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Verslag 
Verenigingenbijeenkomst 

 
 
11 maart 2019 
 
CV De Vèrkeskôp: Sjoerd Brienen en Jasper Coenen 
TV De Geer: Sjoerd Brienen en Bas Gerbrands 
KVB: Riny Miggiels en Mia Maassen  
Vios '38: Pedro Verdijck en Dennis Bindels  
VC Achilles: Petra Kleijn 
LOF: Toon Strik  
Parochie: Wim Verdijck  
AVB: Henriëtte Verdijck en Gerdi Lamers  
Jeugdhuis: Nando Miggels en Edwin Vervoort  
KBO: Martien van der Linden en Frans van der Zande  
MFC Het Kruispunt: Frans van der Zanden en Wim Kersten  
Muziekvereniging Were Di: José Wouters en Perry Filippini  
Gilde Beugen: Gertjan Verdijck en Toon Philips  
Martinus Molen: Pieter Aarts en Harm van Es  
Algemeen: Leo vd Heuvel  
Dorpsblad De Info: Annemie Graat, Tonnie Derks, Bert Wijtten en Jan Graat  
Toneelvereniging: Hans Jacobs en Dian van der Cruijsen  
Coördinator wijk- en dorpsraden gemeente Boxmeer: Andrea Rouland 
Dorpsraad: Paul Hendriks, Reggy Janssen, Nicky Ooms, Ellen Punt, Hanny Hendricks 
 

 

Welkom en opening: 

 Paul heet iedereen van harte welkom.  

 Aanwezigen van de verenigingen stellen zich kort voor.  

 Doel bijeenkomst: Informatie delen en hoe kunnen we elkaar sterker maken.   
 
Dorpsblad de info: 

 Bij de vorige verenigingenbijeenkomst bleek dat Dorpsblad De Info het liefst elke 
week gelezen wordt. De Info is belangrijk voor verenigingen. Maar tijden 
veranderen door snelle informatievoorzieningen zoals whatsapp en social media. 
Verenigingen zijn dus minder afhankelijk van De Info ten opzichte van een aantal 
jaren geleden. De Info wordt veel gelezen, maar minder bij de jeugd. Is nu ook 
online via de website Beugen.info en wordt daardoor beter gelezen.  

 Er wordt nog even stilgestaan bij het overlijden van Pierre Centen. Vanaf 1981 
heeft hij zich ingezet voor de Info, gedurende 38 jaar dus. De Info heeft veel te 
danken aan de inzet van Pierre al die jaren.  

 In 2013, en 2015 is ook gesproken over hoe verder met De Info. Het vergt veel 
vrijwilligerswerk en kosten. Hoe gaan we dit gaan doen in de toekomst?  

 Uitgangspunt is laten blijven bestaan, maar upgraden in look en feel.  

 Op Beugen.info en op Facebook is de Info in kleur.  

 Frequentie verlagen van wekelijks naar tweewekelijks. Werk wordt hierdoor 
minder. Uitgave wordt wel iets dikker en inkomsten minder.  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    

 dorpsraad@beugen.info    

 www.beugen.info    

 Dorpsraad Beugen 
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 Perry Filippini: Agenda online wel wekelijks verversen? Gezien de geringe 
wijzigingen per week lijkt dit overbodig.  

 Perry heeft al opzet gemaakt voor de voorkant: in kleur en dikker papier met elke 
keer een andere (actuele) foto. Onderaan nieuwsberichten en bovenaan de naam 
"Beugen.info" 

 Kosten worden nog in detail uitgewerkt. Ruwe ramingen lijken prima te passen. 

 Gertjan Verdijck: wie bepaalt de foto? Er komt een fotoredactie. Gaan zelf foto’s 
maken bij evenementen etc. Foto moet actueel zijn. Op de achterhand reserve 
foto’s houden, bv van de molen.  

 De hoofdkleur van de voorpagina wordt jaarlijks aangepast.  

 Binnenkant wordt wel zwart wit waarschijnlijk.  

 Formaat blijft voorlopig a5.  

 Nu aan de binnenkant agenda en belangrijke nummers. Misschien naar achteren 
in de omslag. Of op de achterkant? Waar de agenda? Ter besluitvorming aan de 
redactie.  

 Perry: In Oeffelt een adverteerder op de achterpagina in full colour voor €150. 
Kosten technisch interessant. Advertentie of agenda op achterzijde zijn opties.  

 Martien vd. Linden: senioren hebben hier waarschijnlijk moeite mee, zijn gewend 
aan elke week de Info. Veranderingen zijn altijd lastig, maar voordelen wegen 
toch op tegen deze gewenning.  

 Riny Miggiels: nu alvast mededelen in de Info, kunnen ze er aan wennen. Willen 
dit in juli in laten gaan. Nu aankondigen is een goed plan. 

 Tip: wél in kleur aanleveren aan de Info, dan komt dit ook in kleur op de website. 
Is iedereen akkoord qua veranderingen? Ja! Verenigingen moeten verder vooruit 
denken met plaatsen.  
 

Website Beugen.info: 

 Wordt voor het gevoel redelijk goed bekeken, zeker nu er wekelijks een actuele 
De Info op staat.  

 Alle verenigingen staan er op ook met adressen etc. Graag actueel houden. 
Molenaars kunnen ook hun gegevens aanleveren.  

 Pedro: is de AVG wet meegenomen (foto op de Info en op de website)? Perry: is 
juridisch fotograaf en bezit het recht van de foto. Er is verschil of de foto 
geplaatst wordt door eigen mensen van een vereniging of door een fotograaf bij 
een evenement. Als een vereniging op de cover wil gaat Perry de foto maken, dit 
mag volgens de AVG wet. Dit geldt ook voor data die erin staan.  

 Frans vd Zande: in De Info ook periodiek mensen attenderen op het bestaan van 
de website beugen.info.  

 Inforedactie: vaak wordt gevraagd 4 keer iets te plaatsen, dat is veel.   

 De Facebook pagina is gelinkt. Iemand zonder facebook kan op de site de 
Beugense berichten van Facebook zien. Je hoeft hiervoor geen facebook te 
hebben. Beugen.info deelt die berichten, zodat ze op de website komen.  

   
Rondje Beugen: 

 Nieuw initiatief. Destijds zijn we gestart met “Welkom in Beugen” voor nieuwe 
inwoners van het dorp. Wordt zeer goed ontvangen. Ook het welkomstbord 
wordt enthousiast gebruikt.  

 De bedoeling van Rondje Beugen is nieuwkomers meer kennis te laten maken 
in/met het dorp, maar ook met elkaar kennis laten maken.  
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 Cornerstone en Leo vd Heuvel hebben soortgelijke ideeën geuit richting 
Dorpsraad, waaruit “Rondje Beugen” is ontstaan.  

 Molenaars zijn bereidt de molen te laten draaien dan, van tevoren even tippen.  

 Wie meldt de mensen aan, zelf of de buurt? Doorgeven aan ons als je 
nieuwelingen kent. Doelgroep kan ook ruimer gemaakt in het begin: mensen die 
al langer wonen ook laten deelnemen. 

 Zitten in het welkomstpakket ook gegevens van verenigingen? Ja, in de brochure 
die er bij zit. Sommigen hebben hier acties aan gekoppeld, zoals CV de Vèrkeskôp 
heeft gratis kaartjes uitgereikt voor de Pronkzitting.  

 Is het boekje niet commercieel uit te breiden? Nee. Vooralsnog niet. Daar zijn 
andere kanalen voor zoals websites.  

 Voorbeeld opzet “rondje Beugen” 

 Eerst welkom heten onder het genot van een kopje koffie 

 Korte presentatie over Beugen (met stukje historie)  

 Daarna fietsen langs interessant plekken in het dorp en "achter de 
schermen kijken" 

 Denk aan molen, Romeinse brug, Maasheggen, kerk (beklimmen), De Vilt, 
basisschool, Cornerstone, langs verenigingen.  

 Bij terugkomst nog naar de toekomst van het dorp kijken.  

 Belangrijk is actuele info te geven, niet teveel de diepte in gaan. In het boekje in 
het welkomstpakket staat al vermeldt wat er zoal in Beugen is.  

 Men zou pro-actief aan de deelnemers kunnen vragen naar hun interesse in 
verenigingen. Een ambassadeur van de vereniging zou dan paraat kunnen staan 
en op afroep na afloop een korte intro kunnen geven over zijn vereniging. 
Opletten dat het niet te opdringerig wordt. Voor o.a. toneelvereniging, 
kruisboogschieten, carnavalsvereniging  en Gilde zou dit ook een uitgelezen 
moment kunnen zijn zich voor te stellen. Meefietsen door de verenigingen is geen 
optie. 

 
Pauze 
 
Vacature sport en cultuur in dorpsraad: 

 Nu 8 vrijwilligers in de Dorpsraad. Ieder heeft zijn eigen portefeuille. Er zijn nog 2 
vacatures: Sport & Cultuur en Duurzaamheid. Vraag aan de sport- en 
cultuurverenigingen om na te denken over de vacature Sport en Cultuur.   

 Ellen Punt onlangs toegetreden voor wonen.  
  

Onderwerpen vanuit de verenigingen 1: Hoe kunnen we samenwerking benutten?  

 Ingebracht door CV de Vèrkeskôp 

 Sjoerd Brienen: breed probleem, voor elke vereniging. Sport- en cultuur 
verenigingen hebben allemaal problemen. 

 Perry Filippini: Were Di met 2 acties bezig:  

 Met school praten over muziek en kinderen, op school en buiten school. 
Kinderen kennis laten maken met muziek. Hebben jonge dirigente nu. 
Ook op school duidelijk maken dat de gemeente subsidieert hierin tot 18 
jaar. Als een kind muziekles wil via een lidmaatschap van de vereniging 
dan worden de kosten gehalveerd. Zo kunnen kinderen goedkoop 
muziekonderwijs krijgen.  
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 Oprichten van soort muziekgroepje: 30+ weer eens proberen muziek te 
laten maken. Hiervoor komt oproep in de Info. Bedoeling is laagdrempelig 
muziek maken. Dit kan op termijn voor nieuwe leden zorgen.  

 Dennis Bindels: Sportkoepel is er, proberen zoveel mogelijk samen te werken. 

 Is een cultuurkoepel maken een idee? Combilidmaatschap maken?   

 Perry Filippini: voor Gildes zijn lespakketten ter beschikking om mee naar de 
basisschool te gaan. Dit doen ze al.  

 Frans vd. Zande: met directrice school praten, er zijn cultuurmiddagen op school. 
Daar kun je niet alleen presenteren maar ook muziek maken.  

 Toon strik: leerkracht met muziekopleiding aanstellen. 

 Reggy Janssen: op school zijn talentenuren. Verenigingen met school mengen en 
jong en oud mengen. Gilde kan ook aan zo’n talentenuur meedoen.  

 Voelt iemand zich geroepen, bv. carnavalsvereniging, Gilde of toneelvereniging 
om hiermee naar basisschool te gaan? Toneelvereniging niet, zij hebben geen 
jeugd. Carnavalsvereniging en Gilde zien dit wel zitten.  

 Nando Miggiels: 2-3 keer per jaar alle verenigingen bv. bij elkaar op het 
voetbalveld, alle jeugd. Perry Filippini: bij de koningsspelen is dit al gaande met 
volleybal, voetbal, tennis, Gilde, jeu  de boules. De school organiseert de 
koningsspelen, willen  verenigingen zich hierbij aansluiten dan via de school 
regelen.  

 Gertjan Verdijck: het gaat niet alleen om de jeugd, er zijn ook ouderen nodig. Dat 
is moeilijk bij het Gilde.  

 Dennis Bindels: jeugdhuis meer betrekken? Paul: nu actieve jeugdgroep van 13 
jongeren. Bestuur Jeugdhuis moet aangevuld worden. Basisschool 115 leerlingen, 
blijft redelijk stabiel. 

 
Onderwerpen vanuit de verenigingen 2: Nieuwjaarsreceptie  

 Ingebracht door VIOS '38 

 Pedro Verdijck: eerder werd door 3 sportverenigingen de nieuwjaarsreceptie 
georganiseerd. Moet dat niet voor heel Beugen, zodat iedereen er naar toe kan? 
Afgelopen jaar bij Het Posthuis gehouden omdat Het Posthuis goede sponsor is 
van de drie sportverenigingen. Pedro Verdijck: met André is wens uitgesproken 
dat de nieuwjaarsreceptie bij hem blijft.  

 Wim Kersten: jaren geleden al gedaan via het Kruispunt. Met KBO ook receptie in 
MFC.  

 Frans vd. Zande: met André gesproken, nu voor alle verenigingen maar voor de 
komende jaren zou er overleg met het MFC zijn. Dit is nieuw voor Pedro. Dit jaar 
heeft André zelf georganiseerd.  

 Als het Posthuis met MFC overeenkomt dan hoeven verenigingen alleen maar aan 
te haken? Verenigingen nodigen dan zelf hun leden uit voor de Beugense 
nieuwjaarsborrel! Posthuis en MFC kunnen dit dan samen uitwerken en 
verenigingen uitnodigen. Frans en André pakken dit op.  

 Andrea Rouland: dit valt onder leefbaarheid en kan (gedeeltelijk) uit die pot. 
Wordt in meer wijken en dorpen gedaan. 

 
Onderwerpen vanuit de verenigingen 3: Wandeling Maasheggengebied / De Vilt 

 Ingebracht door Leo van den Heuvel 

 Op 28, 29 en 30 juni in samenwerking met Goei Leven. Goei Leven is koepel 
rondom toerisme en recreatie.  
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 Voorbeeld: om 7 uur verzamelen en dan wandelen, organisatie door Leo zelf. Hij 
kan hiervoor hulp inroepen van agrarische cultuurvereniging. Dit komt op het 
rooster van Goei Leven.  

 Petra Kleijn geeft aan lid te zijn van de agrarische natuurvereniging (ANV). 
Hiermee kan Leo eventueel contact opnemen.   

 Op de vraag wat Leo van de Dorpsraad en verenigingen verwacht hiervoor die er 
die avond zijn is het antwoord 'niets'.  

 
Rondvraag:  

 Molenaars geven aan de Kerstversiering van de molen te willen uitbreiden. 
Kerststal onder de molen bijvoorbeeld? Kerstster was er al afgelopen jaar. De 
Dorpsraad beschikt over een leefbaarheidsbudget. Op verzoek kan er een 
bijdrage gedaan worden aan dit soort initiatieven vanuit dit budget. De Dorpsraad 
beoordeelt dan of het bijdrage is aan de leefbaarheid van het dorp. Verzoek 
hiertoe indienen bij de Dorpsraad, met begroting en investeringsuitleg.  

 Molenaars geven nog aan er te zijn voor Beugen, dus als een keer iemand “iets 
wil met de molen”, dan zijn zij altijd bereid mee te denken.   

 Dennis Bindels: wandelvoetbal onlangs gestart, leuk initiatief, enthousiast team. 
Opgericht in samenwerking met KBO, VIOS en werkgroep Zorg en Welzijn van de 
Dorpsraad. Aanmelden kan nog altijd bij Herman en Mathieu Steeghs. Voor 
dames en heren van 55+. Dinsdagmiddag om 13.30 uur trainen.  

 Fittestdagen zijn al vol, maar aanmelden kan nog zeker. Gekeken wordt dan naar 
een eventuele extra dag in het najaar.   

 Wat vonden we van deze avond? Positief en zinvol bevonden door de 
aanwezigen. 

 Iedereen wordt bedankt voor de komst en uitgenodigd voor een drankje in de 
foyer.  
 
 

  
 


