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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag

11 december 2018 (kerstnummer),
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

33e jaargang no 23 5 december 2018

Vol verwachting . . .

Enkele weken geleden heeft de 
werkgroep van het Koningspark 
6000 crocusbolletjes! gepoot in het 
grasveld tegenover de school op 
de hoek Pastoor Jansenstraat/
Kreupelstraat. Het gaat om de soort 
Crocus Chrysanthus in diverse 
kleuren. Dit is in overleg èn met 
toestemming van de Gemeente 
gebeurd, die zo aardig geweest is 
om voor de financiering te zorgen. 
Onze dank daarvoor! 

En nu maar wachten tot het voorjaar 
wordt!

Namens de Dorpsraad,
Rein Verhoeven.

Adventsactie 2018

De Adventsactie 2018 van de parochie Maria 
Moeder van de Kerk is bestemd voor het project 
van de confrater van pater Theo Ewals uit 
Overloon, lid van de Congregatie van het Heilig 
Sacrament. Pater André van Zon is al vele jaren 
met hart en ziel verbonden aan de straatarme 
mensen in Maputo, de hoofdstad van 
Mozambique. 

Daar lukt het hem, met hulp van de plaatselijke 
bevolking, iets van een menswaardig bestaan op 
te bouwen voor 180 gehandicapten, kinderen en 
jongvolwassenen die zonder de steun van pater 
André geen enkele kans maken. Zijn broer, Sjef 
van Zon runt, met medewerking van anderen, de 
Stichting Mutanyana Weru (vertaald; “Ons Thuis”) 
die zorgt dat de gelden rechtstreeks terecht 
komen bij pater André van Zon. Er blijft daardoor 
niets aan de strijkstok hangen. 
Dat is heel belangrijk. 
Uw gift wordt goed besteed!                      
U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken op 
bankrekening NL32 ABNA 0570 9723 45 t.n.v. 
Stichting Mutanyana Weru te Venhorst o.v.v. 
Adventsactie 2018 MMK. In Vierlingsbeek staat 
een collectebus in Gemeenschapshuis Joffershof. 
Bij voorbaat dank voor uw gift namens de 
allerarmsten in Maputo. 
Bent u geïnteresseerd dan kunt u 
ook rondkijken op de website: 
www.mutanyanaweru.nl
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Van de Redactie:
 Al weer de laatste maand van 2018..... 
 Traditioneel een drukke maand vol 
 feestelijkheden... Maar ook: 
 kerststerrenactie, oliebollenactie, 
 kerstmarkt, kerstconcert, kerstviering, Kerst 

Sing Along...  Onze tip: bewegen én 
 genieten! Fijne december maand!
 Onze volgende uitgave is ons kerstnummer 
 en tevens de laatste uitgave van 2018. 

Houdt U er rekening mee dat de kopij voor 
dit kerstnummer maar liefst de tijd tot 

 20 Januari 2019 overbrugt!!! 
 Onze 1e redactievergadering in 2019 is 
 namelijk pas weer 8 Januari.

AGENDA
2018
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: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
7 t/m     JOC: ophalen bestellingen
24 dec oliebollenactie
8 dec Dansgarde De Bekse Klinkertjes: 
  kerststerrenactie
10 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
14 dec Gryphus: cabaret: MARLON KICKEN; IN  
  DE LIFT; zaal open: 20.30 uur
15 dec KBO: Kerstfair De Locht 
16 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
18 dec KBO: Kerstviering Concordia
19 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along aanvang 18.30 uur
29 dec Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 dec Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.
31 dec JOC: oliebollenactie, bezorgen 
  bestellingen
2019
4 jan KBO: Nieuwjaarsreceptie in Joffershof

5 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond in  
  de Zandpoort te Groeningen
10 jan KBO: Lezing wensambulance
17 jan KBO: Snertwandeling
19 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
21 jan Groeningen: köpkesmert in de Zandpoort
25 jan Gryphus: cabaret: RAYEN PANDAY; 
  FENOMEEN; zaal open: 20.30 uur
26 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant (met Jeugd), “wat de gek  
  ervoor geeft”
26 jan Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
26 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in  
  Concordia
5 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
17 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting in  
  Concordia
22 en  CV de Keieschieters: 
23 febr Zittingsavonden in Concordia
23 febr Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
23 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
  Volharding
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
  kleuters
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
  groep 3 t/m 8
1 mrt CV de Keieschieters: Seniorenbal in 
  ‘t Joffershof
3 t/m 
5 mrt CARNAVAL
29 mrt Gryphus: cabaret: KEES VAN AMSTEL;  
  EEN BANG JONGETJE DAT HELE ENGE  
  DINGEN DOET (try-out); zaal open: 
  20.30 uur
30 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
30 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof                                   
2 en  RKVV-Volharding: 
3 apr Jaarlijkse bloemenactie
27 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
27 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
7 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
18 mei BarreTocht Groeningen
23 t/m  PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
26 mei JOC Vierlingsbeek/Groeningen
25 mei Ophalen oud papier: 
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  Herleving, tel. 06-48236890
25 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 mei Groenings koor: 
  “Culinaire klanken gaat lokaal”
4 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
29 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
29 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
31 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 sept GroeVie: Bèkse Bruggeloop: Family 

  Obstacle Run Vierlingsbeek
14 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t 
  Vierlingsbeek-Groeningen
28 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
9 okt Ladies Event in Zalencentrum Concordia
26 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
28 dec Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

Zondag 16 december 

verzorgt VONDEL 

in het sfeervolle 

Koningskerkje 

een Kerstconcert.

Met een gevarieerd 

programma is 

dit een 

perfecte start 

voor de 

komende feestdagen. 

Er is een beperkt 

aantal zitplaatsen.

 

Dus het is wenselijk 

om te reserveren!
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Vierlingsbeek/Groeningen

In een van de làtste stukskes ging het ovver knik-
kere. D’r was nog een àànder spel op de spulplats 
det in mien jeugd ger gespult wier. We noemden ‘t  
” bòkspringe “ 
Peter Verdiek beschrieft ’t as volgt:

Bokspringen was natuurlijk ook schitterend. Eén 
leerling stond met de rug tegen de muur. Die mos 
paol staon! De andere jongens van jouw groep 
stonden achter elkaar krom voorover gebogen, 
met het hoofd tussen de benen van je voorgan-
ger. Kinderen van de andere groep sprongen om 
beurten op de gebogen leerlingen. Als alle tegen-
standers op de ruggen zaten moest de “bok“ en-
kele tellen stand houden. Lukte dat, dan werd er 
gewisseld. Zakte iemand door, dan mochten de 
springers nog een keer. Raakte iemand van de 
springende partij de grond of viel hij van de bok af, 
dan was de springende partij af en werd er gewis-
seld. Het ging er vaak lomp aan toe. 

Er kwam ok wel taktiek béj kieëke. Wòr zette de 
sterkste bokke ner? Duk ààchteràn. Die han ’t 
mèèst te verdure! De lichte, snelle springers mos-
ten’t urst; de zworste ’t letst! Ge mocht trouwes 
als springer nie vuruut krupe op d’n bok. Bèèk 
tègge Gruninge. Dor drèjde’t mèèstal op uut!
Umdet’r regelmatig gewonde viele, wier ’t op d’n 
duur verbode.
Kan zat zien det dokter Smààls àn d’n òòverkàànt 
dor vur gezurr’gd het!

Ken je dialect.

Dè doei ik achtermekaar.

D’n dieje? Die is flink ààchteruut geboerd!

De wei mot nog afgemakt worre.

De’s ‘nen echte fiemel.

Kiep die mangele mar in de hennekuï.

’t Koerelt in mienen buuk.

Höfte gej mar, dan zal ik wel kume.

Zo! Dor ziede wel efkes zuut mit.

Dor stòt ‘ne zoere wiend.

Héj is flink onder ’t zift dör getrokke.

De betekenis staat een eind verderop.
reinverhoeven@gmail.com

KBO soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten (rikken of 
jokeren) in gemeenschapshuis Joffershof. 
Ook voor een kopje koffie bent u van harte welkom 
van 14.00 tot 16.00 uur.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof                         
op vrijdag 7 en 21 december aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten 
Biljarten in het Joffershof        
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
Yoga in het Joffershof    
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur                                                   
 Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur  
 Info 631839.
Jeu de Boules Joffershof    
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur   
 woensdag van  9.30 - 11.30 uur
 donderdag van  9.30 - 11.30 uur
 Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur                                          
 Info 06 43201502 
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof   
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in het 
Joffershof
 donderdag van 10.45 - 11.45 uur                                                   
 Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof 
 vrijdag van 9.15 - 10.15 uur   
 en van 10.30 - 11.30 uur                                                     
 Info 631839
SWOGB Volksdansen in Joffershof                                     
 maandag van 13.30-15.30 uur                                                   
 Info 631806
 0485-573183
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 
 1e zondag van de maand om 14.00 uur. 
 Info 632028

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

Nieuwjaarsreceptie KBO op 
4 januari 2019.
De Nieuwjaarsreceptie is op vrijdag 4 januari in 
Joffershof vanaf 14.00 uur.
Dit in tegenstelling tot een eerder bericht dat dit op 
5 januari zou zijn.
Het Visserkoor uit Beers treedt dan voor u op.
U bent van harte welkom.
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Zondag 16 december 2018:                        
Kerst/ Hobby Markt

De Vrouwenorganisatie Vierlingsbeek en 
Groeningen houdt op zondag 16 december weer 
haar jaarlijkse Kerst/Hobby Markt in Zalencentrum 
Concordia in Vierlingsbeek. De markt begint om 
11.00 uur en eindigt om 15.00 uur. 

Op de markt worden mensen die een hobby uit-
oefenen in de gelegenheid gesteld om hun hobby 
te laten zien en hun zelf gemaakte spullen te ver-
kopen of hun vereniging of goede doel onder de 
aandacht te brengen. 

Ook dit keer is er weer aan de kinderen gedacht. 
Onze kerstvrouw nodigt ze graag uit om iets lekkers 
bij haar te komen halen. Daarnaast kunnen de kin-
deren gratis een glittertattoo krijgen.

Gedurende de gehele dag zullen leerlingen van 
“Colette Onderwijs” optreden. 
Zangkoor Joyful uit Sambeek zal ook optreden 
met een zeer gevarieerd repertoire.

Natuurlijk wordt er ook aan de inwendige mens 
gedacht. Er is lekkere soep, een broodje knakworst, 
zelf gebakken wafels en warme chocolademelk 
met slagroom. 
Kortom zeker de moeite waard om onze kerstmarkt 
te bezoeken.

Graag tot ziens op zondag 16 december 2018! 

Zalencentrum Concordia 
Vierlingsbeek
11.00 – 15.00 uur 

Gratis entree

Berichten uit het veld

Twee Kauwtjes zitten te knuffelen op het dak bij de 
buren. Heel ontspannen genieten ze van het 
gewriemel in elkaars nekveren. Kauwtjes zijn heel 
sociale, maar ook heel slimme vogels. Ze zijn in 
staat om samen te werken om een doel, meestal 
voedsel, te bereiken. Ze zijn zelfs in staat om van 
elkaar te leren. De volgende gebeurtenis is daar 

een voorbeeld van. Voor mezen heb ik ooit vetbol-
len in de tuin opgehangen aan lange touwtjes, om 
te voorkomen dat andere vogels de vetbollen 
plunderen voordat de mezen er ook maar iets van 
geproefd hadden. Na enige tijd waren de touwtjes 
toch bijna leeg. Een Kauwtje bleek in staat om, 
met behulp van zijn snavel en zijn poten, het touw-
tje op te halen totdat hij bij de vetbol kon. 
Met zijn poten hield hij het touwtje opgerold totdat 
hij zich vol gegeten had. Een andere Kauw keek 
dat kunstje van hem af en plunderde zo de andere 
vetbol. Ik was daar niet zo blij mee, maar had wel 
respect voor hun vindingrijkheid.

Het is medio november en de derde wintervogel-
telling staat al weer op de agenda.                   
Nu is het wel flink koud en dus moeten de hand-
schoenen aan en de muts op. Ondanks de kou 
schijnt de zon lekker en is het mooi helder weer 
met oostenwind. Vanwege deze omstandigheden 
zijn mijn verwachtingen hoog gespannen. Nabij 
Klein Vortum is het dan ook meteen raak. Twee 
vrouwtjes Blauwe Kiekendief  buitelen met hun 
lange vleugels boven een bietenakker. Een groepje 
Graspiepers vliegt verschrikt op en strijkt verderop 
weer neer tussen de bieten. 

Blauwe Kiekendief vrouwtje

Het vrouwtje van de Blauwe Kiekendief is, in tegen-
stelling tot het mannetje, niet blauwgrijs maar 
overwegend bruin met een witte stuit. Deze witte 
stuit is heel kenmerkend voor blauwe kiekendie-
ven. Deze vogels zijn waarschijnlijk op doortocht 
naar hun overwinteringsgebied in centraal Europa. 
Omdat ik nogal een passie heb voor roofvogels 
kan mijn dag dan al niet meer stuk.

Even verderop in Vortum stop ik op de dijk om rus-
tig over de velden te kijken op zoek naar Zilverrei-
gers. Plotseling hoor ik een trompetterend geluid 
naderen vanuit het noordoosten. Met trage vleugel-
slag nadert een grote groep vogels, vliegend in 
V-vorm. Jawel, daar zijn ze dan eindelijk: Kraan-
vogels. Met hun lange nekken en gestrekte poten 
vliegen ze recht over mij heen richting het zuid-
westen. In het zonlicht steken hun grijsblauwe 
buiken mooi af tegen de helderblauwe lucht. Een 
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Op Kerstavond 24 december a.s. zal in de kapel 
in Groeningen weer een traditionele kerstviering 
worden gehouden met medewerking  van het 
Groenings Koor. Voorganger is Ruud Willemsen.

Aanvang van deze viering is 22.30 uur.  Na deze 
viering weer het bekende samenzijn bij knap-
perend vuur.

Voor deze viering kunnen ook weer intenties 
worden aangevraagd bij het bekende adres:

Mevr. M. Hubers 0478-631222

VOOR OP DE 
VERLANGLIJST

Beste Kerstman,

ALS U NIET MEER WEET WAT TE SCHENKEN
WILT U DAN EENS AAN HET BOEK VAN OP DE 
TÔFFEL DENKEN?

TOF, TOFFER, TÔFFEL, het boek over de geschie-
denis van 25 jaar Op De Tôffel is schitterend en 
een prachtig cadeau.

228 pagina’s, vol verhalen, anekdotes, interviews 
(met artiesten en vrijwilligers) en meer dan 500 fo-
to’s. Inclusief een dvd met anderhalf uur beweg-
end beeld.

TOF, TOFFER, TÔFFEL kost 35 euro en is verkrijg-
baar bij PLUS Verbeeten (Vierlingsbeek), Van 
Dinter Media (Boxmeer) en Rooijboek (Venray) of 
te bestellen via www.opdetoffel.nl.

schitterend schouwspel. Ik heb lang op hen ge-
wacht en bijna dagelijks de hemel afgespeurd en 
geluisterd in de avondschemering. En daar zijn ze 
dan. Vol bewondering en in stilte wens ik ze een 
goede reis naar hun bestemming in Zuid-Europa.

Ton van den Berg

Oliebollenactie J.O.C.

Ook dit jaar zullen de vrijwilligers van het JOC tradi-
tiegetrouw op oudejaarsdag oliebollen bakken voor 
de gemeenschap van Vierlingsbeek en Groeningen. 
Dit jaar vindt deze actie voor de 55e keer plaats. 
Evenals de laatste jaren zullen er ook oliebollen 
zonder rozijnen worden gebakken.
De oliebollen -met of zonder rozijnen- zullen weer 
gebakken worden op maandag 31 december en 
vervolgens thuisbezorgd.
Om de oliebollen in huis te halen hoeft u het huis 
niet uit. Ze worden u thuisbezorgd door de vrijwil-
ligers van het JOC, als u een bestelling heeft ge-
plaatst bij een van onze vrijwilligers die bij u aan de 
deur zal komen of inmiddels is geweest tussen 
7 en 24 december.
Hebt u deze vrijwilliger gemist, geen paniek. 
U kunt de oliebollen ook telefonisch bestellen bij 
Hans Hendriks (tel. 631802).
Evenals de voorgaande jaren kunt u ook per e-mail 
oliebollen bestellen op het e-mailadres: 
oliebollenlijn@joc-vierlingsbeek.nl. 
Als u het aantal zakken, uw voorkeur (met of zonder 
rozijnen) en de naam en adres opgeeft, worden de 
oliebollen op oudejaarsdag afgeleverd en verrekend
Tevens zijn er op 31 december van 8.30 uur tot 
15.00 uur bij de Plus supermarkt oliebollen te koop 
en in de loods van Johan van den Bogaard bij het 
veerpont (tot 12.00 uur).
De prijs dit jaar bedraagt weer € 5,50 per zak met 
8 oliebollen. Voor deze prijs hoeft U het traditionele 
eten van oliebollen met de jaarwisseling niet over te 
slaan, mede gelet op de al jaren voortreffelijke kwa-
liteit van onze oliebollen!

De opbrengst van de oliebollenactie komt geheel 
ten goede aan de verschillende clubs van het JOC.
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LEVEN ZONDER PIJN WhatsApp

Een klein jaar geleden startte ik mijn 
website www.pijnontmaskerd.nl 

Deze website ben ik gestart uit 
passie voor pijn en in de absolute 
overtuiging dat ik een belangrijke 
bijdrage kan leveren in het verminderen van pijn! 
Bij de lancering van de website heb ik gezegd dat 
ik bij 100 aanmeldingen iets extra’s ga doen. 
Iets meer dan 2 aanmeldingen per week hebben 
er voor gezorgd dat ik nu de “Leven zonder PIJN 
WhatsApp service” introduceer! Een GRATIS 
service die volledig aansluit bij mijn missie. 

Wandelen met Mantelzorgers

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk organiseert 
op vrijdagmorgen 14 december 2018 van 
10.00 uur tot 12.00 uur in samenwerking met de 
IVN een wandeling voor mantelzorgers. 
Tijdens deze wandeling kunt u ervaringen
uitwisselen met andere mantelzorgers. 
We verzamelen om 10.00 uur bij Bronlaak-De 
Seizoenen, Gemertseweg 36, Oploo.
U hoeft zich niet op te geven voor deze 
activiteit. 

De wandeling zal tot ongeveer 11.30 uur duren. 
Hierna is er de mogelijkheid om op eigen 
rekening een consumptie te gebruiken bij 
Bronlaak. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Centrum Mantelzorg via 0485-846739 of
u kunt mailen naar info@mantelzorglvc.nl  

Onderzoek naar zorgen patiënt in 
eerste 24 uur 
Woensdag 14 tot en met vrijdag 16 november is er 
in zeven landen een zogenoemde flashmob-onder-
zoek uitgevoerd naar de zorgen die een patiënt 
heeft gedurende de eerste 24 uur in het ziekenhuis.
In Nederland werkte ook het Maasziekenhuis hier 
aan mee. Onderzocht werd of artsen, naast de me-
dische noodzakelijke zorg, ook voldoende aandacht 
hebben voor zorgen die patiënten buiten het zieken-
huis hebben, die van invloed kunnen zijn op hun 
herstel.

Waar worstelt patiënt mee?
Zorgen zoals wie zorgt er thuis voor mijn zieke 
partner? Ik heb een eigen bedrijf en wil snel weer 
weg hier. Wie zorgt er voor mijn huisdieren? Ik kan 
niet blijven, ik moet de kinderen uit school halen. 
Of studenten die in een examenweek zitten. 
Allemaal zaken en gedachten die een patiënt vol-
ledig in beslag kunnen nemen. Weet het medisch 
personeel op de spoedeisende hulp waar hun pa-
tiënten mee worstelen? En hebben patiënten het 
gevoel dat hun arts wéét wat het belangrijkst voor 
hen is? Moeten ze daar rekening mee houden? 

Waarom is dit belangrijk? 
Pim Keurlings, huisarts en coördinerend onderzoe-
ker, deed al eerder flashmob-onderzoeken in het 
Maasziekenhuis. “Het is belangrijk dat artsen en 
verpleegkundigen goed luisteren naar de patiënt 
en ook aandacht hebben voor wat patiënt op dat 

Indien u de oliebollen 1 minuut    
bij een vermogen van 600  
Watt in de magnetron legt,    
worden deze weer heerlijk 
warm en vers!!!

Het bestuur van het JOC wenst u smakelijk eten, 
een prettige jaarwisseling en een voorspoedig 2019.

Iedere week geïnspireerd worden via WhatsApp? 
Concrete voorbeelden wat je kunt doen om een 
fijner leven te hebben waarin pijn niet meer op de 
voorgrond staat? Meld je dan nu aan voor de 
“leven zonder PIJN WhatsApp service”! 

Hoe? WhatsApp “PIJN uit” naar 06-43201502 

Met positieve groet, 
Wouter van Dongen
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vrijdag 14 december > 
MARLON KICKEN > IN DE LIFT
Marlon Kicken komt weer naar Gryphus! De goed-
lachse Brabander begon als tonprater, werd 
stand-up comedian en speelt nu de theaterzalen 
plat als cabaretier. Hij zit letterlijk in de lift! Die lift 
is natuurlijk de makkelijkste en snelste manier om 
boven te komen, maar is het soms niet slimmer 
om de trap te nemen? 
In zijn nieuwe voorstelling neemt Marlon je mee 
van het verleden, naar het heden en de toekomst. 
Wie kwam hij tegen? En wat staat hem nog te 
wachten? Met een humoristische blik becommen-
tarieert Marlon Kicken de wereld om zich heen. 
Deze meester-verteller zorgt ervoor dat iedereen 
zich bijzonder voelt en als hij over zijn avonturen 
praat, is het net alsof je er zelf bij bent geweest.

Ken je dialect.

Dat doe ik meteen.
Dat heerschap? Die is er financieel behoorlijk op 
achteruit gegaan.
Het weiland moet nog afgerasterd worden.
Dat is een echte puntje-precies.
Kiep die bieten maar in de kippenkooi.
Het borrelt in mijn buik.
Til jij maar, dan zal ik wel kreunen.
Zo! Daar kun jij een tijdje mee vooruit.
Er staat een snijdende wind.
Hij is behoorlijk opgelicht

moment bezighoudt. Dit kan leiden tot betere kli-
nische resultaten en een grotere patiënttevreden-
heid. Hoofddoel is om de resultaten en ervaringen 
van patiënten te verbeteren.”

Flashmob-onderzoeksmethode 
De onderzoeksmethode is gebaseerd op het con-
cept van Flashmobs: een schijnbaar plotse bijeen-
komst van een groep mensen op een specifieke 
plaats. Er zijn ook patiënten bevraagd uit het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, 
Zwitserland, Singapore en Hong Kong. Hierdoor 
komt er in één keer veel informatie over dit speci-
fieke onderwerp binnen vanuit heel de wereld.
Zodra het onderzoek is afgerond worden de uit-
komsten gepubliceerd.

zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > 
reserveren: www.gryphus.nl > win gratis 
kaarten bij PLUS Verbeeten

zaterdag 22 december > concert > 
BEUKFEEST: WHITE BOY WASTED + 
RAZORBLADE MESSIAH + 
HAMERHAAI
Gryphus beukt door en heeft alweer een nieuwe 
editie van Beukfeest in het vooruitzicht, de 32e om 
precies te zijn. Met drie te gekke bands, snoeiharde 
gitaren en vocalen. Deze keer op de bühne: White 
Boy Wasted, Razorblade Messiah en Hamerhaai.

Hamerhaai is afkomstig uit het oosten van het land 
met Zwolle als uitvalsbasis. De muziek valt het bes-
te te omschrijven als ‘hardcore met invloeden van 
je moeder’. Vroeger heette deze band Dirty East 
Godverdomme, nu verslinden ze de moshpit als 
Hamerhaai. De fans weten genoeg; snelle drums, 
confronterende teksten over je moeder en ontblote 
bovenlichamen. Hamerhaai lust je rauw!

Het Rotterdamse Razorblade Messiah  is opgericht
in 2015 en speelt old school thrash metal. 
Met ‘onze eigen’, uit Groeningenen afkomstige  
frontman Frans Wijnen is de band begonnen aan 
een nieuw avontuur. Beïnvloed door de grote 
thrashers uit de jaren 80, met een vleugje heavy-, 
speed-  en powermetal. Beukende ritmes, stijgen-
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de leads en verpletterende zang ‘kenmerken de 
band. Energiek en hard!

Niemand minder dan Peter van Elderen (Peter Pan 
Speedrock) produceerde het debuutalbum The Dirty
South Special van White Boy Wasted. Hierop laten
de Eindhovenaren horen dat Eindhoven Rockcity 
nog steeds keihard meetelt. Vies, gemeen, snel, 
hard, luid en energiek, dat is het geluid van dit 
speedrocktrio. In hun nog maar prille bestaan heeft 
WBW al het podium gedeeld met onder andere 
Nashville Pussy en Suicidal Angels. Als een alles 
vernietigende tornado blazen ze het publiek omver, 
zeker iets om voor, ehh…, naar uit te kijken!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

• Picea omorika
• Picea abies
• Picea glauca
• Abies nordmanniana
• Abies koreana
• Abies fraseri

-    Alle maten (tot 3 meter hoog) met kluit of pot, vanaf 7 euro

 Gebr. Janssen, Grotestraat 33, Vierlingsbeek
 Het adres voor uw KERSTBOOM, ook op ZONDAG !
 0478631218 of 0610350703

entree: 8,00 euro | <20 jaar: 6,00 euro > 
reserveren: www.gryphus.nl

in petto
	woensdag 26 december > wandelclub > 

KERSTWANDELING
	woensdag 26 december > bj baartmans 
 kerstconcert  #26 > THE SPACE AGE
 TRAVELLERS & GASTEN
	donderdag 27 december > talkshow > UUT UT 

KÖPKE VAN JEU
	zaterdag 29 december > spel > DE GROTE 
 FAMILIE HENDRIKS GEZELSCHAPSSPELLEN 

AVOND
	vrijdag 4 januari > quiz > WITTE GEI’T? > 
 aanmelden vanaf 1 december
	zaterdag 12 januari > darts > THE GRYPHUS 

OPEN > aanmelden vanaf 1 december

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.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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Te Koop

Aardappelen: Frieslanders

Op den bosch 4,
Maashees

Geert Linssen

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Boukje Weel

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T  0478 - 561156
I  www.boukjeweel.nl

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.

 
  

 

Bandenhandel Groeningen

Voor al uw zomer- en
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

Openingstijden:
Maandag18.00 - 22.00 uur
Woensdag 18.00 - 22.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur    

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

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
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Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

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

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
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24

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

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
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Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 
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Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
Blauwbessenautomaat.

24 uur per dag open / Tel.: 06 55372696
Jos Beckers Vierlingsbeekseweg 54

Computers en laptops
REPARATIE, UPGRADE, ONDERHOUD

ELKE ZATERDAG 10.00-17.00 UUR
Door de week in de avonduren op afspraak

Spoorstraat 34  -  Vierlingsbeek
0478 - 631632
06 - 22596495

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?   

Neem eens contact op met ons. Wij maken 
meubels speciaal voor u op maat.  

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478 -632232  

Warme Bakker Degen
Reclame 10 t/m 15 december
 	Appelkruimelvlaai € 7,40
 	Vezelbrood € 2,40
 	4 Krentenbolletjes + 1 gratis

Reclame 17 t/m 24 december 
 	8 Zachte broodjes + 2 gratis 
 	Worstenbroodje € 1,15
 	Praline hazelnootschuim 
  créme taartje € 12,00

Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl
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BETONCIRE 
Pimp je oude tafel, oude kast of de keuken, die 
misschien wel een nieuwe look kan gebruiken, met 
BetonCire.

 Heel eenvoudig te verwerken.

 Direct aan te brengen op vrijwel ieder bestaand 
tafelblad, (keuken)kast, aanrechtblad etc.

 Leverbaar in iedere denkbare kleur.

 en direct kant en klaar uit de emmer.

Kom gerust eens kijken in onze showroom! 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112  Alarmnummer
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer-
  Nijmegen voor avond, nacht,
  weekend en feestdagen voor
  Boxmeer en omstreken.
0900-8844 Politie, als er geen nood is
0800-7000 Anoniem bellen
088-0208208 Brandweer
0485-845000 Maasziekenhuis

      Wijkagent Janne Blom
      Tel. 0900-8844
      E-mail: janne.blom@politie.nl
      www.facebook.com/politieboxmeer/    

  
  

   
   
 

  
  

  

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist


