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Di.  10-1-23 
Vr 13-01-23 Nieuwjaarsbijeenkomst Zonnebloem 
Vr 13-01-23 Activiteit JONG Beugen 
Za 14-01-23 Speedsoccer in Goch / zaalvoetbal In Beugen (jeugd) VIOS’38 
Za 14-01-23 Prinsenreceptie De Verkeskop De Verkeskop 
Zo 15-01-23 Voorverkoop kaarten Pronkzitting De Verkeskop 
Wo  18-01-23 Samen koken/eten KBO 
Za 21-01-23 Teerdag Gilde 
Zo 22-01-23 Bliksemactie Carnavalskrant De Verkeskop 
Zo  22-01-23 Poppenkastvoorstelling in het Jeugdhuis Jeugdhuis 
Di  24-01-23 Winterwandeling  met erwtensoep en roggebrood  KBO 
Di 24-01-23 Jaarvergadering 20.00u AVB 
Di 24-01-23 Sjoelen KVB 
Di 24-01-23 Levensreddend handelen EHBO 
Vr 27-01-23 Generale repetitie pronkzitting De Verkeskop 
Za 28-01-23 Pronkzitting De Verkeskop 
Do  02-02-23 Kienen KBO  
Vr 03-02-23 Pronkzitting De Verkeskop 
Za 04-02-23 Pronkzitting De Verkeskop 
Di 07-02-23 Excursie naar Vivara Natuurbeleving KVB 
Wo  15-02-23 Samen koken/eten KBO 
Do 16-02-23 Vrolliebal De Verkeskop 
Vr  17-02-23 Carnavalsmiddag met optreden van Rien Bekkers KBO 
Vr 17-02-23 Open wijnproefavond, NGW-afdeling La Cinquième Patte 
Vr 17-02-23 Bezoek basisschool Onze Bouwsteen (08.30u) De Verkeskop 
   Bezoek Haartse Hoeve (14.00u) 
   Bezoek KBO-middag (15.30u) 
Vr 17-02-23 Biggenbal (18.30u)               Jeugdhuis 
Vr 17-02-23 Sleuteloverdracht De Verkeskop 
Za 18-02-23 H. Mis (17.15u) De Verkeskop 
Za 18-02-23 Hengste- en Merriebal Knakworst 
Zo 19-02-23 Knakworstrennen (10.31u) Knakworst 
Ma 20-02-23 Optocht De Verkeskop 
Di 21-02-23 Jeugdmiddag (13.30u) De Verkeskop 
Vr 24-02-23 Herringschelllen (21.00u) De Verkeskop 
Di 28-02-23 Theaterprogr. K’ontour, Kirsten Benschop 20.00u  AVB 
Do  02-03-23 Kienen KBO  
Di 07-03-23 Jaarvergadering KVB 
Vr 10-03-23 Voorjaarsmiddag Zonnebloem 
Di 14-03-23 Warmte en koude letsels EHBO 
Wo  15-03-23 Samen koken/eten KBO  
Vr 17-03-23 Evaluatievergadering (20.00u) De Verkeskop 
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Vr 17-03-23 Activiteit JONG Beugen 
Do 23-03-23 Bowlen KVB 
Vr  24-03-23 Algemene ledenvergadering KBO    
Di 28-03-23 Lezing over leer, Babette Peters 20.00u in MFC AVB 
Vr  31-03-23 Paasbrunch  KBO   
Za 01-04-23 Pepe’s Pubquiz 20.00u. Het Kruispunt Pubquiz 
Do 06-04-23 Kienen KBO                                                                                                      
Za 08-04-23 Easter Open VIOS’38 
Zo 09-04-23 Easter Open VIOS’38 
Di 11-04-23 Ernstige verwondingen EHBO 
Di 11-04-23 Kaarten KVB 
Wo  18-04-23 Samen koken/eten KBO                                                                                           
Vr 22-04-23 Dorpsquiz 2e editie Dorpsquiz Beugen 
Ma  24-04-23 Seniorentoneel uit Mill KBO                                                                                    
Di 25-04-23 Rondleiding Carmelietenklooster en Nepomukkapel KVB 
Za 29-04-23 H. Mis met na afloop koffie in MFC KBO 
Do  04-05-23 Kienen KBO 
Di 09-05-23 Moederdagviering KVB 
Vr 12-05-23 Spellen- c.q. quizmiddag Zonnebloem 
Za  13-05-23 Vrijwilligersbijeenkomst KBO 
Di 16-05-23 EHBO quiz EHBO 
Wo  17-05-23 Samen koken/eten KBO 
Di 23-05-23 Afsluitende fietstocht KVB 
Vr  26-05-23 Busreis KBO 
Do  01-06-23 Kienen KBO 
Vr 02-06-23 Toneeluitvoering Tobe 
Za 03-06-23 Toneeluitvoering Tobe  
Za 03-06-23 Tiny Fransen Mix Toernooi VIOS’38 
Vr 09-06-23 Activiteit JONG Beugen 
Vr 09-06-23 Toneeluitvoering Tobe 
Za 10-06-23 Toneeluitvoering Tobe 
Za 10-06-23 Boekenmarkt KBO  
Zo 11-06-23 Boekenmarkt KBO  
Wo  21-06-23 Samen koken/eten KBO 
Wo 28-06-23 Rolstolwandeling of Huifkartocht Zonnebloem 
Do  29-06-23 Fietsen KBO 
Vr 30-06-23 Biercantus Kermis 
Za 01-07-23 Band in de tent Kermis 
Zo 02-07-23 Beugen Buiten Kermis 
Ma 03-07-23 Dansmatinee Kermis 
Do  06-07-23 Kienen KBO  
Vr  14-07-23 Midgetgolf KBO  
Wo  19-07-23 Samen koken/eten KBO 
Do  03-08-23 Kienen KBO  
Wo  16-08-23 Samen koken/eten KBO 
 Za 19-08-23 Theatermiddag Zonnebloem          
Do 31-08-23 Fietstocht met lunch KBO 
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Do  07-09-23 Kienen KBO 
Vr 09-09-23 Ziekendag Zonnebloem 
Vr 15-09-23 Activiteit JONG Beugen 
Za 16-09-23 Prinsjesdag De Verkeskop 
Wo 20-09-23 Samen koken/eten KBO 
Medio -09-23 Fietsen met bedrijfsbezoek KBO  
Medio -09-23 Samen soepen KBO  
Do 05-10-23 Kienen KBO 
Vr 13-10-23 Bezoek Bevrijdingsmuseum Groesbeek KBO 
Wo 18-10-23 Samen koken/eten KBO  
Zo 23-10-23 Hobbybeurs KBO 
Vr 27-10-23 Verrassingsmiddag Zonnebloem 
Do 02-11-23 Kienen KBO 
Vr 10-11-23 Foto’s kijken/ muziekmiddag KBO 
Za 11-11-23 Prinsenbal en Jeugdprinsenbal De Verkeskop 
Wo 15-11-23 Samen koken/eten KBO 
Vr 17-11-23 Open wijnproefavond, NGW-afdeling La Cinquième Patte 
Vr 01-12-23 Club van 50 avond VIOS’38 
Do 07-12-23 Kienen KBO 
Vr 15-12-23 Kerstmiddag Zonnebloem 
Wo 20-12-23 Kerststukjes maken KBO 
Wo 20-12-23 kerstviering KBO 
Medio -12-23 Bezoek Petrusbasiliek Kerststalletjes kijken KBO 
 
De Huiskamer, in het MFC, is geopend: 
Iedere dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur 
en iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 

Vermist… 
 
Sinds zaterdagavond is onze Micky ontsnapt. 
Het is een lapjeskat.  Ze is heel aanhankelijk. 
Ook naar vreemden. Wie heeft haar gezien.  
 
Wij zijn erg aan haar gehecht.  
 
Graag contact opnemen 06-22637712. 

_______________________________________________________ 
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Zaterdag 14 januari 19.00 uur H. Mis 
(2e Zondag door het jaar) 
Pastoor v.d. Steen (verjaardag); fam. Fansen-Gabriel; Willem en Pieter 
Verdijck; leden en overl. leden v.h. Gilde 
Koor: Carminis 
Acoliet: A. Weren 
 
Zaterdag 21 januari 19.00 uur H. Mis 
(3e Zondag door het jaar) 
Tien Wientjens en Anna Miggiels 
Koor: Maaslandsglorie 
 
Zaterdag 28 januari 19.00 uur H. Mis 
(4e Zondag door het jaar) 
Koosje Verdijck-v. Lanen 

Jaarvergadering 24 januari 2023 

 
Dinsdag 24 januari aanstaande houden wij onze jaarvergadering. 
U bent van harte welkom om 20.00 uur in het MFC het Kruispunt. 
 
Bestuur AVB  

________________________________________________________ 
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50 jaar Info 

“Zal Info blijven?” Dit was destijds de kop van het onderstaande artikel 

in de allereerste Info van 1-11-1973. Eigenlijk is er niet veel veranderd! 
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Na de knutselactiviteiten werd er lekker gedanst op leuke kerstliedjes 
in de disco en werd de knutselruimte klaargemaakt voor de kerstlunch. 
Hierna werden de mondjes gevuld met een heerlijke lunch, met 

speciale dank aan Mola voor de lekkernijen!   
 
Dit alles was niet mogelijk zonder vrijwilligers die de handjes uit de 
mouwen staken. Bedankt hiervoor! 

 
Een kleine impressie van de gezellige kerstochtend bij het Jeugdhuis. 
Meer foto's zijn beschikbaar op de website van het Jeugdhuis 
(https://jeugdhuisbeugen.nl/). 
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Poppenkast voorstelling in het Jeugdhuis  

Op zondag 22 januari bouwt Jan Klaassen zijn poppenkast op in het 
Jeugdhuis en beleeft er spannende avonturen. De voorstelling is 
geschikt voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 9 en iedereen die 
poppenkast leuk vindt. 

De poppenkastspeler is Frank Peters uit Mill. Frank heeft heel veel 
voorstellingen met altijd Jan Klaassen in de hoofdrol. In de (bijna) 
vijftig jaar dat Frank poppenkast speelt heeft hij een groot aantal 
voorstellingen gemaakt. 

De voorstelling begint om 11.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten 
(excl. pauze). Deze pilot voorstelling wordt vanuit het Jeugdhuis gratis 
aangeboden aan de kinderen uit Beugen. Aanmelden voor de 
voorstelling is gewenst en kan via de website van het jeugdhuis 
(https://jeugdhuisbeugen.nl/). 
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Dorpsquiz Beugen 
2e editie 2023 

Za. 22 april    Quizavond start 18:00 

Za. 06 mei Finaleavond + prijsuitreiking 

- Wie niet waagt, wie niet wint.- 

 

Schrijf je team snel in 

www.Dorpsquizbeugen.nl 
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Wil jij jouw koopwoning verduurzamen en minder gas en elektriciteit ver-
bruiken? Wil je onafhankelijk advies hoe je dat aan kan pakken? Kom dan 
naar het energiecafé in Beugen. Deelname is gratis (incl. kopje koffie). Vooraf 
aanmelden is niet nodig. 

Wij rekenen erop dat u allen in grote getale aanwezig zult zijn. 

Heb u nu al vragen, mail dan naar:  

Marte Nielen: duurzaamheid@beugen.info 

Henk Roeffen: henk@energiebespaarcoach.landvancuijk.nl 
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Kom naar de OV Opstap Dag: informatief, 

gezellig en leuk 

Wilt u wel eens met de bus of trein ergens naar toe, maar doet u dat niet, 

omdat u het lastig vindt of niet weet hoe het werkt? Daar helpen we u graag 

bij. Door DTV wordt samen met de gemeente een OV Opstap Dag georgani-

seerd. Op deze dag speciaal voor senioren kunt u op een ontspannen manier 

gratis (opnieuw) kennismaken met het openbaar vervoer.  

Wat kunt u verwachten tijdens de OV Opstap Dag 

U krijg informatie over het OV in Brabant en omgeving. Ook leggen we u uit hoe 

reizen met de OV-chipkaart werkt. Onze begeleiders van het Reizigers Overleg Bra-

bant zorgen ervoor dat u veilig en comfortabel aan de verschillende programma 

onderdelen kunt deelnemen. Het programma duurt van 09.00 uur tot ongeveer 

12.30 uur en ziet er als volgt uit:  
 

 Ontvangst met koffie en thee 

 Plenair gedeelte  

o Uitleg hedendaagse OV en OV-chipkaart 

o Uitleg buurtbus  

 Rondleiding in de bus en/of  buurtbussrit naar het treinstation 

 Rondleiding op een treinstation 

 Busrit terug naar de startlocatie 

 Persoonlijk reisadvies en mogelijkheid tot aanvragen persoonlijke OV-

chipkaart 

Wanneer?  
Deze OV Opstap Dag is op: Donderdag 26 januari: De Weijer (Boxmeer) 
 

Meld u aan! 
U kunt zich aanmelden door te bellen naar 076 – 513 66 77 (bereikbaar van maandag 

t/m vrijdag) tussen 9.00 uur en 12.30 uur. 

Deelname aan de OV Opstap Dag is gratis en gaat op volgorde van aanmelding. Er is 

plaats voor maximaal 25 deelnemers. Wacht dus niet te lang met aanmelden. 

 Vragen: henkroeffen@gmail.com 
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We hebben er twee jaar op moeten wachten, 
maar…. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemachtig je kaarten op zondag 15 januari in 
MFC het Kruispunt 

De verkoop start om 10.30 uur 
 

Kom op tijd om u te verzekeren van de beste plaatsen!   
 

Kaartjes zijn te koop voor €12,50 per stuk 
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Toneelvereniging ToBe op een nieuwe toer, 
 

Na een lange Corona periode was het gelukkig afgelopen jaar weer 
mogelijk een mooi toneelspel op te voeren. De spelers en het publiek 
hebben er echt van genoten. Drie eenakters op drie verschillende 
locaties, hoe mooi en hoe bijzonder kan het zijn. Voor dit jaar staat er 
een heel bijzonder stuk in de steigers. Bijzonder omdat het dit jaar 
echt anders zal zijn dan afgelopen jaren.  Er wordt al weer hard 
gewerkt om weer een prachtig toneelstuk op te kunnen voeren. 
 

Wat is er zo anders: 
- Miriam Wijnen,  jarenlang de regisseur van ToBe heeft de vereniging 
verlaten. Gelukkig hebben we een nieuwe regisseur kunnen 
aantrekken met enorm veel kennis en ervaring op het gebied van 
toneel. Hierdoor kunnen we een bijzonder tintje geven aan de 
uitvoering.  
- Ook gaan we dit jaar weer op locatie spelen. Een locatie die echt past 
bij het karakter van het stuk en dus heel bijzonder wordt. 
- Er zijn drie nieuwe spelers bijgekomen waarvan twee kinderen. Dat 
maakt het ook echt bijzonder. 
- En de nieuwe voorstelling wordt een komedie voor de hele familie, 
geschreven door de regisseur zelf en toegespitst op het dorpse leven. 
De titel is “Boer zoekt het hogerop”. 
 

Alle reden om dit jaar te komen kijken naar een van onze 
uitvoeringen die gehouden worden op: 
       vrijdag  2 en zaterdag 3 juni  
       vrijdag  9 en zaterdag 10 juni. 
Zet deze data alvast in de agenda en later wordt bekend gemaakt hoe 
en waar kaarten te bestellen. 
 

Maar wie is de regisseur: 
Mart-Jan Zegers is 30 jaar in het professionele theaterveld werkzaam 
geweest als dramaturg, regisseur en docent. Sinds kort woont hij in 
Brabant en wil al zijn kennis en ervaring graag doorgeven aan de 
spelers en het publiek, en wel met theater dat plezier uitstraalt, dat 
vrolijk maakt en ook een beetje aan het denken zet.    
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Wat voor toneelstuk gaat het worden: 
“Boer zoekt het hogerop” is een komedie rondom een boer en zijn 
gezin. Hij verdient met zijn bedrijf een goede boterham maar hij wil 
meer aanzien in de samenleving en zich opwerken naar de welgestelde 
kringen. Zijn vrouw ziet het niet zitten, maar de plaatselijk politici 
maken gretig gebruik van zijn ambities. Het stuk is gebaseerd op de 
klassieke komedie “Bourgeois Gentilhomme” (De burgerlijke edelman) 
van de Franse toneelschrijver Molière uit 1670.    
 

Waar wordt het toneelstuk gespeeld: 
Vic en Marga Meulensteen hebben aangegeven dat we het toneelstuk 
bij hen achter de boerderij mogen spelen. Deze locatie met een link 
naar de agrarische sector is daarvoor uitermate geschikt en we zijn dan 
ook heel blij met deze toezegging. 
 

De nieuwe spelers laten we eerst nog oefenen zodat ze nog 
enthousiaster worden.  Zij komen op een later moment aan het woord 
samen met andere spelers. 
 

Het belangrijkste voor deze uitvoering is hiermee gemeld en u kunt de 
data alvast noteren. Dit mag je niet missen.  
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Jouw 

    

 

Met deze Quote van onze dorpsgenoot Guido Weijers uit zijn recente 

oudejaarsconference open ik mijn column reeks van 2023. Het kan in 

deze tijd van polarisatie niet treffender verwoord worden. Het 

humoristisch plot van zijn gemaakte grappen bevestigt telkens 

bovengenoemde stelling.  

Bovenal, de kop van 2023 is er weer af. Allereerst , U lezer, de beste 

wensen voor dit hopelijk  nieuwe uitdagende  jaar. Ook in Beugen 

werd de hemel, nadat de kerktoren 12 keer geslagen had, fraai verlicht 

door uitbundig vuurwerk. Trouwens voor 12 uur knalde het ook al 

aardig. De betreffende verantwoordelijke minister en idem dito 

burgemeesters prediken en doen een appèl op mensen om hun 

gezond verstand te gebruiken m.b.t. het afsteken van vuurwerk. 

Ondanks verboden vuurwerklokaties  werd er overal volop geknald. 

Och minister toch, och burgemeesters toch! Staan jullie daadwerkelijk 

zover af  van de honger naar deze oude traditie van de bevolking. 

Mensen laten zich niet meer door de overheid betuttelen en de door 

jullie gestelde regels zijn ook niet te handhaven. Wie gebruikt er nou 

z’n gezond verstand? 

Op 1 januari zweefden mijn gedachten terug naar mijn tienertijd. Eerst 

naar café v.d. Bosch. Van kastelein Dries kreeg je het eerste biertje 

gratis en de vaste klanten werden bekoord met een leuke balpen of 

sleutelhanger met opschrift. Enkele uren later volgde hetzelfde ritueel 

bij café Reijntjes. Iedereen sprak elkaar aan, gaf elkaar een 

nieuwjaarshand met daarbij veel gezondheidswensen.  Tussen de vele 

conversaties door werd er ook nog even gerefereerd aan het vele  

Jouw verwachting 

Is niet mijn verplichting 
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vrouwelijk schoon dat s ’nachts op de Duitse TV te zien was geweest. 

Hoe anders is 1 januari 2023? Geen locatie meer open in Beugen waar 

je een nieuwjaars pilsje  kunt nuttigen. Geen sportvereniging met een 

nieuwjaars wedstrijd en de daarbij  behorende borrel. Als het pilsje 

dan toch al duurder wordt; je kunt er toch nergens een kopen!  

Tussendoor krijgen we op ons nieuwjaarsbordje te horen dat voetbal 

legende Pelé overleden is alsook ex-paus Benedictus. Beiden hebben in 

respectievelijk de voetbalsport en de katholieke wereld een 

onuitwisbare indruk achtergelaten. Al vond ik het persoonlijk een 

luguber beeld dat Pelé in een open brandweerauto naar zijn laatste 

rustplaats werd gereden. 

Voordat je er erg in hebt zijn de Drie Koningen alweer uit beeld. Goud  

Wierook en Mirre hebben plaats gemaakt voor een elektrische auto, 

een nieuwe keuken of een geplande vakantie. De luxe honger gaat 

alweer verder. Meer en meer, het zit in de mens gebakken. Laat je niet 

verleiden door de massahysterie en denk nog eens na over de titel van 

deze column. 

Groet Floris 
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Samenwerkingsafspraken Dorpsraad 

De gemeente Land van Cuijk heeft nieuwe afspraken opgesteld waarin de 

samenwerking met de wijk en dorpsraden (WDR) wordt vastgelegd. Dit was 

nodig om te kunnen zorgen voor een goede borging van inspraak van 

inwoners. De nieuwe gemeente bestaat immers uit veel meer kernen. De 

gemeente vindt participatie belangrijk en heeft daar nu invulling aan 

gegeven. Dat is onderdeel van de zogenaamde kernendemocratie.  

In 2021 is er een bouwteam , bestaande uit een grote mix aan Beugenaren, 

aan de slag geweest met het opstellen van een kernen CV. Daarin is 

opgenomen wat er voor elke kern belangrijk is, o.a. met ondersteuning van 

demografische gegevens. De kernen CV’s van alle dorpen zijn aan de 

gemeente overhandigd en daar vloeit een stuk beleid uit voort. 

Wat kunnen wij van de gemeente verwachten? 

1. De gemeente gaat verder met de uitwerking van de kernen CV’s. 

Deze wordt vertaald naar dorpsplannen. Hier wordt komende tijd, 

samen met de dorpsraad en met de inwoners aan gewerkt.   

De gemeente heeft een aantal directe aanspreekpunten voor ons. Willem 

Engbers (contactpersoon WDR), Andrea Rouland (gebiedsmakelaar) en 

Maarten Jilisen (gebiedswethouder). De gebiedswethouder komt minimaal 

één maal per jaar bij de dorpsraad langs. Zo ook op de openbare vergadering 

in november. De contacten met de gebiedsmakelaar zijn frequenter. De 

gebiedsmakelaar kan ingezet worden voor begeleiding van het  

dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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1. proces van planvorming. Dat kan op initiatief van de dorpsraad, maar 

kan ook door (een groep) burgers worden gedaan. 

2. De WiU wordt voortgezet in de nieuwe gemeente. Dit 

uitvoeringsprogramma kennen we reeds en biedt de gelegenheid om 

plannen aan te dragen vanuit de kernen. Zie ook verder op in dit 

blad. 

3. Het inwonerspodium is beschikbaar voor inwoners die willen 

inspreken op een raadsvergadering. Dit medium wordt (te) weinig 

gebruikt, maar biedt een mooie kans om iets kenbaar te maken bij 

het gemeentebestuur.  

Wat kunt u van de dorpsraad verwachten? 

De dorpsraad heeft tot doel het behoud en vergroten van de leefbaarheid in 

het dorp. Daartoe onderhouden we contacten met de gemeente, agenderen 

we wensen vanuit bewoners en kunnen inwoners helpen om deze tot 

plannen uit te werken. Als er maar een gedeeld publiek belang is voor 

meerdere inwoners. Dat doen we door: 

1. Inwoners samen te brengen waar mogelijk (bijv. Blik op Beugen of de 

Energiecafés) 

2. Het organiseren van activiteiten middels werkgroepen (bijv. 

Huiskamerproject en Pannenkoekendag) 

3. Het subsidiëren van diverse initiatieven (bijv. Sinterklaas) 

4. Het agenderen van WiU onderwerpen 

5. Het stimuleren van het verenigingsleven (bijv. het Jeugdhuis) 

U kunt als inwoner een beroep op ons doen voor de publieke zaak. Dat kan 

door leden persoonlijk te benaderen, dat kan door inspraak op de openbare 

vergadering of door deelname aan een werkgroep bijvoorbeeld. Samen 

bereik je immers meer. 
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Even voorstellen: nieuwe bestuursleden 

Sjoerd Brienen 

Voor velen van jullie zal het niet 

echt nodig zijn om mijzelf nog voor 

te stellen. Ik woon al nagenoeg mijn 

hele leven in Beugen en ben ook 

behoorlijk actief binnen het 

verenigingsleven in Beugen. Maar 

voor diegene die mij nog niet (goed) 

kennen wil ik me toch graag even 

voorstellen.  

Mijn naam is Sjoerd Brienen, 40 jaar 

oud, ik ben geboren in Loon op Zand maar woon al sinds mijn tweede in 

Beugen en ben opgegroeid aan de provinciale weg op de 

champignonkwekerij van mijn ouders Frans en Els Brienen. Momenteel woon 

ik samen met mijn vrouw Mariska en twee kinderen Elke en Lars aan de 

Hazewinkel. In mijn werkende leven ben ik mede-eigenaar Nexpact B.V. 

waarmee we productiebedrijven en machinebouwers adviseren in- en helpen 

met het realiseren van hun digitale transformatie. Daarnaast ben ik samen 

met mijn broer, zus en ouders mede-eigenaar van ons familiebedrijf SLS 

Brienen.  

In mijn vrije tijd die nog overblijft ben ik veel met onze hond in de weer om 

haar op te leiden tot politiehond, probeer wat te sporten en houdt me verder 

bezig met verschillende bestuurlijke taken.  

Toen Paul Hendriks in de loop van het afgelopen jaar bij me kwam met de 

vraag of ik zijn taak binnen de Dorpsraad over zou willen nemen was ik in de 

eerste plaats vereerd en heb ik over het antwoord niet heel lang na hoeven 

denken. Voor een dorp als Beugen is het van groot belang dat er een 

levendige gemeenschap blijft bestaan en de rol van een dorpsraad is hierin  
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van cruciaal belang. Ik hoop dan ook van harte dat ik vanuit mijn nieuwe rol 

hier mijn steentje aan kan bijdragen, uiteraard samen met de andere 

dorpsraadleden en alle Beugenaren die zich hiervoor inzetten.  

Sijmen Godijk van Merkestein 

Mijn naam is Sijmen Godijk van 

Merkestein, 31 jaar. Geboren in 

Brakel en getogen in Harderwijk. Ik 

en mijn vrouw Noor zijn in december 

2021 neergestreken in Beugen. Wij 

hebben zorgboerderij De Haartse 

Hoeve overgenomen van de familie 

Schimmel.  

Na een jaar te zijn gesettled in dit 

prachtige dorp werd ik er op 

geattendeerd dat er een plek als bestuurslid Zorg en Welzijn in de dorpsraad 

van Beugen vrij kwam. Het leek me wel wat om mijn ervaring als 

bestuursondersteuner en achtergrond op het gebied van zorg en welzijn in te 

zetten voor de mensen van Beugen. Ook ben ik enthousiast over de 

evenementen in Beugen. Zo hebben ik en mijn vrouw al met veel plezier 

meegedaan aan de knakworstrennen eerder dit jaar. Verder ben ik in mijn 

vrije tijd graag op de boerderij bezig en sport ik graag. Ik kijk uit naar mijn rol 

als bestuurslid Zorg en Welzijn en zal mijn best doen de rol zo goed mogelijk 

te vervullen. 
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Belangstelling in een groen dak? 

De Dorpsraad wil graag peilen of er onder de inwoners van Beugen 

animo is om bij u thuis een groen dak aan te leggen. Het waterschap, 

maar ook de provincie hebben hier subsidie voor beschikbaar. Bij 

voldoende animo willen we een collectieve inkoop organiseren, met 

gebruikmaking van de subsidie. 

Wat houdt het in? 

Groene daken (ook wel sedumdaken) genoemd, zijn een vorm van 

dakbedekking waarbij de toplaag voorzien is van kleine vetplantjes. 

Deze nemen als een spons water op, wat gunstige effecten heeft op 

het klimaat en waterbeheersing. De basis van de dakopbouw blijft 

feitelijk bestaan uit een ondoordringbare onderlaag van bitumen of 

EPDM. Daarbovenop komen dan een beschermlaag, eventueel en 

drainagelaag, een substraatlaag en een toplaag van beplanting. Er zijn 

vele voorbeelden van te vinden op het internet. 

Wat zijn de voordelen? 

De subsidieregelingen zijn beschikbaar omdat de groendaken als 

klimaatbestendige maatregel fungeren. Ze bufferen regenwater, 

waardoor het rioolstelsel minder piekbelasting te verwerken krijgt. 

Bijkomend voordeel is dat er meer water wordt vastgehouden, wat 

zorgt voor een verkoelend effect. Het verschil in temperatuur boven 

een groendak en een zwart EPDM dak kan wel >30 0C zijn. Tot slot zijn 

groendaken natuurlijk mooier om te zien en beter voor de natuur dan 

een klassieke kale dakbedekking.  
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Wat kan ik doen? 

Bij interesse, scan de QR code of stuur een mail 

naar duurzaamheid@beugen.info. Wij bundelen 

de krachten en proberen e.e.a. te organiseren. 

Desgewenst kunt u ook een voorbeeld bekijken 

in Beugen.   
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Geef uw verbeterpunten voor 
Openbare Ruimte door! 

 

Openbare ruimte?  
De openbare ruimtes zijn alle plekken in ons dorp die voor iedereen 
toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken of speeltuinen.  
 
De gemeente Land van Cuijk heeft de Dorpsraad gevraagd om 
verbeterpunten c.q. wensen voor de openbare ruimte van Beugen aan 
te geven. Het gaat daarbij niet om stoeptegels die verkeerd liggen (die 
kan men gewoon melden bij de gemeente of via de Mijn Gemeente-
app), maar meer om grotere zaken die verbeterd dienen te worden.  
  
Mail ons uw ideeën! 
Denkt u dat er een openbare 
ruimte in ons dorp toe is aan 
verbetering, die de gemeente kan 
uitvoeren? Mail dan de 
dorpsraad. Wij verzamelen alle 
ingediende verzoeken en sturen 
die naar de gemeente. Het College neemt dan een besluit over welke 
wensen uitgevoerd worden. Het indienen is natuurlijk geen garantie 
dat het idee ook uitgevoerd wordt, maar betekent wel dat het op de 
agenda staat. Dus mail naar openbareruimte@beugen.info.  
 
Meer info: https://ons.landvancuijk.nl   
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Winterprogramma VIOS ’38 jeugd 2022/2023 

 
14 januari: ZAALVOETBAL 

o 08:30-10:00u. JO7-1/2 in Slaterthal te Beugen 
 
14 januari: SPEEDSOCCER in toernooivorm in Goch.  
 Leiders regelen zelf vervoer voor hun team. 

o 09:00-10:15 uur: JO8-1 & JO8-2 & JO9-1 & JO9-2   
o 10:15-11:35 uur: JO10 & JO11-1 & JO11-2 
o 11:35-12:55 uur: JO12 & JO13-1 
o 12:55-14:15 uur: JO15-1 & JO15-2 
o 14:15-15:35 uur: JO17-2 & MO17 
o 15:35-17:00 uur: JO17-1 & JO19-1 
afmelden (met reden) bij wintervios38@hotmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VOORJAARSCOMPETITIE: Op zaterdag 21 januari spelen JO13-1 en JO17-1 een 

bekerwedstrijd; MO17-1 en JO7 t/m JO12 starten dan fase 3 van de competitie 

(programma is nog niet bekend). De overige teams beginnen een week later, op 

zaterdag 28 januari. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA DINSDAG 17 JANUARI aanwezig/vertrek aanvang 

VIOS’38/Toxandria JO17-1   DSV JO17-1 18.45 uur 19.30 uur 

In Beugen (oefenwedstrijd)     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 21 JANUARI aanwezig/vertrek aanvang 

VIOS’38/Toxandria JO13-1  SV Milsbeek JO13-1 10.45 uur 11.30 uur 

In Beugen 

Heijen JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-1 13.00 uur 14.00 uur 

In Heijen    rijden: Jens, Daan, Randy en Stije 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VIOS’38 SENIOREN 
Programma zondag 15 januari 

VCA 3 - VIOS’38 2 aanvang 10.30 uur 

 

Op zondag 22 januari wordt de competitie ook voor VIOS’38 1 en 3 hervat. 
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