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Di. 15-11-22 
Wo 16-11-22 Samen koken/eten KBO 
Zo 20-11-22 Intocht St. Nicolaas Nicolaascomite 
Vr 25-11-22 Activiteit JONG Beugen 
Za 26-11-22 Groepfoto’s maken De Verkeskop 
Di 29-11-22 Sinterklaasavond KVB 
Do 01-12-22 Kienen KBO 
Vr 16-12-22 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 
Vr 13-01-23 Activiteit JONG Beugen 
Vr 13-01-23 Nieuwjaarsborrel Zonnebloem 
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 
  MFC Het Kruispunt 
Vr 17-02-23 Open wijnproefavond, NGW-afdeling La Cinquième Patte 
Vr 17-02-23 Bezoek basisschool Onze Bouwsteen (08.30u) 
   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 
  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 
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Vr 24-02-23 Herringschellen (21.00u) De Verkeskop 
Di 07-03-23 Jaarvergadering KVB 
Di 14-03-23 Warmte en koude letsels EHBO 
Vr 17-03-23 Activiteit JONG Beugen 
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 
Vr 09-06-23 Activiteit JONG Beugen 
Vr 15-09-23 Activiteit JONG Beugen 
Vr 17-11-23 MFC Het Kruispunt 
  Open wijnproefavond, NGW-afdeling La Cinquième Patte 

Parochie H. Maria ten Hemelopneming 
Secr. Graafsedijk 17 
Beugen.tel 06 13578019 / 0485  361301 
 
Gezinsbijdragen 2022. 
Bij deze willen wij degenen die hun kerkbijdrage over 2022 
reeds hebben voldaan heel hartelijk bedanken. 
 
Degenen die hun bijdrage nog niet hebben voldaan willen wij vragen dit 
alsnog te doen.  
Rekeningnummer Rabobank NL52RABO 010.71.01.475,ten name van 
Parochie Maria Moeder van de Kerk, ten gunste van deelparochie H. Maria 
ten Hemelopneming Beugen. 
 
Ook een woord van dank aan allen die een machtiging hebben verleend tot 
automatische afschrijving. 
 
Uw bijdrage is van groot belang  om daarmee de activiteiten en 
werkzaamheden voor de parochiekerk van Beugen mogelijk te maken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De financiële commissie. 
Martijn Pijnappels 
Jos Schaminée 

——————————————————————————————
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Zaterdag 19 november 19.00 uur H. Mis 

(34e Zondag door het jaar) 
Alle overledenen v.d. Parochie 
Koor:  Maaslandsglorie 
Acoliet:  W. Schaminee 
 
Zaterdag 26 november 19.00 uur H. Mis 

(1e Zondag van de Advent) 
Koosje Verdijck-v. Lanen; Nelly Graat-Gijsbers en overl. fam. 
Koor:  Carminis 
Acoliet: J. Lamers 
 
Zaterdag 3 december 19.00 uur H. Mis 

(2e Zondag van de Advent) 
Theo en Nelly Lamers-Barten en Ceciel; Mieneke Jans-Schaminee; Jos 
Janssen 
Koor:  Cantamus Rijkevoort 
Acoliet: G. Verberk 

Mededeling: 

Film Pastor Harry Tullemans 
Woensdagmiddag 30 november a.s. wordt de film “Hidden Flowers” 
vertoond in de grote zaal van MFC het Kruispunt. 
Aanvang : 14.00 uur 
Zie bericht elders in deze Info 
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Uitnodiging informatieavond Heilig Vormsel 2023 

Voor ouders van kinderen in groep 8 van de basisschool is in de 
parochie Maria, Moeder van Kerk een informatieavond H. Vorm-
sel gepland op: 

Donderdag 24 november van 20.00 – 21.15 uur in de San Salvator 
kerk, Kerkplein 4, Oeffelt 

of 
Dinsdag 29 november van 20.00 – 21.15 uur in het parochiecen-
trum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis. 
 

Op deze informatieavond krijgt u informatie over het vormselpro-
ject en is er gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien ont-
vangt u het inschrijfformulier en het conceptrooster. De voorbe-
reiding start eind januari en de Vormselmis vieren we in juni 
2023.  

Graag tot uiterlijk woensdag 23 november aanmelden via e-mail: 
secretariaat@mmvdk.nl of telefoon: 0485-471246 (op werkdagen 
van 9.00 – 12.30 uur behalve donderdags). 

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om op deze infor-
matieavond aanwezig te zijn, dan kunt u dit via het parochiese-
cretariaat laten weten en wordt u een aanmeldingsformulier toe-
gezonden.  

mailto:secretariaat@mmvdk.nl
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Lieve inwoners van Beugen, 
 
Op dinsdagmorgen 13 december en 
donderdagmiddag  
15 december gaan we kerststukjes maken in de 
‘huiskamer’ in MFC ’t Kruispunt.   
 
Heb je zin om een kerststukje te komen maken, 
kom dan gezellig langs. Je hoeft zelf alleen maar 
een kaars en een kerstbal (of kleine balletjes) 
mee te nemen. Voor het andere benodigde materiaal wordt gezorgd. 
Er zijn geen verdere kosten aan verbonden. Een gastvrouw helpt je 
eventueel mee een kerststukje te maken.  
 
Het is fijn als we weten hoeveel mensen een kerststukje komen maken. 
Wil je je even opgeven?  Dat kan bij Sandra Visscher, telefoonnummer: 
0485- 47 16 26. Graag voor 9 december. 
Wil je alleen maar gezellig koffie of thee komen drinken dan ben je 
natuurlijk ook van harte welkom.  
 
De gastvrouwen staan voor u klaar om een heerlijk kopje koffie of thee 
in te schenken, voor €1,50 per kopje.  
 
Ter herinnering:   de ‘huiskamer’ is geopend: 
     elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur èn 
    donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
Je bent van harte welkom!! 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’  



 

10 



 

11 

Lieve inwoners van Beugen, 

 

De ‘huiskamer’ is weer volop geopend.  

De deuren staan weer elke dinsdagmor-
gen en donderdagmiddag open in MFC ’t Kruispunt in Beugen. 

De ‘huiskamer’ is bedoeld voor alle inwoners die behoefte hebben 
aan gezelligheid en sociaal contact, ongeacht de leeftijd. Je kunt 
komen om gezellig te komen praten of een spelletje te doen bijv. 
rummikub, dammen, sjoelen of een kaartje leggen. Maar alleen ge-
zellig zit en genieten van anderen mag natuurlijk ook. Wat u fijn 
vindt.  

De gastvrouwen staan voor u klaar om een heerlijk kopje koffie of 
thee in te schenken, voor €1,50 per kopje.  

We kunnen van de ‘huiskamer’ alleen maar een succes maken sa-
men met jullie, inwoners van Beugen. 

Lijkt het je fijn om te komen maar vind je het lastig de eerste stap 
te zetten? Wij komen je graag halen. Of vraag de buurman, buur-
vrouw, dochter, zoon, een vriend of vriendin om met je mee te 
gaan. Geen probleem als diegene niet in Beugen woont.  

De ‘huiskamer’ is geopend: 

   elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur èn 

  donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. 

Je bent van harte welkom!! 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’  
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Ruil/weggeef kastje op Moerkamp 10 
 
Hallo Beugenaren, 
 
Iedereen weet dat de prijzen stijgen. En voorlopig niet dalen. Omdat 
ik in mijn kringen verhalen hoor en zie die me aangrijpen.. heb ik be-
sloten dat ik iets wil kunnen betekenen voor de mensen.  
Vandaar dit initiatief om een kastje te plaatsen waar houdbaar voed-
sel, boeken, speelgoed, spellen etc in geplaatst kan worden om te rui-
len of gewoon te pakken. Het is natuurlijk niet de bedoeling alles eruit 
te pakken.  
Ik heb het ruil/weggeef kastje ge-
plaatst op de Moerkamp 10.  
Mochten er nog vragen zijn, kom ge-
rust langs!  
 
(Ps; heeft u locker staan waar u niks 
mee doet, zou ik die graag vervangen 
voor het houten kastje!)  
 
Hopelijk kan ik hiermee mensen hel-
pen!   
 
 
 
                       Groetjes Melanie.  
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Uitslag loterij 

 
Bij de trekking van onze loterij zijn de prijzen gevallen op de volgende 
lotnummers: 
1eprijs 494 
2eprijs 1201 
3eprijs 354 
4eprijs 555 
5eprijs 28 
6eprijs 665 
7eprijs 854 
8eprijs 642 
9eprijs 840 
10eprijs 759 
11eprijs 841 
12eprijs 968 
13eprijs 1076 
14eprijs 742 
 
Heeft u een winnend lot dan mag u de prijs ophalen bij onze 
pennningmeester  Ronald Jaegers, Moerkamp 43. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Hallo dames van de K.V.B 

Dinsdag 29 november hebben wij onze jaarlijkse 

Sinterklaasavond. Iedereen die komt koopt een leuk 

cadeautje van € 7,50 , pakt dat mooi in en maakt er 

eventueel een leuk rijmpje bij. Verder gaan wij deze avond 

gezellig doorbrengen met dobbelen . We hopen op een 

groot aantal dames. We beginnen om 20.00 uur in het MFC 

Groetjes  Het Bestuur. 

Lieve kinderen 

Sint zit zich al een tijd te verheugen. 

Want ook dit jaar komt hij weer naar Beugen. 

Hoe hij aankomt is nog de vraag, 

Zal het snel zijn of juist traag? 

Kom 20 november allemaal naar het 

Kerkplein,  

Dan zorgen wij dat Sint er rond 14.00 

zal zijn. 

Mis het niet dit leuke feest, 

Daar moet je echt bij zijn geweest! 

 

Tot dan allemaal! 

Het Sint comité 

Wendy, Carla, Bianca, Mariëlle en 

Eliaine 

—————————————————————————————— 
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Bestuurswisselingen Dorpsraad Beugen 

Na 12 jaar in het bestuur van Dorpsraad, 

waarvan 4 jaar als voorzitter, is Paul 

Hendriks afgetreden als voorzitter van de 

Dorpsraad Beugen. Paul heeft zich altijd 

enorm ingezet om de belangen van 

Beugen te behartigen. Niet alleen voor de 

Dorpsraad, maar ook voor het Beugense 

jeugd, voor de kermis, etc. Na zoveel jaren 

onze voorman te zijn geweest, vond Paul het tijd om het stokje over te 

dragen.  We zijn enorm blij met alles wat Paul voor de Dorpsraad gedaan 

heeft. Hij vervulde zijn rol altijd met verve.  

Tijdens de Openbare Vergadering van 7 

november is er gestemd over een nieuwe 

voorzitter. Met grote meerderheid van 

stemmen is Sjoerd Brienen verkozen om het 

stokje van Paul over te nemen. We zijn erg 

blij dat Sjoerd deze mooie taak op zich wil 

nemen en hebben er alle vertrouwen in dat 

hij de juiste man is om Beugen op de kaart te 

blijven zetten. We wensen Sjoerd veel 

succes toe in zijn nieuwe rol! 
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Naast het aftreden van de voorzitter, hebben we tijdens de Openbare 

Vergadering ook afscheid genomen van de bestuursleden Reggy 

Jansen en Hanny Hendriks. Reggy was de afgelopen 9 jaar actief voor 

de portefeuille Zorg & Welzijn. Ze was in die hoedanigheid betrokken 

bij het Huiskamerproject, de Sleutel tot Langer Thuis, de 

Pannenkoekendag en vele andere activiteiten.  

Hanny heeft de afgelopen 5 jaar het secretariaat op zich genomen, 

waarbij ze een belangrijke rol had in de communicatie en organisatie 

binnen het bestuur. Beiden hebben ze hun taken enorm prettig 

ingevuld, maar vonden het tijd voor wat nieuws. We danken hen 

enorm voor hun inzet! 

Met het aftreden van deze bestuursleden zijn we natuurlijk op zoek 

naar nieuwe bestuursleden voor een aantal rollen. 

- Bestuurslid Zorg&Welzijn 

- Bestuurslid Sport & Cultuur 

- Secretariaat 

Ben jij, of ken jij iemand die geïnteresseerd is in een van deze rollen, 

meld je dan aub. geheel vrijblijvend bij iemand van de Dorpsraad. We 

kunnen je dan nader uitleggen wat er in welke rol gevraagd wordt. In 

zijn algemeenheid: 

- Je wilt je inzetten voor behoud en versterking van de 

leefbaarheid in het dorp. 

- Je kunt ca. 8 x per jaar een avond vergaderen.  

- Het kost je een beperkt aantal uur per maand. 

- Je vindt het leuk om met mensen in contact te zijn en 

verbindingen te leggen tussen bewoners, instanties en 

verenigingen.  

Stuur dan een email naar dorpsraad@beugen.info  
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Oproep voor opruimers  

Elke dag zijn er binnen en buiten Beugen mensen die vrijwillig 
andermans rommel opruimen. Gewapend met grijpstok, afvalzak en 
goed humeur lopen zij hun ronde en ruimen rondzwervend afval op. 
Het is van onschatbare waarde hoe zij zich inzetten voor een schone 
leefomgeving en het buitengebied. Hulde aan deze vrijwilligers en 
laten we hen groeten en bedanken als ze hun ronde doen.   
Bovenal: laat  deze mensen een 
voorbeeld vormen. Een voorbeeld 
om zelf geen rommel op straat te 
gooien. En een voorbeeld om zelf 
ook eens andermans rommel op te 
rapen, in plaats van eroverheen te 
stappen en te laten liggen voor die 
ene vrijwilliger, de 
gemeentewerker of de dieren die 
het als voedsel zien. Raap het eens op en je voelt je er een stuk beter 
door, echt!  
 
Op zaterdag 26 november van 9:45 uur tot 12:00 uur organiseert de 
gemeente een Zwerfafvalbijeenkomst. Ben jij al een opruimer? Of heb 
je interesse om dat te gaan doen? Dan ben je van harte welkom om je 
laten inspireren in de schouwburg van Cuijk. Aanmelden kan tot 20 
november 2022 via gemeente@landvancuijk.nl . Meer info op 
www.gemeentelandvancuijk.nl/zwerfafval    
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Bewonersbijeenkomst ontwerp Dorpsstraat 

Op woensdag 2 november is er een bijeenkomst geweest voor 

bewoners en bedrijven aan het deel van de Dorpsstraat dat 

heringericht gaat worden. De projectleider en ontwerper 

presenteerden hun concept-ontwerp en stonden klaar voor 

vragen/opmerkingen van de bezoekers. Meer dan de helft van de 

adressen is op de bijeenkomst aanwezig geweest. Waar nodig, volgt er 

nog aanvullend overleg tussen bewoners en gemeente. Er zijn 

hoofdzakelijk nog openstaande zaken als invulling van de groenvakken, 

locatie van nieuwe boomaanplant en diverse vragen omtrent gevolgen 

voor monumentale gevels aan de straat.  

Als de puntjes op de i gezet zijn, dan wordt het plan aanbesteed en kan 

de aannemer van start. De werkzaamheden bij de 

infiltratievoorzieningen bij school en bij het jeugdhuis zullen op korte 

termijn starten. De werkzaamheden aan de straat volgen naar 

verwachting in het tweede kwartaal van 2023. Wanneer de planning 

en fasering bekend zijn, zal dit in de Info gepubliceerd worden. De 

herinrichting van de Molenstraat staat als volgende op de planning. 

Deze planvorming wordt de komende tijd opgepakt door het 

adviesbureau dat het ontwerp maakt.  
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Oproep voor geïnteresseerden 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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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 zat 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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Denkt u aan de Bijdrage Info 

 

Beste inwoners van Beugen, 

Elke 2 weken wordt bij zo’n 780 adressen in Beugen ons dorpsblad de 

Info huis aan huis verspreid door vrijwilligers. We vinden het samen 

met de dorpsraad belangrijk dat we een dorpsblad als de Info hebben 

en dat het in papieren vorm wordt verspreid. Naast het dorpsblad is er 

een Facebook-pagina en een website Beugen.info. Daar kun je ons 

dorpsblad digitaal in kleur lezen.  

Hoewel redactie en bezorging door vrijwilligers wordt gedaan, komt de 

Info niet kosteloos tot stand. De jaarlijkse kosten waren  per adres  in 

2021 ruim 11 euro . Dit jaar zijn de prijzen voor de door ons gebruikte 

papiersoort in juni met 35% gestegen. Dit houdt in dat de gemiddelde 

prijs  per Info dit jaar ca 20% duurder is t.o.v. 2021.   

Tegenover deze kosten staan ook inkomsten, waarbij wij voor een 

groot gedeelte afhankelijk zijn van uw vrijwillige bijdrage. Daarnaast 

zijn er inkomsten uit advertenties, sponsorbijdragen van verenigingen, 

dorpsraad en Raboclubsupport. 

Wij hopen door uw bijdrage de Info nog lang bij alle Beugense 

inwoners te kunnen blijven bezorgen. 

Met vriendelijke groeten,                                                                       

Stichting dorpsblad Info Beugen                                                                             

Redactie Info 
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Gemeentenieuws 
 

 

Geldzorgen … we helpen je graag 
Door de stijgende energieprijzen krijgen steeds meer gezinnen in de gemeente Land 

van Cuijk te maken met financiële problemen. Het Rijk heeft maatregelen 

aangekondigd, die vanaf 2023 ingezet worden. Gemeente Land van Cuijk biedt vanaf 

november ondersteuning voor inwoners. Dit geeft vooral op de korte termijn meer 

lucht als er financiële problemen spelen.  

 

Energietoeslag 

Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm konden zich al melden 

voor de energietoeslag. Nieuw is dat ook huishoudens met een inkomen tussen 120% 

en 130% van de bijstandsnorm eenmalig een bedrag van €800,- kunnen aanvragen. 

Ga voor meer informatie naar www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen. Heb je de 

toeslag aangevraagd en kwam je niet in aanmerking? Vraag de toeslag dan opnieuw 

aan! 

 

Adviesgesprek 

Ook inwoners met een inkomen boven de grens van 130% van de bijstandsnorm 

kunnen in financiële problemen komen. Meld je in dat geval bij de gemeente. De 

gemeente kijkt met jou naar andere mogelijkheden voor ondersteuning. In een 

adviesgesprek wordt gekeken naar het bestedingspatroon of worden de 

mogelijkheden van schuldhulpverlening besproken. Maar er worden ook tips 

gegeven over energiebesparing en zelf je huis verduurzamen.  

 

Bijzondere bijstand en regelingen 

Op de website komen geldplannen, waarmee je zelf eenvoudig kunt berekenen waar 

het mogelijk is te besparen. Dit is al een eerste stap om meer helderheid te krijgen in 

de oplopende kosten. Ook is er de mogelijkheid om mee te doen met de collectieve 

zorgverzekering. Vanaf half november kunnen inwoners zich aanmelden voor 

deelname in 2023. Gezinnen met kinderen kunnen contact zoeken met Leergeld Land 

van Cuijk, zodat kinderen mee kunnen doen aan sport, cultuur en onderwijs. 

De website www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen geeft alle informatie nog eens 

op een rijtje.  
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Meer informatie 

Neem bij vragen contact op met de frontoffice van het Sociaal Domein op (0485) 85 

44 44 of per mail inkomensondersteuning@landvancuijk.nl.  

 

 
 

Verduurzamen van jouw woning 
Tijdens een energiecafé vertelt een onafhankelijk adviseur welke maatregelen je kunt 

nemen om jouw huis te verduurzamen om zo op elektriciteit, gas en geld te 

besparen. Je krijgt inzicht in de verschillende stappen die gezet kunnen worden om 

toe te werken naar een energieneutrale en aardgasvrije woning. Antwoorden op 

allerlei verduurzamingsvragen komen aan bod; Wat is voldoende isolatie en hoe zoek 

ik dat uit? Welke typen warmtepompen bestaan er en welke past bij mijn huis? Hoe 

kan ik voldoende stroom opwekken voor mijn verbruik? Hoe gaat van het gas afgaan 

in z’n werk? En meer.  

 

Er zijn medewerkers van de gemeente Land van Cuijk aanwezig voor jouw vragen 

over de financieringsmogelijkheden van jouw plannen. Je kunt vragen stellen en 

ervaringen met elkaar delen. 

 

De energiecafés zijn tussen 19:00 - 22:00 uur. De volgende bijeenkomsten staan in de 

planning: 

23 november Oeffelt, locatie De Kleppenburg 

30 november Wanroij, locatie Wapen van Wanroij 

14 december Heeswijkse kampen, locatie Wijkaccommodatie De Nielt.  
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Adviezen voor woningeigenaren 

Woningeigenaren kunnen gratis een afspraak maken voor het energiespreekuur in 

één van de bibliotheken in onze gemeente. Vragen over bv. het isoleren van jouw 

woning, de aanschaf van een warmtepomp of het beoordelen van offertes worden 

dan besproken met een onafhankelijk energieadviseur. Daarnaast kunnen 

woningeigenaren een Duurzaam Wonen Advies aanvragen. Dit advies geeft inzicht in 

de stappen die gezet kunnen worden in het verduurzamen van jouw woning ofwel 

maatregelen die voor jouw woning interessant zijn om energie te besparen. Aan dit 

Duurzaam Wonen Advies zijn wél kosten verbonden. Een onafhankelijk 

energieadviseur komt dan bij je thuis én je ontvangt een rapport met adviezen voor 

maatregelen voor jouw huis. Aan eigenaren van monumentale woningen bieden we 

mogelijkheden om hen te ondersteunen bij het besparen van energie. 

 

Energiebespaarcoach 

Onze energiebespaarcoaches helpen je grip te krijgen op je energieverbruik en 

samen met jou te zoeken naar mogelijkheden om te besparen op gas en stroom. Het 

is vooral interessant als je wilt kijken wat je zelf kunt doen door kleine 

energiebesparende maatregelen en het aanpassen van je gedrag. Aan een bezoek 

van een energiebespaarcoach zijn geen kosten verbonden. In Beugen is Henk Roeffen 

als vrijwilliger werkzaam als energiebespaarcoach.  

 

Maatjes 
 
Bijna de heft van de Nederlandse volwassenen voelt zich weleens eenzaam. Dat 
kan door allerlei redenen ontstaan, bijvoorbeeld het verlies van sociale contacten, 
activiteiten of werk. Maar ook door bijvoorbeeld gezondheidsklachten kunnen 
eenzaamheidsgevoelens ontstaan. Er zijn gelukkig mooie initiatieven die 
eenzaamheid kunnen verzachten, zoals het maatjesproject. Co en Mathilde delen 
hieronder hun ervaring. 

 

Co is al 57 jaar samen met zijn vrouw, Jo. Toen zij in 2014 een herseninfarct kreeg, 

raakte zij deels verlamd. Sindsdien gaat ze steeds verder achteruit. Inmiddels kan ze 

amper praten. Door de zorg voor zijn vrouw speelt Co’s leven zich voornamelijk 

binnen de vier muren van hun huis af. Hij is dag in, dag uit mantelzorger. Zijn maatje 

Mathilde (27) komt eens per week langs, waarbij hij zijn hart kan luchten. Even een 

goed gesprek en een moment voor Co zelf. 



 

27 

Co is ontzettend blij met zijn maatje Mathilde: “Het is voor mij heel belangrijk dat ze 

langskomt. Ik kan dan even mijn ei kwijt.” Gewoon even kletsen is voor Co al heel 

betekenisvol: “Ze haalt me echt uit de sleur, mijn leven is tussen vier muren en zij 

maakt dat wat makkelijker.” Maar ook Mathilde haalt veel uit haar wekelijkse 

bezoekjes. “Ik ben blij dat ik wat kan betekenen voor mijn wijk. Ik heb alleen maar 

jonge mensen om me heen en ik vind Co heel interessant. Hij vertelt altijd leuke 

verhalen.” Ergens vindt ze de momenten ook wel confronterend: “Dit kan mij ook 

zomaar gebeuren. Je wereld wordt dan zo klein.” Gelukkig overheerst vooral het 

positieve gevoel: “Het is altijd gezellig en ik ga altijd met een goed gevoel weg!” 

 

Ben of wil jij een maatje? 

Er zijn veel mensen met of zonder een beperking die een maatje zoeken, zodat ze 

zich even minder eenzaam voelen. Of zodat hun mantelzorger even tijd voor zichzelf 

heeft. Als maatje ga je bijvoorbeeld samen op pad, een leuke activiteit ondernemen 

of gewoon een praatje maken, het kan allemaal. Wil jij maatje worden? Of ben je op 

zoek naar een maatje? Kijk voor meer informatie op 

www.sociom.nl/aanbod/maatjesprojecten 
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Het “viltpaadje” oftewel in de Beugense volksmond “het koeiepèdje” 

genoemd raakt zijn magie kwijt. Als klèn menneke fietste ik in mijn 

kinderlijke ogen van toen over dit duistere pad en was ik blij dat ik 

arriveerde aan de overkant op het Laag Werveld. Ongetwijfeld lag dit 

aan de hoge begroeiing aan beide zijden en een daardoor blijvende 

schemering overdag. Tevens werd er een bepaalde angstige gedachte 

aangewakkerd toen er op de lagere school van destijds berichten 

binnen sijpelden dat er op gezette tijden een potloodventer stond die 

jonge meisjes de stuipen op het lijf joeg als ze vanuit school naar huis 

fietsten. Enfin, aan twee zijden stond het water hoog zodat het paadje 

nog smaller leek als het al was. Futen en zwanen bouwden er hun 

nesten en konden in alle rust nakomelingen ter wereld brengen. 

Tijdens mijn doortocht laatst dacht ik met enig sentiment terug aan 

het verleden. Niets is meer over van de eens zo magische doortocht. 

Door de lage waterstand staat de rechterkant helemaal droog en is te 

zien dat grote bulkmachines ervoor gezorgd hebben dat er een 

kaalgeschoren landschap achterblijft. De grove sporen van rupsbanden 

zijn het stille bewijs. De eenzame roestige turfsteker ziet het, aan zijn 

houding te zien, met lede ogen aan. Oké, de natuur, zo is te hopen, 

herstelt zich snel maar in alle rust eieren uit broeden?? Veel sportieve 

wandelaars en natuurliefhebbers doorkruisen dit paadje en de rest van 

natuurgebied “de Vilt”. We mogen gepast trots zijn dat Beugen dit 

gebied in bezit heeft. Als je over de Moerdijk wandelt, tussen de twee 

Vilten door,  spot je veel soorten watervogels en besef je hoe uniek het 

is om zo’n geweldig natuurgebied dichtbij de Beugense kern te 

hebben.  

 

  VILT (PAADJE) 
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Decennia geleden, toen de Beugense jeugd nog verenigd was bij de 

welpen en verkenners, werd er op de vroege zaterdagavond bezit 

genomen van de Vilt. Positief weliswaar, de jeugd leerde omgaan met 

de natuur. Van vlag veroveren tot hutten bouwen van kreupelhout. 

Deze activiteiten appelleerden ook op sociale vaardigheden die niet 

mogen worden onderschat. Er werd geknokt, gescholden en gelachten 

en oké de rust op de vreedzame Vilt werd weleens verstoord. Ook werd 

de lichamelijke conditie vaak op de proef gesteld. Bovenstaande 

elementen bevorderden de saamhorigheid en eensgezindheid onder de 

dorpsjeugd. 

Hoe het ook zij: Ons natuurgebied “de Vilt” moeten we als Beugenaren 

koesteren. Je kunt er de rust vinden in deze hectische wereld. 
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Dineren bij Onder de Panne 
Op dinsdag 29 november gaan wij dineren bij Onder de Panne. 

De aanvang van het diner is om 17.30 uur. De eigen bijdrage is  

€ 20,00. Wie wil deelnemen kan zich aanmelden bij Henriette  

telefoon 0485 213852 of Leny 0485 362190 

Graag aanmelden voor 20 november aanstaande. 

Leden die zich al hebben aangemeld hoeven dat niet opnieuw te  

doen. Van harte welkom,  

AVB leden          Workshop kerststukje 

In oktober hebben we een deurkrans gemaakt bij de AVB. Aan 
deze workshop namen 13 dames deel. Het was een gezellige 
avond met mooie resultaten. Op die avond kwam de vraag of 
er ook de mogelijkheid was om voor de Kerst een kerststuk te 
maken? De dames hebben toen kunnen zien hoe het kerst-
stukje er dan uit komt te zien. Nu willen wij deze avond wel 
organiseren maar dit kan alleen met voldoende deelname. 
Daarom onze vraag: als je aan deze workshop deel zou willen 
nemen, geef je dan zo spoedig mogelijk op. De workshop 
Kerststukje maken vindt plaats op 13 december om 19.30 uur 
in het MFC het Kruispunt onder leiding van Angela Willems. 

De kosten hiervan bedragen € 25.00 

Opgave kan t/m zaterdag 26 november bij 

Henriëtte Verdijck 0485 213852 of bij  

Leny ten Haaf  0485 362190  

 Bestuur AVB 
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Film Pastoor Harry Tullemans 

Woensdagmiddag 30 november wordt de  film “Hidden Flowers” 

vertoond in de grote zaal van MFC het Kruispunt.   

“Hidden Flowers”  is een documentaire over een school voor do-

ve kinderen in Kampala (Oeganda). De school is 25 jaar geleden 

opgericht door Harry Tullemans toen hij daar als missionaris 

werkzaam was. Nog steeds is Harry erg betrokken bij deze school. 

Deze middag wordt georganiseerd door de deelparochieraad in 

samenwerking met KBO Beugen. De presentatie is in handen van 

Paul en Nelleke Dinissen. Pastoor Harry Tullemans is deze middag 

ook aanwezig.  Iedereen die interesse heeft deze documentaire te 

komen zien is van harte welkom. 

Aanvang van deze middag is 14.00 uur. 

Toegang is gratis. 
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Kinderen uit Beugen aan 
het woord 

 
 
Stel jezelf maar voor:  
Ik ben Lynn van Oijen, 6 jaar en zit in groep 3 
van basisschool Onze Bouwsteen. Mijn broer 
heet Bas en mijn papa en mama heten John 
en Daisy. 
 
Wat vind jij het leukste om te doen?  
Buiten spelen op de pleintjes en stenen zoeken bij de Maas. 
 
Wat zou je willen worden? Ken je iemand die dat nu al doet? 
Frietjesbakker net als papa en mama. 
 
Welk eten vind jij lekker? En welk eten lust jij niet? 
Frietjes van van Oijen natuurlijk en spaghetti lust ik ook heel erg graag. 
Maar spruitjes lust ik niet. 
 
Wat vind jij leuk op televisie of You Tube? Welke muziek vind jij leuk?  
Ik kijk graag op You Tube filmpjes over turnen. En alle muziek waarop je 
lekker kunt dansen vind ik leuk. 
 
Wat vind jij leuk in Beugen? 
De speeltuintjes vind ik heel erg leuk. 
 
Wie wil jij voordragen voor de volgende keer? 
Lisa Daanen, want die wilde zo graag ook een keer in de Info. 
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VIOS’38 SENIOREN  
 

uitslagen vrijdag 4 november 
VIOS’38 35+ - Olympia’18 35+ 1  2 - 2 
VIOS’38 35+ - SIOL 35+   0 - 3 
VIOS’38 35+ - HRC’27 35+   0 - 2 
VIOS’38 35+ - Vitesse’08 35+   0 - 1 
 
uitslagen zondag 6 november 
Sambeek 5 - VIOS’38 3   0 - 6 
De Zwaluw 4 - VIOS’38 2   2 - 8 
Meterik 1 - VIOS’38 1   3 - 5 
 
uitslagen zondag 13 november 
VIOS’38 3 - Vianen Vooruit 4  2 - 2 
VIOS’38 1 - Oostrum 1   0 - 4 
 
Programma donderdag 17 november 
VIOS’38 2 -HRC’27/Stormvogels’28 2 aanvang 20.00 uur 
 
Programma vrijdag 18 november bij SIOL in Katwijk 
Vitesse’08 35+ - VIOS’38 35+  aanvang 19.30 uur 
Olympia’18 35+ - VIOS’38 35+  aanvang 20.00 uur 
HRC’27 35+ - VIOS’38 35+  aanvang 20.30 uur 
SIOL 35+ - VIOS’38 35+  aanvang 21.00 uur 
 
Programma zondag 20 november 
VIOS’38 2 - Astrantia 2  aanvang 12.30 uur  
Heijen 1 - VIOS’38 1  aanvang 14.30 uur 
 
Programma zondag 27 november 
Vitesse’08 6 - VIOS’38 3 aanvang 11.30 uur 
Olympia’18 5 - VIOS’38 2 aanvang 12.00 uur 
S.V. Lottum-GFC’33  - VIOS’38 1  aanvang 14.30 uur 
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UITSLAGEN ZATERDAG 5 NOVEMBER 

De Zwaluw/Hapse B. JO7-5 − VIOS’38 JO7-1   5 - 5 

VIOS’38 JO8-1   − DSV JO8-2   7 - 6 

VCA JO10-1JM   − VIOS’38 JO10-1 14 - 1 

VCA JO11-1   − VIOS’38 JO11-1   4 - 4 

Toxandria/VIOS’38 JO12-1  − HVCH JO12-1   2 - 1 

SJO Maasduinen JO13-1  − VIOS’38/Toxandria  JO13-1   2 - 2 

EGS’20 JO15-4   − Toxandria/VIOS’38 JO15-2   8 - 0 

ST Milsbeek/Astrantia JO15-1− Toxandria/VIOS’38 JO15-1   4 - 1 

SJO Vianen V. HBV MO17-1 − VIOS’38/Toxandria MO17-1   1 - 2 

ST Constantia/Menos JO17-2 − VIOS’38/Toxandria JO17-2   2 - 0 

Erp JO17-1   − VIOS’38/Toxandria JO17-1   1 - 8 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1 − SJO Maasduinen JO19-1   4 - 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 19 NOVEMBER  vertrek/aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO7-1   − SIOL JO7-2 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen  

Constantia JO8-1JM   − VIOS’38 JO8-1JM 09.15 uur 10.00 uur 
In Wanroy    rijden: leiders 

VIOS’38 JO10-1JM   − Venhorst JO10-1 09.00 uur 09.30 uur 
In Beugen  

VIOS’38 JO11-1JM   − Venray JO11-3JM 09.15 uur 10.00 uur 
In Beugen  

Toxandria/VIOS’38 JO12-1 − De Zwaluw VFC JO12-1 10.30 uur 11.30 uur 
In Rijkevoort    rijden: Catoo 

VIOS’38/Toxandria  JO13-1 − SIOL JO13-2 10.45 uur 11.30 uur 
In Beugen  

SBC JO15-2   − Toxandria/VIOS’38 JO15-2 11.45 uur 13.15 uur 
Sportpark Schuttersheide in Son en Breugel rijden: Suraya en Mille 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1 − SJO Maasduinen JO15-3JM 12.00 uur 13.00 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 

VIOS’38/Toxandria MO17-1 − ST MDOC MO17-1 11.30 uur 12.30 uur 
In Beugen (Deze wedstrijd wordt wellicht een uur naar voren geschoven.) 

VIOS’38/Toxandria JO17-2 − ST JVC Cuijk/SIOL JO17-3 14.15 uur 15.00 uur 
In Beugen  

VIOS’38/Toxandria JO17-1 − Stiphout Vooruit JO17-1 12.00 uur 13.00 uur 
In Beugen 

ST Astrantia/Milsbeek JO19-1 − Toxandria/VIOS’38 JO19-1 13.15 uur 14.30 uur 
In Middelaar    rijden: Sem en Jop 
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UITSLAGEN ZATERDAG 12 NOVEMBER  

De Zwaluw/Hapse B. JO7-5 − VIOS’38 JO7-1   1 - 1 

VIOS’38 JO8-1   − Merselo JO8-1   7 - 2 

Boekel Sport JO10-4JM  − VIOS’38 JO10-1 11 - 3 

Volharding JO11-1   − VIOS’38 JO11-1   1 - 4 

Margriet JO12-1   − Toxandria/VIOS’38 JO12-1 11 - 1 

JVC Cuijk JO13-2   − VIOS’38/Toxandria  JO13-1   6 - 1 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2 − Excellent/SVS/W.B. JO15-2   1 - 2 

Vitesse’08 JO15-4   − Toxandria/VIOS’38 JO15-1   0 - 5 

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

SJO Maasduinen JO17-2  − VIOS’38/Toxandria JO17-2   5 - 1 

Olympia’18 JO17-1   − VIOS’38/Toxandria JO17-1   1 - 4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 26 NOVEMBER  vertrek/aanwezig aanvang 

Olympia JO7-2JM   − VIOS’38 JO7-1JM 08.45 uur 09.30 uur 
In Boxmeer    rijden: Thomas 

VIOS’38 JO8-1   − SVOC’01 JO8-1 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen 

SSS’18 JO10-2JM   − VIOS’38 JO10-1 08.45 uur 09.30 uur 
In Overloon    rijden: Zoë en Tren 

De Zwaluw/Hapse B. JO11-1JM − VIOS’38 JO11-1 08.30 uur 09.30 uur 
In Oeffelt    rijden: Jesse, Rein en Anna  

SIOL JO12-1   − Toxandria/VIOS’38 JO12-1 11.30 uur 12.30 uur 
In katwijk    rijden: Siem 

DAW Schaijk JO13-2JM  − VIOS’38/Toxandria  JO13-1 09.45 uur 11.00 uur 
In Schaijk    rijden: Martijn  

VOW JO15-1JM   −  Toxandria/VIOS’38 JO15-2 10.00 uur 11.30 uur 
Sportpark De Vonders te Zijtaart rijden: Mandy en Stefan  

Juliana Mill JO15-2   − Toxandria/VIOS’38 JO15-1 12.15 uur 13.15 uur 
In Mill    rijden: Maykel en Frej 

ST Hapse B./De Zwaluw MO17-1 − VIOS’38/Toxandria MO17-1 13.15 uur 14.30 uur 
In Haps    rijden: Michelle B. en Floor 

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

ST SV United/BVV’27/EWC’46/Resia JO17-1− VIOS’38/Toxandria JO17-1 13.45 uur 15.00 uur 
In Wanssum    rijden: Anouar, Auke, Tom en Melvin 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1 − Gemert  JO19-4 13.30 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort     rijden: per fiets 
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