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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’ 
Vr 16-09-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
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’ 
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’ 
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Zaterdag 10 september 19.00 uur H. Mis 

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

G. Hendriks 
 
Zaterdag 17 september 19.00 uur H. Mis 

(25e Zondag door het jaar) 
Erfjrgt. Jan v.d. Munkhof, Johanna v.d. Munkhof-Ewals; Elly en Louis 
Knapen-v. Benthum; overl. fam. v. Benthum-Ebbers 
Koor 
Cantamus Rijkevoort 
Acoliet 

G. Verberk 
 
Zaterdag 24 september 19.00 uur H. Mis 

(26e Zondag door het jaar) 
Alle overledenen v.d. Parochie 
Koor 
Maaslandsglorie 
Acoliet 

T. Hendriks 
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DE NATIONALE ZIEKENDAG   

Elk jaar, in het 2de weekend van de maand september, 

wordt de Nationale Ziekendag van de Zonnebloem ge-

houden. 

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beper-

king en vooral voor hen die in een sociaal isolement dreigen te komen. 

Hier in Beugen hebben we al jarenlang de  traditie, om die dag te vie-

ren met een H. Mis en daarna koffie met vlaai in Het Kruispunt. 

De eucharistieviering  wordt gehouden op zaterdag 10 september om 

19 uur. 

Anneke Miggiels, een oud dorpsgenoot, verzorgt  evenals vorig jaar, de 

dienst met haar zang. 

U bent  allen van harte welkom! 

Het bestuur. 
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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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  Vermannen 
Op 30 september is de officiële boekpresentatie van de roman 
‘Vermannen’. Deze ongemakkelijke familieroman over twee dappere 
broers vindt gedeeltelijk haar inspiratie in de Beugense geschiedenis 
en wordt daarom gepresenteerd in Het Posthuis te Beugen. Vind je het 
leuk deze avond bij te wonen? Je bent van harte uitgenodigd. De 
avond wordt o.a. muzikaal omlijst door De Vloek met indringende 
Brabantse moordballades.  
Toegang is gratis.  
 

‘Vermannen’ al eerder aanschaffen?  
Dat kan bij:   
Van Dinter boeken te Boxmeer  
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Zomerkamp 2022 

Een korte impressie van een zeer geslaagd zomerkamp. Vrijdag 2 en zaterdag 

3 september was het zomerkamp 2022. Met in totaal 67 kinderen was het 

een vrolijk weerzien aan het einde van de zomervakantie. Leuk om alle 

vriendjes en vriendinnetjes weer terug te zien zo net voor het begin van het 

nieuwe schooljaar. 

Rond tien uur in de ochtend 

druppelden de eerste kinderen 

binnen. Bij de inschrijfbalie 

kregen de kinderen ieder een 

mok voorzien van eigen naam.  

Hierna werden de tentjes opgebouwd en ingericht. Ook was er binnen in het 

jeugdhuis een slaapzaal ingericht voor de kinderen die nog niet in een tent 

wilden slapen. Al snel lag een rij met luchtbedden, slaapzakken en knuffels 

die de bedden alvast bezet hielden. 
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Daarna was het tijd om de zwemkleding aan te trekken en onder een 

stralende zon de opblaasbare stormheuvelbaan te beklimmen en van de 

grote glijbaan in het koude water te plonzen. Ook was er een vele meters 

lange buikschuifbaan die over de hele lengte voorzien was van sproeiers voor 

het betere glijwerk. Voor de kinderen die liever droog bleven was er ook een 

stormbaan, werd er druk geknutseld en geverfd en mooie schilderijen 

gemaakt.  

 

De lunch bestond uit broodjes knakworst die goed in de smaak vielen. Ook 

werd er aangekondigd dat er in de avond nog een speciale activiteit gepland 

was. Wat dit was bleef tot in de avond een verassing.  

Na de lunch werd er gevoetbald, werden er samen met de vrijwilligers en de 

jeugdwerkgroep hutten gebouwd van de vele pallets en rest hout, werden 

deze beschilderd, kwamen de waterpistolen tevoorschijn en werd er verder 

gespeeld.  
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Het avondeten bestond uit een uitgebreide BBQ met veel groenten.  

 

Toen het donker begon te worden verscheen er een heuse legertruck en 

werden de kinderen telkens in groepjes met begeleiders achterin de laadbak 

en onder luid gegil, gelach en met veel plezier naar de dropoff plaats 

gereden. Wat een ervaring!  

 

Elke groep kreeg van de leiding een bordje met daarop 11 invulplekken en 

een pen. De opdracht, samen met de begeleiders de route terug vinden en 

erachter komen welk gerecht er aan het eind van de route op het menu zou 

staan. Langs de route waren richtingsbordjes geplaatst met daarop telkens de 

naam van een van de ingrediënten. Alle ingrediënten samen maakte het 

gerecht. Maar welk gerecht? De kinderen gingen op zoek. Daarbij werd het 

ook steeds donkerder. Dat was best wel spannend. In groepsverband en met 

de vele zaklampen was het ook een erg leuke ervaring.  
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Na een uitdagende speurtocht in het donker door de bossen van de vilt (we 

liepen vanuit achteraf Oeffelt via de vilt weer terug naar het jeugdhuis) 

kwamen de groepjes aan bij het Jeugdhuis en werd de avond afgesloten met 

een groot kampvuur met het gerecht “marshmallows” en chips.  

Daarna gingen de eerste kinderen naar bed en na niet al te lange tijd was het 

snel helemaal stil. Om 7 uur werden de eerste kinderen wakker en tegen 8.15 

uur zat iedereen aan het ontbijt. Hierna nog even spelen en daarna de tentjes 

en slaapplekken weer opruimen.  

Graag willen we onze sponsoren bedanken voor alle bijdrage, de houten 

pallets en de materialen, alle vrijwilligers (wat hadden we veel 

aanmeldingen!) en het team van ‘t Jeugdhuus. Bedankt voor jullie geweldige 

inzet zowel voor als achter de schermen. Het was weer een zeer geslaagde 

editie van het zomerkamp.  

Aan alle kinderen, super dat jullie er samen zo’n leuke dag van hebben 

gemaakt! Veel succes en plezier in het komende schooljaar. We zien jullie 

graag weer terug bij een volgende activiteit in ons mooie jeugdhuus.  

Combiteam Jeugdhuis 
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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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Samen met anderen iets doen is leuker dan alleen.  

Vindt u het leuk om op een gezellige manier met elkaar actief te 
zijn? Dat kan binnenkort door een nieuw project: ‘Denken en 
Doen!’. De gemeente Land van Cuijk organiseert dit in 
samenwerking met de Nederlandse Bridgebond (NBB). Bij 
‘Denken en Doen!’ kunnen 60-plussers leren bridgen.  

Wat is het project ‘Denken en Doen!’? 

Samen met leeftijdsgenoten gaat u de hersenen flink trainen. U leert het spel 
bridge op een laagdrempelige manier te spelen. Er ontstaat gaandeweg een 
clubgevoel. Gezelligheid staat centraal en oud-deelnemers laten weten dat zij 
aan dit project vrienden voor het leven hebben overgehouden. Naast het 
bridgen wordt er aangemoedigd om samen te bewegen, denk daarbij aan een 
rondje lopen of fietsen.  

Voor wie is ‘Denken en Doen!’? 

De cursus is bedoeld voor inwoners die 60 jaar en ouder zijn, nog weinig of 
geen ervaring hebben met bridgen en die zin hebben om dit in een 
ontspannen sfeer te leren.  

Waar en wanneer is ‘Denken en Doen!’? 

U leert bridgen in vier blokken (van elk 10-12 lessen) verdeeld over twee jaar. 
Per blok heeft u elke week één les. De cursus begint op 5 en 7 oktober in 
Boxmeer en op 3 en 7 oktober in Cuijk. 

U kunt daarbij kiezen uit vier mogelijkheden: 

- Woensdagavond: 19.30 uur - 22.00 uur  
Vrijdagmorgen: 09.30 – 12.00 uur 
Wijkaccommodatie de Driewiek, Jeroen Boschstraat 49, 5831 VV 
Boxmeer 

- Maandagavond: 19.30 uur - 22.00 uur  
Vrijdagmiddag: 13.30 – 16.00 uur  
Ontmoetingscentrum ’t Fort, Cantheelen 6.20, 5431 MC, Cuijk 
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Zijn er kosten verbonden aan deze deelname? 

Dankzij een financiële bijdrage vanuit de Nederlandse Bridge Bond en de 
gemeente Land van Cuijk zijn de kosten van deelname per persoon slechts  

€ 35,- per blok, ofwel € 70,- per jaar. Dat komt neer op maximaal  
€ 3,50 per les van 2,5 uur. 

Hoe kunt u meedoen? 

Als het u leuk lijkt om mee te doen, kunt u zich tot uiterlijk 16 september 
opgeven door het inschrijfformulier in te vullen dat met deze brief is 
meegestuurd. U kunt het ingevulde formulier vervolgens opsturen naar:  

Gerard van de Ven, Heihoekscheweg 52, 5821 GJ Vierlingsbeek.  

Online aanmelden is ook mogelijk door een mail te sturen aan Gerard van de 
Ven; mailadres: gtwvandeven@gmail.com.  

Zo snel mogelijk na 16 september krijgt u bericht of u aan de cursus kunt 
deelnemen. Er zijn in totaal 80 cursusplaatsen beschikbaar. Dus meld u snel 
aan!  

Bridge in Land van Cuijk 

Bent u geïnteresseerd, maar op de eerdergenoemde dagen niet in de 
gelegenheid om kennis te maken met de bridgesport? Neemt u dan contact 
op met de Nederlandse Bridge Bond om te kijken wat zij voor u kunnen 
betekenen. 

Vragen? 

Hebt u vragen over de bridgesport? Dan kunt u contact opnemen met de 
Nederlandse Bridge Bond via 030-2759999. Meer informatie over het project 
‘Denken en Doen!’ kunt u vinden op de website 
www.gemeentelandvancuijk.nl/bridge. Mocht u dan nog vragen hebben dan 
kunt u bellen naar Gerard van de Ven via 06-26797841 of mailen naar 
gtwvandeven@gmail.com.  

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, 
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PROGRAMMA ZATERDAG 10 SEPTEMBER aanwezig/vertrek aanvang 

De zwaluw/Hapse Boys  JO7-2  VIOS’38 JO7-1 09.00 uur 09.30 uur 
In Oeffelt    rijden: Mats 

VIOS’38 JO8-1    SIOL JO8-3JM 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen      

Achates  JO10-2    VIOS’38 JO10-1JM 09.45 uur 10.30 uur 
In Ottersum    rijden: Zoë en Gijs 

Liessel JO11-1JM    VIOS’38 JO11-1 09.15 uur 10.45 uur 
In Liessel    rijden: Raf, Nick en Bradley 

Toxandria/VIOS’38 JO12-1JM  SV Unitas’59 JO12-2 10.30 uur 11.30 uur 
In Rijkevoort    rijden: Catoo 

SJO Vianen Vooruit HBV  JO13-1  VIOS’38/Toxandria  JO13-1 09.30 uur 10.30 uur 
In Vianen    rijden: Jesse 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2JM  Olympia’18 JO15-2JM 13.30 uur 14.30 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Olympia’18 JO15-1JM   Toxandria/VIOS’38 JO15-1 12.00 uur 13.00 uur 
In Boxmeer    rijden:.per fiets 

De zwaluw/Hapse Boys MO17-1  VIOS’38/Toxandria MO17-1 13.30 uur 14.30 uur 
In Haps    rijden: Jody, Michelle en Michelle 

EGS’20 JO17-2JM    VIOS’38/Toxandria JO17-2 13.45 uur 15.00 uur 
In Escharen    rijden: Dave 

SJO Maasduinen JO17-1   Toxandria/VIOS’38 JO17-1 12.15 uur 13.30 uur 
In Afferden    rijden:.Vigo, Thijmen, Jens en Sil 

VIOS’38/Toxandria JO19-1  UDI’19/CSU JO19-4 13.30 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROGRAMMA ZATERDAG 17 SEPTEMBER aanwezig aanvang 

Olympia’18 JO7-1    VIOS’38 JO7-1 09.00 uur 09.30 uur 
In Boxmeer    rijden: Gus  

Gassel JO8-1    VIOS’38 JO8-1 08.15 uur 09.00 uur 
In Gassel    rijden: leiders 

VIOS’38 JO10-1    Vianen V. HBV JO10-1 09.00 uur 09.30 uur 
In Beugen  

VIOS’38 JO11-1    Volharding JO11-1 09.15 uur 10.00 uur 
In Beugen  

Toxandria/VIOS’38 JO12-1JM  Brabantia JO12-2 10.30 uur 11.30 uur 
In Rijkevoort    rijden: Siem 

VIOS’38/Toxandria  JO13-1  Achates  JO13-2JM 10.45 uur 11.30 uur 
In Beugen  

Toxandria/VIOS’38 JO15-2JM  Juliana Mill JO15-3 13.30 uur 14.30 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  Heijen JO15-1JM 12.00 uur 13.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  Venhorst MO17-1 11.45 uur 12.30 uur 
In Beugen  

VIOS’38/Toxandria JO17-2  Constantia/Menos JO17-2 14.15 uur 15.00 uur 
In Beugen  

VIOS’38/Toxandria JO17-1  Olympia’18 JO17-1 12.00 uur 13.00 uur 
In Beugen 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  OSS’20 JO19-2 13.30 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 



 

28   


