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Di. 22-08-22 
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’ 
Zo 11-09-22 8

s
 mechels GildeJuweel ‘Gilde’ 

Wo 14-09-22 Ledenvergadering ‘Gilde’ 
Vr 16-09-22 Bezoek Floriade ‘KBO’ 
Za 17-09-22 Prinsjesdag ‘De Verkeskop’ 
Wo 21-09-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Vr 24-09-22 BBQ voor leden ‘Gilde’ 
Medio 09  Midgetgolf ‘KBO’ 
Za 08-10-22 Podium B-editie 10 ‘’PodiumB’ 
Wo 19-10-22 Ledenvergadering ‘De Verkeskop’ 
Vr 21-10-22 Gezellige middag ‘Zonnebloem’ 
Zo 30-10-22 Hobbybeurs ‘KBO’ 
Do 03-11-22 Kienen ‘KBO’ 
Za 12-11-22 Prinsenbal, Jeugdprinsenbal(Liedjesavond ‘De Verkeskop’ 
Wo 16-11-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Za 26-11-22 Groepfoto’s maken ‘De Verkeskop’ 
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’  
Za 14-01-23 Prinsenreceptie De Verkeskop ‘De Verkeskop’ 
Zo 15-01-23 Voorverkoop kaarten Pronkzitting ‘De Verkeskop’ 
Zo 22-01-23 Bliksemaktie Carnavalskrant ‘De Verkeskop’ 
Vr 27-01-23 Generale repetitie pronkzitting ‘De Verkeskop’ 
Za 28-01-23 Pronkzitting ‘De Verkeskop’ 
Vr 03-02-23 Pronkzitting ‘De Verkeskop’ 
Za 04-02-23 Pronkzitting ‘De Verkeskop’ 
Do 16-02-23 Vrolliebal ‘De Verkeskop’ 
Vr 17-02-23 Bezoek basisschool Onze Bouwsteen (08:30 uur) 
   Bezoek Haartse Hoeve(14.00u) 
   Bezoek KBO-middag (15.30u) 
   Biggenbal 18.30u 
Vr 17-02-23 Sleuteloverdracht ‘De Verkeskop’ 
Za 18-02-23 H.Mis (17.15u) ‘De Verkeskop’ 
  Hengsten- en Merriebal ‘Knakworst’ 
Zo 19-02-23 Knakworstrennen (10.31u) ‘Knakworst’ 
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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’ 
Vr 27-03-23 Evaluatievergadering(20.00u) ‘De Verkeskop’ 
Vr 22-04-23 Dorpsquiz 2e editie ‘Dorpsquiz Beugen’ 

Volksdansgroep de Molenwiekers 
 
Hallo dames,  
Na een uitgeruste warme en hete vakantie gaan we weer gezellig 
volksdansen en line dance o.a. Country en andere leuke muziek voor 
ieder wat wils. 
Het nieuwe seizoen is van september 2022 t/m april 2023 in MFC het 
Kruispunt Beugen. 
Onze wekelijkse dansavond begint op woensdagavond 7 sept. a.s. van 
18.45 uur tot 19.45 uur. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. Het 
is leuk om te doen om op een gezellige manier in beweging te zijn. 
Voor nader informatie kunt u contact opnemen met een van de leid-
sters: 
Jo Jacobs tel: 0485 – 361805 of Door Graat tel: 0485 – 362377 
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Zaterdag 27 augustus 19.00 uur H. Mis 

(22e Zondag door het jaar) 
Alle overledenen v.d. Parochie 
Koor: Maaslandsglorie 
Acoliet: J. Lamers 

 

Zaterdag 3 september 19.00 uur H. Mis 

(23e Zondag door het jaar) 
Harry Janssen en Dina Wientjes en overl. kinderen; Mieneke Jans-

Schaminee; Pieter en Willem Verdijck; Mia v.d. Laar, haar vader en zus 

Gemma, overl. ouders v.d. Laar 

Koor: Samenzang 
 

Zaterdag 10 september 19.00 uur H. Mis 

(24e Zondag door het jaar) 
Erfjrgt. Piet v. Lanen en Lina v. Lanen-Lange; fam. Fransen-Gabriel; 
overl. leden v.d. Zonnebloem 
Koor: Mw. A. Miggiels (ziekendag) 
 
 

Dames van de yoga via S.W.O.G.B, 
 
Ik wil even laten weten dat de yoga a.s. donderdag een uur vroeger is. 
Dus van 9.30 tot 10.30 uur 
 
Diny van der Zanden 
 

——————————————————————————————— ———————————————————————————————— 
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Hallo   Beugenaren, trouwe lezers. 

In de INFO van 23 augustus en 6 september zal mijn column 

ontbreken. 

Ik ben dan namelijk met zomerreces. Hopelijk doe ik in die tijd weer 

veel inspiratie op zodat ik daarna de INFO weer van mooie kopij kan 

voorzien. 

Groetjes FLORIS  

 

 

ZOMERRECES 
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kbobeugen2019@gmail.com  

 
 

BUSREIS NAAR DE FLORIADE EXPO 
2022 IN ALMERE.  

 

Bezoek samen met ons de Floriade Expo 2022 in Almere. Op vrijdag 16 
september a.s. staat dit bezoek gepland. KBO Beugen faciliteert de 
bus voor deze reis en behalve voor leden van onze KBO Beugen zijn 
ook andere 55 plussers van Beugen van harte welkom om mee te 
gaan. 
De Floriade vindt slechts een keer in de 10 jaar plaats en heeft als 
thema “Growing Green Cities”. 
U geniet van de geur en kleur van bloemen, planten, groenten en fruit 
en van groene oplossingen die onze steden leuker, mooier en 
duurzamer kunnen maken. 
In de bus kunnen 60 personen mee en de kosten voor deze busreis 
bedragen 45,50 euro p.p. inclusief entreekaartje en een (enkele) rit 
met de kabelbaan. 
Overige kosten van eten en drinken op deze dag zijn voor ieder 
persoonlijk. Vertrektijd: ca. 8.15 uur, thuiskomst ca. 17.45 uur. 
 

U kunt zich opgeven door het bedrag van € 45,50  per persoon over te 
maken naar bankrekening NL47RABO0107103796 t.n.v. KBO Beugen 
o.v.v.:Floriade.  
Het overgemaakte bedrag is dus meteen uw aanmelding.  
Wij ontvangen dit bedrag graag voor 10 september op onze bank-
rekening. Volgorde van binnenkomst van uw betaling is ook volgorde 
van deelname.  
 

Mis het niet!  
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Hallo dames van de K.V.B 

Dinsdag 6 september beginnen we weer met ons nieuwe 

programma. Voor deze eerste avond hebben we een mooie 

fietstocht uitgezet. We starten om 19.00 uur vanaf het Kerk-

plein. We hopen op mooi weer en dat er veel dames mee-

fietsen. 

Groetjes:  De Ontspanningsgroep. 

———————————————————————————————
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Inloopbijeenkomst prostaatkanker 
 
Vrijdag 2 september van 14.00 tot 16.00 uur organiseert Maasziekenhuis 
Pantein samen met de ProstaatKankerStichting een inloopbijeenkomst voor 
mannen met prostaatkanker en hun naasten.  
 
De ProstaatKankerStichting is een patiëntenorganisatie door en voor mannen 
met prostaatkanker. Tijdens de bijeenkomst gaat het vooral om het contact 
met lotgenoten. Het delen van ervaringen geeft vaak veel herkenning en 
erkenning, ook voor de naasten. Het thema deze bijeenkomst is ‘Vermoeid-
heid bij prostaatkanker, wat kun je er zelf aan doen?’ 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Maasziekenhuis en is gratis toegankelijk. 
Aanmelden is niet nodig. 
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Open van Neerven sport toernooi 2022 

Ook dit jaar heeft TV de Geer het gezellige open 

toernooi georganiseerd. Hiervoor hebben alle com-

missies de krachten gebundeld. Het toernooi heeft 

plaatsgevonden van vrijdag 5 augustus t/m zondag 

14 augustus. Er is gespeeld in 9 verschillende cate-

gorieën, Heren dubbel, Dames dubbel, Gemengd 

dubbel, speelsterkte 4 t/m 8.   

De finalisten hebben gestreden voor waardebonnen van Van Neerven sport 

2000. Iedere dag waren er vele 

mooie en spannende wedstrij-

den te zien. De hitte heeft 

iedereen nog wat extra zweet-

druppels gekost, maar deson-

danks heeft iedereen alles 

gegeven en zijn steentje bijge-

dragen. De spelers op de baan, 

de supporters langs de kant, alle vrijwilligers achter de bar en in de keuken. 

De vrijwilligers voor het on-

derhoud van de banen die 

om 7 uur al paraat stonden 

om de banen gereed te ma-

ken. De kantinecommissie 

voor inrichting van de kanti-

ne en voor een drankje en 

hapje en van het gehele park 

en de toernooicommissie 

achter de wedstrijdtafel. TV de Geer wil dan ook iedereen bedanken voor het 

geslaagde en gezellige toernooi. “Waar een kleine vereniging al niet groot in 

kan zijn!”  

We zien jullie graag terug bij TV de Geer in Beugen!   

Met sportieve groet,  

Het Bestuur van TV de Geer 
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Laat je stem niet verloren gaan en zorg dat de  
Beugense verenigingen zoveel mogelijk stemmen krijgen! 

 

Stemmen kan van 5 t/m 27 september! 
 

Deelnemende verenigingen uit Beugen: 
 

Actieve vrouwen Beugen 
Carnavalsvereniging De Vèrkeskôp 
Denna Sang dameskoor 
EHBO vereniging Beugen 
Hengelsportvereniging De Maas 
Jeugdhuis Beugen 
Gilde Beugen 
KBO Beugen 
Knakworstrennen Beugen 
KVB Beugen 
Podium B 
Dorpsblad De Info  
Kermis Beugen 
Tennisvereniging De Geer 
Toneelvereniging TOBE 
Voetbalvereniging Vios ‘38 
Vocalgroup Voixlà  
Volleybalvereniging Vocala  
Zonnebloem afdeling Beugen 
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Kofferbakverkoop 

 
Het St. Antonius-, St. Sebastianus-  en H. Sacramentsgilde houdt op zondag  4 
september kofferbakverkoop. Voor deze kofferbakverkoop kunnen 
belangstellende hun spullen verkopen op een gehuurde plaats. 
Het huren van een plaats kan al vanaf € 10.00 voor een auto.  
De huurders van de grond plaats kunnen hun plaats innemen vanaf 07.00 uur 
tot 08.45 uur.  
Ook kan men tafels huren voor € 1,00 per tafel. 
 
De kofferbakverkoop is voor publiek geopend van 09.00 uur tot 15.00 uur op 
de parke erplaats bij de kuul aan het kerkplein te Beugen. 
 
Op www.kofferbakverkoopbeugen.nl is alle informatie te vinden.  
Men kan ook telefonisch contact opnemen voor informatie en inschrijving 
met telefoonnummer. 0485371861. 
De entree voor bezoekers is € 2.00 Jeugd tot 12 jaar gratis.  
 
Tijdens de kofferbakverkoop is een gedeelte van het Kerkplein afgesloten 
voor het verkeer. Het betreft het gedeelte tussen de pastorie en het begin 
van de Oeffeltseweg. 
 
De commissie. 
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Cafe Brein is een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familie, 
vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een 
beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie.  
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een 
gezellige, ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, 
erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet 
steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.  
 
Maandag 12  sept. 2022 Bibliotheek te Cuijk.  
Van 19.30 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 
 
   NAH en (terug naar) werk 
Onno van Domburg Scipio, adviseur verzuim en re-
integratie/arbeidsdeskundige i.o. bij Libra Revalidatie & 
Audiologie/Libra Arbeidsexpertise, zal informatie geven over de 
(soms lange en moeilijke) weg die werknemers en 
uitkeringsgerechtigden met NAH moeten afleggen vanaf het 
eerste moment van uitval tot en met de WIA claimbeoordeling 
door het UWV en de re-integratieverplichtingen die daaraan 
gekoppeld zijn en de verplichtingen die dat met zich meebrengen. 
Hij zal dat doen aan de hand van de wet- en regelgeving en 
praktijkvoorbeelden van re-integratietraject. 
 
U kunt zich opgeven, door u aan te melden via 
www.biblioplus.nl/cafebrein. Of door te bellen naar 0485-
583500.  
Er is maar plek voor 50 personen.  Getroffenen en hun naasten 

krijgen voorrang op professionals.  

 
   www.noordoostbrabant.breinlijn.nl 
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AANVANG TRAININGEN SEIZOEN 2022-2023: MAANDAG 29 AUGUSTUS 

JO19-1: dinsdag 20.00 -21.30u. in Beugen / donderdag 19.30 - 21.00 u. in Rijkevoort 
MO17-1: maandag 19.30 - 20.45u. in Beugen / donderdag 18.30 - 19.45u. in Beugen 
 
JO17-1: dinsdag 18.45 - 20.00u. in Beugen / donderdag 18.45 - 20.00u. in Beugen 
JO17-2: maandag 19.45 - 21.00u. in Beugen / donderdag 18.45 - 20.00u. in Rijkevoort 
 
JO15-1: maandag 18.30 - 19.45u. in Rijkevoort / woensdag 18.30 - 19.45u. in Beugen 
JO15-2: maandag 18.30 - 19.45u. in Beugen / woensdag 18.30 - 19.45u. in Rijkevoort 
 
JO13-1: maandag 18.30 - 19.45u. in Beugen / woensdag 18.30 - 19.45u. in Rijkevoort 
JO12-1: maandag 18.30 - 19.30u. in Rijkevoort / woensdag 18.30 - 19.30u. in Beugen 
 
JO11-1: maandag 18.30 - 19.30u. in Beugen / woensdag 18.30 - 19.30u. in Beugen 
JO10-1: maandag 18.30 - 19.30u. in Beugen / woensdag 18.30 - 19.30u. in Beugen 
 
JO8-1: maandag 18.30 - 19.30u. in Beugen / woensdag 18.30 - 19.30u. in Beugen 
JO7-1: maandag 18.30 - 19.30u. in Beugen / woensdag 18.30 - 19.30u. in Beugen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
START COMPETITIE: FASE 1 ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
Op zaterdag 10 september starten alle jeugdteams met fase 1 van de competitie 
(duurt t/m 15 oktober). Daarna vindt er indien nodig een herindeling plaats en start 
op zaterdag 5 november fase 2 (MO17-1 start al op zaterdag 29 oktober). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RIJSCHEMA VOOR UITWEDSTRIJDEN 
Dit rijbeurten worden weer gepubliceerd in de Info (tweewekelijks) en op de website 
van VIOS’38 (fase 1). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WHATSAPPGROEP PER TEAM 
Elk team heeft een eigen teamapp (ouders/verzorgers bij de jongere jeugd; spelers 
zelf bij de oudere jeugd). Hierin kan informatie voor het team worden doorgegeven, 
maar deze appgroep is niet bedoeld bijv. om spelers af te melden of om met de 
leiding te communiceren. Hiervoor altijd rechtstreeks contact opnemen met de 
betreffende leider(s). 
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