlingsbeek.nl

Wij wensen je veel balans en positiviteit!
Het bestuur van Randori

43.000 Smit  
41.000 Meijer
40.000 (de) Boer

Meer informatie is te vinden in 
de Nederlandse familiedatabank: 
https://cbgfamilienamen.nl/nfb/000 familienamen.

Jan Hendriks.
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Modellen gezocht

Anderhalf jaar geleden heb ik mijn droom waar-
gemaakt en ben ik mijn schoonheidssalon 
begonnen. Graag wil ik mijn salon uitbreiden en 
daarom ga ik aanstaande september beginnen 
met de opleiding Pedicure. Hiervoor ben ik op 
zoek naar modellen, die zowel met mij mee naar 
de opleiding willen en/of waar ik thuis op kan 
oefenen. 
Dus heb je eelt, een likdoorn, een ingegroeide 
nagel enz. aarzel dan niet om contact met mij op 
te nemen. En hopelijk kan ik met jouw voeten de 
opleiding goed afronden.
De praktijkavond zal op maandag- of woens-
dagavond in Nijmegen zijn.
Uiteraard kun je met mij meerijden of eventueel 
een onkostenvergoeding ontvangen.
Ik hoor graag van je!

Met betoverende groet,
Trudie van Aggelen
Beekstraat 2
06-57177457

Hoe weej hier praote.
49.

“Môs nie meuge!”. Zou eigenlijk niet mogen 
gebeuren.

“Heej is ân ’t verkiendse”. Die oude man verkeert 
geestelijk weer in zijn allereerste kinderjaren. 
Tegenwoordig heet dat dementie.

“Heej hêt d’n hele wêg nodig”. Als gevolg van 
overmatig alcoholgebruik gaat hij, komend vanuit 
het café of vanaf een feestje, zigzaggend over de 
straat.

“Ik heb niks vûr de kòòrd”. Ik ben niks van plan.
“Poelieje”. Badderen.

“ We zitte vôrt zo mit de kóónt ien de winter”. 
Ik hoor het mijn moeder nog zeggen. Jaarlijks, 
als de dagen weer korter werden. “Keuntje”. 
Verkleinwoord van kont.

“Ôp d’n bak ligge”. ( Schaamteloos) profiteren van 
de gastvrijheid van anderen.

“Bukkum”. Bokking.

“Heej hêt unne flinke schreej ien de bôks”. 
Schrede. Hij stapt flink door.

“Die hêt ’n flinke battereej”. ( Batterij). Zij heeft 
een welgevuld achterste.

“Schietpepier”. Toiletpapier. Tegenwoordig bij 
de Plus verkrijgbaar in rollen. Vroeger moesten 
wij het doen met een in stukken geknipte krant. 
Je moest meerdere vellen gebruiken want het 
absorptievermogen was niet optimaal.

“Wullewoepe”. Tuinbonen.

“’n Voel ei”. Een bevrucht ei waarin het embryo 
reeds tot ontwikkeling is gekomen, maar helaas is 
afgestorven.
 
Wordt vervolgd.
Nelson.

Het Hemd van het lijf van….. 
Jos Eggenhuizen - Wijnhoven 
25 jaar in het onderwijs.

Ik ben Jos Eggenhuizen-Wijnhoven. Ik ben 
geboren op 2 december 1957 in Vierlingsbeek 
en ben hier ook altijd blijven wonen. Ik ben in 
1982 getrouwd met René en wij hebben samen 2 
kinderen, Jorrit en Sander. Zij wonen inmiddels al 
weer heel wat jaartjes samen. Jorrit met Josien in 
Leuth en Sander met Milou in Vierlingsbeek. Sinds 
november 2020 hebben wij een kleindochter, Liv. 
Hier genieten wij volop van.
Ik ben in 1979 geslaagd aan de Pedagogische 
Academie te Nijmegen. Een opleiding voor leer-
krachten aan de toenmalige lagere school. Helaas 
was er toen veel werkloosheid onder onderwijs-
personeel, (Hoe anders is dit nu!) en kon ik niet 
aan een vaste baan komen. Wel invalwerk, soms 
een dag, soms één of meer weken, een half jaar 
in Venray en een jaar in Maashees. De regering 
had bedacht dat als je een uitkering had je aan het 
werk kon worden gezet via de “werkverruimende 
maatregel”. In 1982 moest ik daarom iedere dag 
naar een school in Velp, bij Grave. Ik kreeg daar 
de taak om een documentatiecentrum op te 
zetten (handmatig!). Ik zag geen kind, zat in een 
tochtige aula en alleen op vrijdag mocht ik met de 
1e klas, nu groep 3, mee naar de sporthal in Grave 
en mocht ik de gymles geven. 

In januari 1983 kreeg ik via een kennis te horen 
dat er bij hen op kantoor een baan vrijkwam. 
Omdat ik het werken in Velp echt niet leuk vond, 
dit was niet mijn ideaal van werken met kinderen, 
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heb ik op deze baan gesolliciteerd en werd ik 
aangenomen. Dit was bij Limitorque in Cuyk, een 
fabriek waar ze afsluiters voor o.a. oliepijplei-
dingen maakten. Ik heb hier tot 1986 gewerkt, op 
meerdere afdelingen. Van boekhouding, receptie-
werk, invoerwerk achter de computer tot zelfs het 
verzorgen van de lunch voor de directie.

Toen ik in 1986 in verwachting was ben ik definitief 
gestopt bij dit bedrijf. Ik had er 3 ½ jaar met plezier 
gewerkt maar het was toch niet echt wat ik wilde. 
Onze zoon Jorrit werd geboren en 2 jaar later 
kwam Sander. Ik ben in totaal 5 jaar thuis geweest 
bij de kinderen. Een heerlijke tijd waarin ik mijn 
kinderen zag opgroeien tot schoolkind. En ja…dan 
gaat de oudste naar school en loop je weer rond 
op school. Je ruikt en herkent de geur en voelt  
weer de kriebels. Als je dan gevraagd wordt om 
eens in te vallen doe je dat met veel plezier.

In de tussentijd had ik ook nog een baan aange-
nomen bij de peuterspeelzaal in Vierlingsbeek, 
voor een ochtend en een middag. Hier heb ik 
ongeveer 3 jaar tussen de peuters van 2-4 jaar 
mogen vertoeven. In 1994 ben hiermee gestopt 
omdat ik vaker benaderd werd om in te vallen op 
basisschool Laurentiushof en ik, door mijn werk bij 
de peuterspeelzaal, vaak nee moest verkopen. Ik 
volgde een opfriscursus om weer bij te zijn, want 
kleuterschool en lagere school waren ondertussen 
basisonderwijs geworden voor kinderen van 4-12 
jaar. Aan het onderwijs van 4-6 jarigen was in mijn 
opleiding geen aandacht besteed.  In 10 bijeen-
komsten heb ik veel hierover geleerd en stage 
gelopen bij juffrouw Petra. Op het moment dat 
ik stopte bij de peuterspeelzaal kwam er meteen 
een invalperiode voor 3 maanden bij groep 1-2. Ik 
genoot van de kinderen in deze leeftijd en leerde 
in de praktijk nog veel bij. Na die 3 maanden bleef 
ik steeds meer invallen en vanaf 1996 had ik een 
vaste baan en een eigen groep op basisschool 
Laurentiushof, steeds voor 2 of 3 dagen per week. 
Ik heb in totaal 15 jaar in groep 1-2, 3 jaar in groep 
4, 2 jaar in groep 6 en 5 jaar in groep 3-4 gewerkt. 
Elke leeftijd heeft zo zijn eigen charme maar mijn 

voorkeur ligt bij het jonge kind, groep 1-4. Volgend 
schooljaar ga ik werken in de onderbouw met 
kinderen in de groepen 1-2-3. Weer een nieuwe 
uitdaging waar ik, samen met mijn collega’s, met 
veel plezier aan begin.

Natuurlijk is er in deze 25 jaar veel veranderd. Kijk 
maar naar de digitalisering. Vroeger werkten we 
nog met een bord met krijtjes, maakte ik bordte-
keningen etc. Nu gaat alles via het touchscreen, 
kleuters kiezen hun werkjes via een digikeuzebord, 
allemaal grote veranderingen. Ook het bijhouden 
van een leerlingvolgsysteem is veel uitgebreider 
dan in mijn begintijd. Maar ondanks dat is het kind 
altijd centraal blijven staan en het kind was en 
blijft mijn drijfveer om in het onderwijs te werken. 
Hoogtepunten heb ik vele meegemaakt maar het 
meest dat me bij blijft is: de dagelijkse verwonde-
ring van een kind en het blije gezicht van een kind 
als iets ineens wel lukt na veel oefenen. Daar doe 
je het voor!
Het feest met als thema MUZIEK was in één 
woord geweldig. Ook weer een hoogtepunt. Ik heb 
genoten van alle muziekworkshops: dans, klank-
schalen, rappen, beatboxen, percussie, trombones 
bespelen en nog veel meer. En dan de afsluiting 
waarbij elke groep een optreden verzorgde. En 
natuurlijk niet te vergeten de ijsjongens die elke 
groep na hun optreden van een ijsje voorzagen. 
Mijn twee zoons, Jorrit en Sander, hadden ze 
hiervoor gestrikt. Dit was voor mij een verras-
sing, super. Bij deze nogmaals bedankt aan alle 
lieve kinderen, collega’s en ouders die hieraan een 
bijdrage hebben geleverd.

Energiebespaarcoaches m/v 
in gemeenten Land van Cuijk 
gezocht! 

Energie besparen is goed voor het klimaat én voor 
de portemonnee. En het mooie is dat iedereen op 
energie kan besparen. Maar niet iedereen weet 
hoe. Als gemeenten in Land van Cuijk vinden we 
energie besparen belangrijk. Daarom zoeken we 
energiebespaarcoaches: vrijwilligers die anderen 
graag op weg helpen om grip te krijgen op hun 
energieverbruik en de energiekosten. Als coach 
laat je mensen zien hoe ze invloed hebben op 
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Maashese Tonpraters avond 
“de Lachende Bliek” gaat door. 
Zaterdag 9 oktober 2021. 

Kaarten kopen met garantie
Beste mensen uit Groeningen en Vierlingsbeek. 
Hopelijk kunnen we het normale leven weer voor-
zichtig opstarten. Wij hebben er zin in, hopelijk jullie 
ook.

Voor degenen die trouw onze avonden bezoeken 
maar ook alle anderen vinden wij fijn dat we kunnen 
laten weten dat de Lachende Bliek 2021 doorgaat.

Nadat deze mooie avond vorig jaar niet door kon 
gaan hebben wij het programma 2020 en 2021 gemixt 
zodat het beste van het beste overblijft. 

Het Hemd van het lijf van….. 
Wilma Kersten 
40 jaar in het onderwijs.

In aug. 1979 ben ik 
gestart met mijn eerste 
baan als kleuterleidster in 
Vierlingsbeek. Dat eerste 
jaar heb ik ook nog de acte 
voor hoofdleidster gehaald. 
Ik heb de eerste 6 jaar voor 
een kleutergroep gestaan. 
In 1984 heb ik een appli-
catie cursus gevolgd voor 

energiegebruik in eigen huis. Daarnaast maak je 
hen enthousiast om te besparen. 

Je kunt energiecoach worden als je enthou-
siast wordt van energiebesparing, en ongeveer 1 
dagdeel per week (meer mag ook) beschikbaar 
bent. Een technische achtergrond is handig, maar 
nog veel belangrijker is dat je goede sociale vaar-
digheden hebt en in staat bent om je in te leven 
in de doelgroep. Deze heeft namelijk vaak juist 
weinig technische kennis in huis. 

Als je geïnteresseerd bent, volg dan onze training 
tot Energiecoach (gepland september). Daarin leer 
je meer over energiebesparing in huis, ontvang 
je praktische tips over hoe je op een eenvoudige 
manier energie kunt besparen én hoe je die tips 
overbrengt. Aan het eind van de training ben je in 
staat om huurders te helpen zuiniger om te gaan 
met energie en op die manier op de woonlasten 
te besparen. De energiecoaches gaan aan de slag 
vanuit een groep voor gemeenten Land van Cuijk. 
Je kunt kiezen of je dit in jouw eigen dorp doet of 
ook in omliggende dorpen.

Na een kennismakingsgesprek kun je meedoen 
aan de training in september/oktober. Na de 
zomer kan een energiecoach aangevraagd worden 
via ons digitale energieloket  
www.brabantwoontslim.nl.

Heb je interesse in, of vragen over, deze job? 
Stuur dan een mail naar centrale mailadres voor 
alle gemeenten gemeente@boxmeer.nl met als 
onderwerp ‘Energiebespaarcoach’. Vergeet daarbij 
niet je telefoonnummer te vermelden, zodat we 
contact met je op kunnen nemen.

Op 9 oktober gaat het dus weer gebeuren. Hier gaan 
we vanuit. Het mag en wij gaan er alles aan doen om 
dit op een veilige manier te gaan doen en alle regel-
geving in acht te nemen. Een vaccinatiebewijs of een 
negatieve test zal waarschijnlijk genoeg zijn om dit 
festijn te mogen bezoeken. Later hierover meer.

Wij hebben vorig jaar al heel veel kaarten verkocht 
en vinden het fijn dat bijna iedereen het geduld 
heeft gehad om deze te bewaren en ons dus het 
vertrouwen te geven. Bedankt hiervoor.

Toch is er nog genoeg plaats en voor een geslaagde 
avond moeten we zelfs nog heel wat kaarten 
verkopen. Dit kan dus vanaf nu. Wij verwachten dat 
iedereen heel veel zin heeft en het snel kan gaan met 
de verkoop.

Van de andere kant begrijpen we ook als u twijfelt. 
Wij geven de garantie dat de gekochte kaarten ook 
als het doorgaat weer teruggeven kunnen worden als 
jullie om welke reden dan ook toch niet kunnen.  Maar 
hopelijk is dit niet nodig. 
Welke artiesten gaan we deze avond bewonderen? 
Als tonpraters hebben we Jorlan Manders met een 
buut van dik hout zaagt men planken, Tom van Osch, 
finalist laatste Brabantse Kampioenschappen, Hans 
Keeris de man die met de grote Tuba enkele jaren 
geleden de zaal plat kreeg, Joep de Wild, kampioen 
van de keienbijters en natuurlijk Berry Knapen, succes 
verzekerd. Daarbij ook twee muzikale acts, Wim TL 
geweldige zang en muziek uit de regio en Stencil & 
Kivits & Menders, gewoon geweldig en zelfs internati-
onaal bekend.

Wij gaan weer los, zorg dat je bij een van de eerste 
tonpratersavonden aanwezig bent.

De kaarten van 2020 blijven geldig maar heeft u geen 
kaartje bel gewoon met René Franssen 06 10479901,  
mail naar rene.franssen@live.nl of informeer bij Plein 
’27 in Maashees. 

Wij zorgen dat wij er klaar voor zijn, hopelijk jullie ook. 
Samen staan we sterk en samen maken we er een 
mooie avond van.
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volledig bevoegd onderwijzeres. Dit was nodig 
want in 1985 werden de kleuterschool 
“’t Höfke” en de lagere school “St. Laurentius” 
geïntegreerd in één gebouw en werd het één 
school. Vanaf die tijd was het: Bassischool 
“Laurentiushof”.

Ik ben toen gestart als leerkracht van groep 3. 
Ook dit vond ik fantastisch! Het was ontzet-
tend dankbaar om kinderen te leren lezen 
en schrijven. Er ging een wereld voor deze 
kinderen open. Ik genoot er met volle teugen 
van. Ik heb inmiddels alle groepen doorlopen 
als leerkracht. Het voelt als een verrijking. Elke 
groep heeft zijn charme.
Ik geniet van de spontaniteit van kinderen. Ze 
zijn zo puur. Ze zeggen wat ze voelen. 
Elk schooljaar een nieuwe groep, die samen 
de kar trekken om er een schitterend school-
jaar van te maken. Hoe fijn en interessant is het 
om de kinderen te zien groeien en om daar deel 
van uit te maken. In de loop van die 40 jaar 
hebben er veel veranderingen plaats gevonden 
binnen het onderwijs. Ik heb het geluk dat 
ik ben blijven werken. Je groeit dan met de 
vernieuwingen mee. Het lijkt me dan ook heel 
lastig als je enkele jaren uit het onderwijs bent 
geweest, om vervolgens weer de draad op te 
pakken. 

Afgelopen jaar heb ik gewerkt als co-teacher 
van gr. 5 t/m 8. Het doel hiervan was om zoveel 
mogelijk aan de behoefte van kinderen te 
voldoen. De ene leerling heeft nog verlengde 
instructie nodig, de ander heeft ondersteu-
ning nodig bij een verrijkingsopdracht, kinderen 
begeleiden bij de digitale leerschool, afnemen 
van toetsen, het nabespreken van een toets 
met een leerling, etc. etc. Dit heb ik met veel 
plezier gedaan. Kinderen zijn heel dankbaar als 
je hen verder helpt. En hoe mooi is het als een 
kind zelf aan kan geven waar hij/zij nog hulp 
bij nodig heeft. Dan komen we op een punt dat 
het kind zichzelf verantwoordelijk voelt voor zijn 
eigen ontwikkeling/ leerproces. De betrokken-
heid van kinderen is dan groter en ze zijn dan 
ook beter gemotiveerd. Afgelopen jaar ben ik 
ook bezig geweest met het creëren van leer-
spelletjes op taal- , spelling- en rekengebied. 
Hier kon ik mijn creativiteit in kwijt. 

Kinderen zijn altijd wel in voor een spelletje en 
oefenen tevens nog eens extra de leerstof. Wat 
ze vaak zelf niet in de gaten hebben, want het 
spelplezier staat voor hen voorop. 

De coronaperiode heb ik ervaren als een inno-
verende en spannende periode. Je moet bij 
elke handeling nadenken of het wel verstandig 
is wat je doet. Wat denk je van een kind dat 
valt en jou vastpakt om getroost te worden 
of een kind dat intens verdrietig is. Ik kan het 

absoluut niet over mijn hart verkrijgen, om die 
warme knuffel, omhelzing, etc. niet te geven 
in deze coronatijd. “Dan breekt mijn hart”. Het 
valt voor ouders en kinderen ook niet mee. Ik 
heb heel veel respect en waardering voor hen. 
Stel, je zit met een gezin van 2 à 3 kinderen 
thuis. Je wordt geacht met alle kinderen online 
thuis les te geven. Beide ouders werken thuis 
voor de baas en het huishoudelijk werk zal ook 
nog gedaan moeten worden. Een hele opgave. 
Niemand zal je benijden! Fijn dat ze weer naar 
school mochten, maar ja ….dan blijft het nog 
spannend, want je kunt als ouder (en leer-
kracht) ineens een berichtje krijgen dat de klas 
van je kind in quarantaine moet, omdat er een 
leerling positief getest is. Oppas regelen, of 
zelf thuis werken of vrij regelen op je werk en 
je kind laten testen in de hoop dat het negatief 
is, anders kun je met het hele gezin in quaran-
taine. Als leerkracht moet je ook iedere keer 
weer schakelen, maar dat lukte steeds beter. 
Plotseling weer online aan de slag te moeten en 
zorgen dat alle kinderen de boeken en schriften 
thuis krijgen. etc. etc. Maar desalniettemin, wat 
was ik blij toen we weer naar school mochten. 

Volgend schooljaar starten we met een andere 
onderwijsorganisatie “Kindgericht onderwijs”. 
Denk hierbij aan: groep doorbrekend werken 
, kinderen leren dat ze zelf verantwoordelijk 
zijn voor hun eigen ontwikkeling/ leerproces, 
inspelen op behoeftes van kinderen, talent-
ontwikkeling etc. Allemaal items die mij erg 
aanspreken en waar ik heel blij van word. 
Die 40 jaren zijn omgevlogen. Nog steeds ga ik 
elke ochtend fluitend naar mijn werk. 

Op 18 juni werden we ( de 4 jubilarissen), waar 
ik er één van was, letterlijk en figuurlijk in het 
zonnetje gezet. De hele dag stond in het teken 
van : “Muziek”. Wat hebben we een fantas-
tisch feest gehad. Met schitterende workshops, 
prachtige optredens. De kinderen en jubila-
rissen hebben er volop van genoten. Een dag, 
die mij altijd bij zal blijven. Langs deze weg, wil 
ik iedereen bedanken voor de lieve kaartjes, het 
bloemetje, en de andere attenties die ik mocht 
ontvangen. Het was hartverwarmend!
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Column vitaliteit (35)
“Ademhalen”

Ten minste 17.000x per dag zonder dat we er 
bij na hoeven te denken. Dag in dag uit vanaf 
het eerste moment dat we ter wereld komen tot 
de laatste keer dat we uitademen. Gemiddeld 
510 miljoen keer in een mensenleven. Bij iedere 
ademhaling wordt tot wel 1 liter lucht ingeademd 
en vindt er in 300 tot 800 miljoen longblaasjes 
zuurstoftransport naar het bloed plaats. Deze 
longblaasjes hebben een gezamenlijke opper-
vlakte van ongeveer 90 m2 en dat allemaal in onze 
longen! Het zuurstof wordt via het bloed naar de 
lichaamscellen vervoerd, daar afgegeven, zodat 
het gebruikt kan worden om energie op te wekken. 
Daarbij wordt koolzuurgas geproduceerd, dat 
met het bloed terugstroomt naar de longen. In de 
longen wordt het koolzuurgas afgegeven aan de 
longblaasjes zodat het uitgeademd kan worden. 
Hoe vanzelfsprekend ademhalen ook lijkt, dit is 
het niet altijd. In column 33 hebben we het bijvoor-
beeld gehad over de long-COVID revalidatie in 
onze praktijk. Ook bij COPD en hyperventilatie is 
een effectieve ademhaling niet vanzelfsprekend en 
moeten mensen vaak alle zeilen bijzetten om goed 
te functioneren. Kortom; een verstoring van een 
basaal proces als de ademhaling kan grote conse-
quenties hebben.

De ademhaling is ook een afspiegeling van je 
“staat van zijn”. De ademhaling past zich namelijk 
via het autonome gedeelte van het zenuwstelsel 
automatisch aan, aan de energiebehoefte die er 

op dat moment is. Moet je bijvoorbeeld rennen 
om een trein te halen, dan zul je merken dat je in 
de trein nog een poosje een snellere ademhaling 
hebt. Ook je hartslag is verhoogd en het feit dat 
er energie is vrijgemaakt merk je doordat je het 
warm hebt gekregen. De ademfrequentie neemt 
niet alleen toe bij lichamelijke inspanning maar 
ook bijvoorbeeld bij stressvolle gebeurtenissen; je 
lichaam maakt zich op deze manier klaar om deze 
situatie het hoofd te kunnen bieden. 
Als je voor een grote groep moet spreken of een 
prestatie moet leveren waar veel van af hangt is dit 
duidelijk merkbaar. Maar ook bij mildere vormen 
van spanning past de ademhaling zich hier op aan. 
Omdat dit zich geleidelijk kan opbouwen kan er 
op den duur een inefficiënte ademhaling ontstaan 
zonder dat we dit in de gaten hebben. Een versto-
ring van de ademhaling in deze milde mate kan 
op den duur tot klachten leiden. Eigenlijk komt het 
er op neer dat ons lichaam zich continu instelt op 
actie met als gevolg dat rust en herstel onderdrukt 
worden. In eerdere columns hebben we het uitge-
breid gehad over de mogelijke gevolgen hiervan 
(vermoeidheid, chronische pijn, burn-out etc. etc.).
 
Binnen het autonome zenuwstelsel vinden meer 
veranderingen plaats dan alleen een verhoging 
van de ademhaling. Ook de hartslag gaat omhoog, 
de bloeddruk stijgt, de vertering wordt onder-
drukt en de spanning in de grote spiergroepen 
neemt toe om maar eens wat te noemen. Binnen 
deze processen zijn de longen het enige orgaan 
waar we direct invloed op uit kunnen oefenen. Dit 
maakt ademhaling bijzonder geschikt om naar 
jezelf te reflecteren hoe je systeem “ervoor staat” 
en ademhalingsoefeningen om hier een positieve 
bijdrage aan te leveren. 

Als praktische opdracht zou ik je willen vragen 
om een timer op 1 minuut te zetten. Tel nu het 
aantal adembewegingen, 1 adembeweging is 1x 
in- en 1x uitademen. Ga niet extra diep ademhalen 
maar laat de ademhaling gewoon zijn gang gaan. 
Probeer daarbij ook te voelen waar je adem haalt, 
is het hoofdzakelijk je buik die beweegt of je 
borstkas.

Bij een rustige ademhaling is de frequentie van 
adembewegingen tussen de 9 en 12x per minuut. 
Boven de 15 is deze verhoogd en is het raadzaam 
hier aandacht aan te besteden. Buiten het feit dat 
het altijd goed is om regelmatig bewust te zijn 
van je ademhaling is het in dat geval aan te raden 
hier meer werk van te maken. Zeker als er sprake 
is van fysieke klachten kan een fysiotherapeut je 
hier relatief eenvoudig mee helpen; echt de moeite 
waard!

De vakantieperiode staat voor de deur en om nu 
in lijn met deze column af te sluiten; ik gun het 
iedereen om weer lekker “op adem te komen”. 

Mijn rode zonnehoed

Trots sta je daar

op ranke stelen

mijn rode zonnehoed 

in volle zon

krachtig straalt je bloemig wezen

jouw energie laat zomer

altijd leven.

Anneke
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Lourdesreis voor gezinnen en 
jongeren 2021

Na bijna 2 jaar wachten door de Corona, kunnen 
we nu zeggen dat we op bedevaart gaan naar 
Lourdes. De reis is van 23 t/m 31 oktober (herfst-
vakantie 2021) Het is een jubileum reis, in 2019 
ging ik voor de 50e keer naar deze bijzon-
dere plek, en voor deze reis geven wij dan ook 
een hoge korting weg. Dat wil zeggen dat we 
50 kinderen en jongeren t/m 18 jaar mee gaan 
nemen voor een bedrag van slechts € 100,00. De 
ouders/ begeleiders betalen het volle bedrag. Bent 
U CZ verzekerd en hebt U een medische achter-
grond, dan kunnen we voor U wel een korting 
aanvragen bij Uw zorgverzekering. LET OP, dit 
kunt U niet zelf doen, en is alleen maar geldig voor 
CZ-verzekerde. We gaan met enkele nachtbussen 
vanuit Venray, en we vertrekken op zaterdag-
middag en zullen zondagmorgen in Lourdes zijn. 
In Lourdes wacht ons een prachtig programma en 
we verblijven in een mooi hotel (dit zit allemaal bij 
de kosten inbegrepen).

Wilt U hier meer over weten, of hebt U interesse 
in deze reis, neem dan snel contact op met mij 
en zorg dat Uw kinderen bij de eerst 50 aanmel-
dingen zitten. 

Cristien Goumans 
Lourdesgroep Maas en Peel 
Tel: 0623532814 

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”

het Maasziekenhuis. Het opgehaalde bedrag van 
1.147 euro werd goed besteed aan de kinderaf-
deling van Maasziekenhuis Pantein.

Door Wanda Laarakkers

Maatschappelijk betrokken aan de slag gaan in het 
project ‘Omgaan met geld’, dat deden de kinderen 
van de Vierlingsbeekse basisschool Laurentiushof. 
Ze kozen voor Vrienden van het Maasziekenhuis. 
Om meer informatie te krijgen over dit goede 
doel waaraan zij hun zelf vergaarde geld wilden 
schenken, nodigden zij deze stichting uit. Wie zijn de 
Vrienden, en wat doen zij? “De Vrienden realiseren 
een leefbaarder, aangenamer, sfeervoller en aantrek-
kelijker ziekenhuis voor en door patiënten, bezoekers 
en medewerkers,” vertelden Harrie van Boekel, 
penningmeester van de stichting, en medisch 
pedagogisch zorgverlener Miriam Ebbers van de 
kinderafdeling van het Maasziekenhuis. 

Vervolgens gingen de kinderen aan de slag om 
geld in te zamelen op een corona-proof manier. 
Zij maakten onder andere kaarten en knutsel-
werkjes die zij verkochten, maar ook verschillende 
andere creatieve manieren brachten geld in het 
laatje. Dit leverde het bedrag van 1.147 euro op 
voor hun goede doel: de kinderafdeling van het 
Maasziekenhuis.  

Spelmaterialen voor diverse doelgroepen

Miriam: “We kochten voor dit bedrag spelmaterialen 
voor diverse doelgroepen van de kinderafde-
ling; zowel baby’s, kinderen met een beperking 
en kinderen die komen voor dagbehandeling. 
Wipstoeltjes, muziekspeeldoosjes, een baby-gym, 
een garage, autootjes, flexibele poppetjes en ook 
lichtgevende artikelen werden aangeschaft om 
kinderen af te leiden bij een lichte verdoving met 
lachgas. Wij willen de leerlingen van Laurentiushof 
hartelijk danken voor hun inzet. Er worden veel 
kinderen blij door jullie actie.”

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

Basisschool Laurentiushof 
doneert aan de Vrienden

Kinderen van basisschool Laurentiushof kozen 
bij het project ‘omgaan met geld’ een goed 
doel waar zij hun zelf verdiende geld aan wilden 
schenken. Zij gunden het Stichting Vrienden van 

Een stukje strand, tweehonderd 
kilometer landinwaarts, de hele 
zomer lang!

Volleybalverenging Sportivo en Goemans 
Raaijhalbeheer hebben een prachtig beachpark 
aangelegd op de parkeerplaats bij de Raaijhal aan 
de Raaijweg 15 in Overloon.
Het park is gelegen tussen bungalowpark van 
“Landal De Vers” en de voetbalvelden van SSS’18, 
genaamd “Beachpark Overloon”.. 
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Sportivo en de Raaijhal zijn er helemaal klaar 
voor, “hopelijk wordt het een prachtige zomer” 
aldus Ron Vloet, voorzitter van Sportivo en 
Harold Goemans, exploitant en beheerder van de 
Raaijhal. 

Beachpark
In een grote zandbak liggen twee beachvelden 
waarop volleybal, voetbal, voetvolley, tennis, 
korfbal, handbal en badminton gespeeld kan 
worden.
Ook zijn er enkele sport- en spelattracties zoals 
een tafeltennis, tafelvoetbal, trampoline, jeu de 
boules baan en enkele dartborden, deze zijn voor 
iedereen gratis toegankelijk.
Kinderen tot 12 jaar mogen, op de momenten dat 
de velden niet verhuurd zijn, ook gratis van de 
velden gebruik maken.
Er is gezellige zomerse achtergrondmuziek en het 
beachpark is van sfeervolle verlichting voorzien, 
zodat het in de zwoele zomeravonduren nog lang 
gezellig is.
Terras
Gewoon komen kijken bij het beachpark kan 
natuurlijk ook. Om het plaatje compleet te maken 
beschikt de Raaijhal  over een sfeervol terras waar 
je kunt genieten van lekkere hapjes, drankjes en 
gerechtjes, ook een heerlijke cocktail ontbreekt 
niet op de kaart. 

Op het terras hangt een groot tv scherm, waarop 
alle sportevenementen de komende tijd te zien 
zijn. En mocht 1 tv onvoldoende blijken, dan 
hangen we er 2 op.

Heb je zin in een partijtje met een paar vrienden, 
organiseer je dit jaar het familie-uitje, moet je wat 
coronakilo’s kwijt, of wil je gewoon weer eens 
lekker in de buitenlucht bewegen, dan ben je bij 
Beachpark Overloon van harte welkom! 

Informatie en prijs
Een beachveld huur je voor minimaal 1 uur, 
inclusief 8 consumptiemunten voor € 30,-.
Dus als je met z’n vieren komt dan ben je voor € 
7,50 p.p. , inclusief 2 drankjes lekker bezig.
Meer informatie: kijk hier: https://raaijhal.nl/news/
beachpark-overloon

Reserveren
Een veld moet je van tevoren wel even reser-
veren. Dit kan nog tot een kwartiertje van tevoren 
via de website van de Raaijhal: https://raaijhal.nl/
reservations/beachpark

Korting
Voor verenigingen die het beachpark voor een 
halve of hele dag willen huren, hanteert de organi-
satie een kortingstarief. Stuur een mail naar info@
raaijhal.nl of bel 06-46100643.  We vertellen je er 
graag meer over!

Arrangement
Bedrijven die het beachpark willen huren behoort 
ook tot de mogelijkheden. Hiervoor bieden we 
arrangementen aan, welke naar wens worden 
afgestemd. Stuur een mail naar info@raaijhal.nl of 
bel 06-46100643. We vertellen je er graag meer 
over!

We hopen je graag eens te mogen begroeten.

Tot ziens op Beachpark Overloon!

HANDEN AF VAN HET JOC #5: DE KOGEL IS 
DOOR DE KERK: HET JOC BLIJFT APART(E)!
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Drie maanden en één week heeft het JOC de billen 
dichtgeknepen maar na de raadsvergadering van 
8 juli jl. is de kikker die er op 1 april insprong er 
gelukkig weer uit: de voltallige gemeenteraad van 
Boxmeer heeft het JOC haar status aparte terug-
gegeven en besloten dat het JOC niet verplicht 
moet verhuizen naar een MFA (MultiFunctionele 
Accommodatie). En dat hebben de 21 raadsleden 
heel goed gezien want het JOC hoort, past en kan 
niet in zo’n MFA. Dat hebben wij de afgelopen 
maanden proberen uit te leggen aan iedereen 
die het maar wilde HOREN en dat hebben wij 
ook uitgelegd aan de gemeenteraadsleden. 
En gelukkig hebben zij ingezien dat zij op het 
verkeerde been zijn gezet en hun eerdere beslis-
sing teruggedraaid. Waarvoor hulde! Hulde voor 
de interesse in het JOC, hulde voor het luisteren 
naar onze argumenten en hulde voor het begrip en 
het voortschreidend inzicht. Fantastisch! Wij zijn 
happy!

Heel, heel veel mensen uit Vierlingsbeek, 
Groeningen en de verre omgeving hebben het 
JOC een hart onder de riem gestoken. Bekenden 
en onbekenden. Insiders en outsiders. Leden 
en niet-leden. Vrijwilligers en oud-vrijwilligers. 
Voor- en tegenstanders van een MFA. Ouders, 
bezoekers, kinderen, buurtbewoners… Ongeveer 
92% van de mensheid. Bedankt voor alle lieve 
woorden, steun, enthousiasme, medeleven, 
energie, support, geloof, kritiek, positiviteit, 
applaus, berichten, gesprekken. Het heeft ons 
goed gedaan!

Bestuur, leiding, vrijwilligers en niet te vergeten alle 
kids van het JOC.

genomen van de Vierlingsbekers: (met vermelding 
van het aantal jaren als vrijwilliger)
Bets Roelofs (16), Leny Pennings (13), Maria en 
Gerrit Leijssen (12).
Ondertussen hebben zich alweer 9 nieuwe 
bezorgers zich aangemeld zodat de bezorging 
gewaarborgd blijft.
Voor meer informatie over Tafeltje Dekje als 
eventuele gebruiker of als bezorger kunt u contact 
opnemen met 
Elly Verdijk-Verbeeten: 0478-631235 / 06 
41307051 / ellyverbeeten@gmail.com
of Greet Buunen-van Dijk: 0478-852114 / 06 
43949278 / terge1234@gmail.com

Op de foto van links naar rechts: Leny, Bets, Gerrit 
en Maria.

Uitnodiging inloopavond 
nieuwbouw Achter het Vrijthof
 
Op donderdag 15 juli a.s. organiseert Jansen 
Bouwontwikkeling in samenwerking met de 
gemeente Boxmeer een inloopavond voor de 
laatste fase van de nieuwbouw Achter het 
Vrijthof.

Fase 4 omvat de afronding van het nieuwbouw-
plan met de ontwikkeling en de realisatie van 16 
appartementen waaronder ook drie penthouses en 
drie appartementen op de begane grond met een 
buitenruimte.

Fase 4 artist impression.

Op de voorgaande schetsontwerpen die ontstaan 
zijn vanaf circa 2009 zijn aanpassingen door-
gevoerd. Zo komen er bijvoorbeeld geen 
commerciële ruimten meer op de begane grond 
onder de appartementen. De nieuwe plannen kunt 
u inzien via projectwebsite www.achterhetvrijthof.nl 

Afscheid bezorgers Tafeltje Dekje

Tijdens de bijeenkomst met de vrijwilligers / 
bezorgers van Tafeltje Dekje, Donderdag 8-7, 
werd in de Pit Overloon afscheid genomen van 
4 bezorgers uit Vierlingsbeek en 6 bezorgers uit 
Overloon. Sinds lange tijd mocht er weer een 
bijeenkomst gehouden worden. Het afgelopen jaar 
was niet altijd even gemakkelijk vanwege Corona. 
Ook begin februari zorgde de sneeuw voor nogal 
wat extra overlast. Desondanks is het steeds 
gelukt om toch alle 7 dagen van de week, de 
warme maaltijden bij de gebruikers te bezorgen. 
Complimenten voor de bezorgers! Vanaf de Pit 
vertrekken er iedere dag 3 bezorgers, meestal 
met bijrijder, om hun route te doen (Overloon, 
Vierlingsbeek, Vortum-Mullem, Groeningen, 
Maashees en Holthees). Afscheid werd er 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

  

 
TE HUUR: ROYALE FEESTTENT 
 
Na roerige tijden zin in een examenfeestje of een 
buurtbarbecue? Huur een tent! Stichting Op De 
Tôffel heeft er een in de aanbieding: nu van 150 
voor slechts 100 euro. De tent is net zo groot 
gebleven (10x5 meter), is nog steeds geheel 
afsluitbaar en voorzien van verlichting. We bouwen 
‘m gratis voor je op en daarna is ie twee dagen voor 
jou. 
 
Mail of bel voor meer informatie of een reservering 
naar tent@opdetoffel.nl of 06.22268629. 
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Na roerige tijden zin in een examenfeestje of een 
buurtbarbecue? Huur een tent! Stichting Op De 
Tôffel heeft er een in de aanbieding: nu van 150 
voor slechts 100 euro. De tent is net zo groot 
gebleven (10x5 meter), is nog steeds geheel 
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‘m gratis voor je op en daarna is ie twee dagen voor 
jou. 
 
Mail of bel voor meer informatie of een reservering 
naar tent@opdetoffel.nl of 06.22268629. 
 

Gevraagd Hulp in de huishouding

Wij zijn op zoek naar iemand die 3 á 4 uurtjes 
in de week tijd heeft om bij ons te komen 
poetsen. (Vierlingsbeek)
Het liefst een ouder iemand. 
Heb je interesse voor meer info: 
06-10145635.

� adverteren
doet verkopen

en tijdens de inloopavond bekijken.
 
Tijdens de inloopavond is er een medewerker 
van Jansen Bouwontwikkeling en ook een verte-
genwoordiger van gemeente Boxmeer aanwezig 
voor het beantwoorden van vragen over het 
nieuwbouwplan.
 
Fysieke bijeenkomst
In verband met COVID-19 en de beschikbare 
ruimte in de Bibliobeek is aanmelden vooraf nood-
zakelijk. Per huishouden kan maximaal 1 persoon 
de inloopavond bezoeken.
Wij verzoeken u vriendelijk u per mail aan te 
melden via info@jansenbouwontwikkeling.nl o.v.v. 
inloopavond nieuwbouwplan Achter het Vrijthof te 
Vierlingsbeek.
 
Inloopavond Achter het Vrijthof
donderdag 15 juli a.s.19.00-20.30 uur
Bibliobeek, Vrijthof 16 te Vierlingsbeek

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in  
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact op 
via verhuur.joffershof@outlook.com of bel  
06-10506988. Voor verhuur van beamer, laptops  
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, bel 
Marius Cuypers, tel: 0478-631303. 
Voor overige zaken:
Voorzitter: voorzitter.joffershof@outlook.com
Penningmeester: adm.joffershof@outlook.com
Secretariaat:  secretariaatjoffershof@outlook.com
Zie ook onze website: www.joffershof.nl

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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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

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 www.gitaarschooldegitarist.nl

0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek
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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

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 
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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

Warme Bakker Degen
Reclame: 19 t/m 24 juli
 • Kersenvlaai € 7,95
 • Extra-/dubbeldonker meergr € 2,70
 • Ham-kaas croissant € 1,10

Reclame: 26 t/m 31 juli
 • ¾ Kersen yoghurtvlaai € 9,90
 • Wit meergranen mais € 2,70
 • Roomboter croissant  € 0,75

Reclame: 2 t/m 7 augustus
 • Abrikozenvlaai € 7,95
 • Bruin tarwebrood € 2,15
 • 4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Reclame: 9 t/m 14 augustus
 • Appelkruimelvlaai € 7,95
 • Wit meergranen waldkorn € 2,70
 • 4 Rozijnenbollen + 1 gratis € 0,75

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl
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BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

WIJ ZIJN STAAN (BIJNA!) DE HELE ZOMER VOOR U KLAAR.
M.U.V. WEEK 31, 32 & 33: DEZE WEKEN ZIJN WIJ OP VAKANTIE.

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

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Uw ramen met passie  
streepvrij schoon,  

dan ben ik de aangewezen persoon.

Voor info bel of app:  
06-11737689
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Belangrijke telefoonnummers:

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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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 
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Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

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

 

 
 

 
 
 
 
 

 

AANGEPASTE 
OPENINGSTIJDEN ZOMER:  

WEEK 32: GESLOTEN 

WEEK 33 en 34:                                      
MA t/m VR: 7.30-14.00 uur  
ZATERDAG: 9.00-12.00 uur 

 




