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Di. 26-07-22 
Do 04-08-22 Kienen ‘KBO’ 
Wo 17-08-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Za 20-08-22 Muziekmiddag ‘Zonnebloem’ 
Do 01-09-22 Kienen ‘KBO’ 
Vr 02-09-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Zo 04-09-22 5

de
 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 

Za 10-09-22 Nationale Ziekendag ‘Zonnebloem’ 
Vr 16-09-22 Bezoek Floriade ‘KBO’ 
Wo 21-09-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Medio 09  Midgetgolf ‘KBO’ 
Za 08-10-22 Podium B-editie 10 ‘’PodiumB’ 
Vr 21-10-22 Gezellige middag ‘Zonnebloem 
Zo 30-10-22 Hobbybeurs KBO’ 
Do 03-11-22 Kienen KBO’ 
Wo 16-11-22 Samen koken/eten KBO’ 
Do 01-12-22 Kienen KBO’ 
Vr 09-12-22 Club van 50 avond ‘Vios’38’ 
Vr 16-12-22  vm. Kerststukjes maken KBO’ 
Vr 16-12-22 nm. Kerstviering KBO 
Di 20-12-22 Kerstmiddag ‘Zonnebloem’  
Vr 22-04-23 Dorpsquiz 2e editie ‘Dorpsquiz Beugen’ 
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Zaterdag 30 juli 19.00 uur H. Mis 

(18e Zondag door het jaar) 
Herman Kersten, Mina Groenen en overl. kinderen; pastoor v.d. Steen 
Acoliet 

J. Lamers 
Koor 
Oosterhoutse Nachtegalen 
 
Zaterdag 6 augustus 19.00 uur H. Mis 

(19e Zondag door het jaar) 
Mieneke Jans-Schaminee; erfjrgt. overl. fam. Barten-v.d. Bosch; fam. 
Fransen-Gabriel; Elly en Louis Knapen-v. Benthum; overl. fam. v. 
Benthum-Ebbers 
Koor 
Cantamus Rijkevoort 
 
Zaterdag 13 augustus 19.00 uur H. Mis 

(20e Zondag door het jaar) 
Alle overledenen v.d. Parochie 
Koor 
Samenzang 
 
 
Mededeling: 
 
Aanstaande zaterdag 30 juli zullen de Oosterhoutse Nachtegalen de 
viering opluisteren, zoals eerder is aangegeven. 
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Optredens jeugdkoor Oosterhoutse Nachtegalen in Beugen 
 
Op 30 juli aanstaande zal de avonddienst in de kerk van Beugen een 
bijzonder karakter hebben:  
de dienst zal worden opgeluisterd door  het jeugdkoor ‘De Ooster-
houtse Nachtegalen’.  
Aansluitend geeft het koor een concert van ongeveer een uur. 
 
Bij koorschool de Oosterhoutse Nachtegalen (uit Oosterhout bij Breda) 
krijgt elk lid een zangopleiding. Het repertoire van de enthousiaste 
jonge zangers en zangeressen is breed en omvat zowel pop- en musi-
calsongs als klassieke en religieuze muziek. Het koor bestaat al vanaf 
1939 en heeft een sterk internationale traditie. Landen waar werd op-
getreden? Van Canada tot Nieuw-Zeeland, van Noord-Ierland tot Rus-
land en van Albanië tot Zuid-Afrika. Dit is ook de reden waarom het 
koor in allerlei talen zingt. 
Dit jaar wil het koor een cd opnemen en heeft het zijn heil dichter bij 
huis gezocht. De koorleiding plande een werkweek van 25 juli tot 1 
augustus. Het oog viel daarbij op Beugen. ‘Het Vrijthof’ bleek namelijk 
een geschikte accommodatie vanwege de verschillende oefenruimten 
en de mooie ligging. Op steenworp afstand hiervan ligt de Beugense 
kerk met zijn goede akoestiek.  
Graag willen de Oosterhoutse Nachtegalen  Beugen en omgeving op 30 
juli laten proeven van hun muziek. Avonddienst en concert zijn zowel 
gecombineerd als apart te bezoeken. 
 
Waar: Kerk H. Maria ten Hemelopneming, Kerkplein 3,5835 AT Beugen, 
tel. nr. 0485 361301 
Wanneer: zaterdag 30 juli 
Aanvang avonddienst: 19.00 uur 
Aanvang concert: 20.15 uur 
Entree: gratis, er is wel een collecte voor het onderhoud van de kerk. 

Website: www.oosterhoutsenachtegalen.nl 
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Afscheidsmusical groep 8 Onze Bouwsteen 
 
Op donderdag 14 juli was het dan eindelijk zover. Na het vele oefenen 
mochten de leerlingen van groep 8 van Basisschool Onze Bouwsteen 
hun afscheidsmusical ‘Het goud van eiland Albatros!’ ten uitvoer bren-
gen. In prachtige bolides werden de musicalsterren voorgereden om 
vervolgens onder luid applaus over de rode loper MFC Het Kruispunt te 
betreden. In een volgepakte zaal schitterden de leerlingen en namen 
zij de toeschouwers mee in een boeiend, spannend en humoristisch 
verhaal over een eiland waar gouden munten van een oude piraten-
schat bleken te zijn opg  edoken. Als schatzoekers, avonturiers, schip-
breukelingen, dagjesmensen, klunzige piraten en andere bijzondere 
bezoekers wisselden zij hun zoektocht naar de schat af met prachtig 
gezongen liedjes. Nadat de kinderen feest hadden gevierd met slingers 
en ballonnen volgde een meer dan terechte staande ovatie. 
 
Rolverdeling: 
Schipper Gerrit – Levy van Vulpen 
Gajes en Matroos Suze – Noor Jacobs 
Sjaak Haak en Hans – Marieke Boumans 
Gerda en Quinty – Femke Cornelissen 
Spike en Silvester – Daan Creemers 
Danilo – Sam Philipse 
Barry Beachboy – Lucas Brakels 
Hairdresser Claire en Donna Duiker – Lara de Vlam 
Professor Zandkorrel – Lika Verblakt 
Gouverneur Snow en Monica – Lena van Hees 
Hummer en Schooier – Lynn Nielen 
Opa Baantjer en Hobbezak – Jens Peters 
Regisseur – Günther Robben (leerkracht groep 8) 
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Kinderen uit Beugen aan het woord 
 
Stel jezelf maar voor:  
Hoi, ik ben Wes Groot. Ik ben 5 jaar en zit in groep 
1 van Onze Bouwsteen. Ik woon op de 
Weversstraat 1 samen met mijn papa Marco, mijn 
mama Laura en mijn grote broer Sem 
 
Wat vind jij het leukste om te doen?  
Ik vind het leuk om met Lego te bouwen en ik doe 
heel g  raag spelletjes spelen. Ook vind ik het leuk 
om te voetballen, omdat ik dat met papa tegen 
Sem doe. Na de zomervakantie ga ik bij VIOS’38 
voetballen bij JO7 
 
Wat zou je willen worden? Ken je iemand die dat nu al doet? 
Ik zou wel voetballer willen worden, net als mijn broer Sem 
 
Welk eten vind jij lekker? En welk eten lust jij niet? 
Ik vind spaghetti heel erg lekker, dat is mijn lievelingseten. 
Ik lust geen spruitjes en spinazie 
 
Wat vind jij leuk op televisie of You Tube? Welke muziek vind jij leuk?  
Ik vind het leuk om naar Paw Patrol, Santiago, Barbapappa en zoete zusjes 
te kijken. Vooral als de zoete zusjes allemaal grapjes uithalen. Ik vind het 
ook leuk om grapjes te maken en gekke bekken te trekken. 
Ik hou heel erg van muziek. Ik dans mee en zing altijd graag mee, het maakt 
me niet uit of het Nederlands- of Engelstalig is 
 
Wat vind jij leuk in Beugen? 
Dat er vaak leuke feestjes zijn in Beugen waar ik lekker met andere kindjes 
kan spelen. En dat veel van mijn neefjes en nichtjes ook in Beugen wonen. 
 
Wie wil jij voordragen voor de volgende keer? 
Ik zou het leuk vinden als Sterre Punt uit groep 4 een stukje zou schrijven 
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De vakanties zijn in volle gang. Nu er wat minder gevlogen wordt naar 
tropische bestemmingen zie je de Nederlandse wegen vol met cara-
vans, campers en ander vakantieverkeer. Beugen wordt steeds meer 
een pleisterplaats voor doorgaand verkeer om een rustmoment te 
nemen. Uiteraard omdat kinderen vanaf de achterbank hun ouders 
wijzen op de aanwezigheid van het restaurant met de grote M. Er 
wordt gegeten en getankt. Bedrijvigheid alom. Laatst attendeerde mij 
een passant dat de rotondes die zich daar in de betreffende hoek be-
vinden iets moois, iets unieks uitstralen. Je rijdt er elke dag rond maar 
je ziet “het” als Beugenaar niet meer. Schoonheid en details vervagen 
als je ze elke dag ziet. Klaarblijkelijk moet je af en toe weer eens even 
wakker geschud worden want laten we wel wezen, wij hebben nabij 
kwekerij Maasdijk toch de mooiste rotonde van Nederland. Dit meen ik 
zonder al te chauvinistisch te zijn. Het geurt en het kleurt. Elke week 
opnieuw, soms tot bijna zonsondergang, voorziet Maasdijk met hef-
truck en waterton “zijn heilig domein” van het nodige water. Tijdens 
mijn vakantie kwamen er vaak rotondes voorbij die er onverzorgd en 
troosteloos uitzagen. Het zijn schamele aftreksels t.o.v. het pronkstuk  
bij het binnenrijden in Beugen. Het is een visitekaartje. Een entree van 
een dorp is van groot belang voor het welzijn van de gemeenschap. 
Mensen die potentieel koper zijn van een nieuwe woning en zich in het 
dorp oriënteren krijgen een positief gevoel over hun nieuwe habitat. 
De Beugense pleisterplaats heeft ook een keerzijde. Het is lokaas voor 
diegene die andere gedachten hebben als eten en tanken. Met een 
scherp oog zie je wel eens figuren bij elkaar in de auto stappen terwijl 
je met gezond verstand beseft, dat ze niet bij elkaar horen. Ook wordt 
deze uitvalbasis benut als een soort hangplek maar dan niet voor op-
groeiende jongeren. Kortom hoe luxe is het om een Mac en een tank-
station aan de rand van een dorp te hebben. Maar ook de kwetsbaar-
heid neemt toe met de autobaan dichtbij, het vervallen complex van 

 

   LANGS DE AUTOBAAN 
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Overvecht en Duitsland in de buurt. De komende tijd zal veel vakantie-
verkeer op deze hoek neerstrijken. Laten we hopen om te tanken en te 
eten en niet om rotzooi achter te laten. 



 

12 



 

13 

Lieve inwoners van Beugen, 

 
In verband met de zomervakantie zijn de 
openingstijden van de ‘huiskamer’ 
aangepast. 
 
In augustus en september zijn we alleen dinsdagochtend geopend 
van 9.30 tot 11.30 uur. Dus donderdagmiddag gesloten.  
 
De ‘huiskamer’ is bedoeld voor alle inwoners die behoefte hebben aan 
gezelligheid en sociaal contact, ongeacht de leeftijd. 
Dit alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee. 
 
Je bent van harte welkom in MFC ‘t Kruispunt!! De koffie en thee staan 
voor je klaar. 
 
Heb je vragen, bel: 
 
Carla Hermans, 0485 - 36 2050 of 06 – 208 435 48 
Reggy Janssen,  0485 - 36 1361 of 06 – 136 264 48 
 
Groetjes, de vrijwilligers van de ‘huiskamer’  

 Hallo allemaal, 

Van maandag 25 juli  tot en met donderdag 4 

augustus hebben wij vakantie en is de cafetaria 

GESLOTEN. 

 

Vrijdag 5 augustus zijn wij weer OPEN vanaf 16.30 uur. 

Tot ziens,  Frank en  Anny 

———————————————————————————————
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Op woensdag 7 september start het nieuwe seizoen van dames 

sportclub Keep Fit. Annie van Diessen uit 

Sint Anthonis verzorgt net als voorgaande 

jaren op een enthousiaste en gedreven 

wijze een afwisselende sportles, waarbij 

o.a. gebruik wordt gemaakt van steps, 

afgewisseld met BBB oefeningen (buik, 

billen, benen) en sport- en 

speloefeningen. Dit alles op moderne muziek. 

De lessen worden iedere woensdagavond gegeven van 19.30-20.30 uur 

in de Slaterthal in Beugen. Het seizoen loopt tot en met mei. Een step 

en overige materialen worden beschikbaar gesteld door Keep Fit.  

Lijkt het jou leuk om ook bij Keep Fit te komen sporten? Je kan 3 lessen 

vrijblijvend meedoen! Aarzel dus niet en stuur een mail naar 

keepfit.beugen@gmail.com of neem telefonisch contact op met 

Monique van Ooijen (06) 11 47 94 26 of Inge Bindels (06) 24 14 39 99. 
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Digitale begeleiding van ouderen: Enthousiaste vrijwilligers gezocht. 
 

Een tiental jaren geleden is de SWOGB (oud gemeente 
Boxmeer) gestart met computercursussen voor oude-
ren. Gesteund door een aantal enthousiaste vrijwilligers 
en financiële steun vanuit de SWO zijn vele ouderen in 
de gemeente op weg geholpen in het gebruik van de computer en tablet en 
telefoon. 
Ouderen één op één begeleiden en “digitale hulp” aan huis bieden, vraagt 
tijd en ook andere competenties van vrijwilligers. Daarom willen we ons team 
versterken. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen, jong en oud die het 
leuk vinden ouderen te begeleiding in deze digitale wereld en hun digitale 
vaardigheden willen overbrengen.  
Heb jij basiskennis van computer, laptop, internet, smartphone, tablet en kun 
jij op een rustige en begrijpelijke manier deze kennis overdragen, neem dan 
contact met ons op. Je bent van harte welkom. De vraag van ouderen én 
jouw inzetbaarheid bepalen op welke tijden en bij wie je ingezet wordt.  
“Je komt allerlei verschillende mensen tegen én jouw digitale kennis kan voor 
iemand echt een wereld van verschil maken”. 
 
Een vrijwilliger deelt zijn ervaringen 
Hieronder zo maar een greep uit de praktische vragen van de cursisten: 

 Hoe maak ik een adressenlijst? 

 Hoe werkt DigiD? 

 Een appje sturen… en beeldbellen met mijn kinderen hoe moet dat? 

 De krant is niet bezorgd. Hoe kan ik hem toch lezen, op mijn tablet? 

 Ik wil een foto maken met mijn telefoon en dan versturen, maar hoe 
moet dat? 

 Ik wil een fietstocht uitzetten op mijn computer. Hoe?  En hoe uitprin-
ten? 

 Hoe zet ik foto’s over van mijn telefoon naar mijn computer? 

 Ik heb een nieuwe telefoon. Kun je me op weg helpen? 
Als je deze vragen voor ze kunt oplossen, dan kunnen ze er direct mee aan de 
slag en zien ze meteen resultaat. Weet ik niet direct het antwoord, dan kom 
ik er een volgende keer op terug. Er ligt veel en mooi vrijwilligerswerk voor 
het oprapen. “Computerbegeleiding voor ouderen” hoort daar zéker ook bij.   
Wilt u meer informatie en/of heeft u interesse om ouderen te helpen in 
deze digitale wereld? Stuur dan een mail naar janarts123@gmail.com  
of bel naar Jan Arts 06-29160553. 
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Maasziekenhuis: super-de-luxe couveuses 
 
De kinderafdeling van Maasziekenhuis Pantein beschikt over vijf ruime cou-
veusesuites waar ouders met hun pasgeboren baby verblijven tijdens een 
ziekenhuisopname. Deze afdeling beschikt als eerste in onze regio over twee 
super-de-luxe couveuses die zijn uitgerust met mooie en praktische extra’s.  
“De belangrijkste functie van een couveuse blijft het op temperatuur houden 
van een pasgeboren baby. Daarnaast worden ze ingezet bij extreem zieke 
pasgeborenen. In een couveuse ligt de baby alleen in een luier zonder kleren 
en zonder dekens. Daardoor is observatie van bijvoorbeeld de ademhaling 
beter mogelijk”, zo laat kinderverpleegkundige Anne Bongers weten (foto). 
 
Extra opties 
Daarnaast bieden de nieuwe couveuses verschillende extra opties die de 
oude couveuses niet hadden. Zo kan de kinderverpleegkundige de baby we-
gen zonder dat de baby daarvoor uit de couveuse gehaald hoeft te worden. 
Dit voorkomt dat de baby afkoelt en het wegen in de couveuse kost minder 
energie. Dat is heel fijn want een zieke baby heeft zijn of haar energie hard 
genoeg nodig om beter te worden. 
 
Hoogte instelbaar 
Verder is de couveuse te gebruiken op verschillende hoogtes en kan het 'dak' 
van de couveuse verwijderd worden. Wanneer dit gedaan wordt begint de 
warmtelamp boven de couveuse direct warmte af te geven. Deze optie maakt 
dat zorgpersoneel snel en goed kan handelen indien medisch noodzakelijk. 
Een mooie bijkomstigheid is ook dat broertjes en zusjes op deze manier mak-
kelijker contact kunnen maken met nieuwe broertje of zusje. Dit alles weer 
zonder dat de baby afkoelt.     
 
Medisch scherm 
Het scherm op de couveuse bevat veel medische informatie dat met name 
voor bezoek niet van belang is om te zien. Ouders kunnen het scherm per-
soonlijk maken door middel van een gezellig plaatje van bijvoorbeeld een 
dier, de naam van de baby, de geboortedatum en het gewicht. Het scherm 
geeft ook het geluidsniveau in de omgeving aan. Er komt een rood alarm in 
beeld wanneer er te veel geluid gemaakt wordt. Dit is belangrijk want te veel 
geluid kan namelijk storend zijn voor een pasgeboren baby. 
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Rustgevende geluiden 
En dan zijn er nog een paar nieuwe snufjes. De couveuse biedt ouders de 
mogelijkheid om met een kabeltje hun telefoon op de couveuse aan te slui-
ten. Op die manier kunnen ze geluiden afspelen waar hun baby rustig van 
wordt. Denk hierbij aan slaapliedjes, een voorgelezen verhaaltje of bepaalde 
geluidjes die de baby herkent vanuit de baarmoeder. Anne Bongers kan na 
een uitgevoerd literatuuronderzoek bevestigen dat deze geluiden veel posi-
tieve effecten met zich meebrengen en is dus extra blij dat haar afdeling nu 
gebruik maakt van deze couveuses. 
 
Prettig, aangenaam verblijf 
Om het nog gezelliger te maken bevat de couveuse aan de onderkant sfeer- 
of snoezelverlichting. Ouders kunnen hierin zelf een kleurtje kiezen. “Door al 
deze mooie extra mogelijkheden en opties kunnen wij als kinderverpleeg-
kundigen nog beter doen wat we graag willen. Een ziekenhuisopname zo 
prettig en aangenaam mogelijk maken voor ouders en hun pasgeboren ba-
by.” 
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