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dinsdag 17 augustus 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 15 11 augustus 2021

Een bijzonder afscheid met een 
feestelijk t(l)intje.

Op zondag 18 juli hebben we tijdens onze jaarlijkse 
brunch met vrijwilligers en bestuur van het Joffershof 
afscheid genomen van Annemie Raedts - van den 
Goor en Herman Reijnen.
De voorzitter Hanny Willems heette iedereen 
welkom en kon melden dat burgemeester van Soest 
aanwezig zou zijn tijdens de brunch in het kader 
van zijn afscheidstournee. Daarna richtte zij eerst 
het woord tot Herman, Hij was zeer veel jaren een 
vertrouwd gezicht bij Joffershof. Op maandag en de 
vrijdagavond draaide hij zijn diensten en als er in een 
weekend wat te doen was stond Herman altijd klaar 
om te helpen.
Herman had ook vaker goede ideeën om nog meer 
service te verlenen aan de bezoekers. Hij zou o.a. 
graag snacks verkopen, helaas is dat er nog niet van 
gekomen, ook mede door het wachten op verbouw /
uitbreiding van Joffershof.
Hanny bedankte namens het bestuur Herman heel 
hartelijk voor zijn jarenlange inzet met de daarbij 
horende enveloppe en i.p.v. bloemen dachten wij dat 
Herman een bierpakket meer kon waarderen. 
Daarna richtte Hanny het woord tot Annemie met de 
woorden: er is een tijd van komen en er is een tijd van 
gaan: in die tijd hebben we samen heel prettig samen 
gewerkt en veel meegemaakt maar wie kan dat 
beter vertellen dan Grad Willems waarmee zij 29 jaar 
geleden de herstart van het Joffershof heeft gemaakt.
Grad memoreert hoe dat toentertijd ging, Annemie en 
hij, samen met Lambert Colet en Marian Verstraelen 
werden benaderd door de wethouder Ronnes om het 
Joffershof nieuw leven in te blazen. Na lang en veel 
vergaderen werd het Joffershof in 1994 geopend en 
werd Annemie secretaris en Grad penningmeester.
Annemie heeft toen ook haar horecadiploma gehaald 
omdat we een horecavergunning nodig hadden. Ook 
voor Annemie de welverdiende envelop en voor Leon 
een boeket bloemen als man achter de vrouw.
Ondertussen was de burgemeester aangeschoven 
en wilde graag zijn aanwezigheid toelichten. Maar 
dat niet alleen: hij had nog een verrassing in petto en 
wilde Herman ook bedanken voor zijn tomeloze inzet 
voor het Joffershof.

Het bleef niet bij een dankwoord alleen, de 
burgemeester vond dat Herman de “Speld van 
Verdiensten” van de gemeente Boxmeer hem zeer 
zeker toekwam en vol trots liet Herman zich deze 
speld door de burgemeester opspelden. Applaus van 
alle aanwezigheden voor deze verdiende geste.

De burgemeester wilde ook graag Annemie 
bedanken voor haar jarenlange inzet voor het 
Joffershof maar dat niet alleen, zij heeft jarenlang de 
communie en kerknevendiensten gedaan, ze was 
betrokken bij de organisatie van de Koninginnedag, 
daarnaast was ze ook nog vrijwilligster bij de peuter-
speelzaal en nu al enkele jaren voorzitter van 
zangvereniging Joyful in Sambeek. Als je zoveel voor 
de gemeenschap hebt gedaan en betekent, dan is 
het niet vreemd dat het onze koning heeft behaagd 
dat Annemie opgenomen is in de Orde van Oranje 
Nassau en kreeg zij het welverdiende lintje opgespeld 
door de burgemeester. 

Annemie, haar man, kinderen en partners waren 
aangenaam verrast door deze blijk van waarde-
ring. Na alle mooie woorden van dank en felicitaties 
was het tijd voor een drankje en de brunch. waarbij 
zoals gezegd ook de burgemeester en zijn vrouw bij 
aansloten. 
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Van de Redactie:

• Een koninklijke onderscheiding voor 
Annemie Raedts en een gemeentelijke 
speld van verdienste voor Herman Reijnen! 
Bij hun afscheid van het Joffershof werden 
zij door de burgemeester in het zonnetje 
gezet. 

• De Bekse kermis is alweer ten einde. 
Anders dan andere jaren, maar we hopen 
dat onze inwoners zich toch als vanouds 
hebben kunnen vermaken.

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.

28 aug Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
4-6 sept Groeningse kermis 2021
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
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

Hulp nodig?
Zin in gezelschap?
Bel op maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 11.30 uur  0478-792011
Werkgroep Zorg nú voor later
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BEDANKT

Langs deze weg willen wij graag iedereen 
bedanken die ons 60-jarig huwelijk tot een 

onvergetelijke dag hebben gemaakt.
De vele kaartjes, bloemen en berichtjes 

waren overweldigend.

Toon en Mia Lenkens-Verblakt

ROZENKRANSGEBED

ZONDAG 15 augustus vieren we het feest 
van MARIA TEN HEMELOPNEMING.

Ter ere van dez feestdag bidden we op 
dinsdag 17 augustus het Rozenhoedje om 
19.00 uur in het Mariakapelletje onder de 

toren.

Ook op dinsdag 14 september om 19.00 uur 
komen we samen om de hulp en steun te 

vragen aan MARIA door het samen bidden 
van het Rozenhoedje.

Wij nodigen uw hiervoor van harte uit.

LITURGIEGROEP

VIERLINSBEEK          MAASHEES

Ik heb een boek geleend 
 uit de bibliotheek van het leven

maar ik heb het nu terug moeten geven

Geheel in haar eigen stijl is stilletjes van ons 
heengegaan ons mam en oma

Riet Cremers-Gooren
echtgenote van

Gerrit Cremers †

*Groeningen, 7 maart 1937
† Vierlingsbeek, 2 augustus 2021

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Grotestraat 84, 5821 AH Vierlingsbeek

De afscheidsdienst heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Koningsschieten dreigde in het 
water te vallen, maar we hebben 
een nieuwe koning!

Tijdens Pinksteren 2019, nu ruim 2 jaar geleden, 
werd er binnen ons gilde voor het laatst om het 
koningschap gestreden. Covid-19 gooide vorig 
jaar roet in het eten en ook dit jaar was het nog 
niet mogelijk om de activiteiten met Pinksteren 
door te laten gaan. 
Tijdens de bestuursvergadering van mei jl. werd 
er een gewaagde beslissing genomen (zo zal later 
blijken). De vooruitzichten zagen er goed uit en 
we bekeken de mogelijkheden om het afgelaste 
Koningsschieten, de huldiging van de jubilarissen, 
de Heilige Openluchtmis en het Koninginnebal 
alsnog door te laten gaan. We gingen voor het 
weekend van 17 en 18 juli. Vlak voor de zomer-
vakantie, maar na de versoepelingen van de 
Coronarichtlijnen (zoals het er destijds voorstond). 

Vol goede moed gingen de voorbereidingen van 
start.  Eén van de uitdagingen bleek het vinden 
van een koor te zijn. ’t Groenings Koor werd 
zoals gebruikelijk gevraagd om de mis muzikaal 
te ondersteunen. Alleen hadden zij vanwege de 
Coronapandemie nog niet gerepeteerd. Nadat 
zij het in overweging genomen hadden, bleken 
de risico’s te groot (er waren nog geen versoe-
pelingen gepland voor zangkoren) en hadden ze 
geen gelegenheid gehad om te repeteren. Om 
deze redenen hebben ze voor deze keer af moeten 
zeggen, wat zowel voor hen als voor het Gilde erg 
spijtig was. Dus op zoek naar een alternatief. Eind 
juni, na vele telefoontjes gepleegd te hebben, was 
er een koor geregeld. Het sopranenkerkkoor van 
Smakt-Holthees o.l.v. dirigent Toon de Jong met 
Harrie Kuenen op de keyboard zouden de H. Mis 
opluisteren.
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en om 12.45 uur stond het volledige terrein onder 
water.
Het bestuur heeft ’s ochtends ter plekke het 
besluit genomen om het Koningsschieten te laten 
plaatsvinden op het oude historische schietter-
rein!  Jaarlijks trekt het gilde voorafgaand aan het 
Koningsschieten op ‘De Lemse Kuul’ eerst naar het 
oude schietterrein aan de Voortweg om daar tradi-
tiegetrouw door alle leden een schot te lossen op 
de schutsboom die daar nog staat. Om het aantal 
schoten op dit terrein beperkt te houden, werd 
ervoor gekozen om het (jaarlijkse) schot door alle 
leden te laten vervallen en ook het jeugdkonings-
schieten tot een later moment uit te stellen. 
Binnen enkele uren werd alles verplaatst van de 
Lemse Kuul naar de Voortweg. Een hele logis-
tieke uitdaging, want op het oude schietterrein zijn 
geen voorzieningen. Voor onze leden was dat geen 
probleem. Denken in oplossingen kunnen ze als de 
beste. Er werd een bestelbus met koelingen voor 
de drankvoorraad neergezet, stroom kwam via de 
buurman. Een ‘bar’ werd ingericht. Een terras werd 
aangelegd met tafels en stoelen, want iedereen 
moest op 1,5 mtr afstand zitten volgens de corona-
maatregelen. Broodjes frikandel en hamburger 
werden een km verderop klaargemaakt en bezorgd 
op het schietterrein. Er stond zelfs een fiets klaar 
om naar de wc te gaan. Overal was aan gedacht. 
Top geregeld!

In 1981, exact 40 jaar geleden, werd er voor het 
laatst op het oude schietterrein om het koning-
schap gestreden. Frans Kusters ging destijds de 
boeken in als laatste koning op dit schietterrein. Er 
werd op dit moment dus weer historie geschreven 
op dit schietterrein.
Het was een heel spannende wedstrijd, mede 
omdat Sjef Versteegen voor de 3e keer koning 
zou kunnen worden en daarmee de keizerstitel 
van Jeroen Kuijpers zou overnemen. Dat is heel 
bijzonder en gebeurt niet elk jaar. Het is in het 
eeuwenlange bestaan van ons gilde nog maar 7 
gildebroeders gelukt om de keizerstitel te behalen. 

Jeroen Kuijpers is momenteel keizer sinds 2009. 
Uiteindelijk was het Maik Vloet die het 381e schot 
loste waarmee de ‘Covid’-vogel volledig naar 
beneden viel.  Er stond namelijk ‘Covid-19’ vermeld 
op de vogel. Maik Vloet is de nieuwe koning van 
ons gilde! In het verleden is Maik al 3x jeugdkoning 
en 3x koning geweest. 
Op ons schaduwrijk oud schietterrein hebben 

De versoepelingen kwamen eerder dan verwacht al 
in juni, maar al snel werden de maatregelen aange-
scherpt door het  stijgend aantal besmettingen 
waardoor we anderhalve week voorafgaand aan 
het weekend toch weer een aantal onderdelen van 
het weekend moesten annuleren. Dit alles in nauw 
overleg met de gemeente Boxmeer. De activiteiten 
die overbleven waren de reveille door de drumband, 
het koningsschieten en de H. Openluchtmis.
Het feestelijk moment voor de nieuwe koning, 
jeugdkoning(in) en de jubilarissen zal op een later 
moment alsnog volgen. Hoe dichter we bij het 
weekend kwamen, hoe spannender alles ging 
worden.
Alle seinen voor het Koningsschieten en de H. 
Mis stonden op ‘groen’ tot donderdags voor het 
weekend. Er komt ‘hoogwater’ aan! Hierdoor 
kwam het doorgaan van het Koningsschieten 
weer in gevaar. “Het zal toch niet zo zijn, dat 
het Koningsschieten alsnog letterlijk in het 
water gaat vallen?”, dachten we. En als het 
Koningsschieten niet door kan gaan, zou er ook 
geen H. Openluchtmis zijn. De Maas trad buiten 
haar oevers. Een spannende tijd voor heel veel 
bewoners in de buurt. Zuid-Limburg wordt een 
rampgebied en wij hier in het oosten van Noord-
Brabant moesten nog afwachten wat ons te 
wachten stond. 

Jaarvergadering 16 juli
Maar eerst stond op vrijdag 16 juli nog de jaar-
vergadering op de planning, want ook die kon in 
januari 2021 niet doorgaan. Tijdens de jaarver-
gadering vond er een bestuurswisseling plaats. 
Hoofdman (voorzitter) Theo Kuijpers en Deken 
(bestuurslid) Gert-Jan de Wijse wisselden van 
functie. Theo wenste Gert-Jan veel succes in zijn 
nieuwe functie van Hoofdman. Gert-Jan bedankte 
Theo voor het vele werk wat hij verzet heeft als 
Hoofdman (m.n. voor de gildendag in 2018) en 
echtgenote Bertie ontving een bos bloemen als 
dank voor haar inzet als rechterhand van Theo.
Café De Zandpoort is het ‘Gildehuis’ van ons gilde. 
Omdat de deuren inmiddels gesloten zijn van dit 
café, werden Albert en Truus Theunissen en Anita 
Martens-Theunissen bedankt voor de jarenlange 
gastvrijheid en inzet voor ons gilde.  
De vergadering werd afgesloten met de onzeker-
heid of het Koningsschieten de dag erna door zou 
kunnen gaan. 

Zaterdag 17 juli - Koningschieten
Om klokslag 07.00 uur trok de drumband door 
Groeningen (reveille), als aankondiging dat er die 
dag het Koningsschieten zou plaatsvinden. Maar 
of het koningsschieten door kon gaan, was op dat 
moment nog de grote vraag. Het water stond toen 
al wel op de weg bij het schietterrein, maar nog 
niet aan de ingang. Bij oud-koning Sjef Versteegen 
werd de drumband ontvangen voor een heerlijk en 
gezellig ontbijt. Het water steeg snel, om 10.00 uur 
stond de helft van het schietterrein onder water 
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we genoten van een gezellige en unieke middag 
Koningsschieten. Nadat de koning bekend was, 
trok het gilde naar de kapel waar gildebroeders 
Erwin Vousten en Marcel de Vos een aantal schoten 
losten als teken dat de nieuwe gildekoning bekend 
was. Daarna gingen we naar het Gildehuis, alwaar 
er een trom- en vendelhulde aan de nieuwe koning 
gebracht werd. Hierna vond het teren plaats. Om 
klokslag 0.00 uur moest de horeca dicht volgens de 
corona-maatregelen en daar hebben we ons dan 
ook netjes aan gehouden. 

Zondag 18 juli H. Openluchtmis
Om 7.00 uur vond de reveille van de drumband 
plaats. Dit keer werden ze uitgenodigd voor 
een ontbijt bij de nieuwe koning Maik Vloet. Om 
10.30 uur stond de Heilige Openluchtmis op het 
programma, welke volgens jarenlange traditie 
plaatsvond op het grasveld bij de Kapel. We 
hadden de mis dit jaar gepland op het schietter-
rein, zodat we alle bezoekers makkelijker konden 
registreren. Door het hoogwater moest de mis toch 
plaatsvinden bij de kapel. De nieuwe koning en de 
jubilarissen hadden een ereplaats tijdens de mis. De 
mis werd geleid door gildepriester Ruud Willemsen 
en muzikaal ondersteund door een sopranen-
koor. Gelukkig gooiden de weergoden geen roet 
in het eten en was het een zonnige prachtige 
openluchtmis. Na de mis trok het gilde naar het 
Gildehuis. Hier werd aan de nieuwe koning en de 
jubilarissen nog een uitgebreide trom- en vendel-
hulde gebracht. Daarna volgde er nog een gezellig 
samen zijn, wat afgesloten werd met het traditio-
nele teren.

We kunnen terugkijken op een mooi gildeweekend. 
Een weekend dat we niet snel zullen vergeten. 
Anders dan anders. Maar we kunnen zeggen dat 
het besluit om het Koningsschieten toch door te 
laten gaan een goede beslissing is geweest. 
Koningsschieten in corona-tijd, rekening houdende 
met de geldende corona-maatregelen, is gelukt: we 
hebben een nieuwe Koning: Maik Vloet. Proficiat!
Aan alle leden, vrijwilligers, overige betrokkenen 
en aanwezigen die hiervoor hebben gezorgd: onze 
dank is supergroot. We laten ons niet uit het veld 
slaan door wat tegenslagen. Alles wat nu niet heeft 
kunnen plaatsvinden zullen we op een ander tijdstip 
weer inhalen. Hopelijk zonder waterschade en 
virussen!

POL VAN BOEKEL,  
ONZE MAN IN EUROPA 

Tijdens het onlangs gehouden EK voetbal 
heeft onze Bekenaar Pol van Boekel weer 
een belangrijke plek ingenomen in het arbi-
trageteam van topscheidsrechter Björn 
Kuipers. In 2012 heeft Globaal reeds een artikel 
geplaatst van Pol (toen met vader Jos) naar 
aanleiding van het EK voetbal in Polen en 
Oekraïne. Tijd dus voor een update!
 
Ter herinnering een korte opsomming van de 
loopbaan van Pol:
1999 opleiding afgerond en begonnen met het 
leiden van wedstrijden in de 5e en 6e klasse Zuid 2.
2003 stap naar Betaald Voetbal gemaakt.
2005 officiële debuut in de Eredivisie.
2008 Scheidsrechter Internationaal (FIFA scheids-
rechter) geworden
Sinds 2011 maakt Pol onderdeel uit van Bjorn z’n 
team. In het begin was hij zijn vaste 4e official, 
daarna scheidsrechter op de achterlijn en sinds 
een paar jaar zijn vaste VAR.
Samen hebben ze o.a. de finale Champions 
League gedaan, 2x finale Europa League en 3x 
een EK.

VAR (Video Assistant Referee) 
Letterlijk betekent het video assistent scheidsrechter.
Jaren geleden was de KNVB een voorloper van 
videoarbitrage in het voetbal. Ze zijn in Nederland 
gestart met een projectgroep waar iedere actieve 
scheidsrechter Betaald Voetbal zich voor kon 
aanmelden. Velen dachten dat het verloren tijd en 
energie zou zijn omdat videoarbitrage volgens hen 
nooit onderdeel uit zou gaan maken van het voetbal. 
Pol wilde er wel voor gaan omdat het hem interes-
sant leek en hij er nooit dommer van zou worden 
door aan dit project deel te nemen. Ze zijn hier in 
Nederland eerst offline gaan werken, wat betekent 
dat de VAR nog niet in verbinding stond met de 
scheidsrechter. Deze ervaringen werden gedeeld met 
de FIFA en met andere landen en die zagen in dat de 
videoarbitrage absoluut een meerwaarde had.
Ze kregen vervolgens toestemming om bij een beker-
wedstrijd (Ajax-Willem II) voor het eerst online te 
werken en Pol had daarbij de eer de VAR te mogen 
zijn. In die wedstrijd heeft hij toen de scheidsrechter 
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van dienst (Danny Makkelie) geadviseerd een gele 
kaart te wijzigen naar rood en de allereerste ingreep 
van de VAR in Europa was een feit!
Toen gaf de VAR dus nog advies aan de 
scheidsrechter met betrekking tot rode kaarten/straf-
schoppen/doelpunten. Jaren later is het scherm bij 
het veld geïntroduceerd.
Inmiddels is de VAR niet meer weg te denken uit het 
voetbal en heeft de KNVB daar dus een grote en 
belangrijke rol in gespeeld.
Inmiddels behoort Pol tot één van de meest ervaren 
VAR’s van Europa.

Teamvoorbereiding
Als ze een aanstelling kregen in de Champions 
League vorig seizoen, ging Pol als VAR mee naar de 
speelstad. Dan maakte hij dus de hele voorbereiding 
mee samen met de mannen op het veld. Afgelopen 
EK was dat niet het geval en zat hij het gehele 
toernooi in Nyon, Zwitserland. 
Hij miste daardoor dus de voorbereiding, de 
wedstrijdspanning, de gezelligheid, de euforie en/of 
teleurstellingen.
Pol geeft aan dat het van de éne kant wellicht 
juist goed is wanneer je als VAR op grote afstand 
zit, omdat je als VAR moet handelen naar wat je 
ziet en niet als vriend van de scheidsrechter. Toch 
vond Pol het wel erg jammer dat hij vanuit Nyon 
zijn wedstrijden moest doen en zodoende niet de 
spanning kon voelen die de mannen op het veld 
voelden en ook de sfeer in en rondom het stadion 
niet meekreeg.
Pol werkt al ruim 10 jaar samen met Bjorn en zijn 
assistenten en ze weten inmiddels precies wat ze 
aan elkaar hebben en wat hun taken zijn om het team 
zo optimaal mogelijk te kunnen laten presteren. Dat 
Bjorn en zijn mannen de finale van het EK hebben 
mogen doen heeft Pol dus ook veel voldoening 
gegeven, omdat de finale hun doel was toen ze op 7 
juni op het vliegtuig stapten. 
Een klein smetje was dus wel dat hij de felicita-
ties van deze geweldige prestatie pas de dag erna 
persoonlijk kon overhandigen toen ze elkaar na 5 
weken weer zagen op Schiphol.
Ze hebben op Schiphol met team Kuipers, hun 
vrouwen en kinderen de 5 weken afwezigheid mooi 
en passend afgesloten.

5 weken werken als VAR
In Nyon verbleven ze met een stuk of 20 VAR’s in 
een fantastisch mooie omgeving met zicht op de 
Mont Blanc en het meer van Geneve op 10 minuten 
fietsen.
Ze werden 2x per week getest op Corona en 
hoefden o.a. daardoor niet in de bubbel te blijven.
De wedstrijden werden gedaan vanuit het hoofdkan-
toor van de UEFA waar ze 4 werkplekken voor de 
VAR hadden gecreëerd. Bij iedere wedstrijd werden 
4 VAR’s aangesteld waarbij 1 hoofdVAR, 1 assistent 
VAR, 1 VAR die zich vooral bezighield met buiten-
spel (dit was iemand die op het veld functioneert 
als assistent-scheidsrechter) en 1 supervisor (die let 
vooral op de procesgang en of de 3 andere VAR’s 
niks vergeten te bekijken. Een soort controlfunctie 
dus zeg maar).
Persoonlijk vindt Pol de rol van hoofdVAR de meest 
uitdagende.

Pol is dus 5 weken daar geweest en hij zal eerlijk 
toegeven dat heus niet alle dagen even uitdagend 
waren en hij ook heus wel momenten gehad heeft 
van verveling.
Zeker op dagen waarbij hij geen wedstrijd had of op 
dagen waarop er überhaupt niet gevoetbald werd 
leek de dag wel 2x zo lang.
Maar op zo’n momenten zei hij tegen zichzelf dat hij 
vooral niet mocht klagen en keek hij liggend op zijn 
bed maar weer naar rechts waar hij het speelschema 
van het EK had hangen en de finale groot omcirkeld 
had. Dat was het doel, daar hadden ze/had hij 
jarenlang naar toegeleefd en hard voor gewerkt.
’s Morgens werd er door de VAR’s getraind (loop-
training, fitnesstraining, soms ook een ritje op de 
mountainbike), want de aanwezige VAR’s daar zijn 
allemaal nog actieve (assistent-)scheidsrechters en 
een paar weken na het EK begint het nieuwe seizoen 
alweer.
De middag kon Pol vaak zelf invullen en soms 
hadden ze een bijeenkomst met clips als voorberei-
ding of als evaluatie.
Dat zelf invullen bestond bij Pol vaak uit een fiets-
tochtje op de mountainbike samen met Kevin Blom, 
zijn Nederlandse collega daar. Onderweg pikten 
ze dan een terrasje in Nyon of in een Frans dorpje 
net over de grens. Ze hebben dus vele kilometers 
gemaakt in die 5 weken daar.
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’s Avonds keken ze voetbal met zijn allen of als er 
geen voetbal was gingen ze uit eten met een groepje, 
want na een paar weken vaak hetzelfde hotelvoedsel 
wilde hij zichzelf ook wel eens kietelen met een lekker 
diner.
Ook daarom vindt Pol dat hij eigenlijk helemaal 
niet mag klagen als je zo de dag door kunt en mag 
brengen.
Ze hadden met team Kuipers dus één doel en dat 
was de finale. Om die te bereiken ben je uiteraard 
afhankelijk van vooral eigen prestaties, maar ook van 
prestaties van con-collega’s en het Nederlands elftal.
Nederland en Duitsland gingen er beiden vrij vroeg 
uit en het is dan, denkt Pol, ook geen toeval dat er vrij 
vaak Nederlanders en Duitsers aangesteld werden in 
de eindfase van het toernooi.
Dat zal uiteraard ook met de prestaties van het 
arbitrageteam te maken hebben gehad, maar de 
uitschakeling van het Nederlands elftal was voor team 
Kuipers achteraf absoluut niet nadelig.
Dat team Kuipers, met Pol als assistent-VAR, werd 
aangesteld voor de finale hebben ze samen “gevierd” 
tijdens een videocall.
Pol is vooral superblij voor deze mannen dat ze de 
finale van het EK hebben gekregen en deze uitstekend 
hebben geleid. Dit hebben ze verdiend na al die jaren 
presteren op Europees topniveau!
Pol kijkt daarom terug op een geslaagd toernooi. Vooral 
uiteraard vanwege het succes met team Kuipers.

Contact houden met het thuisfront.
Pol bleef op de hoogte van wat er thuis allemaal 
gebeurde door regelmatig even te bellen of te 
appen. Achteraf lijken de 5 weken voorbij gevlogen, 
maar Pol zou liegen als hij niet momenten heeft 
gehad dat hij liever thuis was dan daar zat. 

Toekomst
Internationaal leidt Pol geen wedstrijden meer. Als hij 
aangesteld wordt in het buitenland, dan is dat dus 
als VAR. Hij heeft nog steeds motivatie genoeg om 
als scheidsrechter door te gaan hier in eigen land. Hij 
wordt binnenkort 46 jaar en hopelijk kan hij nog een 
paar jaar mee.
Als VAR is het fysieke aspect uiteraard minder van 
belang. Ook in deze functie voelt hij nog voldoende 
uitdaging en dus hoopt hij als VAR nog meer (inter)
nationale successen te beleven.

Tot slot….
Als (video)scheidsrechter krijgt Pol uiteraard ook af 
en toe minder leuke kritieken en hij geeft aan dat het 
dan altijd fijn is als je dorpsgenoten met je meeleven 
en je een hart onder de riem steken.
Daarnaast merkt Pol dat velen erg geïnteresseerd 
zijn in wat hij doet en waar hij aangesteld wordt.
Daarom is hij iedereen dankbaar voor alle steun en 
medeleven!! 

Ondanks dat we ons midden in onzekere tijden bevinden, kijken wij zeker vooruit 
naar de Keieschieters Jubileummaand. Met daarin een Kei-mooi programma 
tijdens de feestavond op 27 november te Concordia Vierlingsbeek. Weekenden 
voorafgaand aan de feestavond zijn de jubileumreceptie en reünie gepland. 
Voor de Grandioze Feestavond is het nodig om kaarten te bestellen, deze zijn 
vanaf NU verkrijgbaar via www.dekeieschieters.nl. Het programma is natuurlijk 
al een hele poos bekend, maar daardoor zeker niet minder leuk! De Feestband 
Wirsindspitze, Bjorn&Mieke en DJ Jan Smit gaan er samen met jullie een onverge-
telijke avond van maken.



8

“Het zijn echt hele mooie ideeën, 
wanneer gaan we beginnen?”
Met deze cliffhanger van een inwoner, die 
veel applaus ontving, eindigde de presentatie-
avond op 4 augustus j.l. in de Laurentiuskerk 
waarin de eerste schetsen van het ‘nieuwe’ 
durpshuus door architect Bart van den Hork 
(https://eharchitecten.nl/) aan het dorp werden 
gepresenteerd.
 
We geven hieronder een samenvatting van de 
presentatie, die overigens(met tekeningen) in zijn 
geheel te zien is op: www.durpshuus-vierlings-
beek.nl
De benaming MFA wordt voorlopig vervangen 
door het nieuwe durpshuus.
De locatie van het kerkgebouw is een icoon in het 
dorp
Het kerkgebouw leent zich functioneel in de 
basis vrij goed voor een multifunctionele accom-
modatie. En allereerst is een kerkgebouw in het 
algemeen en dit gebouw in het bijzonder een 
icoon in het dorp. Door de uitgesproken toren 
is het een stedenbouwkundige markering. Van 
verre herkenbaar en wetende dat het de toren 
van Vierlingsbeek is. De ligging in combinatie met 
het plein is het hart van het dorp. Bereikbaarheid 

en parkeren zijn vanzelfsprekend zo goed als in 
voorzien.
Zoals voorheen de katholieke kerk een centrale 
rol had in de plaatselijke parochie zo kan het 
nieuwe durpshuus een centrale rol krijgen in de 
Vierlingsbeekse samenleving.

Het nieuwe concept
Het nieuwe durpshuus gaat onderdak bieden 
aan een groot scala van gebruikers en functies. 
Het gebouw dient de dynamiek van verande-
rende behoeften aan te kunnen. Het is dé plek 
waar een veelheid aan sociale, culturele, educa-
tieve, sportieve en maatschappelijke activiteiten 
worden ontplooid om samenhang en leefbaar-
heid in Vierlingsbeek en Groeningen te versterken 
en te ontwikkelen. Waar jong en oud kan groeten, 
ontmoeten, vieren en herdenken met een lach en 
een traan.
Het ontwerpconcept bestaat uit vier 
uitgangspunten:
• De entree wordt verplaatst naar zijde 

Vrijthofplein.
• Er komt een transparante verbinding tussen 

Vrijthofplein en het nieuwe indoor dorpsplein
• Er worden diverse nieuwe zalen en een kelder 

ingebouwd
• Op de begane grond en de 1e verdieping 

wordt een omloop gecreëerd. 

Het concept bestaat uit het maken van een indoor 
dorpsplein (de grote zaal) met daaromheen zalen, 
een foyer, een omloop op 2 verdiepingen en faci-
litaire ruimtes. De relatie tussen het Vrijthof, het 
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buiten dorpsplein, en het indoorplein is hierbij 
wezenlijk. Tussen indoorplein en Vrijthof ligt de 
foyer met het buitenterras/balkon. De wand 
tussen het indoor dorpsplein en de foyer is deels 
transparant om zo te functioneren als een ontmoe-
tingsplek aan het plein. 

Inbouwen
Om het nieuwe durpshuus in de bestaande kerk 
te implementeren moet het gebouw aangepast 
worden. Het idee is om het durpshuus in het 
bestaand gebouw in te bouwen met respect voor 
de hoofdvorm van het gebouw. Daarmee wordt 
enerzijds recht gedaan aan de historie van het 
gebouw en worden kosten beperkt. Aan de noord-
zijde worden architectonische erkers in een drietal 
bogen ca 3 meter uitgebouwd. Aan de gevels 
worden kozijnen vervangen en ramen vergroot. 
In het dak worden lichthappers aangebracht. Met 
deze ingrepen wordt er veel daglicht tot diep in het 
gebouw binnengebracht. 
Verder worden er op twee verdiepingen zalen 
gecreëerd, komen er begaanbare trappen, een lift, 
en een onderkelderd podium. 

De vervolgstappen:
Ideeën en opmerkingen van de toekom-
stige gebruikers en alle dorpsgenoten op de 
eerste schetsen zijn hartelijk welkom. Deze 
worden (zoveel als mogelijk) geïntegreerd in de 
vervolgschetsen.
De komende weken wordt hard gewerkt aan de 
totstandkoming van een organisatiestructuur voor 
en van het nieuwe durpshuus, een investerings- en 

exploitatiebegroting.
Uiteindelijk zal de raad van de Gemeente Boxmeer 
op 14 oktober 2021 over de uitgewerkte plannen 
een beslissing nemen.
Het blijft een kwestie van dromen, denken, durven, 
doen en doorzetten! 

Voor vragen, reacties en info: 
www.durpshuus-vierlingsbeek.nl
Durpshuusvierlingsbeek@gmail.com

Met vriendelijke groet
Dorpsraad/KerngroepDurpshuus i.o.

KIENDATA KBO

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 13 en 27 augustus Aanvang: 13.45 uur

BEZOEK KEVELAER
Helaas hebben we moeten besluiten dat het 
bezoek aan Kevelaer niet kan doorgaan. De regel-
geving rondom corona zijn aangescherpt, ook in 
Duitsland, waardoor we deze moeten annuleren.
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ZEV, de doorstart komt in zicht (1)

Beste mensen uit Vierlingsbeek en omgeving,

In 2020 vierde Zangroep Evergreen Vierlingsbeek 
hun 50-jarige jubileum! En wie had kunnen 

vermoeden dat het zo zou lopen in het afgelopen 
jaar. Hoe klein het Corona virus ook was en is, de 
effecten op de samenleving zijn enorm geweest. 
Vrijwel iedereen is wel op een of andere manier 
getroffen, door ziekte of verlies van bekenden 
of naasten, door inkomstenderving of verlies 
van baan. En ja, ook de zaken die het leven zo 
aangenaam maken zoals samenzijn met vrienden 
en familie, gezellige uitstapjes, lekker terrassen, 
samen sporten, op vakantie en samen je hobby 
beoefenen. En dat laatste trof ons als zanggroep 
natuurlijk in het bijzonder. Daarbij kwam nog dat 
het beoefenen van deze op het eerste oog toch 
onschuldige hobby ook nog in het nieuws kwam 
als mogelijk bron van verspreiding van het virus. 
Dus voorzicht was geboden en zo is ook onze 
vereniging daarmee omgegaan.

Helaas zijn de activiteiten die we hadden gepland 
voor het jubileum op de langere baan geschoven. 
Maar zoals een goed gezegde, wat in het vat zit 
verzuurd niet. Wij wachten rustig af op betere 
tijden en bereiden ons zo goed mogelijk voor op 
de doorstart. En dan pakken we de draad weer op 
en vieren ons 51- of 52-jarig jubileum. 

ZEV heeft allesbehalve stilgezeten. Tijdens de 
eerste lockdown zijn we gaan experimenteren met 
het gebruik van Zoom, inmiddels bij velen bekend. 
Daarmee lukte het niet om samen te zingen, maar 
we hebben wel een perfecte formule gevonden 
om nieuwe nummers te oefenen. Dirigente Nancy 
Meijer heeft enorm veel voorbereiding gestoken 
in het inspelen van oefentracks en het geven van 
deel repetities. Dan doen we met wisselende 
stemgroepen, telkens 2 stemgroepen per oefen-
uur. Daarmee bleven we elkaar gelukkig, zij het 
digitaal, ontmoeten en konden we effectief werken 
aan ons repertoire. Liefst 12! nieuwe nummers 
hebben we al ingestudeerd en er volgen er nog 
een paar.
Het is als een koe die in het voorjaar weer in de 
wei mag, zo voelen we ons een beetje. Zo graag 
willen we weer gaan zingen, elkaar ontmoeten en 
samen zijn. Maar nu dus nog even een pas op de 
plaats, voorzichtig nog in ons dagelijks leven, een 
mondkapje nog bij de hand en wachten wellicht 
op de laatste vaccinatie. 

Zou jij ook weer willen zingen? Eigenlijk is nu een 
perfect moment om aan te sluiten bij ZEV, we 
beginnen namelijk met vele nieuwe nummers en 

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 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
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur 

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 alleengaanden 
 1e zondag van de maand om 14.00 u.
 in het Joffershof
 Info 632028

Voor meer info kijk op onze website:  
www.kbo-vierlingsbeek.nl
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Nieuw in Groeningen: 
Autobedrijf Livron;  
jouw persoonlijke autobedrijf!

Mijn naam is Paul School en recent ben ik 
gestart met een nieuw autobedrijf op de 
Hultenhoek 1 in Groeningen (het voorma-
lige pand van mijn vader, Bouwbedrijf A.G. 
School). Via deze weg wil ik mijzelf en mijn auto-
bedrijf aan de inwoners van Groeningen en 
Vierlingsbeek introduceren. Ik ben 34 jaar, vader 
van twee zoontjes en al lang samen met mijn 
partner Ilke Zegers, welke op ons woonadres 
gastouderopvang ’t Hoedje runt.

Ik maak het verschil door het persoonlijke 
contact met mijn klanten. Persoonlijk contact 
zorgt immers voor een goede klantrelatie. Een 
goede klantrelatie zorgt ervoor dat ik de werk-
zaamheden en/of advies zo optimaal mogelijk 
op jouw persoonlijke situatie én budget af kan 
stemmen. Daarnaast vind ik transparantie een 
belangrijke factor: je weet altijd wat de kosten 
zijn voordat er aan de werkzaamheden wordt 
begonnen, maar vooral ook waaróm de werk-
zaamheden worden uitgevoerd. Het is tevens 
belangrijk dat mijn klanten weten wat zij in de 
nabije toekomst mogelijkerwijs aan onderhoud 
of reparatie aan je auto of bedrijfswagen mag 
verwachten. Zo kom je niet voor verrassingen te 
staan.

Je kunt bij Autobedrijf Livron terecht voor APK- en 
onderhoudswerkzaamheden, reparaties, aircoser-
vice, de aankoop van je volgende auto, maar ook 
als je juist je auto wilt verkopen. Maar je bent ook 
van harte welkom voor advies, even sparren of 
gewoon kennismaken. Mail, app, bel gerust!

Je bent van harte welkom.
Meer weten over mijn diensten, 
occasions en hoe ik werk?
www.autobedrijflivron.nl

Autobedrijf Livron - Paul School
Hultenhoek 1 (5826 AE) Groeningen
paul@autobedrijflivron.nl \ 06-43000889 

Het wielerweekend Van Vriethof tot Vriethof nadert 
met rasse schreden. 

Tijdens de eerste editie van deze nu al gedenk-
waardige wielertocht, die plaatsvindt op zaterdag 
28 en zondag 29 augustus, werken ruim zeventig 
wielrenners met roots in Vierlingsbeek en 
Groeningen zich in het zweet om van het  illustere 
Vrijthof in het  Brabantse Vierlingbeek naar het net 
zo illustere Vrijthof in het Limburgse Maastricht te 
pedaleren. 

De starschot op zaterdag 28 augustus klinkt om 
9.30 uur op het Vrijthof in Vierlingsbeek, waarna de 
eerste groep naar het zuiden vertrekt. Na de tocht 
van circa 125 kilometer overnachten de deelne-
mers in accommodaties in en om Maastricht. De 
finish op zondag 29 augustus wordt rond 14.30 
uur verwacht. Dan zullen de renners groepsge-
wijs de finishlijn op het Vrijthof van het wielerdorp 
Vierlingsbeek passeren, waarna ze bij Herberg 
Thijssen gezamenlijk kunnen terugblikken op deze 
eerste editie. Tevens worden dan de winnaars 
van een aantal wielercategorieën, zoals de beste 
klimgeit, onder het genot van een hapje en een 
drankje en muziek van een dj bekendgemaakt. 

Natuurlijk kunnen de renners niet zonder hun fans. 
Supporters van een lokale wielerheld of wieler-
helden, zijn van harte welkom bij de zondagse 
finale van Van Vriethof tot Vriethof.  De wieler-
cracks die deelnamen aan dit wielerweekend gaan 
naar verluidt ook maar wat graag met iedereen op 
de foto en zullen desgewenst ook handtekeningen 
uitdelen. 

Voor meer informatie/ vragen mail  
ronvandaal71@gmail.com of wljlamers@ziggo.nl. 

het combo kan ook haast niet wachten om weer 
bij het koor aan te sluiten. In ons 2de deel van de 
3-luik wat meer over onze overlevingstechnieken 
tijdens de lockdown en een vooruitblik op een 
nieuwe start. Is je interesse gewekt om ook bij ZEV 
te zingen? Neem dan contact met ons op via mail: 
secretariaat@zevzingt.nl 
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Het Hemd van het lijf van….. 

Jeanne Henckens 
Ze neemt afscheid van het 
onderwijs.

Op uitnodiging van het toenmalig schoolbestuur 
heeft Jeanne gesolliciteerd naar de functie van 
kleuterleidster. Tegenover een voltallige sollicitatie-
commissie (die bestond uit hééél veel personen) 
heeft ze kunnen laten zien wat ze in haar mars 
had. Dat bleek voldoende, want ze werd aange-
nomen. Dat was volgens haar in 1977. Dit was haar 
start in het Vierlingsbeekse en ze is hier niet meer 
weggegaan. Nu, na 44 jaar, is de tijd gekomen om 
afscheid te nemen.

Het werken met kinderen heeft haar altijd enorm 
veel energie gegeven!
De verwondering, onbevangenheid, eerlijk-
heid en natuurlijk de ontwikkeling die kinderen 
doormaken…. fantastisch om dit mee te mogen 
maken en dat ze dit als juf heeft mogen bege-
leiden. Het kijken naar kinderen en zien wat ze nodig 
hebben en dat dan te kunnen bieden is en blijft 
fantastisch mooi werk. Lang niet altijd even gemak-
kelijk, maar wel heel dankbaar werk. Heel veel 
kinderen heeft ze in de groep gehad en nu brengen 
diezelfde kinderen hun kind(eren) weer naar school. 
De ouders van toen zijn nu de opa’s en oma’s. De 
cirkel is rond. 
Inmiddels heeft ze alle groepen wel gehad, maar 
een voorkeur heeft ze niet echt. Elke leeftijdsgroep 
heeft zo zijn charmes. 

Na 8 jaar kleuters te hebben begeleid is Jeanne 
overgestapt naar groep 8. Een hele overgang, 
maar ook dit was een super ervaring. Een nieuwe 
uitdaging, daar was ze aan toe. Tegelijkertijd is ze 
toen gestart als remedial teacher. Hiervoor heeft ze 

HERTOGENTOREN

Eeuwen lang stond deze imposante  
Hertogentoren in Groeningen, gebouwd tussen 
1400 en 1500: het precieze bouwjaar is niet 
bekend.  Het gebouw vormde soms een geheel 
met kasteel de Voort, maar er zijn ook hele 
periodes dat het apart werd bewoond.  Beide 
gebouwen waren dan in het bezit van verschil-
lende adellijke lieden die er gewoond hebben. 
Dat blijkt uit de vele akten van de Schout en 
Schepenen die er gemaakt zijn. Hieruit kun je wel 
concluderen dat beide gebouwen redelijk kort bij 
elkaar stonden.
In 1807 zou dit gebouw zijn gesloopt, het was 
waarschijnlijk vervallen en te duur om op te 
maken. In die tijd zijn vele kastelen gesloopt, 
omdat ze te duur werden in onderhoud. Maar 
slopen zonder sporen achter te laten, terwijl men 
in die tijd niets weggooide !!!!
Vanaf 1806 waren Kasteel de Voort en de 
Hertogentoren het eigendom van Hendrik Ris en 
Hendrina Fransen. Hendrina kwam uit de grote 
familie Fransen met vele bekende smeden. 
Volgens de koopakte lag de Hertogentoren 
ten noorden van de huidige Voortweg, toen 
Groeningse Heidijk genoemd. Heel lang lag er 
maar een huis aan die zijde van de weg en dat 
was de smederij van Harrie Fransen. Bij nader 
inzien is die gebouwd tussen 1810 en 1820. De 
eerste bewoner was een broer van Hendrina 
Fransen, Petrus Fransen, bijgenaamd “de Spin” 
vanwege zijn ijver. Hij was ook een smid. Het ligt 
dus voor de hand om aan te nemen dat Petrus 
de Hertogentoren verbouwd heeft tot een woning 
en smederij. Dit met behulp van de stenen en 
balken uit de Hertogentoren. In het huis is dat nog 
steeds te zien, zeer oude balken die in 1810/1820 
al oud en gebruikt waren. Er hebben sindsdien tot 
ongeveer 1973 steeds smeden gewoond: eerst 
dus Petrus, toen zijn zoon Hendrikus, daarna 
diens zoon Peter  Christiaan en ten tenslotte zijn 
zoon Harrie (Hendrikus). Beter bekend als Harrie 
de smid. Hiermee is een 200 jaar oude vraag 
opgelost. De Hertogentoren is niet verdwenen 
maar omgebouwd naar een woonhuis met 
smederij.

Jan Hendriks.
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een viertal jaren verschillende cursussen gevolgd. 
Het werken met kinderen in kleine groepjes was 
een nieuwe ervaring. De sprongen die kinderen 
vaak maakten met dat kleine beetje extra begelei-
ding/aandacht was geweldig. Helaas werd er steeds 
meer bezuinigd in het onderwijs en de extra gelden 
verdwenen. Na de periode van RT is ze begonnen 
als intern begeleider. Hierbij coachte ze collega’s 
hoe om te gaan met bepaalde problematieken van 
kinderen binnen de groep.
Op een gegeven moment (na jaren) werkte ze vooral 
met “papieren” kinderen. Dit was niet waarom ze 
voor het onderwijs had gekozen. Na lang nadenken 
heeft ze de keuze gemaakt om weer als groepsleer-
kracht aan de slag te gaan. Ook dit was een goede 
beslissing. 

Onderwijs is verandering. Onderwijs staat nooit 
stil. Het was natuurlijk niet altijd even gemakke-
lijk, maar je groeit mee. Haar instelling is altijd heel 
positief geweest. Overal liggen kansen en die moet 
je grijpen. Nu staat basisschool Laurentiushof aan 
de start van weer een nieuwe fase. Een mooie, ook 
lastige uitdaging, die heel veel kan brengen.
Het was best aanpoten om alle vernieuwingen 
binnen de digitalisering bij te kunnen benen. Jeanne 
merkt wel dat ze de laatste jaren een beetje achter 
is gebleven bij de jongere collega’s, maar dit was 
voor haar geen probleem. De kids in de klas konden 
haar super goed helpen als ze het niet wist. 
De digitalisering biedt enorm veel mogelijkheden 
binnen het onderwijs. Je haalt de wereld als het 
ware binnen. Hoe mooi is dat!

De corona-pandemie was een “leerzame” periode. 
In het begin was het natuurlijk zoeken hoe kinderen 
thuis te bereiken, maar het was heel mooi om te 
doen. Ook om te zien hoe blij kinderen waren als ze 
hun groepsgenootjes weer zagen, ook al was dit via 
een schermpje. Uiteindelijk heeft het nog best lang 
geduurd en natuurlijk was het anders dan normaal. 
Toch heeft het voor de meeste kinderen geen 
nadelige gevolgen gehad.
Het online vergaderen met collega’s vond ze minder 
gemakkelijk. Praten via een schermpje, waarbij 
je elkaar amper kunt zien is niet fijn. Je mist de 
lichaamstaal, het groepsgevoel, de omgeving, 
het contact. Het is allemaal gelukt en ook dit was 
leerzaam.

De hoogtepunten uit haar loopbaan zijn voor Jeanne 
kleine, alledaagse dingen, zoals een knuffel, een 
duim omhoog, een compliment, een big smile, een 
kusje, een zwaai en ga zo maar door. 

Het was wel haar wens om te eindigen bij de 
kleuters. En stiekem geniet ze van deze kleintjes 
misschien nog wel het meest. 
Als kers op de taart heeft Jeanne dit laatste school-
jaar een enorm leuke groep kinderen mogen 
begeleiden. Het speciale hieraan maakte dat ze dit 
samen met Elly heeft mogen doen. Ze hebben bij 

elkaar in de klas gezeten op de opleiding KLOS en 
ze zijn al 42 jaar collega’s. Jeanne heeft hier enorm 
van genoten en vindt het een fantastische afsluiting 
van haar loopbaan

Laatste schooldag
Dit was een fantastisch mooie dag. Het was een 
warme deken, zeker toen ze in de speelzaal waren 
met alle kleuters en directe collega’s…om nooit 
meer te vergeten. Een grote bloemenzee kregen ze 
mee. Dat moment daar in de speelzaal, dat raakte 
Jeanne echt diep in haar hart. 
Lieve kaartjes, kleine, persoonlijke cadeautjes… dat 
komt binnen. 
Na school was er een intiem afscheidsfeestje met 
het team. Ook hiervan heeft ze genoten. Een hele 
mooie afsluiting. Het zit erop!

En nu?
Allereerst gaat ze even van de vakantie genieten. 
Per 1 september is het dan zo ver. 
De invulling van haar vrije tijd:
Graag wil ze een cursus Italiaans gaan volgen. Ze 
houdt van het land in alle opzichten!
Ze wil meer tijd in de keuken gaan doorbrengen: 
koken en bakken. Tenminste… ze wil een poging 
wagen.
Lezen, lezen en nog eens lezen.
Sporten, wandelen, fietsen.
Meer tijd voor haar familie.
Weekendjes weg.
Buiten het hoogseizoen op vakantie gaan.
Genieten van de vrije avonden.
En haar eigen kledinglijn ontwikkelen. 
Vrienden zeggen tegen haar dat ze het nog veel 
drukker krijgt dan toen ze aan het werk was. Ze zal 
het gaan ervaren.

Tot slot
Jeanne wil alle kinderen bedanken dat ze hun juf 
heeft mogen zijn.
Ze wil alle ouders bedanken dat ze de juf van hun 
kind(eren) heeft mogen zijn.
Ze wil alle (oud-)collega’s bedanken voor de fijne 
samenwerking.
Wat heeft ze al die jaren genoten van hen allemaal. 
Ze gaat dit zeker missen, maar ze krijgt er andere 
dingen voor terug.

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen

De lege flessen actie bij de plus heeft het mooie 
bedrag van 253,75 euro opgebracht.
Wij willen graag iedereen bedanken

Wij zullen het goed besteden
Bedankt

Zonnebloem    Vierlingsbeek    Groeningen
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het interessant om onder leiding deze wandeling 
door hun dorp te maken en veel achtergrondinfor-
matie te krijgen.
Nu er weer meer mogelijk is, willen we dit nog 
eens onder de aandacht brengen. De rondleiding 
is geheel gratis en de groeters staan klaar om met 
u op stap te gaan.
Ook bestaat de mogelijkheid om een rondwande-
ling door de natuur van Vierlingsbeek te maken. 
Hiervoor geldt hetzelfde “tarief”.
Bent u geïnteresseerd met uw gezin, familie- of 
vriendengroep? Neem contact op met een van de 
groeters en maak een afspraak.

* Els Opheij (0478-631794)
* Lucy Kusters (06-20777553)
* Jan Hendriks (06-22232603)
* Wim Geurts (06-53651449)
* Rein Verhoeven (06-28578247)
* Peter Verdijk (06-14211575)

Hoe weej hier praote.
49

“Snuutje”. Snuitje.

Bijnaam van een Volharding- voetballer uit 
vervlogen tijden.

Martien Jansen heette hij. Hij was een van 
de zonen van boer Jansen, wonende aan de 
Voortweg te Groeningen.  

Vlak na de oorlog stond hij in het eerste elftal. 
Linksbuiten.

Hij sprak niet tot de verbeelding zoals Jo van 
Kempen, de veel scorende centervoor, Joep 
Wienhòve, de begaafde technicus op het midden-
veld en Mân Dieks, de meedogenloze stopperspil.

Hij stond braaf aan de zijlijn op een dieptepass te 
wachten en als dat bij toeval dan een keer lukte, 
zette hij er de sokken in, bemachtigde de bal en 
gaf een voorzet. Scoren deed hij zelden of nooit.

Om zijn middel, over zijn shirt heen, droeg hij een 
brede zwarte maagband die hij ook door de week 
omhad als hij op de tractor het land van zijn vader 
bewerkte. De band was tegen wandelende nieren, 
zo deed het verhaal de ronde.
Jan Jansen, zo vertelde een oudere dorpsge-
noot mij eens, een broer van Martien, was een veel 
betere voetballer. Hij was zo goed dat hij zo kon 

Ervaar de rijke historie van 
Vierlingsbeek.

Deze tekst siert een flyer, die onder auspiciën van 
het RBT, Regionaal Bureau voor Toerisme in het 
Land van Cuijk, is gedrukt. De kleurrijke flyers liggen 
bij de B&B’s in Vierlingsbeek en Groeningen en 
nodigen gasten uit om met een gidsgroeter op stap 
te gaan. 
De groeter vertelt tijdens de wandeltocht over de 
rijke historie van Vierlingsbeek. 
De rondleiding begint op het Vrijthof waar in 2015 
een drieduizend jaar oud urnenveld werd gevonden. 

De deelnemers aan de wandeling komen o.a. 
langs de oudste huizen van het dorp, langs de 
oude Synagoge, het Koningskerkje en de oude 
Pastorie van de Hervormde Gemeenschap. Ook 
een van oudste Joodse begraafplaatsen van 
Nederland uit 1771 wordt bezocht.

Bij terugkeer op het Vrijthof laat de Gidsgroeter 
zien welke gevolgen de Tweede Wereldoorlog 
heeft gehad voor het dorp Vierlingsbeek. Op het 
Vrijthof bij de kerk eindigt ook de wandelroute.
Maar de rondleiding is niet alleen bedoeld voor 
gasten in Vierlingsbeek. Ook voor de inwoners is 
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beginnen bij VVV uit Venlo, PSV uit Eindhoven of 
Willem II uit Tilburg.

Maar die clubs bleven verstoken van het superta-
lent omdat hij gekozen had voor het priesterambt.

Niet lang na zijn wijding werd hij uitgezonden naar 
een missiegebied in Afrika.

Op geregelde tijden kwam hij voor een kort verlof 
terug naar zijn geboortedorp om de mis te doen 
in de kapel. Tijdens de preek sprak hij over wat hij 
zoal meemaakte in Afrika en tevens maakte hij van 
de gelegenheid gebruik om de kerkgangers geld 
uit de zak te kloppen voor medicijnen, kleding en 
bouwmaterialen. En om een vrachtwagen zat de 
arme zwarte bevolking ook erg verlegen.

Iemand in het dorp wist te vertellen dat pater 
Jansen het ontvangen geld ook gedeeltelijk 
gebruikte om goalpalen, netten en een bal te finan-
cieren. Ja, het bloed kruipt nu eenmaal waar het 
niet gaan kan.

Vrijgezel Martien Jansen, die zijn bijnaam 
“Snuutje”te danken had aan zijn opvallend platte 
neus, verhuisde na zijn actieve voetbalperiode naar 
de Vredepeel om aldaar grote lappen grond te 
bewerken.

Toen zijn lichaam aan rust toe was, keerde hij terug 
naar Vierlingsbeek om zijn laatste jaren in een 
burgermanswoning te slijten.
Wordt vervolgd.

Nelson.

TWEEDE ALTERNATIEVE 
VIERDAAGSE GESLAAGD, GEEN 
UITVALLERS!!

De Tweede Alternatieve Vierdaagse, die van 
dinsdag 20 juli tot en met vrijdag 23 juli werd 
gehouden, is voor de Alternatieve Vierdaagse 
wandelgroep uit Vierlingsbeek wederom goed 
verlopen. Deze Alternatieve Vierdaagse werd in 
plaats van de Vierdaagse van Nijmegen geor-
ganiseerd omdat de Nijmeegse Vierdaagse 
wegens Corona werd afgelast. Doordat de Maas 
buiten haar oevers trad, moesten enkele routes 
veranderd worden en moest er een nieuwe route 
gemaakt worden. 

Dinsdag ‘s morgens om stipt acht uur 
vertrok een groep van 13 wandelaars vanaf 
Gemeenschapshuis Joffershof voor hun eerste 
30 kilometer. De tocht ging eerst naar Holthees, 
daarna via Overloon naar Sambeek en Vortum 
Mullem. Na de 2e rustpauze werd Groeningen 
aangedaan en belandde de groep in Vierlingsbeek. 
Het tempo zat er meteen goed in en dit bleef zo 
gedurende alle vier dagen. De tweede dag hadden 
we 3 gastwandelaars. De tocht voerde door de 
Overloonse bossen naar Venray, via Oostrum 
ging de groep naar Geijsteren en Maashees en 
weer terug naar Vierlingsbeek. De derde dag 
zou de dag van Bergen en Well worden, maar er 
moest snel een andere route gevonden worden. 
Deze werd gevonden door rondom de mooie 
Radioplassen in Stevensbeek te wandelen, daarna 
werd Sint Anthonis bezocht. Langs het AZC 
terrein in Stevensbeek kwamen we via een route 
door de bossen weer in Groeningen en daarna in 
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GGD Hart voor Brabant bouwt 
vanaf september stapsgewijs 
vaccinatielocaties af

GGD Hart voor Brabant vaccineert op dit moment 
ruim 90.000 mensen per week op acht locaties in 
onze regio. De komende weken loopt het aantal 
prikken per dag terug, omdat we dan een groot 
gedeelte van de inwoners (in ieder geval voor de 
eerste keer) hebben gevaccineerd. Doordat vanaf 
augustus het aantal vaccinaties per week afneemt, 
hebben we minder capaciteit en locaties nodig.
 
Langer open voor jonge doelgroep
GGD Hart voor Brabant heeft er voor gekozen om 
alle locaties langer open te houden dan in veel 
andere GGD-regio’s. Dat doen we om snelheid 
te kunnen blijven maken en ook voor de jongere 
doelgroep de reisafstand beperkt te houden. De inzet 
is om alle 12- tot en met 17-jarigen die dat willen op 
al onze acht locaties zowel hun eerste als tweede 
prik te geven voordat het nieuwe schooljaar begint.
 
Planning sluiting locaties
We bouwen vanaf 1 september het aantal locaties 
af, zodat we efficiënt kunnen blijven vaccineren en 
personeel optimaal kunnen inzetten. Daarom sluiten 
vanaf 1 september de vaccinatielocaties in Boxmeer 
en Den Bosch. Vanaf 15 september volgt de vacci-
natie locatie in Berghem, gemeente Oss. Een week 
later, op 22 september sluit de vaccinatielocatie in 
Uden. Weer een week later op 30 september sluiten 
de vaccinatielocaties in Boxtel en Tilburg. Daarmee 
concentreert GGD Hart van Brabant vanaf 30 
september het vaccineren op de locaties Veghel en 
Waalwijk.

Kleinschalig en dichtbij
Naast het vaccineren in grootschalige 

WERKGROEP  
ZORG NU VOOR LATER

Huiskamerproject in Vierlingsbeek en 
Groeningen

Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen

Naast het project hulpdienst waarop ouderen onder 
ons een beroep kunnen doen als men hulp nodig 
heeft of als er behoefte is aan gezelschap wil de 
werkgroep “Zorg nu voor later” ook graag komen 
tot een huiskamer voor ouderen in Vierlingsbeek en 
Groeningen.

Een dergelijke huiskamer is een ruimte waar ouderen 
op een ongedwongen manier bij elkaar kunnen 
komen en elkaar onder het motto van “niets moet, 
bijna alles mag” kunnen ontmoeten. Een huiskamer 
is bedoeld om de eenzaamheid onder ouderen te 
verminderen en het opbouwen en onderhouden van 
sociale contacten. Het is een plek voor een praatje 
en een kopje koffie, een plek waar men elkaar kan 
ontmoeten en waar iedereen zich thuis voelt.

Voor dit project is de werkgroep dringend op zoek 
naar een vrijwilliger uit Vierlingsbeek of Groeningen 
die dit project aanspreekt en het geheel wil coördi-
neren.  Samen zetten we dan de schouders eronder 
om dit plan op gang te brengen en tot een succes 
te maken. Als u zich geroepen voelt een bijdrage 

Vierlingsbeek. De vierde dag voerde de wandel-
groep kris, kras naar Overloon. Op Golfterrein 
De Kuluut in Overloon kregen de wandelaars 
een smaakvolle alternatieve lunch voorgerscho-
teld. Daarna volgden de laatste loodjes naar het 
Station in Vierlingsbeek. Hier werden de wande-
laars met applaus opgewacht door familieleden en 
kennissen. Iedere wandelaar kreeg een traditioneel 
bosje gladiolen aangeboden. De Via Gladiola ging 
door de Vierlingsbeekse straten, waar menigeen 
de wandelaars met handgeklap verwelkomde. 
Het eindpunt was Gemeenschapshuis Joffershof. 
Elke dag konden de wandelaars hier terecht om 
de route van die dag te evalueren en was steeds 
het vertrekpunt. De wandelaars genoten met hun 
“fans” van een afsluitend drankje en een aantal 
mooie voorvallen werden nogmaals verteld. 
Iedereen had elke dag minimaal 30 kilometer 
gewandeld. In totaal legde de groep gezamen-
lijk maar liefst 1710 kilometer af. Elke dag waren 
er wegen of paden, die voor sommigen onbekend 
waren. Hierdoor bleef het wandelen iedere dag 
aantrekkelijk en zorgde voor inspiratie! Geen 
uitvallers, niemand blaren! 
We kunnen spreken van een geslaagde 
Alternatieve Vierdaagse in Vierlingsbeek. Wat 
parcours betreft, dit was mooier dan het parcours 
van de Vierdaagse van Nijmegen. Toch hoopten 
alle wandelaars, dat men volgend jaar weer in 
Nijmegen voor de échte Vierdaagse terecht kan.

te leveren om ouderen langer in hun vertrouwde 
omgeving te kunnen laten wonen en u wilt helpen 
te komen tot een huiskamer in Vierlingsbeek en 
Groeningen dan verzoeken wij u contact op te 
nemen met Rini Peters of Jan van Dongen. Wij zijn 
graag bereid u de nodige informatie te verstrekken.

Bij voorbaat dank voor uw reactie en meedenken.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep Zorg 
nu voor later, 

Rini Peters 0634652343

Jan van Dongen 0620055605
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AUDITIEOPROEP –  
MUSICAL URINETOWN
Vereniging MusicalMakers uit  
Nijmegen zoekt nieuwe leden

Vereniging MusicalMakers uit Nijmegen is op zoek 
naar nieuwe leden! In juni 2022 presenteren zij 
Urinetown; Een komische musical waar jij aan mee 
kunt doen! 
Het is even stil geweest in Zeikstad maar gelukkig 
kunnen onze inwoners binnenkort weer van zich 
laten horen! Vanaf eind augustus gaan we elke 
dinsdagavond weer repeteren en we zoeken nog 
enthousiaste leden!  

Houd je van zang, spel en dans en wil je ons 
Urinetown ensemble versterken? En lijkt het je leuk 
om lid te worden van Vereniging MusicalMakers? 
Meld je dan snel aan via  
auditie@musicalmakers.nl o.v.v. naam, leeftijd, 
ervaring, stemgroep en motivatie. De audities 
vinden 22 augustus aanstaande plaats. Iedereen 
is welkom maar wij zoeken specifiek mannen 
(tenoren én bassen) en vrouwen (alten) in diverse 
leeftijdscategorieën vanaf 18+.  

Na aanmelding ontvang je zo snel mogelijk bericht 
of je wordt uitgenodigd. Wij hopen je terug te zien 
in Urinetown!

W: www.musicalmakers.nl
E: auditie@musicalmakers.nl

vaccinatielocaties zet GGD Hart voor Brabant 
sinds vorige week in op een wijkgerichte aanpak. 
Dit gebeurt met name in de wijken waar het aantal 
mensen dat gevaccineerd is achterblijft. Om de 
drempel te verlagen kunnen inwoners in hun eigen 
omgeving een prik halen of meer informatie krijgen 
over coronavaccinatie. Therese Claassen, directeur 
publieke gezondheid legt uit: “We blijven flexibel 
inspelen op de situatie. Zo kijken we samen met de 
gemeenten uit onze regio waar er kleinschalig, laag-
drempelig en dichtbij gevaccineerd kan worden. Zo 
krijgt iedereen die dat wil, de kans om zich te laten 
vaccineren tegen corona.”

Vanaf 16 augustus 
coronavaccinatie zonder afspraak

GGD Hart voor Brabant maakt vaccinatie nog 
laagdrempeliger door te starten met vaccineren 
zonder afspraak. Vanaf maandag 16 augustus is 
het voor inwoners uit onze regio mogelijk om ook 
zonder afspraak hun eerste prik te halen. Mensen 
die al een afspraak hebben gepland, kunnen hier 
geen gebruik van maken. Zij kunnen terecht op 
de afgesproken tijd en plaats. Voor hen is er een 
vaccin gereserveerd. Prikken zonder afspraak 
is een van de acties die GGD Hart voor Brabant 
onderneemt om de vaccinatiegraad in de regio 
verder te verhogen.
 
Laagdrempelig vaccineren
De GGD merkt dat het maken van een afspraak 
een belemmering kan zijn voor vaccinatie. Waar 
voor sommige mensen om praktische redenen 
de voorgestelde tijdstippen niet uitkomen, is voor 
anderen het online inplannen van de afspraak een 
barrière. Door met een vrije inloop voor vaccinatie 
te werken, neemt de GGD deze drempels weg.

Vrije inloop voor eerste prik
Vanaf maandag 16 augustus tot en met zondag 23 
augustus kun je dagelijks op al onze acht locaties 
tussen 10.00 uur en 15.00 uur terecht voor de 
eerste prik. Tot en met zondag  5 september kan 
er op verschillende locaties tussen 10.00 uur en 
15.00 uur zonder afspraak worden geprikt.
Raadpleeg  de website: www.ggdhvb.nl om te zien 
op welke data je op welke vaccinatielocatie zonder 
afspraak terecht kunt.

Wel of geen windmolens  
in Boxmeer

De gemeente Boxmeer is net als alle andere 
gemeenten in Nederland bezig met het bepalen 
van zoekgebieden: gebieden waarvan alle 
belanghebbenden denken dat er ruimte kan zijn 
voor opwekking van duurzame energie uit wind 
en/of zon.

Als Liberaal LVC vinden we het belangrijk dat 
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inwoners inspraak hebben bij bovengenoemd 
proces. Dit proces wordt ook wel de regionale 
energiestrategie genoemd, afgekort RES. Zo’n 
RES  is een enorme operatie, vergelijkbaar met 
de brede maatschappelijke discussie over kern-
energie eind jaren zeventig. In de RES worden 
nu zoekgebieden besproken met omwonenden, 
natuurorganisaties en bedrijven uit de regio. Na 
het opstellen van de strategie mag de gemeen-
teraad hier ook haar zegje over doen. 

Een windmolen zet je niet zomaar ergens neer, 
dat vraagt jaren voorbereiding en vele onder-
zoeken en inspraakrondes. Er zijn landelijke en 
regionale regels voor de plaatsing van wind-
molens, overeengekomen tussen partijen die 
ze willen plaatsen en exploiteren en organi-
saties die de inwoners vertegenwoordigen. 
Deze zijn opgesteld op basis van de vele erva-
ringen en wetenschappelijke onderzoeken 
die gedaan zijn. Er zijn normen voor geluid en 
voor slagschaduw. En voor het verkrijgen van 
vergunningen moet onderzocht worden wat het 
effect zal zijn op de natuur (vogels, vleermuizen, 
etc.).

Zeker bij wind op land is het tegenwoordig heel 
gebruikelijk dat omwonenden betrokken worden 
bij projecten en direct (financieel) voordeel 
hebben van die molen(s). Dit is dan ook wat 
wij als Liberaal LVC hebben voorgesteld. Er 
zijn landelijk veel voorbeelden waarbij dit de 
omwonenden nader tot elkaar heeft gebracht. 
Windcoöperaties zijn bij uitstek de manier om 
die betrokkenheid te krijgen: als lid heb je direct 
invloed. ¬Grotere projecten daarentegen, zoals 
wind¬parken op zee, worden gerealiseerd door 
grote bedrijven. Omwonenden mogen dan naar 
de rechter stappen om invloed uit te oefenen.

       Laaghangend fruit 
Als we nog enige kans willen maken om de 
op-warming van de aarde tot 1,5 graad te 
beperken, dan moeten we nu stappen gaan 
zetten. ‘Zet ze maar ergens anders neer,’ 
roepen velen, maar dan komen er te weinig. 
‘Doe maar meer zonne-energie,’ is ook geen 
alternatief: we hebben zon én wind nodig. ‘Zet 
die windmolens maar op zee.’ Zelfs daar is de 
ruimte beperkt, zijn de ¬kosten hoger en kan de 
gewone burger niet meeprofiteren.
Het laaghangende fruit is geplukt, we zullen nu 
de lastigere plekken moeten gaan benutten. 
Dan helpt het niet om te roepen: ‘Ik ben te kort 
om te plukken’. Dan helpt het om een ladder te 
pakken en samen te komen tot een werkbare 
oplossing. Niet tegenwerken en blokkeren, 
maar meewerken, samen, in de regionale ener-
giestrategie. Liberaal lVC heeft daarom in de 
Raadsvergadering van juli j.l. een voorstel inge-
bracht waarbij het uitgangspunt is dat er met de 
omwonenden binnen een straal van 1000 meter 

overeenstemming moet zijn. Dit moet schrifte-
lijk vastgelegd worden en door de omwonenden 
akkoord worden bevonden. Dit is unaniem 
overgenomen. 

Vragen of opmerkingen? We horen ze graag.

        Johan Hermanussen en Marc Oudenhoven 

Duizenden fietsers over fietsbrug 
Oorlogsmuseum Overloon

De eerste fietsbrug ter wereld die letterlijk door 
een museum loopt, mocht in juli 2021 rekenen op 
meer dan 5000 bezoekers! Op 26 maart 2020 zou 
deze unieke brug in Oorlogsmuseum Overloon 
feestelijk geopend worden. Door de coronapan-
demie heeft deze officiële opening helaas niet 
plaats mogen vinden, maar is de brug stilzwijgend 
in gebruik genomen.

Desondanks bleef de brug dus niet onopgemerkt. 
Vele fietstoeristen komen een bezoekje brengen 
en kunnen gratis een blik werpen op een deel 
van de Tweede Wereldoorlog-collectie van het 
museum. De brug is 90 meter lang, ligt op een 
hoogte van drie en een halve meter en maakt deel 
uit van de fietsroute ‘Aan de andere kant’ die het 
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Wij gaan weer open! 
 

  

 

Het Vrijwilligerspunt Boxmeer is weer geopend!  

Na een lange periode de deuren gesloten te hebben, gaat het Vrijwilligerspunt 

Boxmeer weer open. We ontvangen je graag op De Raetsingel 1 (Bibliotheek) op 

1,5 meter afstand. Wij zijn wekelijks geopend op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 

uur en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur. Uiteraard zijn wij ook nog steeds 

tijdens openingstijden te bereiken via 0485 575 575 of per mail: 

vrijwilligerspuntboxmeer@sociom.nl. We zien ernaar uit je weer te verwelkomen!  

Heb je een vacature open staan op onze vacaturebank? Kijk dan even of deze nog 

actueel is. Klik hier om naar onze vacaturebank te gaan. 

 

Let op: niet iedere locatie van de Vrijwilligerspunten gaat gelijktijdig open. Kijk op 

onze website voor de actuele openingstijden van andere locaties: 

https://www.sociom.nl/vrijwilligerspunt/stel-je-vragen-bij-vrijwilligerspunt   

 
 

 

Tot snel! 
 

Oorlogsmuseum verbindt met Britse en Duitse 
militaire begraafplaatsen in de omgeving.

Sinds medio juni van dit jaar wordt het aantal 
fietsers dat over de brug rijdt geteld. Dit gebeurt 
door een automatisch telsysteem. De hele dag 
door worden er fietsers gezien op de brug, maar 
dat ze in zo’n grote getale het museum weten te 
vinden, dàt werd op voorhand niet verwacht. De 
directeur vertelt: “toen het idee voor de fietsbrug 
ontstond, hadden we gehoopt dat er in het eerste 
jaar misschien 5000 fietsers over de brug zouden 
gaan, maar dat we dat aantal nu halen in één 
maand is fantastisch!”

Een zomermiddag

Van zon en rust genietend
een zaligheid die duurt
even wegdromen van al het aardse
ik heb de uren van deze dag gehuurd

met gesloten ogen
voel ik de zon die brand
zie ik figuren dansen
schimmen met kleuren omrand

nu niet denken, niet zoeken, niet vragen
naar zin, oorsprong of verdriet
de zon voelend op mijn lichaam
dat is waar ik, nu van geniet

J. Schelbergen-Peeters
     (uit de bundel: licht en schaduw)

Bommenwerper vliegt door 
Oorlogsmuseum Overloon

Het nieuwe Lancaster Paviljoen in Oorlogsmuseum 
Overloon gaat vliegend van start. Op het schuine 
dak van het paviljoen liggen de resten ( meer dan 
2000 grotere en kleinere wrakstukken ) van een 
Britse bommenwerper tentoongesteld. Uniek in 
de wereld want nergens anders is een vliegtuig 
op deze manier te zien. Bijzonder is dat de 
expositie vanaf deze week wordt verrijkt met een 
augmented reality beleving. Bezoekers kunnen 
via hun smartphone de App “Lancaster NN775 
Overloon” downloaden waarmee het gigantisch 
grote toestel van 21 bij 31 meter in augmented 
reality wordt getoond. Een bijzondere beleving 
want de zware bommenwerper is daardoor 
vliegend te zien in het museum. 

Bij het toestel zijn drie grote vloerstickers 
geplaatst die bezoekers kunnen scannen met hun 
smartphone. Hierna kunnen ze met eigen ogen 
zien hoe de Avro Lancaster NN775 eruit zag en 
hoe deze opereerde. Ook is de App verder uitge-
breid met alle informatie over de cockpit, staart, 
motoren en het landingsgestel. De App is tot 
stand gekomen in samenwerking met Dutch Rose 
Media.

Bij het vliegtuigwrak is ook ruimte voor herdenken. 

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de zevenkop-
pige bemanning die om het leven kwam bij de 
crash in 1945. Hun namen en gezichten worden 
niet vergeten.
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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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Paul School

Autobedrijf

www.autobedrijflivron.nl

Paul School

Autobedrijf

www.autobedrijflivron.nl

WIJ ZOEKEN EEN 
MONDHYGIËNIST(E)

Per 1 oktober is er in onze mooie, moderne 
praktijk met veel daglicht een plek vrij voor 
jou als mondhygiëniste. Je wordt met open 
armen ontvangen in een jong, gedreven en 
gezellig team. Helaas stopt onze huidige 

mondhygiëniste vanwege haar verhuizing. 
Er is veel initieel werk waaraan je echt je 

handen vol hebt.

Ben je behulpzaam, sociaal, representatief 
en communiceer je goed met anderen? 

Dan ben jij degene die wij zoeken!!
Neem snel contact op met Nancy en wie 

weet ben jij binnenkort onze collega.

Voor meer informatie bel of mail met Nancy

Tel. 0478-450505 / 06-10185394
nancy@detandartsinoverloon.nl

 

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                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Gevraagd Poetshulp
 

Voor mijn moeder zoek ik iemand die 3 uur 
per week haar huis wil poetsen. 

Het is in Vierlingsbeek. Bij interesse graag 
bellen naar nummer 06-83997670



21

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

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

� adverteren
doet verkopen
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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

 

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 

� adverteren
doet verkopen

www.everscv.nl

Schootsveld 2 - 5821 EH Vierlingsbeek
Telefoon 0478-631502 - E-mail: info@everscv.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 9.00 uur en van

16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

Duurzame oplossingen
& onderhoud in

water, gas, CV en sanitair

Warme Bakker Degen
Reclame: 16 t/m 21 augustus
  Kruimelvlaai € 8,00 
  Suikerbrood klein € 2,15 
  8 Zachte witte bollen + 2 gratis

Reclame: 24 t/m 29 augustus
  Mangovlaai € 12,50
	  Half spelt meergr donker € 2,05
  Rozijnenbrood klein € 2,15

 

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl
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ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl
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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

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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























06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist
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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

24

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!
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Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
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Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

kijk op de website www.salontoine.nl

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 

 


