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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 5 juli 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 13 29 juni 2022

MUZIEK OP DE MAAS

een sfeervolle muzikale avond op een 
prachtige plek

In een reeks van mooie weekend-events in 
Vierlingsbeek staat MoM op het programma.
Onder het genot van een hapje en een drankje en 
onder aangename weersomstandigheden orga-
niseert Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek op 
zaterdag 2 juli haar jaarlijks evenement Muziek op 
de Maas.

Programma: zaterdag 2 juli 2022

Zoals u van ZEV kunt verwachten, wordt het 
wederom een gezellige muzikale avond met een 
avondvullend programma. Een avond vol afwisse-
ling: van een troubadour, koorzang in verschillende 
stijlen tot een swingende band.

Waar? Op het einde van de Staaiweg rechts. Vlak 
voor de pont en dan het fietspadbruggetje over.  
In de wei aan de Maas kunt u genieten van muziek 
vanaf een ponton op het water en een podium in 
de wei.

We trappen om 19.30 uur af.
Er is volop fiets- en auto parkeergelegenheid, een 
horecatent voor een drankje en met een BBQ. Er 
staat een toitletwagen bij de ingang van de wei.

Neem uw klapstoeltje of dekentje mee en geniet 
van:

Troubadour Math Craenmehr
Liberty Gospel Choir 
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek
band Terra Volta

Voor meer info, kijk op
www.zevzingt.nl

en….. tot ziens aan de Maas!
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Van de Redactie:

Als vanouds, na twee stille jaren hebben we 
met z’n allen weer uitgebreid genoten van 
twee zeer succesvolle, gezellige en muziekale 
weekenden. Goed georganiseerd en met hulp 
van vele vrijwilligers voor elkaar gekregen.

Feliciteren mogen we Volharding 1. Terug naar 
de eerste klasse, zeker een goede reden voor 
een feestje! 

Ook een felicitatie voor alle geslaagden en 
veel succes voor degene die nog iets moeten 
herkansen.

Een punt van aandacht, per 1 juli is het 
verplicht om op elke verdieping in huis een 
rookmelder te hebben hangen.

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Adrienne van Groenland, 
Frank van Bommel
Tel: 06-41209403

redactie@dorpsbladglobaal.nl
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
abonnement@dorpsbladglobaal.nl
 
Abonnementsprijs: € 15,00
IBAN: NL77RABO0154392502
 
www.dorpsbladglobaal.nl 

AGENDA

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

Heb je oud ijzer, geen nood
Breng het naar onze container voor schroot 
op Staaiweg 25

2022

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof. Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.

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

2 juli Zonnebloem: Verwenmiddag
2 juli Zanggroep EvergreenVierlingsbeek:
 Muziek op de Maas 2022
5 juli Harmonie de Herleving:  
 Afsluiting seizoen met een openbare  
 repetitie in Gryphus; aanvang 19.00 uur
5 juli Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
11 jul Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
16 aug KBO: Kermismatinee
25 aug KBO: Kevelaer
2-4 sept Groeningse kermis 2022
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
7 sept KBO: Fietsmiddag
12 sept Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
15 sept VOVG: Najaarsontmoeting
18 sept GroeVie: Family Obstacle Run  
 Vierlingsbeek
21 sept KBO: Excursie bierbrouwerij
24 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t  
 van 17.00 tot 21.00 uur
 Uitslag dorpsquiz tussen  
 23.00 en 24.00 uur
1 okt KBO: Dag van de ouderen
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
4 okt VOVG: Lezing “Borsten en zo”
10 okt Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
19 okt KBO: Kermismuseum Vortum/  
 Museum Tonny Ebben Groeningen
27 okt VOVG: Bezoek aan MFA Knillus
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
8 nov VOVG: Tapashapjes en spellenavond
14 nov Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
16 nov KBO: Herfstwandeling
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
7 dec VOVG: Eindejaarsviering
12 dec Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
23 dec Kerst Sing Walk Along
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2023

27 mrt Collecte Samen Sterk voor
t/m Goede Doelen
1 april
1 juli Zanggroep EvergreenVierlingsbeek:  
 In het kader van het 50-jarig bestaan in 
  2020 houdt ZEV haar zangfestijn  
 "ZEVmeeZING".

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

Afvalkalender 2022 VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN

30 juni GFT groenbak / Restafval
7 juli GFT groenbak / Plasticafval
9 juli Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890
14 juli GFT groenbak
21 juli GFT groenbak / Plasticafval
23 juli Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196
28 uli GFT groenbak / Restafval
4 aug GFT groenbak / Plasticafval
6 aug Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914
11 aug GFT groenbak
18 aug GFT groenbak / Plasticafval
20 aug Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890
25 aug GFT groenbak / Restafval

Op dinsdagavond 5 juli vanaf 
19.30 uur Blokfluiters in concert.

De harmonie organiseert op dinsdagavond 5 juli 
een concert waarin de leerlingen de boventoon 
voeren. Het concert begint om 19.30 uur en 

wordt afhankelijk van de weersomstandigheden 
binnen of buiten gehouden bij Gryphus aan de 
Grotestraat.
De blokfluitleerlingen laten samen met de 
harmonie horen wat zij zoal geleerd hebben in de 
blokfluitopleiding. Zij ontvangen die avond het 
welverdiende diploma.

Ook aan de leerlingen die de muziekopleiding 
voor een blaasinstrument of het slagwerk hebben 
afgerond ontvangen die avond het behaalde A- of 
B-diploma.

Verder zal de harmonie een aantal pas ingestu-
deerde muziekwerken ten gehore brengen. 

De harmonie nodigt alle belangstellenden uit om 
te komen luisteren. Een speciaal welkom natuurlijk 
voor de ouders, opa’s en oma’s van de gediplo-
meerde leerlingen. 

Tot dinsdag 5 juli om 19.30 uur bij Gryphus aan de 
Grotestraat. 

Dahlia’s voor Ruud.

De verkoop van de dalia’s heeft in totaal € 105 
opgebracht. Mede dankzij enkele gulle kopers die 
een extra gift doneerden. Ik hoop dat ze genieten 
van de mooie bloemen.

Het bedrag is reeds overgemaakt naar het betref-
fende rekeningnummer.

Rein Verhoeven
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LOOP DEZE ZOMER NOG DE NIEUWE 
HAP EN STAP LUNCHROUTE!  
Vol trots presenteren we onze nieuwe Lunch Hap en 
Staproute, een prachtig samenwerkingsinitiatief van 
GroeVie, Bibliobeek en drie lokale proeverijlocaties. 
 
De hap en stap lunchroute is de opvolger van de 
Vogelhuis Proeverij Wandelroute in Vierlingsbeek. 
Het is een mooie route van ongeveer 15 kilometer in  
de omgeving van Vierlingsbeek met 3 culinaire 
rustplaatsen bij Herberg Thijssen, Restaurant De Vier 
Linden en B&B Perron 22.  
Zij hebben speciaal voor deze route een lunchmenu 
samengesteld. Het lunchmenu à € 22,50 per persoon is 
een volledige lunch. In ieder restaurant krijg je een 
gerecht. Je start de route met koffie/thee en vers 
gebak, en bij de overige twee locaties word je verrast 
met het lunchgerecht van de dag. Drankjes zijn 
exclusief en kunnen direct bij de locatie afgerekend 
worden. De tijdsduur van de route door de natuur en 
het dorp Vierlingsbeek is ongeveer 3,5 uur tot 4 uur. Je 
kunt de route lopen op donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag. Kinderen onder 12 jaar betalen niet voor de 
route, maar kunnen naar wens bestellen bij de diverse 
locaties en dit apart afrekenen. 
Aanvangstijd is tussen 11.00 uur en 13.00 uur. 
Het is een leuke activiteit voor je familiedag, 
vriendenweekend en/of teamuitstapje.  
Met dank aan Gerard Berkers en Wim Geurts voor de 
samenstelling van de nieuwe Hap en Stap lunchroute.  
 
 
 
 
 
 
 

AANMELDEN voor de HAP EN STAP ROUTE : 
http://groevie.myonline.store/ 

 

We bedanken 
iedereen die 
een bijdrage 
heeft geleverd 

an Bèèk Ruumt op & Gruuninge ok, op 19 juni j.l. 
De datum voor de volgende editie volgt snel! 

NIEUW: DORPSQUIZ ‘K WÈT’T EN UITSLAG OP 
DEZELFDE DAG!!! 
De 4e editie + uitslag van Dorpsquiz ‘k Wèt’t zal 
plaatsvinden op zaterdag 24 september 2022. 
 

Nieuw dit jaar is dat de uitslag nog 
diezelfde avond bekend gemaakt 
wordt.  
 

Ook starten we eerder met de quiz 
zodat de ‘schuup’ opdrachten bij 
daglicht uitgevoerd kunnen worden.  

Op 24 september 2022 kan de teamcaptain klokslag 
17.00u het quiz-pakket komen ophalen bij Bibliobeek. 
Vervolgens gaat het team op een eigen gekozen locatie 
met het eigen quiz-pakket aan de slag en worden 
vragen beantwoord en worden er diverse opdrachten 
uitgevoerd. 
Het quizpakket met de antwoorden moet vóór klokslag 
21.00u weer ingeleverd zijn bij Bibliobeek en ook geen 
minuut later. 
Tijdens diezelfde avond wordt tussen 23.00u en 24.00u 
de winnaar van de vierde Dorpsquiz ‘k Wèt’t bekend 
gemaakt.  
 

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

AANMELDEN voor de dorpsquiz ‘K WÈT’T 
kan uiterlijk tot 1-8-2022 

http://groevie.myonline.store/ 

 
 

 

SAVE THE DATES 
 

 Family Obstacle Run: zondag 18 september 
 Dorpsquiz + finale ‘k Wèt’t : zaterdag 24 

september 
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Gilde Groeningen wint de Ereprijs 
op de vrije gildedag in Sambeek!

Kleurrijk en bijzonder, daar staan wij voor als gilde 
van Groeningen. Na vier jaar mochten wij ons weer 
laten zien als gilde op een gildedag in de regio, en 
wel georganiseerd door het St. Anthoniusgilde in 
Sambeek. 
Met een grote delegatie van jong en oud 
vertrokken we naar Sambeek met o.a. ons nieuwe 
koningspaar Jos en Rozalien Vloet en jeugdko-
ningspaar Silke Ebben en Sjors van der Zanden.
Voor het koningspaar en twee afgevaardigden van 
het bestuur begon de dag met een H.Mis, gevolgd 
door een koffietafel en erewijn. Daarna stond de 
optocht op het programma.
Heel bijzonder en voor het eerst, hadden we 
tijdens de optocht een achttal hele kleine jeugd die 

Voorste rij van links naar rechts:
Mats Kuijpers, Vince Kuijpers, Jesper Postmus, 
Lieke Peters, Tessel Kamminga, Lara van der Zan-
den, Jasper Peters en Marit Postmus.
Achterste rij van links naar rechts:
Koningin Rozalien Vloet, Koning Jos Vloet, Jeugd-
koningin Silke Ebben en Jeugdkoning Sjors van 
der Zanden.

als zilverdragers meeliepen met ons gilde.
Deze generatie (in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar) staat 
te popelen om mee te mogen lopen, dus hebben 
we ervoor gekozen om de leeftijdsgrens naar 
beneden bij te stellen. Tijdens de optocht applau-
disseerde het publiek volop toen ons gilde met 
de kleine zilverdragers voorbij kwam lopen. De 

Bericht aan inwoners 
Vierlingsbeek/Groeningen 
inzake voortgang onderzoek 
toekomstbestendige MFA 

De gemeenteraad (voormalig gemeente 
Boxmeer) heeft op 14 oktober 2021 het college 
van B&W verzocht nader onderzoek uit te 
voeren naar de koers voor een multifunctionele 
accommodatie (MFA) in Vierlingsbeek. Met het 
onderzoek beoogt de raad een breed gedragen 
besluit over de toekomstige gemeenschaps-
voorziening te nemen. 

Inmiddels is het onderzoek (uitgevoerd 
door HEVO) ten einde en zal de rapportage 
hiervan begin Juli 2022 voor iedereen inzich-
telijk zijn. De planning is dat in September 
2022 het onderzoek + een raadsvoorstel in 
de Gemeenteraad (Land van Cuijk) besproken 
wordt. 

Hartelijke groet namens
Vertegenwoordigers van de Joffershof en 
kerngroep MFA i.o. 

Rectificatie van de redactie.
Onze excuses voor de fouten die helaas in het 
begeleidend stukje bij de rouwadvertentie van 
Geert Volleberg geslopen zijn. 
Hierbij de aangepaste tekst:

Beste mensen, 

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor 
de ontvangen steun en troost vóór, tijdens en ná 
het overlijden van Geert Volleberg. Na 11 jaar 
moedig en met een niet aflatend optimisme te 
hebben gestreden tegen kanker, is Geert vrijdag 
27 mei jl. heel rustig ingeslapen.
Dankbaar blikken we terug op een rijk en fijn 
gezinsleven, samen met onze lieve echtge-
noot, (schoon)vader en opa. Wat zullen we hem 
missen; vergeten echter nooit!

Familie Volleberg
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gildebroedertjes en gildezustertjes werden per 
straat die we inliepen ‘groter’ en ‘groter’. De trots 
spatte van hun gezichtjes af. Ook later op de dag 
hebben we nog veel positieve reacties ontvangen 
op de kleine zilverdragers. Het is belangrijk dat 
we de jeugd motiveren en stimuleren om bij het 
gilde te komen want: Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst!
Aansluitend aan de optocht volgde de massale 
opmars en het slangendefilé. Hierna startten de 
wedstrijden. Ons gilde heeft meegedaan in de 
volgende disciplines: trommen, vendelen, geweer-
schieten en kruisboogschieten.
Onze drumband wist de 1e prijs bij de muziek-
tromwedstrijden (B-klasse) in de wacht te slepen 
en de geweerschutters hebben een 2e prijs 
behaald bij het onderdeel viertal klos. Dit viertal 
bestond uit: Tinie Martens, Rob Martens, Sjef 
Versteegen en Mörgan Veekens. Helaas viel ons 
gilde bij het vendelen en kruisboogschieten niet in 
de prijzen.

Alle 38 gilden werden door vakkundige juryleden 
beoordeeld tijdens de optocht, het zogenaamde 
Algemeen Klassement. Het St. Anthonius en St. 
Nicolaasgilde uit Groeningen, dus ons mooie 
gilde, werd op deze prachtige gildedag beloond 
met de Ereprijs in het Algemeen Klassement! Heel 
bijzonder om deze prijs te mogen winnen !
Er waren veel mooie gilden aanwezig, zowel 
uit onze Kring Land van Cuijk als enkele gast-
gilden van andere Brabantse kringen waardoor 
de concurrentie groot was, dus fantastisch en 
bijzonder als je deze ‘Ereprijs’ krijgt toegekend. Wij 
zijn hier dan ook apetrots op!
Kleurrijk en bijzonder, was het thema van de 
door ons georganiseerde gildedag in Groeningen 
(2018). Dat thema is nog steeds van toepassing 
op ons gilde, maar is ook zeer zeker van toepas-
sing op de gildedag in Sambeek. De optocht, 
de massale  opmars èn het slangendefilé met 
38 gilden: kleurrijk en het blijft een prachtige en 
bijzondere ervaring! 
We hebben genoten, het was een supermooie en 
gezellige dag met zeer mooie prijzen!
Op zondag 10 juli a.s. nemen wij deel aan de vrije 
gildedag in Geijsteren.

Harmonie “De Herleving” 

Vlaaienactie “De Herleving” in Vierlingsbeek.

We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Na twee 
jaar afwezigheid is het weer zover. Want met de 
Vierlingsbeekse kermis in het vooruitzicht weet u 
allemaal weer "hoe laat het is". De kermisvlaaien-
actie van “De Herleving” komt er weer aan. Zoals u 
van ons gewend bent zijn het weer de bekende over-
heerlijke kermisvlaaien, waarvoor wij de komende 
weken een keer bij u aan huis komen. U kunt dan één 
of meer van uw favoriete vlaaien bij ons bestellen. 

Er worden maar liefst 8 verschillende vlaaien aange-
boden. Een heerlijke kersen- en kruimelvlaai van 
Goedhart bijvoorbeeld. Die levert trouwens ook de 
abrikozenvlaai en de appel-kruimelvlaai die dit jaar 
ook weer deel uitmaken van ons assortiment.
Verder zijn er dan van de warme bakker Degen 

OP DE TÔFFEL BEDANKT…

Het bestuur van Stichting Op De Tôffel wil hierbij 
alle vrijwilligers, sponsoren, Bluumkes, buurtbe-
woners, bezoekers en iedereen die op de een of 
andere manier heeft bijgedragen aan het slagen van 
Op De Tôffel 2022, hartelijk danken. Dankzij al jullie 
enthousiasme is de 28e editie van Op De Tôffel één 
groot feest geworden. En voor diegene die er geen 
genoeg van kan krijgen: op www.opdetoffel.nl zijn 
inmiddels foto’s van ODT22 te zien.

Nogmaals bedankt en tot volgend jaar bij de 29e 
editie van Op De Tôffel!

Bestuur Stichting Op De Tôffel
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eveneens 4 soorten van de meest gevraagde super-
lekkere seizoens-vlaaien. Alle vlaaien natuurlijk van 
topkwaliteit.

We komen bij u - zoals gezegd - de komende weken 
de bestelling opnemen en wij vinden het fijn om dan 
direct contant af te rekenen. Want dat betekent, dat 
we de bestellingen snel kunnen uitvoeren. 

Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis op 
zaterdag 13 augustus (kermiszaterdag) tussen 09.30 
en 12.00 uur.

Wij hopen dat u “De Herleving” ook dit jaar weer 
steunt en meedoet aan de vlaaienactie. Mocht u 
echter absoluut geen vlaai lusten, geen kermis vieren 
of lekker met vakantie zijn en u wilt onze vereniging 
tóch steunen, dan mag u ook gewoon een duit in het 
zakje doen.

Voor vragen kunt u terecht bij Jan Stoffelen 
(06-48236890)

KIENDATA KBO

Op 8 en 22 juli kan men weer kienen in gemeen-
schapshuis Joffershof. Aanvang 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN

Onderstaande vaste activiteiten worden georgani-
seerd door KBO Vierlingsbeek/Groeningen. Daar 
waar SWOGB staat vermeld, kunnen ook niet-leden 
deelnemen aan de activiteit.

Biljarten (swogb)
 maandag- en donderdagmorgen:
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag
 in het Joffershof
Yoga (swogb)
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur
 dinsdag van 16.45 – 17.45 uur
 in Joffershof
Wandelvoetbal (swogb)
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur 
 Sportpark Soetendaal 
 Info 631839.
Jeu de Boules (swogb)
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 in het Joffershof. 
 Info 631918
Bewegen voor Ouderen zitgym (swogb)
 dinsdag van 15.00 -- 15.45 uur 
 in het Joffershof 
Bewegen voor Ouderen (swogb)
 vrijdag: van 9.30 - 10.15 uur
  van 10.30 – 11.15 uur 
 In het Joffershof
Damesgymclub (swogb)
 maandag 18.30 – 19.30 uur 
 gymzaal basisschool
 Info Gerrie Willems 0478-631896
Inloopmiddag/kaarten
 donderdag:  van 14.00 - 16.00 uur 
 In het Joffershof
Bijeenkomst alleenstaanden 
 1e zondag van de maand om 14.00 u. 
 In het Joffershof
 Info 06-10270603

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

Vanaf 1 augustus 2022 stopt Dansstudio Flow en 
gaat het verder met Demi - Dance with me.
 
Met heel veel liefde en passie heb ik altijd de 
danslessen gegeven. Het voelt dubbel, maar het 
is tijd voor mij om verder te kijken. Voor nu ligt 
mijn focus op mijn herstel en m’n gezin. Hierdoor 
heb ik de beslissing gemaakt om Dansstudio 
Flow te laten overnemen door Demi van Erp. (Mijn 
vervangster tijdens mijn zwangerschapsverlof). 
Demi zal volgend dansseizoen verder gaan met de 
danslessen in Vierlingsbeek onder de naam Dance 
with me. 

Ik wens Demi heel veel succes maar vooral plezier.
Bedankt voor het vertrouwen van de afgelopen 
jaren.
 
Liefs, Aniek Gerrits

Erfgoed Brabant viert 10 jaar 
werken in de Brabant-Cloud.

Donderdag 16 juni waren we op de koffie uitge-
nodigd bij Erfgoed Brabant om dit tweede 
jubileum te vieren. Koffie met iets lekkers stond 
klaar bij binnenkomst in het Noord-Brabants 
Museum. Verschillende mensen van diverse 
kringen vertelden over hoe zij werkten. 

Na de middag volgden we nog twee 
workshops. Een ging over trefwoorden. 
Makkelijk om één trefwoord te gebruiken dan 
weet iedereen waar het over gaat, bv zoeken 
op kerk Vierlingsbeek of RK kerk Vierlingsbeek 
of op Laurentiuskerk. Het resultaat moet uitein-
delijk hetzelfde zijn.

Bij de tweede workshop werd gesproken over 
het maken van een collectieplan Bewaren 
we alles of ruimen we op? Er is veel digitaal 
te vinden. Hoe registreren we alles zodat het 
makkelijk te vinden is? 

De man van het eerste uur werd gehuldigd 
en even in het zonnetje gezet. Cris Kremers 
van Erfgoed Brabant, heeft zich ingezet om 
het computerprogramma online te zetten en 
de heemkunde kringen warm te maken voor 
het werken in de Brabant-Cloud. Inmiddels 
zijn er al meer dan 80 deelnemende heem-
kundekringen en musea in Brabant die zich 
aangesloten hebben en na enige oefening 
er goed mee kunnen omgaan. Hulp is altijd 
aanwezig. We hoeven, maar te bellen of mailen 
en er komt meteen antwoord. 

Na de workshops was het borreltijd waarbij de 
onderliggende contacten met andere heemkun-
dekringen aangehaald werden. Heel gezellig 
op het binnenplein van het Noord-Brabants 
Museum waarna iedereen met veel nieuw 
opgedane kennis weer huiswaarts ging.

Zoekplaatjes

foto nummer A17912

Foto nummer A18309

Zoekt u weer mee? We hebben weer een paar 
foto’s kunnen benoemen waarvoor onze dank. Kijk 
op de site en laat het ons weten

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 
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De zomer is inmiddels begonnen en onze vereni-
ging is door de 1e helft van haar activiteiten van 
2022 heen. Op 15 mei konden we na 2 jaar Corona 
eindelijk weer onze jaarlijkse wandeltocht houden, 
waar 25 leden aan deelnamen. We liepen vanaf 
het Joffershof naar kunstwerk ‘Kloostergang’ 
nabij de Molenbeek, waar Wim Geurts vol passie 
en trots vertelde hoe dit kunstwerk tot stand was 
gekomen. Wim’s verhaal was erg interessant, 
want je loopt er zo aan voorbij en nu weten we het  
verhaal erachter. Onze leden Thea van Haren en 
Jannie Spiekman hadden een route uitgezet die uit 
kwam bij Imker John Baltussen. Onder het genot 
van een drankje en allerlei lekkers kregen we uitleg 
van John o.a. over hoe bijen honingraten bouwen 
en hoe honing wordt geslingerd. Inmiddels heeft 
John van zijn eigen bijenkasten ook honing geslin-
gerd, welke te koop is aan zijn huisadres. De 
tocht eindigde weer bij het Joffershof, waar we 
nog konden napraten onder het genot van lekkere 
aardbeien vlaai en een kopje koffie. Het was een 
mooie en leerzame wandeltocht!

Vrijdag 17 juni was er dan ook zoals de 
wandeltocht, eindelijk weer een fietstocht, 28 
deelnemers waarvan niemand wist waar naar toe. 
Het weer zat ons mee, misschien voor sommigen 
een tikkeltje te warm. We vertrokken om 09:30 
uur richting St. Anthonis. Onderweg maakten 
we nog een korte tussenstop voor een slokje 
water en een snoepje. Om 11:00 uur werden 
we verwacht bij restaurant de Heksenboom 
voor een kop koffie, thee met een lekker plakje 
cake. Via de Staatsbossen gingen we richting 
Wilbertoord om rond de klok van 13:00 uur bij 
B&B Quinta de Kuilen in Mill te arriveren waar ons 
een lunch stond te wachten met een kop soep, 
belegde broodjes, koffie, thee en een heerlijk 
glas fris. Eigenaren Carlos en Yvonne hadden 
goed voor ons gezorgd. Een prachtige omgeving 
waar het heerlijk vertoeven was. Rond de klok 
van 14:30 uur was het tijd om te vertrekken. 
Via Mill, Wanroij richting Ledeacker waar we bij 
de Breyenburg nog een stop hadden voor een 
drankje en om nog na te kletsen over de fiets-
tocht. Het laatst stuk naar Vierlingsbeek  waar 
ter hoogte van Groeningen al enkele deelnemers 
afscheid namen, en hoe meer richting huis hoe 
meer deelnemers er afscheid namen. Rond 17:30 
uur kwamen we weer op 't Vrijthof aan. Al met al 
was het een geslaagde dag. 

Camperpark ‘t Schaartven 
open: ‘Hier krijg je het échte 
vakantiegevoel’

Camperpark ‘t Schaartven. Dat is de naam van 
de nieuwe camping voor kampeerwagens die 
aan de recreatieplas aan de Holthesedijk in 
Overloon officieel haar deuren heeft geopend. 
Het park biedt plek aan 50 campers en is een initi-
atief Michel en Sandra Janssen uit Vierlingsbeek, 
die zelf grote kampeerliefhebbers zijn en er regel-
matig met hun camper op uit trekken. “We gaan 
van onze hobby ons werk maken”, zegt Michel 
met een lach. “Moet je eens kijken hoe mooi het 
hier is”, vervolgt Sandra terwijl ze over het strand 
en het water kijkt. “Zelfs als je hier werkt, krijg je 
het échte vakantiegevoel.”

Door Ron Koenen

Het is duidelijk. Michel en Sandra zijn enthou-
siast. Het ondernemende echtpaar, dat ook 
eigenaar is van telefoonwinkel Welcom bij 
Janssen in Boxmeer, heeft het recreatieterrein 
gehuurd. “Het kwam op ons pad en we zien de 
mogelijkheden die ’t Schaartven op toeristisch-
recreatief gebied biedt. Als toerist kun je hier 
genieten van de rust, de natuur en natuurlijk heb 
je ook allerlei toeristische publiekstrekkers als 
het oorlogsmuseum, ZooParc Overloon, attrac-
tiepark Toverland en natuurgebieden als de 
Overloonse Duinen, De Peel en De Maasduinen 
om de hoek. Zowel voor jong als oud is in de 
regio Overloon voldoende te beleven”, legt 
Michel uit.
Sandra knikt. “We hebben er zin in. We krijgen 
ook alleen maar positieve reacties op ons initi-
atief om aan ’t Schaartven een campercamping 
te openen. Het past natuurlijk ook in het plaatje 
van Overloon als toeristisch-recreatieve hotspot. 
En van de camperliefhebbers hoef je ook geen 
overlast te verwachten, die zijn zelfvoorzie-
nend en willen vooral genieten van de rust en 
de ruimte die ze, met de neus van hun camper 
richting de waterplas, hier hebben. Ja, natuurlijk 
mogen zij, weliswaar op eigen risico, ook in de 
waterplas zwemmen.”
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Foto: Michel en Sandra Janssen toosten op een 
mooie toekomst voor Camperpark ‘t Schaartven.

Op het park is een toilet- en douchegebouw 
ingericht. Alle gasten kunnen tevens gratis 
gebruikmaken van wifi en hebben bovendien 
toegang tot het gebruik van een stortplaats voor 
vuil water en een stortplaats voor het chemisch 
toilet. Alleen zij krijgen via de hoofdingang 
toegang tot het met hekken omheinde terrein. 
Een deel van de plas, de achterste ligweide, blijft 
ook toegankelijk voor publiek. Het meertje ligt bij 
een groot bosgebied. “Het is een prachtige plek 
om te wandelen of te fietsen”, vindt Michel. “Wij 
zijn ervan overtuigd dat camperliefhebbers hier 
kunnen genieten van een heerlijke vakantie. De 
eerste boekingen zijn al binnen.”
De prijs van het huren van een camperplaats 
zonder elektrische voorziening bedraagt 18 per 
dag, een plaats met elektrische voorziening kost 
20 euro per dag. Dit bedrag geldt voor twee 
personen.

Voor meer informatie:  
Camperpark ’t Schaartven,  
Holthesedijk 6a, 5825 JG, Overloon  
telefoon: 0478-792003  
e-mail: info@camperparkschaartven.nl  
website: www.camperparkschaartven.nl

Cartridge inzameling voor KIKA

Het JOC zamelt originele inkt- en toner-
cartridges in voor KIKA.
Deze kunt u afgeven tijdens openings-
tijden of in de brievenbus doen bij het JOC, 
Grotestraat 18a.

Namens KIKA, bedankt.

Vrijwilligersbijeenkomst Bibliobeek

Na twee jaar was het afgelopen vrijdag eindelijk 
weer mogelijk om een bijeenkomst voor alle vrij-
willigers van Bibliobeek te organiseren. Een heel 
gezellig samenzijn waarbij Lisette Verploegen in 
het zonnetje werd gezet. Na 11 jaar inzet voor 
onze Bibliobeek gaat ze stoppen met het bestuur. 
Ze werd uitgebreid bedankt en gelukkig blijft ze 
zich nog op vele fronten actief inzetten voor de 
leefbaarheid in Vierlingsbeek. Ook alle vrijwilligers 
werden bedankt, allemaal stille krachten die ervoor 
zorgen dat de Bieb in Vierlingsbeek blijft draaien!

Foto bestuur vlnr: Jolande Verbeeten, Christel Na-
buurs, Lisette Verploegen, Margriet Verheijen en Juul 
de Bont. Bram Verstegen was helaas verhinderd.



11

Vragen over aanslag 
gemeentelijke belastingen 

We krijgen op dit moment veel vragen over 
de gemeentelijke belastingaanslag. Daarom 
kan het langer duren voordat we terugbellen. 
Inwoners die bellen voor de ontbrekende 
OZB-aanslag krijgen deze eind juni.

Digitale belastingloket
Inwoners en ondernemers in de gemeente Land 
van Cuijk maken goed gebruik van het digitale 
belastingloket.  
Via: www.gemeentelandvancuijk.nl/belastingloket 
regel je eenvoudig jouw gemeentelijke belasting-
zaken. Je kunt ook de QR-code scannen 

Wat kun je allemaal doen op het  
Belastingloket?
• Machtiging voor automatische incasso 

Doe je mee aan de Corona 
Gezondheidsmonitor van de GGD? 

Van 21 april tot en met 8 juli 2022 nodigt de GGD 
jongeren van 16 tot en met 25 jaar uit om mee 
te doen aan de Corona Gezondheidsmonitor 
Jongvolwassenen. Hoe meer jongvolwassenen 
meedoen in onze gemeente, hoe beter onze 
raadsleden en beleidsmakers kunnen zien wat 
er nodig is voor de mentale en fysieke gezond-
heid van onze inwoners. De online vragenlijst 
gaat over gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, 
sociale omgeving en ingrijpende gebeurte-
nissen. Deelnemers die meer willen weten over 
hun gezondheid of vragen hebben, worden aan 
het eind van de vragenlijst doorverwezen naar 
websites met goede en betrouwbare informatie. 
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de 
antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld 
en verwerkt. Jongvolwassenen  
(16 t/m 25 jaar) kunnen meedoen via  
www.pandemening.nl.

De coronapandemie heeft invloed gehad op iedereen. 
Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke 
en mentale gevolgen. De GGD wil deze gevolgen met 
de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 
2022 in beeld brengen.
Alle GGD’en doen mee om zo de gezondheid van 
jongvolwassenen een boost te geven
Door het invullen van de vragenlijst helpen 

afgeven of wijzigen.
• Kwijtschelding aanvragen. 
• Uw betalingen en openstaand saldo bekijken.
• Het aanslagbiljet met de WOZ-beschikking 

raadplegen.
• Het taxatieverslag van uw woning inzien.
• Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.
• Bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

Kun je geen gebruikmaken van het  
Belastingloket?
Op werkdagen zijn we voor jouw vragen over de 
gemeentelijke belastingaanslag bereikbaar via tel. 
0485-853500. Een mail sturen kan naar: belas-
tingen@landvancuijk.nl. Je kunt ook een brief 
sturen naar: Gemeente Land van Cuijk, t.a.v. 
Belastingen, Postbus 7, 5360 AA Grave. We doen 
ons best om binnen drie dagen terug te bellen. 
Maar door het grote aantal vragen lukt dat helaas 
niet altijd. We vragen om je begrip hiervoor. 

Wijziging in vaccinatielocaties 
GGD Hart voor Brabant
Vanaf 1 juli gaat GGD Hart voor Brabant een 
aantal vaccinatielocaties tijdelijk sluiten. Door de 
grote spreiding in aanloop is het minder druk op 
een aantal locaties.

Locatie Cuijk
De vaccinatielocatie aan de Grotestraat 93 is per 
1 juli gesloten. De testlocatie aan de Grotestraat 
95 wordt medio juli omgebouwd naar een combi-
natielocatie, zodat we voor de inwoners zowel het 
testen als vaccineren in Cuijk aan kunnen bieden. 
Op deze locatie kun je alleen op afspraak terecht. 

Vaccineren blijft mogelijk
Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. 
Maar hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe 
minder het virus zich kan verspreiden. Een vaccinatie 
beschermt niet alleen u zelf, maar ook de mensen 
om u heen. Voor het halen van een vaccinatie, boos-
terprik of herhaalprik kunt u eenvoudig een afspraak 
maken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Op 
www.prikkenzonderafspraak.nl kunt u zien op welke 
locaties u zonder afspraak terecht kunt.
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� adverteren
doet verkopen

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

Ruimte nodig voor vergaderingen, 
repetitie e.d. in gemeenschapshuis 
Joffershof? 
Neem dan contact op via  
verhuur.joffershof@outlook.com

of bel 06-10506988. Voor overige zaken: 

Voorzitter:  
voorzitter.joffershof@outlook.com
Penningmeester:  
adm.joffershof@outlook.com
Secretariaat:  
secretariaatjoffershof@outlook.com
Zie ook onze website: www.joffershof.nl

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Diverse vaste planten

Karin Martens - 06-25523444
Voortweg 11 - 5826 AG - Groeningen

Vele soorten vaste planten
verkregen vanuit hobby.

Te koop

24
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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

jongvolwassenen zichzelf en leeftijdsgenoten in 
de regio. Deelnemers geven informatie die voor 
gemeenten van belang is voor het maken van beleid 
en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen 
inwoners. Alle GGD’en in Nederland doen mee aan 
de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 
2022 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde 
periode uit. Zo ontstaan resultaten op landelijk, 
regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk 
om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze 
resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten 
landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de 
Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 
een boost aan de gezondheid en het welzijn van 
jongvolwassenen. De resultaten van dit vragenlijston-
derzoek zijn begin 2023 beschikbaar.
Meer over de Corona Gezondheidsmonitor 
Jongvolwassenen 2022
De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor 
Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het
ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek 
wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma 
Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en 
mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen 
als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. 
De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 
2022 is een extra meting. Meer informatie over de 
Gezondheidsmonitors vind je op  
www.monitorgezondheid.nl.
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Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

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

TE KOOP VERSE AARDBEIEN
Openingstijden: 
Maandag t/m Zaterdag 9.00 uur tot 18.00 uur
Zondag gesloten.

H. Linssen
Op den Bosch 4
Maashees.

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 

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

Nieuw in Vierlingsbeek 
Musical lessen! 

Zingen, dansen én acteren & 
toewerken naar een leuke show! 

Vanaf 16 september elke 
vrijdagmiddag van 14.30-15.30 
uur in Joffershof. Voor iedereen 

vanaf groep 4 t/m groep 8. 

Kijk voor meer informatie of om je 
op te geven voor een gratis 

proefles op www.musicalkidz.nl 
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EEN MOOIE 
HERINNERING IS 
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die 

bij de overledene, familie  

en vrienden past.
Bel 24/7  

0478-515221 briensveld.nl

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























APK, onderhoud en reparatie.
In- en verkoop van alle merken.

Molenweg 1
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 4 t/m 9 juli
  ¾ Sinaasappelvlaai  € 10,60
  Bruin meergranen Lônse mik € 3,05
  4 Rozijnenbollen + 1 gratis

Reclame: 11 t/m 16 juli
  Appelvlaai € 8,80
	  Tarwe rogge pompoenpitbrood   € 3,05
  4 Tarwebollen + 1 gratis 

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

E-mail: bestelling@bakkerijdegen.nl
www.bakkerijdegen.nl
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Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

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

Olie en Gas Service

Smeermiddelen

Gasflessen

Propaangas (tanks)

Brandstoffen

Technisch Advies

www.mar-oil.nl      0478 - 56 15 41

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist
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Belangrijke telefoonnummers:

112 Alarmnummer, als elke seconde  
 telt, bij levensgevaar of  
 heterdaad
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer, spoed  
 op ma t/m vr tussen 17.00 en  
 8.00 uur
0900-8844 Politie (geen spoed) 
 Wijkagent Cyril van den Bosch,
 via politie.nl (Mijn Buurt)
0800-7000 Anoniem bellen
0900-0904 Brandweer (geen spoed)
0485-845000 Maasziekenhuis Pantein
0485-854000 Gemeente Land van Cuijk of via
 www.landvancuijk.nl, ook voor
 meldingen over de buitenruimte

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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kijk op de website www.salontoine.nl

 

Nieuw assortiment: 
handgereedschappen 

& schuurmiddelen 
Voor de professionele- 
EN particuliere klusser!  

 

 
  

www.everscv.nl

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

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

16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

Duurzame oplossingen
& onderhoud in

water, gas, CV en sanitair

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 


