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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 16 augustus 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 15 27 juli 2022

Judo in de kerk

Als judovereniging hebben wij door de Corona 
maatregelen het afgelopen seizoen op diverse 
plaatsen onze trainingen verzorgd. Het grootste 
deel van de lessen in de gymzaal van de school in 
Vierlingsbeek, maar ook op het kunstgrasveld bij 
Volharding en in de Joffershof. Voor de laatste les 
van het seizoen was de gymzaal van school (onze 
vaste locatie) helaas niet beschikbaar, doordat 
daar de musical van de school gehouden werd. De 
Joffershof bleek ook niet beschikbaar door andere 
activiteiten. De kerk bleek wel beschikbaar te zijn.
Op 12 juli hebben we onze laatste les van 
het seizoen dan ook afgesloten in de kerk in 
Vierlingsbeek. Een mooie grote locatie, waardoor 
onze ouder & kind judo gewoon door kon gaan. 
Onze judoka’s en de ouders hebben we heel erg 
zien genieten van deze gezamenlijke les!!

Via deze weg willen we alle mensen bedanken die 
onze judoclub een warm hart toedragen en wilden 
meedenken en meehelpen in een lastige corona tijd.

Wij gunnen het iedereen om kennis te maken met 
deze mooie sport! 
Vanaf 13 september starten onze lessen weer, 
waarbij we naast de jeugdleden ook een volwas-
senengroep hebben.

Jij komt toch ook vanaf 13 september werken aan 
duurzaam bewegen, conditie 
training, valbreken en een 
positieve gezondheid!
Meld je dan nu aan via: 
Aanmelden Proeflessen – 
Judoclub Randori Vierlingsbeek 
e.o. (judo-vierlingsbeek.nl)
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Van de Redactie:

VAKANTIE! 
Wat hebben we er allemaal naar verlangd. Na 
2 jaar voorzichtig aan doen, kunnen we nu 
weer volop genieten van een welverdiende 
vakantie. We zijn echter niet de enigen! Wie 
nu nog een binnenlandse vakantie wil boeken, 
moet vaak diep in de buidel tasten om de nog 
beschikbare accommodatie te bemachtigen. 
Met de auto naar het buitenland is ook niet 
goedkoop met de huidige brandstofprijzen. En 
op het vliegveld mag je van geluk spreken als 
je binnen een paar uur de gate van je vliegtuig 
hebt bereikt.

De thuisblijvers kunnen echter ook genieten 
van hun welverdiende rust. Voor het weer 
hoef je niet per se naar het buitenland. Ook 
hier hebben we te maken met veel zon en 
tropische temperaturen, en voor vermaak is er 
genoeg te doen in de omgeving.

Ook wij gaan er een tijdje tussen uit. De 
16e uitgave van dit jaar zal verschijnen op 
24 augustus. De deadline voor deze uitgave 
is 16 augustus.

Een fijne vakantie allemaal, en kom weer 
gezond terug!

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

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

2022

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof. Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
13 t/m 
16 aug Kermis Vierlingsbeek
16 aug KBO: Kermismatinee
25 aug KBO: Kevelaer
2 t/m 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
19 en 
20 nov  Oude Schoenendoos Tentoonstelling
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
t/m voor Goede Doelen
1 april 
1 juli Zanggroep EvergreenVierlingsbeek: 
 zangfestijn “ZEVmeeZING”.

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

Afvalkalender 2022 VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN

28 juli 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
1 sept GFT groenbak / Plasticafval
3 sept Oud papier Soetendaal 
 Even huisnummers 
 van 09:00 tot 12:00 uur 
 ZEV, tel. 06-54661196
8 sept GFT groenbak
15 sept GFT groenbak / Plasticafval
17 sept Oud papier Soetendaal 
 Oneven huisnummers 
 van 09:00 tot 12:00 uur 
 Gilde, tel. 06-43246914
22 sept GFT groenbak / Restafval
29 sept GFT groenbak / Plasticafval

Gilde Groeningen wint de 
Publieksprijs op gildedag in 
Geijsteren!

Op zondag 10 juli hebben we deelgenomen 
aan het Historisch Gildefeest t.g.v. het 550-jarig 
jubileum van het Koninklijk Sint Willibrordusgilde 
in Geijsteren. De dag begon traditioneel met een 
H.Mis in de kerk voor genodigden, gevolgd door 
een koffietafel en erewijn bij het Kasteel. Hierna 
startte de optocht door de straten van Geijsteren. 
De optocht eindigde met een massale opmars bij 
het kasteel. Deze dag zag er iets anders uit, dan 
we gewend zijn bij een gildedag want er waren 

geen wedstrijden voor het vendelen, trommen, 
geweerschieten en kruisboogschieten. 
Na de massale opmars waren er demonstra-
ties van diverse verenigingen te zien en startte 
het enige wedstrijdonderdeel: het koning- en 
keizerschieten. 

Na het succes met een 8-tal kleine jeugd als 
schildjesdragers op de Gildedag in Sambeek, 
hadden we in Geijsteren maar liefst 12 kleine jeugd 
in het gildepak meelopen. We hadden zelfs kleine 
vaandels gecreëerd omdat er een tekort was aan 
hesjes met zilver. De kinderen waren erg enthou-
siast en dit viel bij het publiek goed in de smaak.

De dag werd afgesloten met de prijsuitreiking. 
Op deze gildedag zijn de gilden zoals gebruike-
lijk tijdens de optocht beoordeeld. De volgende 
prijzen werden uitgereikt: 3e prijs gilde Soest, 
2e prijs gilde Venray, 1e prijs gilde Beugen 
en de ereprijs was die dag voor het gilde van 
Blitterswijck. Jammer dachten we, maar toen 
volgde er nog een extra prijs: de publieksprijs. 

Het mooist wat jij hebt achtergelaten,                                                
is jouw oneindige liefde voor ons

Op 9 juli 2022 is onze lieve (schoon)moeder 
en oma overleden.

Mariet Boekholt – van Boekel

Op vrijdag 15 juli hebben wij afscheid van 
haar genomen. Dankbaar zijn wij voor de 

goede zorgen bij Sint Anna. Tevens willen wij u 
bedanken voor uw medeleven en steun. 

Familie Boekholt – van Boekel 
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Karel van Soest, voorzitter van de Kring van 
Schuttersgilden Land van Cuijk, begon zijn verhaal 
met ‘als één gilde heeft laten zien dat jeugd 
belangrijk is voor de toekomst dan is het dit gilde 
wel. Het publiek heeft op diverse onderdelen de 
deelnemende gilden tijdens de optocht beoor-
deeld en bij het onderdeel ‘jeugd’ scoorde dit gilde 
erg hoog ……’ en ja hoor: ons gilde werd beloond 
met de PUBLIEKSPRIJS. 
Een prachtige prijs om in ontvangst te mogen 
nemen en dat allemaal dankzij het enthousiasme 
van de kleine jeugd!

St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen

Apotheekhoudende huisartsenprak-
tijk De Maasdorpen is gesloten van
maandag 8 augustus t/m vrijdag 19 
augustus

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen 
met de huisartsen in Overloon,
Baansestraat 6, 5825 BX  Overloon.  
U kunt terecht bij de arts die correspon-
deert met de beginletter van uw achternaam.
 
Letters A t/m J:  
Drs. van den Boom tel. 0478 - 641 202
Letters K t/m Z:  
Drs. van Orsouw tel. 0478 - 640 840

KIENDATA KBO
Op 22 juli en 12 augustus kan men weer kienen in 
gemeenschapshuis Joffershof. Aanvang 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN
Onderstaande vaste activiteiten worden 
georganiseerd door KBO Vierlingsbeek/
Groeningen. Daar waar SWOGB staat vermeld, 
kunnen ook niet-leden deelnemen aan de 
activiteit.
In overleg met docenten en deelnemers kunnen 
activiteiten tijdens de zomervakantie stilliggen. 

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

KERMISMATINEE
Op dinsdagmiddag 16 augustus gaan de beentjes 
van de vloer tijdens ons kermismatinee. Aanvang 
13.30 uur in gemeenschapshuis Joffershof.
Zie ook onze flyer in deze Globaal.
Iedereen van 50 jaar en ouder is welkom

FIETSEN NAAR KEVELAER
Op 25 augustus kunnen we na 3 jaar weer een 
bezoek brengen aan Kevelaer Daar herdenken we 
onze overleden leden van de afgelopen 3 jaar. 
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op dinsdag 16 augustus 2022
in gemeenschapshuis 

Joffershof

met gezellige muziek van

‘enjoy’ 
uit Bergen

Aanvang  13.30 uur

U komt toch ook !!!

KBO Vierlingsbeek/Groeningen nodigt iedereen van 
50 jaar en ouder uit voor het
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‘K WÈT’T: SAMEN QUIZZEN VOOR EEN GOED DOEL! 
  

De 4e editie van Dorpsquiz ‘k Wèt’t zal plaatsvinden op 
zaterdag 24 september 2022. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEUW DIT JAAR: Quiz en uitslag op één dag!  
Op verzoek van enkele teams maken we dit jaar de uitslag al 
op de avond van de quizdag bekend. 
We starten daarom ook eerder om 17.00u zodat de jury nog 
voldoende tijd heeft om dezelfde avond nog alle quizbundels 
te kunnen beoordelen. Omdat we eerder starten, kunnen 
kinderen ook meedoen en is het langer licht om de 
schuupopdrachten buiten uit te voeren. 
 

Bij deelname van minimaal 10 teams gaat de quiz door 
De dorpsquiz gaat alleen door wanneer er vóór 1 augustus 
2022 minimaal 10 teams zijn aangemeld. Aanmelden kan 
via: https://groevie.myonline.store/ (of scan QR-code). 
Op 24 september 2022 kan de teamcaptain klokslag 17.00u 
het quiz-pakket komen ophalen bij Bibliobeek. 
Het quizpakket met de antwoorden moet vóór klokslag 
21.00u weer ingeleverd zijn bij Bibliobeek en ook geen 
minuut later. ‘s Avonds tussen 23.00u en 24.00u wordt de 
uitslag bekend gemaakt.  
 

Samen quizzen en de verenigingskas spekken 
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. 
Er wordt namelijk gespeeld voor een goed doel uit 
Vierlingsbeek of Groeningen.  
De hoogte van de geldprijs blijft nog even een verrassing. 
In 2021 ging het prijzengeld naar Judoclub Randori en 
Stichting Op de Toffel. 
 

Bericht van Stichting Op de Tôffel: 
“Aangenaam verrast was het bestuur van stichting Op De 
Tôffel toen er afgelopen najaar een bericht kwam van Team 
Familie Verbeeten dat zij hun prijzengeld, gewonnen met de 
tweede plaats tijdens die mooie dorpsquiz ‘k Wèt ’t, wilden  

 
 
 
 

schenken aan Op De Tôffel. Helemaal van onze stoel 
vielen wij toen ook al snel de winnaar van de quiz, Team 
WAF, zich meldde met hetzelfde idee. Wat een 
verrassing! Wat fijn dat beide teams aan Op De Tôffel 
hadden gedacht. En wat een goed idee dat de 
organisatie van ‘k Wèt ’t op deze manier verenigingen 
en organisaties in Vierlingsbeek en Groeningen 
ondersteunt. Zo’n gift is behalve een mooie erkenning 
natuurlijk ook een fijne financiële steun in de rug. Voor 
Op De Tôffel in elk geval wel. En de timing was perfect: 
precies op het moment dat er weer wat licht aan de 
horizon gloorde en we er na anderhalf jaar van corona-
ellende weer vertrouwen in kregen dat de 2022 editie er 
misschien toch wel zou gaan komen. Die sympathie en 
die giften waren voor ons een booster om er weer flink 
tegenaan te gaan. Dat is inmiddels gelukt zoals 
iedereen weet. Mede dankzij die prachtige dorpsquiz!” 
 

Bericht van judovereniging Randori 
“Blij verrast waren we als judovereniging Randori 
Vierlingsbeek om een prijs in ontvangst te mogen 
nemen na de vorige editie van dorpsquiz ‘k Wèt ‘t. 
Doordat we in Corona-tijd geen lessen mochten geven, 
zijn we helaas veel leden kwijtgeraakt. Met de mooie 
prijzen van de dorpsquiz hebben we een aantal 
promotie activiteiten kunnen organiseren. Hierdoor zijn 
we inmiddels verdriedubbeld qua ledenaantal. Er zijn 
hierdoor al steeds meer kinderen en volwassenen uit 
Vierlingsbeek en omgeving die kennis hebben kunnen 
maken met onze lessen. Judo is bij ons een teamsport, 
waar we vooral werken aan persoonlijke ontwikkeling, 
duurzaam bewegen en positieve gezondheid. We willen 
iedereen van de dorpsquiz bedanken voor de mooie 
prijzen die we hebben ontvangen. Graag willen we 
iedereen in Vierlingsbeek en omstreken de kans bieden 
om kennis te maken met onze mooie manier van 
sporten. Kom dus vooral een keer kijken bij onze lessen, 
maar liever nog… meedoen! Kijk voor meer informatie 
op www.judo-vierlingsbeek.nl “ 
 

 

QR-code naar: 
https://groevie.myonline.store 
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Dorpsquiz + finale ‘k Wèt’t: ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022 
Quizbundels 17.00 uur ophalen en 21.00 uur inleveren bij Bibliobeek te Vierlingsbeek

Finale-uitslag: Online tussen 23.00 en 24.00 uur

Volg ons op Facebook en Instagram: 'k Wèt't
Info: Stggroevie@gmail.com

Aanmelden via: www.vierlingsbeek-groeningen.nl

Dé dorpsquiz
van Vierlingsbeek
en Groeningen

2022!

Meld je
nu aan!
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“Zoekplaatjes” in de Oude 
Schoenendoos

Onze website is al lang bij u bekend. U geniet 
wel eens van de oude foto’s, filmmateriaal en al 
het geen u daar nog meer kunt vinden. De optie 
“Zoekplaatjes” op onze website is nu geheel 
vernieuwd en is hierdoor een uitdaging geworden 
om regelmatig te bezoeken. We tonen hier foto’s 
waar we graag iets meer van willen weten en 
daarvoor vragen we uw hulp.

U kunt ons helpen om onbekende of deels ontbre-
kende tekst bij de foto’s aan te vullen. Hiervoor 
kun u onze rubriek *Zoekplaatjes* gebruiken.

Bezoek onze website  
https://www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl/  
en ga eens op ontdekkingstocht door bovenin 
op de Menukaart op de knop - Zoekplaatjes - te 
klikken.  Ga gerust de uitdaging eens aan, het is 
eenvoudig om vanaf onze website op een foto te 
reageren via de ingebouwde - Reactie - knop.

Tentoonstelling verplaatst naar 19 en 20 
november
In het weekend van 12 november zijn er diverse 
evenementen in de kerk. Om de intocht van 
Sinterklaas niet in de wielen te rijden hebben we 
besloten de datum van de tentoonstelling een 
week op te schuiven. Zo heeft ieder de ruimte. We 
zijn druk bezig het programma in te delen en foto’s 
uit te zoeken die wij willen u willen laten zien. De 
nadruk ligt op foto’s van verenigen omdat onze 
Schoenendoos dan ook 40 jaar bestaat. Nog twee 
van de oprichters doen nog steeds mee, te weten 
Loed Rongen en Jan Hendriks. De foto van de 
oprichting komt er ook bij te hangen. U herkent 
vast nog meer mensen.

Kijk op 
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 
en reageer op de zoekplaatjes of bekijk 
alleen de foto’s. Veel plezier.

Gratis te leen, duofiets bij 
AllesBijeen.

AllesBijeen beschikt over een duofiets. Zij 
gebruiken deze voor het halen en brengen van 
gasten naar AllesBijeen. En daarnaast om leuke 
ritjes te maken in de directe omgeving, veelal 
met een vrijwilliger. De duofiets is geschikt 
voor twee personen en is met elektrische 
ondersteuning.

De duofiets van Allesbijeen in Vierlingsbeek, 
gratis te leen. Foto: eigen foto

De duofiets kan gratis geleend worden bij 
AllesBijeen via telefoonnummer 06-33135553. 
Maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd 
welkom.

MARIA TEN HEMELOPNEMING
Op maandag 15 augustus vieren we het 
feest van MARIA TEN HEMELOPNEMING. 
Traditiegetrouw vieren we deze dag met ‘s 
avonds het bidden van het Rozenhoedje.

Maar aangezien we deze dag de jaarlijkse 
kermis in ons dorp vieren, hebben wij als litur-
giegroep het bidden van het Rozenhoedje ter 
ere van MARIA verplaatst naar WOENSDAG 
17 AUGUSTUS ‘s avonds om 19.00 uur in de 
MARIAKAPEL onder de toren.

We willen Maria om hulp en steun vragen in 
deze moeilijke tijd, en voor vrede in de wereld.
We hopen U te mogen verwelkomen op deze 
feestdag van Maria.

Liturgiegroep VIERLINGSBEEK / MAASHEES

Website
Dorpsblad Globaal

www.dorpsbladglobaal.nl
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Viva: Samen op weg naar vitale 
en toekomstbestendige dorpen

Vierlingsbeek en Groeningen: ‘Van krimp naar 
groei’

Ook in Vierlingsbeek en Groeningen is de realiteit 
niet anders dan in andere dorpen. Er zijn steeds 
minder jongeren woonachtig, de middengroep is 
groot, maar wordt steeds ouder. Er vertrekken en 
sterven meer mensen dan dat er komen wonen 
en geboren worden. Kortgezegd: de demografi-
sche gegevens laten zien dat de dorpen aan het 
ontgroenen en vergrijzen zijn.

Zijn onze dorpen nog toekomstbestendig en 
vitaal? Dat is de vraag waarover een groot aantal 
mensen uit beide dorpen zich onder de vlag 
Viva Vierlingsbeek-Groeningen sinds een aantal 
maanden buigen. Mensen uit het verenigings- 
en bedrijfsleven, de sport, de zorg, cultuur en 
woningbouw, etc. hebben hun krachten gebundeld 
en tijdens twee bijeenkomsten al gesproken 
over het hier en nu, maar ook, en vooral, over de 
toekomst van Vierlingsbeek en Groeningen.

Achtergrond
Voor beide dorpen is in oude gemeente Boxmeer 
is een dorpsvisie opgesteld waar niet veel mee 
gedaan is. Een gegeven is dat er in de veel grotere 
fusiegemeente Land van Cuijk 33 kernen zijn die 
allemaal iets willen. Als wij als Vierlingsbeek en 
Groeningen ook iets willen, dan moeten we daar 
heel helder en duidelijk in zijn. Wat willen wij als 
gemeenschappen, staan de inwoners achter dat 
plan en hoe willen we dat bereiken? 
 
Als kleine kern (minder dan 5000 inwoners) 
moeten we zorgen dat de leefbaarheid en 
toekomst voor ons dorp gegarandeerd is. Een 
grotere gemeente staat verder van ons weg. In alle 
kleine kernen is de demografische ontwikkeling 
negatiever dan in de grotere kernen. Bouwen zal, 
zo blijkt uit ervaring na een fusie van gemeenten, 
in de regel veelal in de grotere kernen plaats-
vinden. Maar in de regel hoeft niet voor het Land 
van Cuijk te gelden. Er liggen ook kansen. De 
gemeente Land van Cuijk vraagt naar bevol-
kingsinitiatieven (kernendemocratie.). Via deze 
initiatieven moeten we wensen aangeven, onder-
bouwd en wel. Deze geboden kans moeten we 
aangrijpen. 
 
Bevolkingspiramide
De bevolkingspiramide in zowel Vierlingsbeek 
als Groeningen is onevenwichtig. We zien een 
daling van geboortes, de middengroep krimpt, 
de aantallen ouderen worden de komende jaren 
steeds groter in aantal. De basis van de bevol-
kingspiramide wordt steeds smaller. Er ontstaat 
bovenin als het ware een ‘atoomwolk’, waarvan 

we moeten voorkomen dat die explodeert. Vooral 
de groep 20-40-jarigen is in de afgelopen jaren 
gedaald van 28 naar 19 procent. In relatie met de 
woningbouw en locaties schort er iets. De woning-
voorraad sluit niet aan op deze piramide. Veel 
ouderen willen wel verhuizen naar een andere 
woning, maar passende woningen zijn er niet of 
nauwelijks. Er is geen doorstroom op de woning-
markt. Starters verlaten het dorp doordat er te 
weinig (betaalbare) woningen zijn. Velen staan 
ingeschreven bij Wonen Vierlingsbeek.
 
Als gevolg daarvan komen er steeds minder 
aanmeldingen op de basisschool en kunnen ook 
andere primaire voorzieningen onder druk komen 
te staan, huisarts, apotheek, tandarts, school, 
winkels, horeca en verenigingen. Er ontstaat 
vanwege de vergrijzing en ontgroeningen ook een 
bestuurlijk probleem. De dorpen verliezen hun 
aantrekkelijkheid. Zorg voor senioren komt in de 
knel door een tekort aan vrijwilligers en mantel-
zorgers.  De neerwaartse spiraal dreigt het dorp 
verder naar beneden te brengen. Het aantal leer-
lingen op de basisschool is in de loop van de jaren 
reeds met ruim 30 procent gehalveerd. Dit proces 
is al langere tijd aan de gang. 

Aanpak
We kennen de feiten en de oorzaken. Maar zijn 
er meer elementen? In werkgroepen wordt de 
komende tijd gekeken naar wat we kunnen gaan 
doen en wat willen op verschillende deelge-
bieden. Samen met de bevolking, in werkgroepen 
en onderzoeken. Die voorstellen ‘Naar een vitaal 
en toekomstbestendig dorp’ worden vervolgens 
per deelgebied uitgewerkt en vastgelegd in een 
nieuw, praktisch dorpsplan, dat vervolgens in een 
integraal advies, met daarin de onderwerpen die 
het meest urgent zijn, wordt voorgelegd aan de 
gemeente.
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Kunst van het Geloven met expositie 
“Transformatie”

Voor de achtste keer openen enkele kapellen 
in de voormalige gemeente Boxmeer, nu deel 
uitmakend van de nieuwe gemeente Land van 
Cuijk, hun deuren voor kunst en publiek. In 
de Mariakapel in Holthees, de Antonius- en 
Nicolaaskapel in Groeningen, Het Kloosterhuis en 
de St. Janstoren in Sambeek, de Nepomukkapel 
in Boxmeer en het Koningskerkje in Vierlingsbeek 
is opnieuw een fascinerende, soms ontroerende 
en verstillende, soms confronterende verzame-
ling hedendaagse kunstwerken te zien binnen een 
prachtige ambiance van deze vaak al eeuwen-
oude gebouwen. Thema van deze expositie is 
het concept “Transformatie”. Alle deelnemende 

We bouwen samen eensgezind aan een nieuw 
toekomstplan voor onze dorpen. Niet als een 
eiland, maar in relatie tot de omgeving en de 
andere dorpen binnen de gemeente. We willen niet 
alles in eigen dorp houden, maar wel behoud van 
de primaire voorzieningen, en kansen voor jong 
en oud om zich in Vierlingsbeek en Groeningen te 
kunnen vestigen en te kunnen ontplooien.

De tijd is nu rijp om gemeenschapskracht te tonen. 
We zoeken zowel in Vierlingsbeek als Groeningen 
nog meer mensen per thema, mensen die in werk-
groepen dilemma’s durven te benoemen en mee 
willen helpen om per thema een organisatie op 
te bouwen. Geen ja-maar-, maar een nee-tenzij- 
houding is in dit proces naar toekomstbestendige 
en vitale dorpskernen de kerngedachte. Proactief, 
vanuit een positieve toekomstgedachte. Het is nog 
niet te laat. ‘Van krimp naar groei’ dient ons motto 
te zijn. 

De thema’s zijn:

• Leefbaarheid
• Sport
• Ondernemen
• Cultuur
• Gezondheid en zorg
• Wonen
• Onderwijs en opvang
• Mobiliteit

 
Doet u mee? 

Kijk voor meer informatie op www.viva.nl.  Of stuur 
een mail naar viva@vierlingsbeek-groeningen.nl.

Viva is benieuwd wat leef-
baarheid voor u betekent. 
Scan de QR-code en vul de 
(korte) vragenlijst in.

Gemeente Land van Cuijk volgen op In-
stagram, Twitter of Facebook?
De gemeente Land van Cuijk plaatst op sociale 
media nuttige en leuke informatie. Ben je geïnte-
resseerd in politiek, beleid en actuele thema’s? 
Volg de gemeente dan op Twitter. Ben je meer 
geïnteresseerd in dagelijkse gebeurtenissen, lokale 
info en denk je graag mee? Volg de gemeente 
dan op Facebook. Houd je van mooie beelden 
uit de gemeente van natuur, van mensen, van 

evenementen? Volg de gemeente op Instagram!

Op sociale media kunnen we vaak wat meer foto’s 
en filmpjes plaatsen en inwoners kunnen de infor-
matie makkelijk met elkaar delen. Zo krijg je meer 
de informatie die je graag wil en minder informatie 
die jou niet interesseert. Mooi toch? We houden 
contact! 

Nieuwsbrief opvang statushouders en 
Oekraïners gemeente Land van Cuijk
Vanaf juli verschijnt er maandelijks een nieuws-
brief met het laatste nieuws over de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen en statushouders in de 
gemeente Land van Cuijk. In de nieuwsbrief van 
juli komt de komst van de eerste statushouders 
naar de Stevensbeekseweg vanaf 18 juli aan bod. 
Verder besteden we in de nieuwsbrief aandacht 
aan de huisvesting van de Oekraïense vluchte-
lingen, afspraken over het beheer van de panden 
aan de Stevensbeekseweg en de communicatie 
met de omgeving.  Je kunt de nieuwsbrief lezen 
op: gemeentelandvancuijk.nl onder de rubrieken 
‘Opvang Oekraïense vluchtelingen’ en ‘Opvang 
statushouders Land van Cuijk’.

Volg jouw gemeente op de socials!
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kunstenaars hebben van tevoren kennis kunnen 
nemen van de locatie waar hun werk geëxposeerd 
zal worden, en hen is verzocht om het thema 
“Transformatie” vorm te geven door middels 
moderne kunstuitingen aan de soms al eeuwen 
oude kapellen een nieuwe betekenis te geven. 
Omgekeerd zal de omgeving van een kapel, een 
van oudsher religieus gebouw, aan de getoonde 
moderne kunstwerken ook een bijzondere 
dimensie toevoegen.

Op zaterdag 27 augustus wordt de expositie 
officieel om 10.30 geopend door waarnemend 
burgemeester Hillenaar van de gemeente Land 
van Cuijk, in het park rondom de Mariakapel 
in Holthees, Kapelstraat 1. De opening wordt 
muzikaal opgeluisterd door de Fanfare van de 
4e Hoedanigheid.  De expositie is aansluitend in 
het weekend van 27 en 28 augustus, van 3 en 4 
september en van 10 en 11 september te zien, 
steeds van 11.00 tot 17.00 uur. Tevens is er een 
mooie fietsroute beschikbaar, die het publiek langs 
landelijke dreven naar de verschillende locaties 
leidt.

De tweejaarlijkse Manifestatie “Kunst van het 
Geloven” wordt georganiseerd door de Stichting 
Kunst van het Geloven in samenwerking met 
vertegenwoordigers van de verschillende locaties, 
waar de expositie te zien is. Primair doel is het 
in stand houden van deze fraaie, vaak al eeuwen 
oude kapellen, die nagenoeg allen niet meer in 
gebruik zijn als kerkgebouw, maar wel de status 
hebben van monument. Met name door het 
organiseren van culturele activiteiten, die veel 
bezoekers trekken, wordt de schoonheid van deze 
monumenten onder de aandacht gebracht. Bij de 
expositie Kunst van het Geloven gebeurt dit door 
kunstenaars uit te dagen om op basis van het  
thema “Transformatie” ruimte en kunst samen te 
laten gaan.

De stichting heeft voor deze editie van Kunst van 
het Geloven Marijke Cieraad en Gonda van der 
Zwaag, beiden met een lange staat van dienst in 
de wereld van de beeldende kunst, aangezocht 
als curatoren, en zij zijn aan de slag gegaan om 
inspirerende kunstenaars bereid te vinden hun 
werk in de verschillende locaties te exposeren. 
Dat heeft geleid tot deelname van negen kunste-
naars, met verschillend werk. Hoog in de toren 
van Sambeek is werk te zien van Ans Verdijk uit 
Beugen(installatie) en Robert Roelink uit Maurik 
(schilderijen), en in het naastgelegen Kloosterhuis 
exposeren Birgitte Picavet uit Oss en Nynke 
Deinema uit Amsterdam, respectievelijk met sculp-
turen van papier en met video’s en foto’s. In de 
graftombe op het terrein van het Kloosterhuis zal 
Anjet van Linge uit Den Andel haar werk tonen 
(hardstenen vloerobjecten). 

In het Koningskerkje in Vierlingsbeek 

exposeert Birgitta Sundström Jansdottir uit 
Nieuwerkerk(schilderijen). De Nepomukkapel 
wordt gevuld met dierachtige sculpturen van 
Margriet van Breevoort (Amsterdam),  in de 
Anthonius- en Nicolaaskapel in Groeningen is 
ruimtelijk werk te zien van Edwin de Klein uit 
Venray, en in de Mariakapel exposeert Moniek 
Westerman uit Groningen met vloer- en booms-
culpturen. Kortom: reden genoeg om deze 
bijzondere manifestatie te bezoeken. Voor meer 
informatie over de kunstenaars en hun werk 
kan men terecht  op de website van Kunst van 
het Geloven,  www.kunstvanhetgeloven.nl  of 
op de facebookpagina www.facebook.com/
kunstvanhetgeloven.

Margriet van Breevoort  -  Homo refugus

Ans Verdijk
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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 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                   

 
 

 

Diverse vaste planten

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

Vele soorten vaste planten
verkregen vanuit hobby.

Te koop

Gevonden
Sleutels Klaphekken

Maarten Berbers
06 38 19 05 79

Traditiegetrouw inmiddels zal op de laatste 
zondag van de expositie, op 11 september, het 
Ochtendglorenconcert plaatsvinden in de kapel 
van Het Kloosterhuis in Sambeek. Het concert 
begint net als andere jaren ’s-morgens om 06.00 
uur, een concert voor vroege vogels dus. Als 
het buiten en binnen nog donker is, zal Luuk 
Lenders, een muzikale duizendpoot, met fluiten, 
een accordeon en zelfgemaakte instrumenten ons 
muzikaal laten ontwaken. Geleidelijk aan zien we 
door de ramen het licht naar binnen vallen, zien we 
elkaar en de muzikant, en wanneer het eenmaal 
licht geworden is kunnen we aan de nieuwe dag 
beginnen met een heerlijk ontbijt. Dat wordt op 
deze ochtend een prachtige manier van ontwaken. 
een unieke ervaring!

Bij de vorige editie in 2020 heeft de expositie 
Kunst van het Geloven ruim 4300 bezoekers uit de 
regio mogen begroeten, dit jaar hopen we boven 
de 5000 bezoekers uit te komen. De kwaliteit van 
de getoonde kunstwerken, de diversiteit en veel-
zijdigheid van het werk, de deelname van negen 
kunstenaars, die hun sporen als beeldend kunste-
naar al verdiend hebben, de prachtige locaties 
waar de kunstwerken te zien zijn, nodigen iedere 
kunstliefhebber uit deze transformerende manifes-
tatie mee te maken. 

De kunstroute langs de kerken en kapellen is in 
de weekenden geopend van 11.00 tot 17.00 uur 
op 27 en 28 augustus, 2 en 4 september en 10 
en 11 september 2022. Aanbevolen startroute is 
Grotestraat 63, Sambeek. Meer informatie is te 
vinden op www.kunstvanhetgeloven.nl en 
www.facebook.com/kunstvanhetgeloven 

Stichting Kunst van het Geloven heet u allen van 
harte welkom.

Nynke Deinema
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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.

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

24

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

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
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

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

 Fiona Willems 
Laurentiusstraat 51 Vierlingsbeek 
www.schoonheidssalonathome.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

 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 























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

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

Molenweg 1
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020
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Warme Bakker Degen
Reclame: 1 t/m 6 augustus
  Abrikozenvlaai  € 8,80
  Bruin tarwebrood € 2,40  
  4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Reclame: 8 t/m 13 augustus
  Appelkruimelvlaai € 8,80 
	  Wit meergranen waldkorn € 3,05
  4 Rozijnenbollen + 1 gratis 

Reclame: 15 t/m 20 augustus
  Kruimelvlaai € 8,80 
	  Suikerbrood klein € 2,45 
  8 Zachte witte broodjes bol + 1 gratis

Maandag 21 augustus gesloten
Dinsdag 22 augustus tot 13.00u geopend.

Reclame: 23 t/m 27 augustus
  3/4 Mangovlaai € 10,60 
	  Half spelt meergranen donker € 2,40 
  Rozijnenbrood klein € 2,45

Irenestraat 2  Overloon
Tel.: 0478-641214 

E-mail: bestelling@bakkerijdegen.nl   
Webshop:bakkerijdegen.nl

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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

Olie en Gas Service

Smeermiddelen

Gasflessen

Propaangas (tanks)

Brandstoffen

Technisch Advies

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

24

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

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD
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TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Installatievakwinkel Overloon-Mill

korting op allle
rookmelders!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20 % Actie 
geldig t/m
augustus

2022

 

 
 

 
 
 
 
 

 

AANGEPASTE 
OPENINGSTIJDEN ZOMER:  

WEEK 32: GESLOTEN 

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

 

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




