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WELKOM IN 

BEUGEN 
Gids voor nieuwe bewoners van Beugen.  

Waar iedereen van harte welkom is.  

Vind je weg en je geluk in ons dorp! 

Uitgave 2021 



Van harte welkom! 

Van harte welkom in Beugen! Goed dat je dit mooie dorp gekozen hebt als woonplaats. We hopen 

dat je hier je geluk vindt. Om je daarbij een beetje te helpen én om je wegwijs te maken in ons dorp 

is deze gids gemaakt. Niet zozeer met de straten en de plattegrond, maar meer met wat je kunt doen 

om je fijn te voelen in ons dorp.  

 

Inhoud  

1. Beugen en haar historie 

2. Wat is er te doen in Beugen?  

3. Verenigingen 

4. Horeca, recreatie en natuur 

5. Basisschool, jeugd en jongeren  

6. Meer informatie?  

 

1. Beugen en haar historie 
1.1. De naam en het wapen 

De naam Beugen komt van het vroegere "Bougheim" en betekent zoiets als 

‘nederzetting in de bocht’. Met die bocht wordt dan de bocht in de Maas 

bedoeld. De oudste schriftelijke vermelding stamt uit 1294. De naam wordt 

dan gespeld als Boghene. In 1817 verleende de Hoge Raad van Adel aan de 

gemeente Beugen en Rijkevoort een gemeentewapen, dat bestond uit een 

blauw veld met daarin een gouden ploeg waarop een vogel (ook van goud) 

zit.  

 

1.2. Oudste bewoning en bevolkingsontwikkeling 

In en rond Beugen zijn vondsten gedaan die wijzen op prehistorische bewoning en bewoning tijdens 

de Romeinse tijd. Het is waarschijnlijk dat er al voor 1300 een eenvoudigere vorm van dorpsbestuur 

heeft bestaan. In 1785 telden Beugen en Rijkevoort zo’n 180 gezinnen, dus rond de 1.000 inwoners. 

In 1850 waren dat er 1.565 (in 250 huizen) en in 1900 1.631. Bij de opheffing van de gemeente in 

1942 telden Beugen en Rijkevoort 2.561 inwoners. Nu wonen er in Beugen ongeveer 1.750 inwoners 

op 640 adressen.  

 

1.3. Monumenten 

Al in 1320 wordt er vermeld dat Beugen een 

molen had. In 1862 wordt er een nieuwe 

gebouwd: de huidige Martinusmolen. De 

parochiekerk van Beugen is gewijd aan de 

Onze Lieve Vrouw. De oorspronkelijke kerk, 

die uit het eerste kwart van de vijftiende 

eeuw stamde, is in de Tweede Wereldoorlog 

geheel verwoest, op het middeleeuwse 

priesterkoor na. Na de oorlog is de kerk op 

de oude fundamenten herbouwd en in 1958 

opnieuw ingewijd. De parochie bezit een aantal interessante kunstschatten.  



2. Wat is er te doen in Beugen? 
Beugen is een actief dorp. Elk jaar zijn er een aantal vaste activiteiten waaraan je deel kunt nemen. 

We nemen je mee in enkele van die activiteiten. Misschien zit er wel iets leuks voor je tussen! 

 

2.1. Podium B 

Podium B biedt jaarlijks op de eerste zaterdag van november een 

plek voor muziekliefhebbers. Gerenommeerde bands en nieuw 

talent uit de regio staan op de planken in het Jeugdhuis aan de 

Dorpsstraat. Een van de voorwaarden is dat de muzikanten eigen 

muziek spelen. De entree is gratis, dus ga gerust kijken tijdens 

Podium B. Je zult versteld staan dat een dergelijk muziekfestijn in 

een dorpje als Beugen gehouden wordt. 

www.facebook.com/PodiumB 

 

2.2. Beugen Buiten 

Beugen Buiten is een festival voor het hele gezin tijdens 

de kermiszondag. De middag is vooral voor de kinderen, 

terwijl hun ouders en andere dorpsgenoten van het 

terras kunnen genieten. Na de grote dorpsbarbecue 

gaat het festival voor de volwassenen nog door tot in de 

late uurtjes. www.facebook.com/BeugenBuiten 

 

 2.3. De Beugense Kermis 

Het weekend van de eerste zondag van juli staat 

in het teken van de kermis. Van vrijdagavond tot 

maandagavond is het feest in het dorp met 

activiteiten voor jong en oud. Van een 

beerpongtoernooi voor de jeugd, een 

kindermarkt, een dansmatinee voor de senioren 

tot aan de avonden met bands die er een echt 

een feest van maken. Wil je kennismaken met de 

Beugenaren? Dan is de kermis een geweldige 

kans. www.facebook.com/KermisBeugen 

 

2.4. Pepe's PubQuiz 

De leukste quiz van het land komt uit ons dorp!  

In april daagt de Beugense organisatie Pepe's 

PubQuiz je uit om te testen welk team de meeste 

algemene parate kennis heeft. In een team van 

maximaal 4 personen doe je mee aan een 4 uur 

durende spektakel-quiz in MFC Het Kruispunt. Met 

verrassende vragen, humor is deze quiz een lust 

voor het oog en oor. www.pepespubquiz.nl  

 



2.5. Dorpsquiz Beugen 

Nieuw vanaf 2018: de Dorpsquiz. In juni kun je 

deelnemen met een team om thuis vragen te  

beantwoorden. Vragen over algemene zaken en soms 

over Beugen specifiek. Je mag alles opzoeken. Maar je 

zult ook opdrachten moeten uitvoeren! En twee weken 

na de quiz vindt er een heuse finaleavond plaats, waar 

het winnende team tot winnaar wordt gekroond en er 

na de prijsuitreiking een gezellig feest zal losbarsten. 

Een nieuw concept dat zich in andere dorpen al 

bewezen heeft. Lijkt het je leuk om mee te doen? 

Formeer dan een team en doe mee! www.facebook.com/DorpsquizBeugen 

 

2.6. De Beugense biljartkampioenschappen 

Wie is de beste biljarter van Beugen? In Café 

Spoorzicht worden de wedstrijden die dat 

gaan bepalen gespeeld. Iedereen kan 

inschrijven voor de avonden en meedoen of 

komen kijken.  

 

 2.7. Knakworstrennen 

Een lokale carnavalstraditie! Als parodie op de 

Boxmeerse Metworstrennen start op 

carnavalszondag om 10.31 uur onze eigen race, 

maar zonder paarden. Mensen rennen met iemand 

achter op de rug over het mulle parcours. Ludiek, 

carnavalesk en zelfs als je niet van carnaval houdt 

erg leuk om te bezoeken. En aansluitend groot 

feest. www.knakworstrennen.nl  

 

 

2.8. Pronkzittingen 

Carnavalesk cabaret op de planken in 

het Beugense theater. 3 identieke 

avonden per jaar waar Beugen trots op 

is. Artiesten van eigen bodem geven 

een eigen draai aan cabaret, dans en 

satire. Ook erg leuk als je  geen grote 

liefhebber van carnaval bent.  

  



3. Verenigingen 
Beugen heeft vele verenigingen, waarover je hieronder beknopte informatie vindt. Deze 

verenigingen bieden vaak extra mogelijkheden aan aan nieuwe leden, ter kennismaking met de 

vereniging. Die extra's tref je aan bij de betreffende vereniging.  

 

3.1. Voetbalvereniging Vios '38 

Op sportpark “de Slatert” aan de Dorpsstraat 50c in Beugen wordt gevoetbald door de leden van 

voetbalvereniging Vios ’38. De afkorting VIOS staat voor “Vooruit Is Ons Streven” en de vereniging 

bestaat sinds 1938.  

 

De één sport voor de prestatie, de ander voor 

het sociale aspect. Bij Vios’38 zijn ze trots om 

aan beide wensen te voldoen. Zo stimuleert de 

club de ontwikkeling van de vaardigheden van 

hun jongste voetballers en voetbalsters met de 

trainingsfilosofie van René Meulensteen, maar bieden ze hun leden ook veel activiteiten buiten de 

wedstrijden en trainingen om. En dat het hele jaar door. Dus of je nu jongen, meisje, vrouw of man 

bent, wij heten jou van harte welkom bij onze vereniging! Stuur een mailtje naar onze secretaris 

(secretaris@vios38.nl) of kom eens op bezoek op Sportpark De Slatert. www.vios38.nl 

 

Speciaal 
aanbod: 

Voetbalvereniging Vios '38 biedt aan: een halfjaar gratis lidmaatschap voor de 

nieuwe inwoners van Beugen. Neem contact op met secretaris@vios38.nl en het 

wordt voor je geregeld. 

 

 

3.2. Volleybalvereniging Vocala 

In Beugen kun je ook volleyen. Vocala is de volleybalclub van Beugen, Oeffelt en Rijkevoort samen. 

Eén van de hallen waarin gespeeld wordt is ‘de Slaterthal’ aan de Dorpsstraat 24A. Vocala heeft voor 

iedere volleyballiefhebber wat wils: voor de sportieveling die van competitie houdt, maar ook voor 

diegene die lekker recreatief wil volleyballen.  

 

Volleybalplezier voor jong en oud en zelfs 

voor de allerjongste talentjes (4 tot 8 jaar) 

die het leuk vinden om te klimmen, 

klauteren, rennen en balspelletjes te doen is 

er ‘de speeltuin’. www.vocala.nl 

 

Speciaal 
aanbod: 

Volleybalvereniging Vocala biedt aan: drie gratis trainingen en drie maanden gratis 

lidmaatschap voor de nieuwe inwoners van Beugen. Neem contact op met Vocala 

en het wordt voor je geregeld. 

 

  



3.3. Tennisvereniging De Geer 

Aan de Lange Heggen 1 in Beugen vindt u de vier kunstgrasbanen van tennisvereniging De Geer. Zij 

verwelkomt niet alleen de ervaren tennissterren, maar ook de 

beginner die graag kennis komt maken met de tennissport, 

diegene die graag de competitie aangaat en diegene die 

tennist voor de gezelligheid. Door het jaar heen worden 

diverse toernooien georganiseerd en met een mooie kantine is 

er genoeg ruimte voor sportiviteit, een drankje en 

gezelligheid.  

Speciaal 
aanbod: 

Tennisvereniging De Geer biedt aan: een halfjaar gratis lidmaatschap voor de 

nieuwe inwoners van Beugen. Neem contact op met Rowie84@hotmail.com en het 

wordt voor je geregeld. 

 

 

3.4. St. Antonius-, St. Sebastianus- en H. Sacramentsgilde 

Een gilde met veel historie en tradities en vele onderdelen 

zoals het kruisboogschieten, koningsschieten en 

vendelzwaaien. Maar ook heeft de vereniging een 

drumband en klaroenblazers. Tevens organiseert het 

Beugense gilde regelmatig kofferbakverkopen op het 

Kerkplein. Een druk bezochte markt met particulieren die 

hun waren aanbieden vanuit een kofferbak. Contact? mail 

naar secretariaatgildebeugen@gmail.com. 

www.gildebeugen.nl 

 

Speciaal 
aanbod: 

Het Gilde Beugen biedt aan: een jaar gratis lidmaatschap voor de nieuwe inwoners 

van Beugen. Neem contact op met secretariaatgildebeugen@gmail.com en het 

wordt voor je geregeld. 

 

 

3.5. Muziekvereniging Were Di 

Een muziekvereniging die bij diverse gelegenheden optreedt. Zo was er in 2017 de tweede editie van 

Music For All: een avondvullend programma in MFC Het Kruispunt, waar de muzikanten 

popnummers spelen, aangevuld met diverse zangers en zangeressen uit het dorp of de regio.  

Heb je interesse? Neem dan contact op met weredibeugen@live.nl. www.weredi-beugen.nl 



3.6. Carnavalsvereniging De Vèrkeskôp  

Een Brabants dorp zonder carnavalsvereniging is 

ondenkbaar. De vereniging organiseert de 

carnavalsdagen in het dorp, maar bijvoorbeeld ook de 

jaarlijkse pronkzittingen. Tijdens de carnavalsdagen 

zorgt de vereniging o.a. voor de optocht, een 

jeugdmiddag en feestavonden in residentie Het 

Posthuis. www.cvdeverkeskop.nl 

 

Speciaal 
aanbod: 

Carnavalsvereniging De Vèrkeskôp biedt aan: twee kaartjes voor de nieuwe 

inwoners van Beugen voor de pronkzittingen. Neem contact op met 

secretariaat@cvdeverkeskop.nl en je ontvangt de kaartjes gratis.  

 

 

3.7. Toneelvereniging TOBE 

Toneelvereniging Beugen is een 

amateurtoneelgezelschap dat jaarlijks een voorstelling 

op de planken zet in wisselende samenstelling. Zeer 

divers qua soorten uitvoeringen en spelers dus. Lijkt het 

je leuk om mee te spelen? Neem dan contact op met de 

vereniging. Of kom gezellig een keer een voorstelling 

bijwonen. www.tobebeugen.nl 

 

 

Speciaal 
aanbod: 

Toneelvereniging TOBE biedt aan: twee gratis kaartjes voor de nieuwe inwoners van 

Beugen voor een toneelvoorstelling. Neem contact op met 

secretaris@tobebeugen.nl en je ontvangt de kaartjes gratis.  

 

3.8. Dames Sportclub Keep Fit 

Op een enthousiaste en gedreven wijze wordt er wekelijks 

een intensieve sportles verzorgd, waarbij o.a. gebruik wordt 

gemaakt van steps, afgewisseld met BBB oefeningen (Buik, 

Billen, Benen) en sport- en spel ingezet wordt. Dit alles op 

moderne muziek. Wil je deelnemen of vrijblijvend een les 

mee komen doen in de Slaterthal op woensdagavond? Mail 

dan naar keepfit.beugen@gmail.com 

 

 

  



3.9. Koren  

In Beugen zijn meerdere koren waar je kunt zingen.  

 Voix la:  een gemengd koor, dat zich 

onderscheidt door het zingen van liedjes uit  

verschillende genres en tijden.  Authentieke 

close harmony, stemmige pop- en 

musicalnummers en kleinkunst, afgewisseld 

met wereldmuziek en klassieke stukken die net 

een beetje anders zijn. Mail naar 

info@vioxlabeugen.nl voor meer informatie.  

 Carminis: Een dameskoor dat voornamelijk optreedt in de kerk met mooie oudere en 

moderne liederen. Contact via blamvhout@gmail.com 

 Denna Sang: Een vrouwenkoor dat met veel plezier een gevarieerd repertoire zingt met 

liederen uit diverse landen. Contact via willemienpeters@outlook.com 

 Smartlappenkoor Kei Moi. Zing het levenslied mee! Contact via corbonants@gmail.com 

 Voor senioren is er ook het 'Gemengd koor Beugen' of het 'Senioren koor KBO' van het 

SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer)  

 
3.10. Overige verenigingen 

Er zijn in Beugen nog wat kleinere verenigingen. Mocht je in een of meer van deze verenigingen 

interesse hebben, dan vindt je hieronder een contactadres: 

 Hengelsportvereniging De Maas: Sjaak@thoonen.net 

 De Jagersvereniging: jagersbeugen@gmail.com 

 Watersportvereniging WSV Boxmeer (de haven in Beugen): secretariaat@wsvboxmeer.nl 

 KBO  katholieke vrouwenbond: ansvandenbroek@ziggo.nl 

 Actieve vrouwen Beugen: actievevrouwenbeugen@gmail.com 

 KBO Beugen: wilmaschaminee@home.nl 

 Volksdansgroep De Molenwiekers: jojacobs@home.nl 

 EHBO Beugen: s.w.tieland@home.nl 

 De Zonnebloem afdeling Beugen: tinycor68@gmail.com 

 De Martinus Molen Beugen: korenmolen.martinus@gmail.com 
 

  

mailto:ansvandenbroek@ziggo.nl
mailto:actievevrouwenbeugen@gmail.com
mailto:wilmachaminee@home.nl
mailto:Jan-geerts@home.nl
mailto:s.w.tieland@home.nl
mailto:tinycor68@gmail.com
mailto:korenmolen.martinus@gmail.com


4. Horeca, recreatie, natuur en cultuur 
Beugen is een dorp om van te genieten. Daarvoor zijn volop mogelijkheden, bijvoorbeeld door de 

horecagelegenheden te bezoeken, door van onze natuur te genieten of de recreatiemogelijkheden te 

benutten. Een aantal bedrijven hebben vouchers toegevoegd om je extra welkom te heten en tevens 

met hen kennis te laten maken!  

 

4.1. Horeca 

Beugen kent diverse horecagelegenheden. Zo heeft 

het dorp bijvoorbeeld Café Groothusen, gelegen aan 

het spoor (let op: beperkte openingstijden) en Café 

Restaurant Zaal Het Posthuis, waar je gezellig een 

drankje kunt pakken op het terras of aan de bar en 

tevens aan kunt schuiven voor een goede maaltijd 

(dinsdag gesloten). Het Posthuis is ook de plaats waar 

je je feest kunt vieren in de zaal of in het café.  

 

 

Speciaal aanbod: 

Bon voor 2 consumpties bij Het Posthuis  

voor nieuwe inwoners van Beugen. 

Kerkplein 1,  

5835 AT Beugen 

 

 

Verder heeft Beugen een snackbar, te weten `Franny` in de buurt van het sportveld  

 

 

Speciaal aanbod: 

Bon voor 2 gratis snacks bij Cafetaria Fanny  

voor nieuwe inwoners van Beugen. 

Dorpsstraat 50 A 

5835 AJ Beugen 

 

 

Ook kun je, schuin tegenover de kerk, terecht bij Van Oijen Cafetaria, lunch en lekkers. Brood kun je 

daar op bestelling krijgen. En het terras is een heerlijk plekje voor een kopje koffie. Zie 

https://www.vanoijenbeugen.nl/ 

 

 

Speciaal aanbod: 

 Bon voor 2 consumpties bij Van Oijen  

voor nieuwe inwoners van Beugen. 

Boxmeerseweg 60,  

5835 AD Beugen 

 

https://www.vanoijenbeugen.nl/


Het dorp heeft ook nog MFC Het Kruispunt, een multifunctioneel centrum waar allerlei 

dorpsactiviteiten plaatsvinden en diverse verenigingen samenkomen. 

 
 

4.2. Recreatie 

In Beugen zijn ook een aantal overnachtingsmogelijkheden. Voor groepen is er een  

groepsaccommodatie in natuurgebied de Vilt (groepsaccommodatiedevilt.nl) en in het dorp zelf vind 

je groepsaccommodatie Het Vrijthof (vrijthof-beugen.nl). Midden in het dorp tref je tevens een Bed 

& Breakfast aan (huys-bougheim.nl). Ook de lodge Hoog Werveld 4 (6 personen) biedt 

overnachtingsmogelijkheden (hoogwerveldlodge.nl) 

 

 
Groepsaccommodatie De Vilt, Laag Werveld 9, 5835 CP Beugen 

 

 
Groepsaccommodatie Het Vrijthof, Kerkplein 9m 5835 AT Beugen 

 



 
Bed & Breakfast Huys Bougheim, Dorpsstraat 6, 5835 AH Beugen 

 

 
Lodge Hoog Werveld, Hoog Werveld 4b, 5835 CR Beugen 

 

 
Camperplaats Van Keijsteren, Laag Werveld 1, 5835 CP Beugen 

 

4.3. Natuur 

Heb je vooral voor de mooie omgeving en de rust van ons dorp gekozen, dan zal je vast en zeker 

regelmatig een wandeling of fietstocht maken in en om natuurgebied De Vilt en De Maasheggen. 

Rondom  Beugen ligt een uitgebreid fietsnetwerk met prachtige routes en diverse afstanden. Kijk 

voor meer informatie op de site fietsnetwerk.nl.  

 



 

 

 
4.4. Cultuur 

Beugen kent zelfs een museum: het Museum van Alle 

Tijden. Het is waarschijnlijk het kleinste museum van 

Nederland. Elke twee maanden staat het museum in 

het teken van een andere expositie van verschillende 

professionele kunstenaars. De expositie is gratis door 

de kijkkasten te zien. Het museum is altijd geopend. 

Vanaf 7 uur in de ochtend tot half twaalf in de avond. 

Winter en zomer.  Weer of geen weer.  

 

   



5. Basisschool en jeugd/jongeren 
De jeugd heeft de toekomst: ook 
in Beugen! 
 
In Beugen is het goed toeven voor 
de jeugd. In het dorp zijn diverse 
speelveldjes waar jonge kinderen, 
onder het toeziend oog van 
volwassenen, heerlijk buiten 
kunnen spelen. Voor de iets 
oudere kinderen is er onder 
andere een pannaveld en een 
beachvolleybalveld waar zij zich 
prima kunnen vermaken.  
 

Aan de veiligheid rondom deze plaatsen is ook 

gedacht: zo zijn in diverse straten drempels 

aangebracht en is ook de fietsstraat aangelegd. 

Vrijwel dagelijks komen immers veel scholieren door 

ons dorp om naar de middelbare school in Boxmeer 

te gaan. 

 

 

 

5.1. Basisschool 

“Wat je met plezier leert, vergeet je nooit.” Dit is de 

slogan van basisschool Onze Bouwsteen in Beugen. 

Trots is het dorp erop dat zij nog steeds een eigen 

basisschool heeft waar kinderen (momenteel zo'n 

120) met plezier naartoe gaan en zich thuis voelen. 

Gedurende vijf dagen per week staat een enthousiast 

team klaar om kinderen van groep 1 t/m 8 met al hun 

talenten en mogelijkheden voor te bereiden op hun 

toekomst door middel van goed onderwijs.  

 

Benieuwd naar onze school? Bezoek dan de website www.onzebouwsteen.nl. Je vindt daar nog veel 

meer informatie, waaronder een schoolgids. 

 

5.2. Kinderopvang en buitenschoolse opvang 

Beugen biedt nog meer als het gaat om de jeugd. Zo 

zijn er verschillende aanbieders van kinderopvang, 

van kinderdagverblijf en gastouders tot 

peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Bij al deze 

vormen van opvang staat kwaliteit voorop en kunnen 

kinderen in een vertrouwde en huiselijke omgeving de 

wereld ontdekken en uiting geven aan de ervaringen 

en belevingen die ze opdoen.   

 



5.3. Het Jeugdhuis  

Voor de jeugd is er `Het Jeugdhuus`, links naast de ingang van het voetbalveld. Het hele jaar door 

staan veel vrijwilligers klaar om de Beugense jeugd te vermaken in en rondom Het Jeugdhuus. Om 

enkele voorbeelden te noemen: op Koningsdag worden leuke activiteiten georganiseerd, zoals een 

Dikke Bandenrace en vlak voor Pasen een heuse Paashazenjacht. Maar ook kunnen kinderen 

meerdere keren per jaar naar een echte filmavond, waarbij het Jeugdhuis omgetoverd wordt tot een 

bioscoop. Er wordt zelfs een Back 2 School Zomerkamp georganiseerd, waarmee kinderen hun 

zomervakantie kunnen afsluiten met vrienden en vriendinnen voordat ze weer naar school gaan. En 

traditiegetrouw eindigt elk jaar met een oliebollenactie, waarvan de opbrengst ten goede komt aan 

(nieuwe) jeugdactiviteiten.  

 

Bezoek de Facebookpagina van Jeugdhuis Beugen (www.facebook.com/JeugdhuisBeugen) eens en 

zie wat er nog meer te beleven valt en kom gerust eens kijken; het is de moeite waard! 

                                

 
 

  



6. Meer informatie 
Deze gids geeft je in een notendop informatie over wat Beugen zo mooi maakt. Natuurlijk leer je het 

dorp het beste kennen als je mensen ontmoet. Ervaar de gastvrijheid van de inwoners van Beugen en 

je zult zien dat je makkelijk aansluiting vindt. Of word lid van een van onze verenigingen. Zij vinden 

het altijd leuk om nieuwe leden te begroeten! 

 

Andere bronnen waar je veel informatie kunt vinden over Beugen: 

 

6.1. Website www.beugen.info 

Op de website www.beugen.info staat nog meer informatie over het dorp en kun je ook 

tweewekelijks het dorpsblad De Info digitaal lezen.  

 

 
 

6.2. Dorpsblad De Info 

Tweewekelijks wordt het Beugense dorpsblad 'De Info' huis aan huis 

verspreid. Daarin staat onder andere de dorpsagenda waarin je kunt zien wat 

er te doen is in het dorp, maar er staan ook nieuwtjes in en andere publicaties 

die voor de inwoners van belang kunnen zijn.  

 

 

 

 



 

6.3. Dorpsraad Beugen 

Deze uitgave is een initiatief van de Dorpsraad in Beugen. De Dorpsraad Beugen is een groep 

vrijwilligers die de leefbaarheid in het dorp probeert te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Zij 

kunnen je altijd in contact brengen met de juiste personen om zo ons dorp en haar inwoners beter te 

leren kennen. Heb je vragen over Beugen? Dan staat de Dorpsraad altijd voor je klaar. 

 

Mail dorpsraad:  dorpsraadbeugen@live.nl 

 

Volg de Dorpsraad Beugen ook op Facebook 

 
 

 


