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‘ 
 
Di. 18-10-22 
Wo 19-10-22 Ledenvergadering De Verkeskop 
Vr 21-10-22 Gezellige middag Zonnebloem 
Di 25-10-22 Lezing over Maas en Boxmeer door Riny v.d.Hoogen KVB 
Zo 30-10-22 Hobbybeurs KBO 
Do 03-11-22 Kienen KBO 
Ma 07-11-22 Openbare Vergadering Dorpsraad Beugen 
  Aanvang 19.30 uur 
  MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 Beugen Dorpsraad Beugen 
Di 08-11-22 Voorbereiding voor de reanimatie training EHBO 
Vr 11-11-22 Jan Centen Bokaal Gilde 
Za 12-11-22 Prinsenbal, Jeugdprinsenbal (I like it fout] De Verkeskop 
Wo 16-11-22 Samen koken/eten KBO 
Zo 20-11-22 Intocht St. Nicolaas Nicolaascomite 
Za 26-11-22 Groepfoto’s maken De Verkeskop 
Di 29-11-22 Sinterklaasavond KVB 
Do 01-12-22 Kienen KBO 
Vr 09-12-22 Club van 50 avond VIOS’38 
Di 13-12-22 Reanimatie / AED-training EHBO 
Di 20-12-22 Kerstviering KVB 
Vr 16-12-22  vm. Kerststukjes maken KBO 
Vr 16-12-22 nm. Kerstviering KBO 
Di 20-12-22 Kerstmiddag Zonnebloem 
Di 03-01-23 Nieuwjaarsborrel en kienen KVB 
Wo 04-01-23 Jaarvergadering Gilde 
Za 14-01-23 Teerdag Gilde 
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 
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 
Vr 03-02-23 Pronkzitting De Verkeskop 
Za 04-02-23 Pronkzitting De Verkeskop 
Di 07-02-23 Excursie naar Vivara Natuurbeleving KVB 
Do 16-02-23 Vrolliebal De Verkeskop 
Vr 17-02-23 Bezoek basisschool Onze Bouwsteen (08.30u) 
   Bezoek Haartse Hoeve (14.00u) 
   Bezoek KBO-middag (15.30u) 
   Biggenbal (18.30u) 
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Vr 17-02-23 Sleuteloverdracht De Verkeskop 
Za 18-02-23 H. Mis (17.15u) De Verkeskop 
  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 
Di 23-03-23 Bowlen KVB 
Vr 24-02-23 Herringschelllen (21.00u) De Verkeskop 
Di 07-03-23 Jaarvergadering KVB 
Di 14-03-23 Warmte en koude letsels EHBO 
Vr 27-03-23 Evaluatievergadering (20.00u) De Verkeskop 
Di 11-04-23 Ernstige verwondingen EHBO 
Di 11-04-23 Kaarten KVB 
Vr 22-04-23 Dorpsquiz 2e editie  Dorpsquiz Beugen 
Di 25-04-23 Rondleiding Carmelietenklooster en Nepomukkapel KVB 
Di 09-05-23 Moederdagviering KVB 
Di 16-05-23 EHBO quiz EHBO 
Di 23-05-23 Afsluitende fietstocht KVB 
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Zaterdag 22 oktober 19.00 uur H. Mis 

(30e Zondag door het jaar) 
Pastoor v.d. Steen; Tien Smits 
Koor Carminis 
Acoliet J. Lamers 

 
Zaterdag 29 oktober 19.00 uur H. Mis 

(31e Zondag door het jaar) 
Herman Kersten en Mina Groenen en overl. kinderen; Jo Bindels; overl. 
fam. v. Benthum-Ebbers; Elly en Louis Knapen-v. Benthum; Mia v.d. 
Laar, zus Gemma en haar vader en overl. ouders v.d. Laar 
Koor Maaslandsglorie 
Acoliet T. Hendriks 

 
Zaterdag 5 november 19.00 uur H. Mis 

(32e Zondag door het jaar) 
Mieneke Jans-Schaminee; fam. Janssen-v. Duijnhoven en overl. 
kinderen; overl. fam. v. Benthum-Ebbers; Elly en Louis Knapen-v. 
Benthum; Helm Miggiels, Coba de Haas en overl. kinderen 
Koor Cantamus Rijkevoort 
Acoliet G. Verberk 

 
Mededeling: 
Op zondag 6 november is er, i.v.m. Allerzielen, een gedachtenis - viering voor 
de overledenen. 

Deze viering begint om 15.00 uur in onze kerk. 

Nadere informatie volgt in de eerstvolgende info. 
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Jaarbijdrage De Info 2022 
 

Vanaf 1 november vragen wij weer een jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de 
Info. 
 

Er zijn drie manieren waarop u uw bijdrage aan ons kunt geven.  
1. Bij de Info van 1 november zit een envelop. Hierin kunt u uw bijdrage 

stoppen en de envelop dicht plakken. Schrijf desgewenst uw 
naam/adres als afzender op de envelop. De envelop kunt u bij MFC 
Het Kruispunt buiten in de brievenbus doen. Ook kunt u de envelop 
bij MFC Het Kruispunt binnen in de daarvoor bestemde bus stoppen. 
Vraag hiernaar bij de aanwezige beheerder of vrijwilliger.  

2. U kunt uw bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer  
NL93 RABO 0107 1907 53 t.n.v. Stichting Dorpsblad Info Beugen. 
Betaalkenmerk: Jaarbijdrage 2022 De Info 

3. U kunt met uw smartphone de onderstaande QR-code scannen 
waarna u via de eigen bank app op de telefoon de betaling doet. Het 
bedrag kunt u desgewenst aanpassen. 

 

Graag willen wij alvast iedereen heel hartelijk danken voor een jaarbijdrage 
aan ons Dorpsblad.  
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Grote loterij door Vereniging van Senioren  KBO Beugen  
 
Ook dit jaar organiseren wij weer een grote loterij. 
Deze maand zullen de leden van KBO Beugen bij u langs komen met 
de vraag of u een of meerdere loten wilt kopen. 
De kosten bedragen € 1,-- per lot. 
 

De opbrengst van deze loterij komt ten goede aan de leden 
Seniorenvereniging KBO Beugen. Er kunnen dan weer mooie 
activiteiten worden georganiseerd voor onze leden. 
 

We begrijpen dat u niet altijd contant geld in huis heeft dus er is ook 
de mogelijkheid het bedrag van de gekochte loten over te maken 
naar de bankrekening van KBO Beugen.   
De hoofdprijs bedraagt € 75,-- maar natuurlijk zijn er meer 
leuke prijzen te winnen.  
De trekking van deze loterij zal zijn op zondag 30 oktober rond 
16.30 uur  bij de grote hobby- en handwerkbeurs in MFC het 
Kruispunt.   
 

Wij hopen op uw steun.  Alvast bedankt en tot ziens op 30 
oktober in MFC het Kruispunt. 
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Hobby- en handwerkbeurs zondag 30 oktober 
 
Ook dit jaar organiseert  Vereniging van Senioren  KBO Beugen weer 
een grote hobby- en handwerkbeurs. 
 

Wij hebben weer enthousiaste standhouders weten te bereiken die 
ons kennis laten maken met hobby’s en liefhebberijen zoals vilt 
bewerken, keramiek, edelsmeden,  houtbewerken etc. De KBO 
Beugen heeft weer haar eigen stand met gebreide, gehaakte, en 
geschilderde  werken en nog zoveel meer.  
 

U bent vanaf 11:00 tot 17:00 van harte welkom bij MFC Het 
Kruispunt; denk aan het verzetten van de klok naar wintertijd. Er is 
voldoende parkeerruimte voor fiets en auto’s in de directe 
omgeving. 
Natuurlijk is er ook gelegenheid om gezellig na te buurten onder het 
genot van een kopje koffie/thee of een ander drankje.De entree is  
€ 1,00 en kinderen mogen gratis meekomen.  
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        Iedereen is welkom                  
Energetisch therapeut, Gerard ten Haaf 
 

Dinsdag 1 november 2022, MFC Het Kruispunt, 20.00 uur 
 

Ken jij het gevoel van ‘nu even niet’, ‘ik heb hier even niet de puf voor’, 
‘mijn energie is op vandaag’? 
Iedereen heeft soms last van vermoeidheid en onzekerheid. Angsten, 
reëel en irreëel. Het werkt tegen je. Remt je in groei en geluk en ook 
op mentaal en fysiek gebied voel jij je daardoor niet oké. Energetisch 
therapeut Gerard ten Haaf wil er een avond over vertellen. Hoe je je 
op een eenvoudige manier weer vol met energie kunt voelen.   
Voor een leven in balans en met innerlijke rust. 
 

Niet leden zijn van harte welkom. Wij vragen € 5,00 entree waar u  
2 consumpties voor aangeboden krijgt. 
 

Van harte welkom,  
Bestuur AVB  
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Kinderen uit Beugen aan het woord 

 
 

     Stel jezelf maar voor:  
     Hallo, ik ben Mila Daanen, ben 7 jaar en zit in groep 4  van Onze Bouwsteen. 
      Ik woon samen met papa Thijn en mama Leonie en mijn zus Lisa Daanen in  
      de Molenstraat te Beugen. 

  
     Wat vind jij het leukste om te doen?  
     Het allerleukste om te doen vind ik gamen,    
      fortnite spelen. Samen met  papa en Lisa.   
      Jammer niet met mama.  

 
Wat zou je willen worden? Ken je iemand 
die dat nu al doet? 

       Later wil ik juffrouw worden, net zoals  
       juffrouw Stella.  

 
Welk eten vind jij lekker? En welk eten lust 
jij niet? 

       Pannenkoeken en poffertjes vind ik het lekkerste. Asperges vind ik  niet   
       lekker, en ook geen pittig eten. 

 
      Wat vind jij leuk op televisie of You Tube? Welke muziek vind jij leuk?  
       Spongebob vind ik heel leuk om te kijken. Op YouTube vind ik alles leuk.  
       Alle muziek die ik ken vind ik het leukste, zoals in de auto (Little big). 

 
      Wat vind jij leuk in Beugen? 
       Spelen bij het speeltuintje bij ome Frans (horlogekamp), en sinds kort bij     
        de minidansgarde.      

 
Wie wil jij voordragen voor de volgende keer? 

       De volgende die ik graag wil voordragen is Lynn van Ooijen. En ik hoop dat 
       Lynn Lisa kiest want die wil ook heel graag. (:P) 
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Kavelverkoop Beugen  
Plan Lange Heggen West 

 
Plan Lange Heggen West: het gaat gebeuren!  
Toen we in 2013 voor het eerst spraken met de gemeente over dit 
project, hadden we de hoop dit binnen een paar jaar te kunnen 
realiseren. Aankoop en planvorming hebben echter wat langer 
geduurd, maar nu gaat het toch echt gebeuren: 12 kavels zijn te koop.   
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Project Lange Heggen West: hoe ziet het er uit?  
Het totale plan bestaat uit 27 woningen, die verdeeld kunnen worden 
in 3 groepen: 

1. Acht projectmatige woningen die door een particulier initiatief 
verkocht worden. Daar is op dit moment nog geen nieuws over.  

2. Zeven huurwoningen die door een woningcorporatie worden 
gebouwd. Ook daar is op dit moment nog geen nieuws over.  

3. 12 kavels die door de gemeente verkocht worden, zodat de 
koper daarop een woning kan bouwen. Het betreft 6 kavels 
voor vrijstaande woningen en 6 kavels voor halfvrijstaande 
woningen. Deze kavels worden binnenkort verkocht. Hiervoor 
kan men zich inschrijven.  

 
Schrijf je NU in voor één van de 12 kavels  
Alle informatie is te vinden op de website www.landvancuijkwoont.nl. 
Inschrijven als geïnteresseerde kan NU en dat kan tot 10 november. Je 
schrijft je in voor het plan, niet voor één specifiek kavel. Grondprijzen 
en overige spelregels zijn te vinden op bovengenoemde website. Daar 
vind je ook de inrichtingsplannen, en de verkoopprocedure.  
 
Wanneer start de bouw dan?  
Omdat het gebied nog bouwrijp gemaakt moet worden (planning 
begin 2023) kan pas gestart worden met het bouwen van woningen, 
zodra die procedure is afgerond. 
 
Vragen?  
De verkoop en toewijzing van de kavels vindt plaats door de gemeente 
Land van Cuijk. Met vragen hierover kunt u het beste bij hen terecht. 
Wilt u ergens ondersteuning van de dorpsraad? Neem gerust contact 
met ons op via mail wonen@beugen.info.  
 
Dorpsraad Beugen 
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Inloopbijeenkomst prostaatkanker 
 
Vrijdag 28 oktober 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 ‘Je bent incontinent geworden door de behandeling, 
wat te doen?’ 
  
De bijeenkomst vindt plaats in het Maasziekenhuis en is gratis 
toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. 
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Spelen met natuur tijdens Natuurfeest Tongelaar 
 

Heel veel spullen die wij in de winkel kopen kun je ook heel goed zelf 
maken. De natuur geeft ons eigenlijk alles wat we nodig hebben. 
Tijdens Natuurfeest Tongelaar zetten 80 vrijwilligers en 
natuurliefhebbers zich in om met kinderen aan de slag te gaan in dit 
thema. Van brood bakken tot tekenen met zelfgemaakt houtskool. Van 
hutten bouwen zonder spijkers tot vuur maken zonder lucifers. 
Natuurlijk zijn de Natuurprofessor en Avonturenboswachter er ook om 
je alles te leren over de dieren, bomen en paddenstoelen op 
Tongelaar. 
 

Natuurfeest Tongelaar is een educatieve dag voor kinderen tot 12 
jaar en wordt zondag 23 oktober voor de tweede keer georganiseerd 
op het prachtige Landgoed Tongelaar. 
 

Zelf inkt maken en houtskool 
 

Juf Karline van de Slow Living Academy geeft mini-lesjes ‘inkt maken’ 
aan 7+ kinderen. Na de workshop kun je zelf thuis aan het werk met 
ingrediënten uit de natuur en je eigen kleurtjes  maken. Voor wie 
meteen aan de slag wil ligt teken- en aquarelpapier klaar. 
 

De boomgaard is met een heuse Kinderuniversiteit ook de plek waar je 
Wilgen-Baas Jac de Cock kunt vinden. Met een heel team vlechters 
gaat hij ouders en kinderen helpen om manden en hutten te vlechten 
van wilgentenen. Of dromenvangers en indianen-praatstokken. Zoveel 
te kiezen! 
 

Een Goei Leven kun je leren 
 

Gezonde voeding is het stokpaardje van Het Smaakcentrum van 
Martien Bos en Een Goei Leven Land van Cuijk. Samen organiseren ze 
een Kooktheater in de wei om te koken met de kids. Met producten uit 
onze eigen regio worden mini-pizza’s gemaakt en gebakken in de 
buitenoven. Tijdens de Groentebingo van Chef kok Jeroen van den 
Heuvel leren kinderen verschillende groentes kennen. Alle groentjes 
voor het Kooktheater worden gesponsord door Peer Schraven van 
Compliment BV uit Zeeland en het pizzadeeg door Bakker Jos Verkerk 
uit Langenboom. 
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landgoed Tongelaar. Die stonden deze zomer nog op de akkers en zijn 
daarna verwerkt bij graanpletterij Meesters van de Halm in Heeswijk-
Dinther. 
 

Boomklimmen, slootje scheppen, de vloer is lava 
 

Echte buitenkids hoeven zich niet te vervelen tijdens Natuurfeest 
Tongelaar. Scouting Grave en Mill maken een apenbrug-parcours en 
organiseren stoere activiteiten vanuit het Bushcraft-kampje. 
Voor grotere kinderen vertrekt er om 13 uur een Natuurfotografie-
workshop met Ester van Gemert.  Ester is als Natuurfotograaf vaak te 
vinden op Tongelaar. Haar oma woonde vroeger in de oude boerderij 
dus ze kent het landgoed op haar duimpje. Neem je smartphone mee 
en leer net zulke mooie foto’s maken als Ester. 
 

Schrijf je in! 
Voor alle leeftijden zijn er leuke activiteiten te doen. Schrijf kinderen (4 
t/m 12 jaar) in via www.natuurfeesttongelaar.nl. Deelname kost € 5,00 
per kind*. Voor dit bedrag kun je de hele dag meedoen! (Ouders 
hebben gratis toegang.) 
  
Natuurfeest Tongelaar wordt georganiseerd door vrijwilligers van 
Brabants Landschap, Kasteel Tongelaar, Smaakcentrum Land van 
Cuijk, OntdekMill, Stichting Een Goei Leven, IVN de Groene 
Overlaat, Scouting Mill en Scouting Grave. Dankzij een bijdrage van Dik 
Groen Fonds kunnen ook dit jaar weer 50 kinderen waarvan de ouders 
het niet zo breed hebben gratis meedoen.  
 

 • Natuurfeest Tongelaar 
 • 23 okt. 2022  
 • 11.00 tot 17.00 uur  
 • Kasteel Tongelaar  
 • € 5,00  
 • Splitsing Hoogedijk/Vaardijk in Mill (Niet op Google maps 

rijden!!) 
 • www.natuurfeesttongelaar.nl 

 

 * Onze activiteiten zijn gericht op kinderen tussen 4-12 jaar, hier 
hebben wij onze materialen op ingekocht en we hebben rekening 
gehouden met voldoende uitdaging voor alle leeftijden. Zonder 
polsbandje (toegangskaartje) mag er niet worden deelgenomen aan 
de diverse activiteiten. Wil je kind van 3 of 12+ ook meedoen, dan 
dien je hiervoor ook een toegangskaartje aan te schaffen. 
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Corona: Herhaalprikken en toenemend aantal besmettingen 

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt verder toe. In de GGD-
teststraten, in de verpleeghuizen en in de ziekenhuizen melden zich steeds 
meer mensen met een coronabesmetting. Om Nederland open te houden 
en de zorg voor iedereen toegankelijk, is het nu extra belangrijk om te 
testen bij klachten en om de herhaalprik te halen. GGD artsen Fransje Metz-
Heijmans en Arjan van Laak geven antwoord op veelgestelde vragen.  
 

Doe je een zelftest of ga je testen bij de GGD? 
“Bij coronaklachten of wanneer je in contact bent geweest met iemand met 
corona doe je altijd een zelftest. Dit geldt ook voor kinderen. Bij een positieve 
zelftest hoef je geen bevestigingstest te doen bij de GGD. Voor bepaalde 
doelgroepen is het advies om een afspraak te maken bij de GGD:  

 Zorgmedewerkers die werken met mensen met een kwetsbare 
gezondheid 

 Inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met 
kwetsbare personen (boven de 70 jaar of met een ernstige 
afweerstoornis)  

 Mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan (boven de 70 
jaar oud of met een ernstige afweerstoornis) 

 Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van 
anderen 

 Mensen die een herstelbewijs nodig hebben 
Behoor je tot een van deze doelgroepen? Maak online een testafspraak bij de 
GGD (www. coronatest.nl). Of bel naar 0800 1202.” 
 

Wat houdt isolatie in en hoe lang duurt dit? 
Als je een positieve testuitslag hebt, dan blijf je thuis en ga je in isolatie. GGD-
arts Fransje Metz-Heijmans legt uit wat dit betekent en hoe lang je in isolatie 
moet: “Als je in isolatie gaat, dan leef je gescheiden van je huisgenoten, 
bijvoorbeeld in een aparte ruimte. Kies je ervoor om dit niet te doen, dan 
loopt je gezin of je huisgenoot meer kans om ook besmet te raken. De 
isolatieperiode is als volgt:  

- 5 dagen na je eerste klachten 

- Ben je de laatste 24 uur klachtenvrij, dan kun je na 5 dagen weer uit 
isolatie 

- Ben je niet klachtenvrij? Blijf dan in isolatie totdat je klachtenvrij bent 
en nooit langer dan 10 dagen   

Doe de check op mijnvraagovercorona.nl. ”  
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Hoe bepaal je het moment waarop coronaklachten beginnen? 
GGD-arts Arjan van Laak legt uit: “Wanneer je klachten beginnen is niet altijd 
goed te bepalen. Typische klachten die horen bij het coronavirus zijn keelpijn, 
hoesten, koorts, neusverkoudheid en plotseling verlies van reuk en smaak. 
Het moment waarop je gezondheidssituatie anders voelt, is het moment 
waarop de klachten zijn begonnen en dan start de isolatieperiode. Je begint 
bijvoorbeeld met hoesten (of het patroon verandert) of je hebt ineens koorts 
of een rare kriebel. Op het moment dat je een test doet, kun je dan 
terugrekenen naar het moment dat jouw gezondheid veranderde om te 
bepalen hoe lang je binnen moet blijven.” 
 

Wanneer bel je de huisarts? 
“Je belt de huisarts als je plotseling veel zieker wordt, bijvoorbeeld wanneer 
je benauwder wordt of hoge koorts krijgt. Op huisartsenwebsite 
www.thuisarts.nl staat meer uitgelegd wanneer je de huisarts kunt bellen. Je 
hoeft de huisarts bijvoorbeeld niet te bellen om een positieve test door te 
geven, als je vragen hebt over de isolatieduur of wanneer je aan de beurt 
bent voor je coronaprik. Twijfel je tot wanneer je binnen moet blijven, bel 
dan naar de GGD via 088 368 7777 of kijk op www.mijnvraagovercorona.nl.” 
 

Waarom een herhaalprik tegen corona? 
“De bescherming door het vaccin neemt na verloop van tijd af. Om goed 
beschermd te blijven is het belangrijk om de herhaalprik te nemen. Als 
zorgprofessional vind ik het belangrijk dat er gevaccineerd wordt. Patiënten 
worden minder ziek van corona en de verdere verspreiding van het virus 
wordt tegengegaan. Het beschermt niet alleen je zelf, maar ook kwetsbare 
mensen om je heen. Je hebt minder kans om Covid-19 te krijgen en als je het 
toch krijgt, heb je minder kans om ziek te worden. Na een coronabesmetting 
of eerdere vaccinatie wacht je 3 maanden tot het nemen van de herhaalprik,” 
legt GGD-arts Fransje Metz-Heijmans uit.  
 

Je hebt een vaccinatie laten zetten en hebt daarna een positieve coronatest 
GGD-arts Arjan van Laak: “Je kunt geen corona krijgen door een prik. De 
vaccins bevatten namelijk geen coronavirusdeeltjes en een vaccinatie heeft 
geen invloed op de testuitslag. Als een coronatestuitslag positief is, dan ben 
je besmet door corona. Let op: pas een week na de vaccinatie ben je volledig 
beschermd.” 
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Kan je de griepprik en coronaprik kort na elkaar laten zetten? 
“De griepprik en de coronaprik kunnen beide veilig en effectief gezet worden 
op dezelfde dag of kort na elkaar. Er hoeft dus geen periode tussen beide 
prikken te zitten. Je gaat naar de GGD voor de coronaprik. De huisarts zet de 
griepprik en de pneumokokkenprik. Je krijgt hiervoor een aparte uitnodiging. 
Het is landelijk bepaald dat de GGD en huisartsen deze prikken apart zetten.” 
 

Vaccinatielocaties regio Hart voor Brabant 
Voor de herhaalprik kun je in de regio van GGD Hart voor Brabant op 
afspraak terecht bij verschillende vaccinatielocaties. De dichtstbijzijnde: 

 Cuijk aan de Grotestraat 95 
 
Afspraak maken voor coronavaccinatie kan op de volgende manieren: 

 Online via www.planjeprik.nl 

 Telefonisch via het landelijke afsprakennummer 0800 7070 

 Inwoners die 65 jaar en ouder zijn en wonen in de regio van GGD Hart 
voor Brabant kunnen rechtstreeks bellen naar het telefoonnummer van 
de GGD 085-0871334 voor hulp bij het maken van een afspraak 

Bel GGD Hart voor Brabant: 088 368 7777 (dagelijks bereikbaar van 08.00 – 
20.00 uur): 

 Wanneer je twijfelt over hoe lang je in isolatie moet 

 Als je wilt weten of je jezelf kunt laten testen bij de GGD 

 Als je specifieke informatie nodig hebt over jouw eigen situatie. 
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LUSTRUM : “Stap eens uit je kader!” 

Fotografieclub-BGC (Boxmeer – Gennep – Cuijk) bestaat 10 jaar.  

De club telt een dertigtal actieve leden die om de drie weken 

samenkomen. Tijdens zo’n clubbijeenkomst worden foto’s besproken, 

technieken geoefend, een spreker uitgenodigd etc.. 

Nu de club 10 jaar bestaat is dat voor hen 

aanleiding om een bijzondere expositie te 

organiseren. De leden laten zich van hun 

creatieve kant zien in gebruikte 

technieken en materialen.  

Bezoek in het weekend van 28, 29 en 30 

oktober 2022 hun unieke expositie met 

als titel: “Stap eens uit je kader!”. 

Er is veel te zien van de themagroepen 

van de club, zoals Natuur en Landschap, 

Straatfotografie, Stad- en Architectuur, 

Macro, Urbex, Portret en nog meer. Zij 

tonen dan hun prachtige foto’s in zeer verrassende presentaties.  

Verder zijn de prijswinnende foto’s van diverse leden te bewonderen 

en presenteert men een fotoketting. Last-but-not-least zijn de 

portfolio’s van de hobbyfotografen te bekijken. Absoluut een aanrader 

en beslist de moeite waard. Iedereen is van harte welkom en de entree 

is gratis! 

De expositie wordt gehouden in MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 te 

Beugen. 

Openingstijden expositie:  

• vrijdag 28 oktober van 19.00 tot 22.00 uur (feestelijke opening) 

• zaterdag 29 oktober van 10.00 tot 18.00 uur 

• zondag 30 oktober van 10.00 tot 17.00 uur 
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Rabo ClubSupport 
Hartelijk dank voor het stemmen en hartelijk dank Rabobank!  

 
Beugen heeft weer gestemd voor Rabobank ClubSupport. Er werden 
ongeveer 940 stemmen uitgebracht op de 19 deelnemende Beugense 
clubs. Elke stem leverde ongeveer €6,70 op, dus de Beugense 
verenigingen zijn door Rabo ClubSupport in totaal ruim €6.330 rijker.  
 

Bedankt dus voor 
het stemmen! Maar 
ook bedankt aan de 
Rabobank voor het 
financieel onder-
steunen van onze 
verenigingen.  Het 
bedrag dat naar 
Beugen komt is een 
belangrijke bijdrage 
om de leefbaarheid 
in ons dorp te 
waarborgen.  

 
Op de volgende pagina staat de lijst met deelnemende Beugense 

verenigingen, in volgorde van toegekend bedrag.  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Vereniging, stichting, club                   2022 
 

1. Knakworstrennen  € 872,65 

2. Vocala Oeffelt/Beugen/Rijkevoort  € 798,81 

3. Vios '38  € 711,54 

4. Jeugdhuis Beugen  € 490,02 

5. Stichting Kermis Beugen  € 456,46 

6. KBO Beugen  € 402,76 

7. Stichting Dorpsblad Info  € 396,05 

8. Carnavalsvereniging de Vèrkeskôp  € 382,62 

9. TV de Geer  € 295,36 

10. EHBO vereniging Beugen  € 255,08 

11. De Zonnebloem  € 228,23 

12. Podium B  € 214,81 

13. Actieve Vrouwen Beugen  € 187,95 

14. Voixlà  € 154,39 

15. TOBE  € 147,68 

16. St.Antonius, St.Sebastianus en H.Sacramentsgilde € 147,68 

17. Denna Sang  €   80,55 

18. Hengelsportvereniging De Maas  €   67,13 

19. KVB  €   40,28 

  _________ 

Totaal           €6.330,05  

 
Het totaalbedrag is net iets lager dan in 2021 (€6.511). Gemiddeld is 
het per vereniging €333 en dat is net iets hoger dan in 2021 (€310) 
omdat er 2 clubs minder deelnamen uit Beugen. Dank aan iedereen die 
heeft bijgedragen!  
 
Dorpsraad Beugen   
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De regenboog uitingen zien we steeds vaker in ons normale 

straatbeeld. De betekenis ervan is voor de meeste mensen wel 

duidelijk maar waar komt deze uiting vandaan, waar heeft dit 

kleurenpalet zijn oorsprong? 

In de Griekse mythologie hielden de mensen de regenboog voor een 

weg waarlangs de goden tot de mensen afdaalden. De cultuur 

personifieerde de boog als Iris, de God met de gouden vleugeltjes van 

de regenboog. Bij de Germanen was de regenboog een door God 

gebouwde brug tussen hemel en aarde die bij de ondergang van de 

wereld zal instorten. Ook zijn er theorieën dat na de zondvloed de 

regenboog het aardse met het goddelijke verbind. In latere tijden 

vertellen Scandinavische mythen ons dat aan het einde van de 

regenboog een pot met goud te vinden was. Hoe dan ook de 

regenboog is eigenlijk geen boog. Als je hem vanuit de hoogte bekijkt 

bv. vanuit een vliegtuig zie je een ellipsvorm. Bovenal blijken al deze 

wijsheden onwaar en is het een natuurverschijnsel van een combinatie 

van zon en regendruppels. Dat terzijde. Waaraan heeft de huidige 

lhbtiq+ beweging  hun symbool  ontleend? In het begin van de vorige 

eeuw was een roze driehoek op de kleding het geijkte symbool. 

Homo’s werden door deze driehoek herkend en onderdrukt en zelfs 

uitgesloten. In de 2e helft van de vorige eeuw kwamen er in de 

samenleving allerlei bewegingen op gang die streden voor vrijheid, op 

welk gebied dan ook. Zo ook in San Francisco in 1970. Daar 

organiseerde een aantal activisten de Gay Freedom parade. De roze 

ster moest uit het maatschappelijk beeld en er werd gekozen voor een  

 

  De regenboog (vlag) 
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kleurrijke vlag. Deze vlag, die door de jaren heen uitgebreid is met 

meer driehoeken en kleuren is al lang niet meer het symbool voor 

radicale vrijheid. Acceptatie, gelijkheid en openheid zijn de 

sleutelwoorden. Je wordt niet meer gekwalificeerd binnen een bepaald 

kader wat heel gevaarlijk kan zijn. Uitgangspunt is dat ieder mens 

uniek is en mag zijn.  

Vorige week viel me een foto op in de krant. De trappen van de 

maaskade in Cuijk werden tree voor tree in regenboogkleuren 

beschilderd. Buiten dat het uitziet als  een kleurig geheel  is het een 

open gedachtengoed in deze tijd. De Cuijkse scholieren vinden he 

belangrijk dat er meer aandacht nodig is voor betreffende doelgroep. 

Anders zijn moet geaccepteerd worden. Over jaren is misschien het 

acceptatieproces op dit gebied afgerond. Een gay Pride, zoals in 

Amsterdam, is dan ook niet meer nodig. 
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Beste inwoners van Beugen. 
 
Ter nagedachtenis aan Jan Centen organiseert het gilde van Beugen op 
vrijdagavond 11 november voor de 3e keer het kruisboogtoernooi voor 
alle inwoners van Beugen en ongeoefende Beugense gildeleden. Jan 
was een van de oprichters van het kruisboogschieten in Beugen en hij 
heeft vele enthousiast gemaakt voor de kruisboogsport. 
 
Wanneer: Vrijdag 11 November 
Waar:  MFC ’t Kruispunt  
Aanmelden:  11 November tussen 20:00uur en 21:00uur 
Leeftijd: 14 jaar en ouder 
 
Ook als je niet wilt schieten ben je van harte uitgenodigd om een kijkje 
te komen nemen. De foyer van MFC ’t Kruispunt is de gehele avond 
open. 

Alle verenigingen in Beugen/ 

penningmeesters.  

 Enkele verenigingen in Beugen hebben hun 

Infobijdrage over 2022 nog niet overgemaakt. We 

vragen daarom deze penningmeesters om dit alsnog te 

doen met vermelding van de verenigingsnaam en het 

jaar (2022). Het banknummer van Info is NL93 RABO 0107190753 

Stichting Dorpsblad Info Beugen, 

__________________________________________________________ 
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De foto met de kaart van Beugen is de plaats waar wij gaan rondlopen, dus waar huizen ver-

sierd kunnen worden.  
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UITSLAGEN 8 en 10 OKTOBER 

Milsbeek JO7-1    VIOS’38 JO7-1   4 -  5 

VIOS’38 JO8-1    SV DWSH’18 JO8-1 12 -  6 

VIOS’38 JO10-1    Sambeek JO10-1   5 -12 

VIOS’38 JO11-1    ZSV JO11-2   0 -  3 

SBC JO12-1    Toxandria/VIOS’38 JO12-1   8 -  1 

VIOS’38/Toxandria  JO13-1  Heijen JO13-1   6 -  3 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  Vitesse’08 JO15-4   3 -  5 

Constantia MO17-1    VIOS’38/Toxandria MO17-1   0 -  9 

VIOS’38/Toxandria JO17-2  HVCH JO17-4   2 -  4 

VIOS’38/Toxandria JO17-1  Volkel JO17-1   4 -  1 

Achilles Reek JO19-1    Toxandria/VIOS’38 JO19-1  1 -  3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UITSLAGEN 15 OKTOBER 

Olympia’18 JO7-1JM    VIOS’38 JO7-1   3 -  1 

SJO VianenV. HBV JO8-1   VIOS’38 JO8-1   1 -18 

Juliana Mill JO10-3    VIOS’38 JO10-1JM 16 -  2 

SV Venray  JO11-5    VIOS’38  JO11-1JM   0 -11 

Toxandria/VIOS’38 JO12-1JM  Sparta’25 JO12-1JM   6 -  2 

ST JVC Cuijk/SIOL JO15-4   Toxandria/VIOS’38 JO15-2   7 -  2 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  Volharding/Sambeek JO15-2   5 -  3 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  ST SES/Festilent MO17-1   3 -  3 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  SV TOP JO19-2   1 -  3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA DONDERDAG 20 OKTOBER  vertrek/aanwezig aanvang 

Maasduinen JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-1 18.15 uur 19.30 uur 
In Bergen    rijden:.Vigo, Thijmen, Jens en Sil 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 22 OKTOBER 
Alle jeugdteams zijn vrij. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 29 OKTOBER 
VIOS’38/Toxandria MO17-1 speelt de eerste wedstrijd van fase 2 (tegenstander en 
tijdstip zijn nog niet bekend); de overige teams starten op zaterdag 5 november met 
fase 2. 
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