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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

22 januari 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

34e jaargang no 1 16 januari 2019

Gemeentelijke onderscheiding voor 
Jan Stoffelen en Peter Verdijk

Dinsdag 18 december tijdens de kerstviering van de KBO in Vierlingsbeek reikte burgemeester Van Soest 
de Speld van Verdienste uit aan Jan Stoffelen en Peter Verdijk.  

Beiden verrichten veel vrijwilligerswerk in de gemeente Boxmeer. 

Jan Stoffelen is al jarenlang actief als bestuurslid 
bij Harmonie de Herleving. Momenteel is hij secre-
taris én voorzitter van de muziekvereniging. Naast 
zijn bestuurstaken, steekt hij ook zelf de handen 
uit de mouwen bij activiteiten die ervoor zorgen 
dat de clubkas van de harmonie gevuld wordt. 
Er wordt nooit tevergeefs een beroep op hem 
gedaan. Daarnaast deed de hij ook het nodige 
voor de kerk, onder andere als koster en zet hij 
zich als raadslid in voor de gemeenschap.

Peter Verdijk is vele jaren voorzitter geweest van 
Zangvereniging Vondel in Vierlingsbeek. 

Ook voor de parochie in zijn woonplaats heeft hij 
veel betekend onder andere als voorzitter van het 
parochiebestuur. Daarnaast heeft hij als lector al 
meer dan 35 jaar de vieringen op zaterdag en 
zondag verzorgd. Tevens ondersteunde hij 
communievieringen en avondwaken en heeft hij 
misdienaars opgeleid. Hij leverde informatie over 
kerkvieringen, overlijden en jubilea aan voor het 
dorpsblad ‘Globaal’. 
Peter is ook actief bij de carnavalsvereniging en bij 
voetbalvereniging Volharding is hij zondags 
aanwezig om een helpende hand toe te steken.
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Van de Redactie:
 Welkom 2019! Wij gaan er samen met U 

weer voor! 
 Ook in december 2018 “leefde” onze 
 dorpen weer volop en dan is het mooi dat 
 zo aan het eind van 2018 2 inwoners in het 
 zonnetje gezet werden: Jan Stoffelen en
 Peter Verdijk. Kei, kei, kei!                                                                        
 Ook de jongere generatie is in opmars: 
 Wilbert Wijnhoven mocht de “gouden” en 
 Arno Thijssen en Mike van de Ven mochten
 de “zilveren” oliebol ontvangen! 
 Kei, kei, kei moi! 
 Plate Proate 2018 van Rein Verhoeven is nu 
 ook als nieuwe pagina op de dorpssite te 
 vinden. Kei moi!                                                                                           
 Zo zijn we al goed aan het oefenen voor de 

carnaval..... daar is trouwens de 
 Liedjesavond ook een goede “opwarming” 

voor. Kei, kei, kei! 

AGENDA
2019
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.
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!
26 jan Gryphus: album releaseshow JACKSON’S 
  CAGE specials guest: BLUEZ TRAIN
  zaal open: 20.30 uur
2 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in  
  Concordia

5 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
6 febr CV de Keieschieters: Kaartverkoop   
  pronkzitting 18.30 uur zaal open
  19.00 uur Start verkoop
15 febr Gryphus: De Pruuverij speciaal bier avond
  met als thema “Geloof”
17 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting in  
  Concordia
21 febr KBO: Busdagtocht Rotterdam/Den Bosch
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
1 mrt KBO: Carnavalsmiddag 
3 t/m 
5 mrt CARNAVAL
3 mrt Groot Prinselijk Ontbijt
7 mrt KBO: Bedevaart Smakt
15 mrt KBO: Jaarvergadering
23 mrt KBO i.s.m. de Damesgymclub: 
  Nationale Opschoondag
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  Collecte Samen Sterk
4 apr voor goede doelen
4 apr KBO: Lentewandeling
6 apr   Dansgarde Bekse Klinkertjes: IT 
  (internationaal) danstoernooi, De Pit,
   Overloon                                                      
7 apr   Dansgarde Bekse Klonkertjes 
  danstoernooi, De Pit, Overloon
9 en  RKVV-Volharding:
10 apr Jaarlijkse bloemenactie
11 apr KBO: Vincent van Goghmuseum Venray
25 apr KBO: Lezing over bijen
20 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
20 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
7 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
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Spookverhalen bij 
Autobedrijf Kusters?

Wat gebeurt er toch allemaal in Groeningen -
Overloon - Vierlingsbeek? 
Wij leggen het graag aan u uit. 

De eigenaar van Autobedrijf Kusters is Berni 
Kusters. In maart 2017 werd Berni geveld door 
een heftige burn-out. Hierdoor is hij nagenoeg een
 jaar uit de running geweest. De dagelijkse leiding 
van de drie bedrijven - in Vierlingsbeek, Overloon 
en Groeningen - werd door twee medewerkers 
overgenomen. Een aantal beslissingen waren 
noodzakelijk, omdat het uitzicht was dat Berni 
voorlopig niet terug zou keren in de bedrijven. 
Eén van die beslissingen was om het organisato-
risch makkelijker te maken en de vestigingen 
Overloon en Vierlingsbeek samen te voegen tot 
één vestiging in het grootste pand, en dat is 
Vierlingsbeek. En zo gingen we 2018 in met 2 
mooie bedrijven.

Medio september 2018, Berni’s herstel verloopt 
goed. Berni kiest ervoor om zijn werk als eigenaar 
te verdelen in praktische (monteur) en strategische 
(directie) werkzaamheden. De lijnen voor de 
toekomst zijn uitgezet en werpen nu al vruchten 
af. De teamgeest onder de collega’s is prima! 
We nemen in goed overleg afscheid van Mändy 
Kusters, directie administratie. Zij is opgevolgd 
door Monique van Lieshout-Schoenmakers, 
woonachtig te Vierlingsbeek. En -ook in prettig 
overleg- neemt Paul School afscheid. Zijn functie 
is aangepast en wordt uitgevoerd door Frank Mid-
del, woonachtig te Sint Anthonis (Frank is een be-
kende van ons en weer terug op zijn stek) en Berni 
Kusters. Zij gaan u onder andere adviseren welke 
vorm van mobiliteit het beste past bij uw wensen 
om van A naar B te komen. Of misschien wel een 
prachtige droomauto samen uitzoeken. Door een 
“zoekopdracht” aan ons toe te vertrouwen zorgen 
wij dat de auto van uw wensen, met de expertise 
en kwaliteit van Kusters geregeld wordt. 

16 mei KBO: Bezoek/lezing St Anna Boxmeer
18 mei BarreTocht Groeningen
23 t/m  PLUS Wandel4daagse i.s.m.
26 mei JOC Vierlingsbeek/Groeningen
25 mei Ophalen oud papier: 
  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
13 juni KBO: Fietsdag
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
27 juni KBO: Busdagtocht: boottocht Rijn
28 t/m  In heel land van Cuijk:
30 juni Weekend van een goei Leven
29 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
29 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 juni Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek: 
  Muziek op de Maas
27 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
13 aug KBO: Kermismatinee
22 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
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
8 t/m  KBO: 
11 sept Meerdaagse reis
12 sept KBO: Fietsmiddag
14 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t 
   Vierlingsbeek-Groeningen
28 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraadsver- 
  gadering aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 okt KBO: Dag van de Ouderen
9 okt Ladies Event in Zalencentrum Concordia
17 okt KBO: Spellenmiddag
24 okt KBO: Bevrijding Vierlingsbeek/Groeningen
26 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
14 nov KBO: Herfstwandeling
28 nov KBO: Sinterklaasmiddag
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!

3 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
?? dec KBO: Bezoek Chocoladefabriek, 
  Lindt/Kerstmarkt Aken
17 dec KBO: Kerstviering
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
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Vierlingsbeek/Groeningen

Want daar zijn we goed in!

Het schadeherstelbedrijf is uitgebreid met een 
spuitbedrijf. Alles wat een nieuwe kleur nodig heeft 
(meubels, keukens, radiatoren, poorten, deuren 
etc.) spuiten wij voor u. Natuurlijk blijven wij auto-
schades voor u herstellen. Dat kunnen wij nog 
steeds als de beste!

Autobedrijf Kusters is klaar voor de toekomst. 
Wij dragen zorg voor mens, milieu en de generatie 
van de toekomst. Alternatieve brandstoffen en het 
gebruik van mobiliteit op maat zullen de boventoon 
gaan voeren. Met elkaar zorgen we voor onze pla-
neet, de toekomst begint vandaag. 

Autobedrijf Kusters BV 

De toekomst in onze hand,                                              
helpt u een handje mee?

Nieuwjaarsbijeenkomst KBO
Tijdens deze gezellige middag werd door de voor-
zitter even teruggeblikt op het afgelopen jaar, 
waarin weer veel activiteiten werden georgani-
seerd. Diverse onderdelen hebben meer deelne-
mers mogen verwelkomen, o.a. het wandelvoet-
bal, jeu de boules en Biljarters. Het ledenaantal is 
ook in 2018 flink gestegen. Per 1 januari staat de 
teller op 405 leden. Het Visserkoor uit Beers ver-
zorgde een muzikaal optreden en daarbij werd 
door de aanwezigen flink meegezongen. De voor-
zitter wenste iedereen een fijn KBO jaar toe in een 
goede gezondheid.

Snertwandeling en kaarten KBO
Donderdag 17 januari wordt de jaarlijkse snert-
wandeling gelopen. Er zijn twee routes uitgezet. 
Vertrek bij Joffershof om 13.15 uur voor de route 
van 7,5 km en vertrek 13.45 uur voor de route van 
5,5 km.  Daarna wordt  een heerlijk kop snert aan-
geboden, die net als andere jaren bereid wordt 
door Jeanne Vervoort. Voor degene die niet mee 
kunnen wandelen is er de mogelijkheid om vanaf 
13.45 uur in het Joffershof een kaartje te leggen 
of te sjoelen. Daarna kunnen we dan gezamenlijk 
genieten van de snert. Deelname is gratis. Laat u 
even weten of u komt kaarten?

Wat is uw pensioen nog waard?
De KBO afdelingen van het Land van Cuijk organi-
seren op 22 januari 2019 in ‘t Wapen van Wanroij 
een themabijeenkomst over de toekomstwaarde 
van uw pensioen. Zoals u weet is dit zeer actueel 
omdat de AOW leeftijd telkens wordt opgetrokken 

en ook uw (aanvullend) pensioen wordt al jaren 
NIET geïndexeerd. 

Met name de lage rekenrente is daar een belang-
rijke oorzaak van.

Onze regering is ook al jaren bezig om tot een op-
lossing te komen, helaas is dit onlangs weer mis-
lukt. 

Dit is de reden voor ons om Rob de Brouwer, pen-
sioendeskundige van KBO Brabant, uit te nodigen 
voor een toelichting op de pensioenproblematiek . 

Kom dinsdag 22 januari 2019 Naar ‘t Wapen van 
Wanroij, Kwikstraat 6 te Wanroij, Start 14.00 uur. 
Zaal open 13.30 uur.
Graag opgeven op: kbolvc@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 25 januari en 8 februari 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                                     
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 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                                                               

Kerstviering KBO
Op 18 december hebben 160 leden van de KBO 
deelgenomen aan een prachtige kerstviering. De 
middag werd door voorzitter Jan Spee geopend 
met een mooi gedicht. 
Daarna werden Peter Verdijk en Jan Stoffelen in het
 zonnetje gezet. Zij ontvingen uit handen van 
Burgemeester van Soest de Speld van Verdiensten 
van de Gemeente Boxmeer voor hun inzet voor de 
gemeenschap. De middag werd voortgezet met 
muziek en tijdens het optreden  van een groepje 
zangeressen onder begeleiding van 2 gitaren o.l.v. 
Willy v.d Boogaard  was de zaal muisstil. 
Het 4 gangen-diner was heerlijk en werd, met hulp 
van vrijwilligers, opgediend.
Nogmaals konden we genieten van de muzikaliteit 
van de zangeressen en gitaristen. Tijdens de loterij 
waren leuke prijzen  te winnen.
Iedereen ging zeer tevreden huiswaarts. Een mooi 
begin van de kersttijd.

Berichten uit het veld

Het is koud die woensdagochtend in december. 
De laatste wintervogeltelling van dit jaar staat op 
het programma. Mijn vaste collega vogelteller 
is nog steeds geblesseerd en daarom gaat er 
dit keer een andere dorpsgenoot/vogelfotograaf  
mee. Om half elf vertrekken we op de fiets richting 
de Kiekuutweg. Bij het dierenweitje vliegt een 
Buizerd weg en vanaf het Hattert worden we 
begroet door een groep Kokmeeuwen en een 
Stormmeeuw. De Stormmeeuw is net een fractie 
groter dan de Kokmeeuw en heeft ook geen zwart 
vlekje achter het oog. Even verderop langs de 
Kiekuutweg zitten enkele Nijlganzen in het weiland. 
Verstoord kijken ze op als we stoppen om ze te 
tellen.
Ter hoogte van Groeningen, rechts op de akkers, 
zit een grote groep Toendrarietganzen. 
Toendrarietganzen komen helemaal vanuit noord-
Skandinavie en noord-Rusland om hier te overwin-
teren. Ze zijn niet te tellen, dus dat wordt schatten. 
Je telt dan alle ganzen in een kijkerbeeld en kijkt 
hoeveel kijkerbeelden de hele groep omvat. 
Zodoende kom ik op een schatting van ruim 
1600 ganzen.
Bij de kruising draaien we linksaf richting het 
viaduct over de A73. Langs de met eiken 
omzoomde weg vliegen de Groene Spechten ons 
om de oren. We tellen er drie, die links en rechts 

de bomen invluchten als we naderen. 
De Groene Specht zoekt zijn voedsel vooral op de 
grond, dit in tegenstelling tot de andere spechten-
soorten. In de zomer zijn dat vooral mieren en hun 
eieren en larven. In de winter schakelt de 
Groene Specht over op andere bodeminsecten 
en bessen. De roep van de Groene Specht lijkt op 
een luide schaterlach. Vlak voor het viaduct over 
de A73 stoppen we even om de Oeffeltse Raam 
af te speuren naar watervogels. Helaas niets deze 
keer. We zijn ons net aan het beklagen over onze 
koude handen en voeten als er een groepje 
staartmezen verschijnt. Ze vliegen op en neer en 
buitelen door de lage begroeiing.

Witkopstaartmees (foto Ton Loeffen)

Mijn oog valt plotseling op iets wits in de groep. 
Door mijn verrekijker zie ik dat het een 
Witkopstaartmees is. Als een witte schim dwarrelt 
hij door de struiken. Een bijnaam is snel verzonnen 
en we noemen hem spontaan “Sneeuwvlokje”.
De Witkopstaartmees is een ondersoort van de 
Staartmees met een vrijwel geheel witte kop. 
Hoe goed is zijn nederlandse naam gekozen! 
In Nederland is het een zeldzame verschijning in 
de wintermaanden, daarom heb ik meteen een 
melding gemaakt op waarneming.nl. 
Gelukkig had mijn metgezel zijn fototoestel paraat 
zodat we ook nog een foto hebben van deze 
zeldzaamheid. Onze tocht gaat weer verder, maar 
tot nu toe zijn we erg tevreden met onze bijzonde-
re waarnemingen.

Ton van den Berg
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Hierbij een korte terugblik op de activiteiten die de werkgroepen van Stichting GroeVie in 2018 
hebben georganiseerd. Met o.a. Koningsdag, het Koningsmaal, Happen en Stappen, Beek an Tôffel, 
Family Obstacle Run, Dorpsquiz ‘K WÈT’T en ‘t Bèks BierFest. 
Deze activiteiten zouden niet georganiseerd kunnen worden zonder de hulp van de vele vrijwilligers 
en sponsoren: 

BEDANKT! 
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Stichting GroeVie bedenkt, organiseert en/of ondersteunt activiteiten die de leefbaarheid in Vierlingsbeek en 
Groeningen bevorderen. Deze activiteiten worden door werkgroepen uitgevoerd die samengesteld zijn uit 
enthousiaste vrijwillige dorpsbewoners. Wij zoeken voor diverse werkgroepen nog nieuwe vrijwilligers: 

 
Wil je een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Vierlingsbeek & Groeningen? 

Vind je het leuk om je in te zetten voor een bepaalde activiteit? 
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? 

 
Heb je voor één of meerdere van onderstaande vacatures interesse of wil je meer informatie, stuur dan een 

email naar stggroevie@gmail.com. Wij nemen dan contact met je op. 
 

1. Werkgroep Koningsdag zoekt voor 2020:  1 à 2 nieuwe werkgroepleden 
Taak: Bedenken en uitvoeren van een activiteiten-programma op 
Koningsdag. 
Het zou fijn zijn als deze nieuwe leden in 2019 alvast met de huidige 
werkgroep meedraaien zodat zij in 2020 volledig hun taken kunnen 
uitvoeren.  
Datum Koningsdag: 27-4-2019 

 
2. Werkgroep Family Obstacle Run zoekt: 

 
a. Vrijwilligers die het parcours mee willen opbouwen en afbreken. 
b. Vrijwilligers die tijdens de Obstacle Run willen ondersteunen en of post zijn. 
Datum Family Obstacle Run: 8-9-2019 
 

 
3. Werkgroep Dorpsquiz ‘k Wèt’t zoekt per direct: 

a. Vragenstellers, die kunnen ondersteunen op de thema’s entertainment, 
koningshuis, dierenrijk en/of mode. 
b. Creatieve organisatoren die het leuk vinden om een knallende 

    finale/feest-avond mee te organiseren. 
Datum Dorpsquiz: 14-9-2019  

 
 

4. Pool Verkeersregelaars zoekt per direct: 
Verkeersregelaars die zich 2 à 3 keer per jaar beschikbaar stellen als verkeersregelaars bij evenementen in 
Vierlingsbeek & Groeningen. Als verkeersregelaar leg je 1x per jaar een online-examen af. Dit wordt door 
GroeVie geregeld. 
 

5. Werkgroep Happen en Stappen zoekt per direct: 
Een coördinator die de aanmeldingen registreert, coördineert en hierover 
communiceert met de restaurants en de aanmelders. Het zijn voor 99% 
digitale werkzaamheden. Zie voor info: http://www.vierlingsbeek-
groeningen.nl/recreatie/wandelroute-en-proeverij-happen-en-stappen/ 
 

 
 

 



8

Miw en Kir 

    Streug 

Wej komme, wej zinge 

en wej overwinne!! 

SMARTIES
Lûpte gij mit op?	  

“	  

Een geweldig aantal deelnemers, 13 in totaal!

36e Liedjesavond Ôjjem van Ėge Bôjjem 
Kom op 19 januari kijken, luisteren,genieten én stemmen op 

DE Carnavalskraker 2019 
Wie doen er mee???
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TREKKING 1

1e Pries Lotnummer:        Naam: 
€ 55,-   196 van Veghel
2e Pries 
€ 33,-   411 Hartjes
3e Pries 
€ 22,-   257 van Daal
4e Pries 
Vrijkaart pronkzitting   1006 Broek
Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,-
Lotnummer: 366
Naam: van Daal

TREKKING 2
1e Pries Lotnummer: Naam: 
€ 55,-   872  D.A
2e Pries  
€ 33,-   72         Bouten
3e Pries  
€ 22,-   374 Goossens
4e Pries 
Vrijkaart pronkzitting  770       vd Weegh
Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,-
Lotnummer: 978
Naam: Theunissen

TREKKING 3
1e Pries Lotnummer:         Naam: 
€ 55,-   454 van Kempen
2e Pries 
€ 33,-        764   Franssen
3e Pries  
€ 22,-        393    Oudenhoven
4e Pries 
Vrijkaart pronkzitting   424       Verhoeven
Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,-
Lotnummer: 907
Naam: Janssen

Uitslag is ook na te lezen op: 
www.dekeieschieters.nl

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

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

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

Oliebollenactie geslaagd met een 
gouden en zilveren randje!
De 55e oliebollenactie van het J.O.C. is weer voor-
bij en we kunnen ook nu terugkijken op een ge-
slaagde actie voor onze stichting en de inwoners 
van Vierlingsbeek en Groeningen.

Op oudejaarsdag 31 december 1964 werd de al-
lereerste oliebollenactie georganiseerd door de 
toenmalige Scouting uit Vierlingsbeek. Een aantal 
jaren later is dit overgegaan naar het J.O.C. 
Wilbert Wijnhoven heeft in 2018 voor de 50e keer 
meegeholpen bij deze actie en werd ’s middags na 
afloop samen met Arno Thijssen en Mike van de 
Ven die beiden al meer dan 25 jaar meehelpen in 
het zonnetje gezet. Toeval of niet: dit drietal zorgt 
al jarenlang voor de oliebollenbeslagen die al vanaf 
5 uur in de ochtend op oudejaarsdag worden be-
reid. Zij ontvingen uit handen van voorzitter Harm 
Thijssen van het J.O.C. o.a. een ‘zilveren’ en 
‘gouden’ oliebol.

De ouwere onder òns zun ’t toen ze op de lèggere 
schôl zate nog wel gedaon hebbe. Bààndele!
’t Nederlands woord is hoepelen! Vur ’n paar 
kwartjes konde bej ‘ne smid van ons durp d’r ènne 

laote make. Wéj ginge mèèstal naor Jan Fràànse 
op d’n Burggraaf; ok wel Lompe Jan genoemd! 
Van ’n iezere staaf sméjde héj mit gloeiend vuur en 
hamer en aambeeld ‘ne mòje bààndel mit ‘nen los-
sen haok d’r béj. Dormit konde’m àn ’t rolle houwe. 
D’r ware jonges die d’r kei hendig in ware. B.v. dur 
‘m op d’n trottoirbàànd te laote lope of in ‘ne cirkel 
um zich hin konde  laote drèje. 
Tja! Das war einmahl, zuj de Pruus zegge!

Ken je dialect.

Ze hàn ‘m bekàànt ovverhoop geréje.

Ik help nie ger mit höffe.

De koeskes zaten op ’n klötje béjèn.

Wàt binde géj toch ‘ne leknaas!

Motte kieke! Die is t’r nààuw àn.

Die kerstböm zien nou al ànt ruzele.

Dè doe ik stante pé.

Zet die stuul mà wiet zat weg.

D’r zat ‘nen ulling in de duvekoi.

’t Is dikke mik tusse die twee, zèn ze.

De betekenis staat een eind verderop.
Reinverhoeven@gmail.com 
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Voorzitter Harm Thijssen overhandigt de cadeaus 
aan de 3 jubilarissen.

Even een stukje historie opgehaald door Wilbert 
die in de eerste jaren meehielp bij de bezorging van 
de bestelde oliebollen; zijn vader Joep zorgde in de
beginjaren voor de administratie. Andere mensen 
van het eerste uur waren Jan van de Bergh, Piet 
Evers en Jan Franssen die bijgestaan werden door 
een aantal ‘vrollie’ die het bakken voor zich opna-
men. Gebakken werd er destijds in grote gietijzeren 
pannen. Wilbert weet zich nog te herinneren dat 
bij een van de eerste baksessies vanwege de kou 
en de te bakken hoeveelheden op de avond van 
tevoren de olie al op een laag vuurtje werd opge-
warmd. ’s Ochtends bleek bij aanvang er echter 
geen druppel olie meer aanwezig… 
In welk jaar Wilbert overgestapt is naar de berei-
ding van het oliebollenbeslag weet hij zich niet 
meer precies te herinneren, maar dat zal vermoe-
delijk meer dan 40 jaar geleden zijn geweest.

Op welke locaties werd er in de loop der jaren ge-
bakken? De huidige locatie, de loods bij de boer-
derij van Johan van den Boogaard wordt al meer 
dan 15 jaar gebruikt voor het oliebollen bakken en 
is voorafgegaan door het ‘alde’ klooster, de voor-
malige meisjesschool (de huidige Joffershof), de 
oude gemeenteloods aan het Hulder en zelfs een-
maal bij kwekerij de Hulder aan de Overloonseweg.

De laatste jaren worden er jaarlijks ruim 8000 olie-
bollen gebakken maar in het verleden liep dit aan-
tal wel eens op tot maximaal 17000 oliebollen. 
Dit kwam door de vraag van ‘externe partijen’ zo-
als de scouting in Wanroij, de Rabobank en enkele 
garagebedrijven en winkels. Je was toen op oude-
jaarsdag soms wel tot 18.00 uur bezig met de be-
reiding en het bakken van de oliebollen. Wat ook 
van invloed is op de aantallen te bakken oliebollen 
is het weer. Bij erg koud weer moet er meer ge-
stookt worden om de beslagen goed te laten rij-
zen. Bij zacht weer, zoals afgelopen jaarwisseling, 
gaat het rijzen gemakkelijker waardoor de besla-
gen luchtiger worden en er zodoende meer olie-
bollen uit een mengsel beslag gehaald kunnen 
worden.

Mike van de Ven, Wilbert Wijnhoven en Arno 
Thijssen poseren met hun zilveren en gouden 
oliebol.

Het oliebollenbakken bij het J.O.C. op oudejaars-
dag duurt tegenwoordig tot 12.30 uur/ 13.00 uur 
waarbij alle bestelde oliebollen zijn gebakken en bij 
de inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen zijn 
thuis bezorgd. Een team van zo’n 20 vrijwilligers 
zorgt achtereenvolgens voor de bereiding van de 
beslagen, het inscheppen, bakken en inpakken van 
de oliebollen. Vier à vijf duo’s zorgen voor de bezor-
ging en toevoer van de oliebollen naar de Plusmarkt 
waar de oliebollen ook worden verkocht. Al vanaf 
half november is de uit vier personen bestaande or-
ganisatie van de oliebollenactie bezig met de voor-
bereiding ervan. Aan o.a. de inkoop van materialen, 
de verdeling van de te lopen routes en de werving 
van vrijwilligers wordt dan aandacht besteed.

Door de inzet van de vele vrijwilligers en het grote 
aantal bestellingen die de inwoners van 
Vierlingsbeek en Groeningen in 2018 bij het J.O.C. 
geplaatst hebben moesten wij deze keer ruim 6500 
(verkochte) oliebollen bakken en bezorgen. Door dit 
aantal is deze actie voor het J.O.C. ook deze keer 
weer een financieel succes geworden. De opbrengst 
wordt gebruikt ter ondersteuning van de bij het 
J.O.C. aangesloten clubs, dus voor de jeugd en 
jongeren van Vierlingsbeek en Groeningen. Overig-
ens worden de te veel gebakken oliebollen ge-
schonken aan de Voedselbank Land van Cuijk.

Indien er ondanks onze goede zorg voor de kwali-
teit iemand om wat voor reden dan ook niet tevre-
den is over de geleverde oliebollen kunt u contact 
opnemen met Hans Hendriks (tel. 631802); we zul-
len dan gezamenlijk tot een oplossing van de klacht 
proberen te komen. 
 
Daarnaast wil het J.O.C.-bestuur haar dank uitspre-
ken aan de volgende personen/ondernemingen die 
een bijdrage hebben geleverd aan deze actie: Johan 
van den Boogaard (loods), Bakkerij Degen Overloon,
PLUS Verbeeten Vierlingsbeek, Mar-Oil Vierlingsbeek,
LiMa Meubelmakerij B.V. Vierlingsbeek, Boomkwe-
kerij de Schans Groeningen, Alle vrijwilligers van 
binnen en buiten het J.O.C. 
Het bestuur van het J.O.C.
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Köpkesmert 

Maandag 21 januari 2019 is het zoals ieder jaar 
Köpkesmert in Groeningen. 

Nu de Köpkesmert om 18.00 uur begint krijgen 
meer mensen de gelegenheid om deze traditie en 
gezellige avond te bezoeken.

In de kapel wordt middels een korte viering om 
16.00 uur het begin gemaakt voor deze traditionele 
dag 

Iedereen is ook hierbij van harte welkom. 

Hierna is er bij de Zandpoort gelegenheid om een 
stevige bodem te leggen in de vorm van een buffet. 

De ruper Erwin Vousten doet zijn uiterste best om 
het varken (in delen) aan de man te brengen en wij 
wensen hem nu alvast veel succes. 

We beginnen om 18.00 uur met het bieden op de 
varkenskoppen. In totaal zijn er 30 rondes met na 
de 15e een pauze. Na iedere ronde ontvangt een 
ieder die geboden heeft een lot waarbij een vlees-
pakket te winnen is. 

Rond 22.00 uur zal het programma afgelopen zijn 
en worden de vleespakketten verdeeld onder de 
winnaars.

......................................................................................................................................

Naam ......................................................................................................................

pers ............................................................................................... …………………..

Wil graag gebruik maken van het stamppot buffet 
op 21 januari

Graag opgave via dit briefje bij Anita Theunissen  
0613371623 

of per mail  zandpoort.groeningen@gmail.com

Kerst Sing Along:                                      
Bedankt voor uw enthousiasme! 

Ondanks het slechte weer was het enthousias-
me voor de Kerst Sing Along weer groot. De kerk 
zat vol en de muzikanten konden rekenen op een 
warm applaus. De doedelzakspelers van 
Passion4Bagpipes vormden een mooie verrassing 
toen zij, met hun met lichtjes versierde instrumen-
ten, door het gangpad naar voren liepen. 
Alle vrijwilligers, nogmaals hartelijk dank en we 
zien u eind dit jaar graag weer terug. 

Een heel gelukkig 2019, 
Marloes, Joke, Christa en Marjolein 

Plezier voert de boventoon

De 36ste liedjesavond van Zanggroep 
Evergreen Vierlingsbeek is ingeroosterd op 
19 januari. Dertien deelnemende groepen gaan 
dan op ludieke wijze de (zang)strijd met elkaar 
aan.

De winnaar van de vorige editie, Netfix, is deze keer 
ingeschreven onder de naam Djonny Kechs. “We 
houden wel van slechte woordgrappen”, vertelt 
Jens Loenen (20), een van de negen jongeren waar-
uit het geheel bestaat. “In 2017 deden we voor het 
eerst mee, destijds onder de naam Non-Verbaal 
(zie foto, red.). Vorig jaar wonnen we met een lied 
over vrouwen versieren oftewel ‘fixen’ en dit jaar co-
veren we met Djohnny Kechs een liedje van Johnny 
Cash.” ‘Kech’ is een verbastering van het Marok-
kaanse woord ‘kehba’, wat hoer betekent, en slaat 
op de heisa die begin vorig jaar ontstond toen rap-
per Boef een stel vrouwen daarvoor uitmaakte. 
Loenen en co. drijven daar nu de spot mee. 
“Het belangrijkste is dat we met z’n allen lol hebben 
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op foute carnavalsmuziek. Plezier voert bij ons de 
boventoon.”
Het studentikoze ensemble bestaat uit vier jonge-
mannen uit Vierlingsbeek (Stijn Peeters, Daan Thijs, 
Teun Egelmeers en Jens Achten) en vijf uit 
Groeningen (Loenen, Jelle Arts, Teun Jacobs, Luca 
Smits en Cas Winkelmolen). “Een combinatie van 
oorspronkelijk twee aparte vriendengroepen”, aldus 
Loenen. “We zijn bij elkaar gekomen toen iemand 
van de organisatie van de Liedjesavond een nieuwe 
jeugdgroep bij elkaar wilde krijgen. Ervaring met 
muziek maken hadden we nauwelijks. Alleen twee 
van ons hebben ooit op een blauwe maandag een 
trommel of een gitaar aangeraakt.”
In de opstartfase kreeg het gemêleerde gezelschap 
hulp van Joop Verbeeten en Peter Smits, bekende 
namen in de Vierlingsbeekse carnavalswereld. 
“De eerste keren dat we bij elkaar zaten kwamen 
ze langs om ons op gang te helpen. Peter heeft ook 
de humoristische tekst van ons vorige nummer ge-
schreven. Met een pakkend deuntje en een ver-
schrikkelijk slecht dansje hebben we dat gezongen.” 
Ook dit jaar wordt het weer een optreden met een 
vette knipoog. “Ik kan er nog niet veel over zeggen, 
behalve dat we het zelf hebben geschreven en het 
slaat op de afgelopen en de komende jaren. Jens 
en Stijn zingen ditmaal de coupletten, de andere 
zeven staan op de achtergrond en doen mee met 
de refreinen.”
De kans dat hun act dit jaar nogmaals goed is voor 
de wisselbokaal, acht Loenen klein. “De titel verde-

digen is altijd lastig. Het is zelden gebeurd dat één 
groep twee keer achter elkaar wint, maar we gaan 
er natuurlijk wel voor. We zijn vol verwachting.” Hoe 
het ook loopt, een drukke periode zoals in 2018 ligt 
er niet in het verschiet. “De receptie van Prins Car-
naval, zittingsavonden, hier en daar wat carnava-
leske thema-avonden… We hebben het afgelopen 
jaar zeker tien keer op de bühne gestaan. Daar heb-
ben we nu geen zin meer in. We gaan vooral zelf 
genieten van de Vastelaovend.”
De Liedjesavond vindt op zaterdag 19 januari van-
af 20.00 uur plaats in Zalencentrum Concordia te 
Vierlingsbeek (Vrijthof 1). De entree is 5 euro voor 
volwassenen en 2 euro voor kinderen.

V.l.n.r.: Stijn Peeters, Daan Thijs, Teun Jacobs, Teun 
Egelmeers, Jelle Arts, Jens Loenen, Luca Smits en 
Cas Winkelmolen. Jens Achten ontbreekt.
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Ten eerste wensen wij iedereen een gelukkig en 
gezond 2019. We beginnen 2019 op 24 januari 
met onze jaarlijkse ledenvergadering. 
We blikken in de jaarverslagen terug op 2018. 
Tevens presenteren we de nieuwe activiteiten in 
de 1e helft van 2019. Alle leden hebben de
kalender inmiddels ontvangen, samen met het 
opgavestrookje zodat je al van te voren kunt 
kijken wat we gaan doen. Na de pauze gaan we 
met z’n allen nog een leuke activiteit doen. 

Graag zien we jullie de 22e. 

Bestuur VOVG

Nieuws van 
Smartlappenkoor 
Van Heure Zinge 

VHZ kijkt opnieuw terug op een succesvol jaar met 
o.a. enkele leuke optredens en een mooie uitbrei-
ding van het repertoir. Zo waren we op 18 maart 
2018 te gast bij verpleeghuis St. Anna te Boxmeer 
waar we de bewoners een vrolijk muzikaal onthaal 
hebben gebracht. Volgens sommigen “het mooiste 
koor dat ze ooit gehoord hadden” en “jullie moe-
ten elk jaar terugkomen, want dit is zó leuk!”. 
14 april namen we uiteraard deel aan het benefiet-
concert van ons dorpsgenootje Saar Winkelmolen 
in het prachtige Knillus in Vortum-Mullem. Namens 
VHZ konden we een leuke spaarpot overhandigen.
Op 27 mei waren we uitgenodigd bij Joyful in 
Sambeek, waar we veel indruk hebben gemaakt 
met een aantal verrassende nummers. Het leverde 
zomaar twee nieuwe leden op. 
Op 30 juni vond de Gildedag in Groeningen plaats 
en ook dit evenement – altijd een gezellig festijn – 
mochten wij wederom opluisteren met een aantal 
bekende èn nieuwe nummers.
Op 13 oktober namen we deel aan het smartlap-
penfestival te Tiel, waar we op verschillende loca-
ties optredens hebben verzorgd. Jammer was wel 
dat de locaties niet altijd berekend waren op de 
omvang van een koor als het onze. We zijn een 
van de grootste koren die op festivals optreden en 
het is voor onze leden soms dringen geblazen om 
goed te kunnen staan. 
Het optreden op 2 december bij Maasduinen 
Staete in Bergen viel bij de bewoners aldaar ook 
bijzonder goed in de smaak. We kregen de Lim-
burgers zelfs zover dat ze “Brabant” (van Guus 

Meeuwis) uit volle borst meezongen. 
En als afsluiting van dit muzikale jaar traden we op 
bij de Kerst Sing Along in Vierlingsbeek op 23 de-
cember, waar we in een stampvolle kerk drie num-
mers ten gehore hebben gebracht.
Na elk optreden blijkt weer dat ons koor bij een-
ieder indruk weet te maken, niet alleen door een 
mooie mix van oude en nieuwe nummers, maar 
vooral ook door de dynamiek in de afwisseling van 
de diverse partijen in het koor en de bijzondere 
eigen arrangementen van onze dirigent Frenk van 
Aggelen. Pianist Joop Verbeeten en accordeoniste 
Marian Geurts weten met deze arrangement een 
perfecte begeleiding neer te zetten, wat heel bij-
zonder is als tweekoppige band bij een ruim 80 le-
den tellend koor. 
Op 17 november vierden we bij Concordia onze 
jaarlijkse feestavond. Nu waren het de leden van 
het koor die verrast werden met enkele fantastische 
optredens, onder andere van Hans Coolen, die 
de hele zaal in beweging èn in vervoering wist te 
brengen. 
Natuurlijk staan er ook het komend jaar weer 
diverse optredens gepland en we zien ernaar uit 
om die te gaan uitvoeren. 

We wensen hierbij alle mensen van Vierlingsbeek 
en Groeningen een voorspoedig 2019!

Informatie middag over de 
Lourdesreizen van 2019.

Lourdesgroep Maas en Peel gaat in 2019 weer 
twee reizen maken.
De busreis zal op verzoek dit jaar ook georganiseerd 
worden met alleen pelgrims uit Venray en omge-
ving.
Lourdesgroep Maas en Peel houdt hiervoor op 
20 januari  2019 om 14.30 uur een informatiemid-
dag in het Pelgrimshuis in Smakt, U bent van harte 
welkom.  Er wordt d.m.v. een power point presen-
tatie informatie gegeven over alle reizen, het leven 
van Bernadette, de bedevaartplaats Lourdes en 
Never.  

Lourdesgroep Maas en Peel gaat van 24 mei t/m 
1 juni met de bus, en van 26 t/m 31 mei en van 
16 t/m 21 september met het vliegtuig naar Lourdes. 
Ook als U CZ verzekerd bent kunt U in 2019 weer 
in aanmerking komen voor een korting van maar 
liefst € 580,00.
Dit zijn medisch verzorgende reizen en zijn geschikt 
voor jonge en oude, zieken en gezonde mensen. 
Lourdesgroep Maas en Peel reist onder de vlag 
van de Organisatie Limburgse Bedevaart. 
Meer informatie is verkrijgbaar bij Cristien 
Goumans via telefoon (0478)636676 / 0623532814 
of kijk op 
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl. 
En meld je aan voor een fantastische 
vakantie/bedevaart. 
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Pijnloos onderzoek bij beknelde 
zenuw in de pols

Met een pijnloos onderzoek direct weten wat er 
aan de hand is. Dat kan op het CTS-spreekuur van 
Maasziekenhuis Pantein. CTS is de afkorting voor 
het Carpale Tunnelsyndroom. Hierbij is er sprake 
van een beknelde zenuw in de pols.

Hinderlijke klachten
Vooral ’s nachts kan door vervelende tintelingen 
in de vingers de nachtrust flink verstoord worden. 
Ook bij andere handelingen zoals fietsen, autorij-
den of stofzuigen ontstaan vaak hinderlijke tintelin-
gen, pijn en doofheid. Soms is er zelfs sprake van 
krachtsverlies.

Pijnloos onderzoek
Een afspraak op het CTS-spreekuur begint met 
een gesprek met de neuroloog. Aansluitend volgt 
er een echo van de pols om de diagnose vast te 
stellen. Neuroloog Anke Snijders: “Echografie 
is een snel en pijnloos onderzoek voor de patiënt 
waarbij we goed kunnen zien of de zenuw in de 
pols verdikt is. In enkele gevallen doen we nog een 
aanvullend onderzoek om CTS met zekerheid vast 
te stellen.”

Neuroloog Anke Snijders onderzoekt via echografie 
of de zenuw in de pols verdikt is.
Fotografie: Maasziekenhuis

Meteen behandeling mogelijk
Tijdens dezelfde afspraak is vaak direct een behan-
deling mogelijk. Snijders: “Na het onderzoek be-
spreken we de bevindingen en de verschillende 
behandelmogelijkheden met de patiënt. Bijvoor-
beeld een pijnstillende en ontstekingsremmende 
injectie, het aanmeten van een polsspalk of een 
operatie. Behandeling met een injectie of polsspalk 
kunnen we direct toepassen. Als een operatie no-
dig is, krijgt de patiënt een verwijzing voor de 

orthopeed. In dat geval wordt de patiënt in het 
Maasziekenhuis behandeld door specialisten van 
de Sint Maartenskliniek.”

Verwijzing nodig
Voor een afspraak op het CTS-spreekuur is een 
verwijzing van de huisarts nodig.

2018: Iets meer geboortes in 
Maasziekenhuis
In Maasziekenhuis Pantein zijn het afgelopen jaar 
1042 baby’s geboren; inclusief de poliklinische be-
vallingen, onder begeleiding van de eigen verlos-
kundige.

Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2017 
(+27). Het gemiddeld aantal baby’s dat per dag 
wordt geboren in het Maasziekenhuis ligt al enkele 
jaren op drie. Net als vorig jaar werden er meer 
jongens dan meisjes geboren (+24).
De laatste baby van 2018 is op oudejaarsavond 
geboren om 22.09 uur. Alexander en Vera van Laak 
uit Mill zijn de gelukkige ouders van hun tweede 
zoontje Morris, hij is het broertje van Sacha. De 
eerste bevalling van 2019 was een poliklinische 
(met eigen verloskundige) om 03.06 uur. Dit betrof 
een jongentje uit het Noord-Limburgse Venray.

Populaire namen
De populairste jongensnaam in 2018 was Vince, 
gevolgd door Finn en op plek 3 de namen Teun, 
Gijs en Daan. Sophie/Sofie was de populairste 
naam bij de meisjes, gevolgd door Emma en 
Roos.

Primeur: beeldbellen in Maasziekenhuis 
Pantein via BeterDichtbij
Sinds kort is beeldbellen in Maasziekenhuis 
Pantein een feit. Het is een zeer waardevolle aan-
vulling op het app-contact met de dokter via de 
app BeterDichtbij. Het Maasziekenhuis is daarmee 
het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze ge-
combineerde service van beeldbellen en app-en 
binnen een gebruiksvriendelijke app aanbiedt. 

Vertrouwen op veilig beeldcontact 
Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter van Pantein: 
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‘Ik ben er trots op dat we deze nieuwe stap zetten. 
Een jaar geleden startten we met app-contact. 
Dat leverde veel positieve reacties op van patiënten,
dokters en verpleegkundigen. Nu breiden we de 
mogelijkheden uit met beeldbellen via BeterDicht-
bij. We werken niet met ingewikkelde programma’s 
maar gewoon met een app via de mobiele telefoon, 
zodat iedereen er mee kan werken. Er zijn natuur-
lijk meer applicaties of apps op de markt, maar 
vaak zijn je persoonlijke en medische gegevens 
niet goed beschermd of is het gebruik ingewikkeld. 
Dat is bij BeterDichtbij niet het geval, het werkt 
juist heel eenvoudig. En alles wordt langs de stan-
daard van veilige zorg gelegd.’

Voordelen voor de patiënt
Het app-contact met de arts of verpleegkundige 
levert de patiënt veel voordeel op. Oncoloog Brian 
Scholtes: ‘Patiënten kunnen na een polibezoek, 
opname of dagbehandeling eenvoudig vragen stel-
len over het gebruik van medicijnen, hun gezond-
heidssituatie, het volgende bezoek of over de che-
mokuur. Ook als de patiënt niet thuis is, bijvoor-
beeld tijdens een vakantie, stelt het gerust dat er 
een mogelijkheid voor contact is, bijvoorbeeld na 
een hartinfarct, operatie of chemokuur.’ Het ge-
bruik van de app is gratis. Het enige dat nodig is, 
is een mobiele telefoon met internetverbinding. 
Tot en met november 2018 werden er al 5000 
appjes verstuurd. 

Nieuwe mogelijkheden door beeldcontact
Het beeldbellen is een mooie toevoeging aan het 
app-en. Zo kan de patiënt de arts laten meekijken 
als hij/zij onzeker is over z’n situatie. En ook de 
arts kan beeldcontact zoeken als er behoefte of 
noodzaak is om de patiënt even ‘face to face’ te 
zien. Het beeldbellen zorgt voor een persoonlijk 
gesprek op afstand. ‘Beeldbellen kan in bepaalde 
situaties een polibezoek vervangen. Dat is met 
name fijn voor patiënten die vanwege hun gezond-
heid kwetsbaar zijn of lastig naar het ziekenhuis 
kunnen komen’, aldus Scholtes.
In november 2018 zijn op de polikliniek Oncologie 
de oncoloog Scholtes en mammacare en colon 
care verpleegkundigen gestart met beeldbellen. 
Afgelopen december startten op de polikliniek 
Cardiologie ook cardioloog Van Helden en de hart-
revalidatieverpleegkundigen. De eerste ervaringen 
zijn heel positief. 

Steeds meer beeldbellen
Het ziekenhuis zal de komende tijd bij steeds meer 
patiënten de mogelijkheid van het beeldbellen 
aanbieden. Het app-en gebeurt al bij meer speci-
alismen in het ziekenhuis. Naast cardiologie (hart-
falen en hartrevalidatie) en oncologie (mammacare 
en colon care verpleegkundigen) kan dit bij de sto-
ma verpleegkundigen, de wondverpleegkundigen, 
chirurgie dagbehandeling, gynaecologie, kinderge-
neeskunde, interne geneeskunde (diabetes). 
In 2019 komen er nog meer specialismen bij. 

Verder uitbreiden
Bestuursvoorzitter Terwijn: ‘We gaan binnen afzien-
bare tijd ook in de wijkzorg met het beeldbellen 
starten. Beeldcontact is geen vervanging voor het 
reguliere contact met de zorgmedewerker, maar 
is een aanvulling. De drempel is lager en het geeft 
mensen een veilig gevoel. Dat horen we terug van 
patiënten. Het biedt meerwaarde en daar doen we 
het voor.’ 

* Oncoloog Brian Scholtes op zijn laptop aan het 
beeldbellen met een patiënt. (foto: T. Peeters)

NIEUWJAAR

De feestdagen weer achter de rug.  
Te veel lekker eten, teveel lekkere oliebollen. 
En nu maar bewegen om de kilo’s eraf te krijgen!
Het jaar 2019 staat te popelen. Vondel is trots dat 
net voor kerstmis onze oud-voorzitter, Peter 
Verdijk, de Speld van Verdienste uit handen van 
burgemeester Van Soest heeft ontvangen. 
Welverdiend!   
2019:  een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe 
uitdagingen; samen mooie muziek ten gehore 
brengen. 
Ons eerste optreden van 2019 staat reeds lang 
gepland; 17 maart in de Smakt.

Bestuur en Leden wensen alle lezers van Globaal

“ Een Gelukkig en Gezond 2019! “

Wij willen iedereen hartelijk danken die Vondel in 
het afgelopen jaar gesteund heeft.
Nogmaals doen wij een oproep aan mensen die 
liefde voor zang hebben.
Kom gerust op een maandagavond kijken/luiste-
ren/meezingen tijdens onze repetitie in Concordia. 
Vondel is altijd op zoek naar nieuwe leden.

Bestuur  Gemengde Zangvereniging Vondel
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PK wenst U een 
voorspoedig 2019

Een Goei Leven.

In navolging op de  ”Nacht van Een Goei Leven” 
zal er dit jaar gedurende een heel weekend 
“Een Goei Leven” gevierd gaan worden.

Verleden jaar dineerden op de pontveren, Glow in 
the Dark bij de kerk in Mill, een Nachtwachtwande-
ling, een filmvoorstelling op de Kraaijenbergse 
plassen, nachtwandelingen in de bossen, etc. etc.
Op 10 tot 15 locaties waren er activiteiten waarin 
de inwoners van het Land van Cuijk en ook gasten 
van buitenaf, zich onder lieten dompelen in een 
goei leven.

Dit jaar zal er een vervolg gegeven worden aan dit 
initiatief en wel gedurende het weekend van 28, 29 
en 30 juni. 
Zo kunnen we van meer dan een van de initiatieven 
gaan genieten en misschien zelfs ergens een ver-
blijf bij gaan organiseren in een van de vele moge-
lijkheden die het Land van Cuijk daarvoor biedt.

Het programma staat nog allerminst vast.
Het kan zijn dat er activiteiten van verleden jaar 
wederom plaat gaan vinden, maar ook nieuw idee-
en zijn meer dan welkom. Denk daarbij bijvoor-
beeld kunst, muziek en bierfestivals, food-pleintjes 
en -markten, stads- en natuurwandelingen, bour-
gondische diners in historische gebouwen, hofjes, 

tuinen, op het water en nog veel meer.

Heb je zin om mee te denken of wil je een idee, 
rijp of nog helemaal groen, inbrengen, dan zou je 
deel kunnen nemen aan onze brainstormsessie op 
donderdag 31 januari a.s. in Kasteel Tongelaar in 
Mill.

Bel dan maar even met Piet Verbeeten op 
06-54661197.

St. Tunnisviering Groeningen

Op zondag 20 januari wordt in de kapel van 
Groeningen 10.30 uur weer de traditionele 
St. Tunnisviering met gilde-eer gehouden.                          
Tijdens deze viering zal er speciaal worden stilge-
staan bij de overleden gildebroeders door de eeu-
wen heen.

Voorganger is pater Ruud Willemsen. Ook voor 
deze viering is het mogelijk om intenties aan te 
vragen bij mevr. M. Hubers, 0478-631222.            
Kosten voor deze intenties zijn €10,00

Op maandag 21 januari zal in de kapel om 
16.00 uur een viering worden gehouden ter 
voorbereiding van de koppenverkoop om 
18.00 uur in café de Zandpoort.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze 
traditionele koppenverkoop mee te maken.

Museum in het donker - extra 
data 8, 9 en 10 februari 2019
Beleef het verhaal van een Ameri-
kaanse paratrooper! 
Na sluitingstijd én na zonsondergang een bezoek 
brengen aan het Oorlogsmuseum Overloon? Dat 
is mogelijk tijdens het evenement ‘Museum in het 
donker’. Na het succes van november 2018 opent 
het museum haar deuren deze keer op drie avon-
den in februari. Bezoekers kunnen zich nog één 
keer onder laten dompelen in het heroïsche ver-
haal van de nu 93 jarige Vincent J. Speranza, een 
Amerikaanse paratrooper van de 101st Airborne 
Division, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
actie kwam in de Ardennen en betrokken was bij 
de bevrijding van een concentratiekamp.

Tijdens deze drie avonden zal een deel van het 
museum op een andere manier ‘uitgelicht’ worden, 
letterlijk en figuurlijk! De beleving van het museum 
in het donker is een hele andere dan een museum-
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vrijdag25 januari > RAYEN PANDAY > 
FENOMEEN
Een fenomeen beschrijft de wereld zoals we die 
ervaren, niet per se zoals die bestaat. Een feno-
meen kan ook duiden op een bijzonder begaafd 
persoon of opvallend verschijnsel. Rayen Pan-
day vindt zichzelf absoluut géén fenomeen. Hij be-
schrijft alles zoals het is, maar dan wel op fenome-
nale wijze. 

In 2008 debuteerde én won Rayen Panday de per-
soonlijkheidsprijs op het Groninger Studenten Ca-
baret Festival. In 2016 brak Rayen definitief in 
Nederland door met de voorstelling Niet Verder 
Vertellen. Tien jaar na zijn debuut en vele optre-
dens in binnen- en buitenland later is het zo ver: 
Rayen maakt met Fenomeen de voorstelling die 
het hele spectrum omvat: persoonlijk, actueel, 
muzikaal en er wordt geen enkel onderwerp ge-
schuwd. Op dit moment is Rayen Panday een van 
de heetste namen in de cabaretwereld.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > 
reserveren: www.gryphus.nl > win gratisentree 
kaarten bij PLUS Verbeeten

zaterdag 26 januari > album release-
show > JACKSON’S CAGE + special 
guest: BLUEZ TRAIN
De band Jackson’s Cage is in 2016 ontstaan als 
doorstart van het eveneens uit Vierlingsbeek af-
komstige New Generation. Sinds de oprichting 
heeft de band hard gewerkt aan nieuwe, eigen 
nummers. Op donkere maandagavonden schreef 
frontman Jaap Verbeeten het gros van zijn emo-
ties op papier en hiermee werd de basis voor het 
repertoire gelegd. Samen met Sam Koppes, Luuk 
Jacobs, Bart Jansen en Bram van der Zanden is 

Ken je dialect
Ze hadden hem bijna omver gereden.

Ik help niet graag mee tillen.

De biggetjes zaten op een hoopje bij elkaar.

Wat lust je toch weinig.  (Werd vaak gezegd als 
een kind klaargemaakt eten weigerde)

Moet je kijken! Dat is een Pietje Precies.

De naalden van de kerstbomen vallen nu al uit!

Dat doe ik meteen.

Zet die stoelen maar ver genoeg weg.

Er zat een bunzing in de duivenkooi.

Die twee zijn gek op elkaar, zeiden ze.

bezoek overdag. Middels beeld, licht, geluid, ver-
haalvertellingen en re-enactment, worden bezoe-
kers op unieke wijze onderdeel van het indringen-
de verhaal van Speranza.

Voor informatie en tickets, zie: 
www.museuminhetdonker.nl
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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                   

 
 

 

Te koop: 
• dames skischoenen, maat 40, 
 weinig gebruikt
• Eetkamertafel massief eiken 
 2.20 mtr x 1 mtr.

Tel. 0612037493

het avontuur van Jackon’s Cage vervolgens be-
gonnen. De band straalt energie uit en de catchy 
rocksongs dragen daar zeker aan bij. Kenmerkend 
voor het bandgeluid is het heerlijk ronkende or-
gel: alsof de dochter van Uriah Heep en The Doors 
een liefdesbaby heeft gekregen met de mannen 
van DeWolff. Het vijftal speelde op Radio Veronica, 
won de publieksprijs als beste studentenband van 
Nijmegen, stond in het voorprogramma van Gol-
den Earring en heeft anderhalf jaar geleden de de-
buut EP Cinderella uitgebracht. En vanavond, na 
een jaar vol noeste arbeid,  zet Jackson’s Cage 
met de presentatie van het eerste volwaardige al-
bum de kroon op het werk. Een kroon vol prachti-
ge parels!

Speciale gast deze avond is Blueztrain. Enthou-
siast, vol passie en op zoek naar de échte blues-
drive. Met nummers van onder andere Jimmy 
Vaughan, Kenny Wayne Shepherd, Tab Benoit en 
The Hoax swingt dit vijftal met (papa) Henk Kop-
pes in de gelederen als de neten. De ideale afslui-
ter van een mooi feest!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

REGIONALE MUZIKANTEN OPGELET!
Gryphus organiseert in samenwerking met 
Stichting Op De Tôffel op zaterdag 23 maart 
de bandwedstrijd Op Ut Tuffelke. Regionale 
muzikanten krijgen tijdens Op Ut Tuffelke de kans 
zich in de kijker te spelen. 
De band of artiest die op het podium als ‘beste’ uit 
de bus komt verdient het openingsoptreden van 
Op De Tôffel 2019 dat gehouden wordt op 
zaterdag 15 juni op het Vrijthof in Vierlingsbeek.

Bands of artiesten die interesse hebben om deel 
te nemen aan Op Ut Tuffelke kunnen zich vóór 
1 februari aanmelden door een demo met 
biografie te sturen naar: Stichting Op De Tôffel, 
onder vermelding van 
Op Ut Tuffelke, postbus 15, 5820 AA Vierlingsbeek 
of naar info@opdetoffel.nl.

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

Aardappelen: Frieslanders

Op den bosch 4,
Maashees

Geert Linssen

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

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

LOCATIE JENAPLAN BOXMEER
Stationsweg 5

WOENSDAG 23 JANUARI 2019
DONDERDAG 24 JANUARI 2019 
start 19.00 uur

LOCATIE STEVENSBEEK
Stevensbeekseweg 8a 

MAANDAG 28 JANUARI 2019
DINSDAG 29 JANUARI 2019 
start 19.00 uur

www.metameer.nl

Informatieavonden
 voor ouders/verzorgers van groep 7 en 8

Kom naar de

U krijgt informatie over de verschillende onderwijs vormen 
die wij uw kind kunnen aanbieden. U bent van harte welkom!

VMBO MAVO HAVO VWO TTO JENAPLAN

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

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

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

Om uw ruiten te ontwasemen is een goed 
werkende airco ook in de winter van groot 
belang. Zo komt u veilig de winter door. 

Schootsveld 2 
5821 EH Vierlingsbeek 
tel. 0478 63 40 20 
info@muldersautos.nl 

Maak snel een afspraak! 

Mulders Auto's' 
l' BOVAG [.:,n:u,'dlni@SttmN•1m 7JA&lfl 

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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Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
Blauwbessenautomaat.

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Warme Bakker Degen
Reclame 21 t/m 26 januari
 	Appelspeciaalvlaai € 10,80
 	Rozijnenbrood klein € 2,50
 	Tarwebrood € 2,05
 
Reclame 28 januari t/m 2 februari
 	Appelvlaai € 7,65
 	Waldkornbrood € 2,50
 	Appeltjesbrood € 2,10 
 

Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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
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VERKRIJGBAAR BIJ ABC; 
 
* DIVERSE SOORTEN MUURVERVEN 
* DIRECT OP KLEUR TE MAKEN 
 
Bijvoorbeeld: Brander Superdeck, 
uitstekende dekking, extreem mat. 
  

 

 
      
            
 
 
 
            

                  

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

Het Fonds
Maatschappelijke
Projecten
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk
initiatief, een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke
Projecten. Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio
sterker!

Het Fonds 
Maatschappelijke 
Projecten
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief, 
een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke Projecten. 
Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio 
sterker!
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