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Di 29-11-22 
Di 29-11-22 Sinterklaasavond KVB 
Do 01-12-22 Kienen KBO 
Di 13-12-22 Reanimatie / AED-training EHBO 
Vr 16-12-22  vm. Kerststukjes maken KBO 
Vr 16-12-22 nm. Kerstviering KBO 
Vr 16-12-22 Club van 50 avond VIOS’38 
Di 20-12-22 Kerstmiddag Zonnebloem 
Di 20-12-22 Kerstviering KVB 
Ma 02-01-23 Nieuwjaarsbijeenkomst aanvang 14.00 uur KBO 
Di 03-01-23 Nieuwjaarsborrel en kienen KVB 
Wo 04-01-23 Jaarvergadering Gilde 
Do 05-01-23 Kienen KBO 
Vr 13-01-23 Activiteit JONG Beugen 
Za 14-01-23 Prinsenreceptie De Verkeskop De Verkeskop 
Zo 15-01-23 Voorverkoop kaarten Pronkzitting De Verkeskop 
Wo 18-01-23 Samen koken/eten KBO 
Za 21-01-23 Teerdag Gilde 
Zo 22-01-23 Bliksemactie Carnavalskrant De Verkeskop 
Di 24-01-23 Winterwandeling met erwtensoep en roggebrood  KBO 
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 
Do 02-02-23 Kienen KBO 
Vr 03-02-23 Pronkzitting De Verkeskop 
Za 04-02-23 Pronkzitting De Verkeskop 
Di 07-02-23 Excursie naar Vivara Natuurbeleving KVB 
Wo 15-02-23 Samen koken/eten KBO 
Do 16-02-23 Vrolliebal De Verkeskop 
Vr 17-02-23 Carnavalsmiddag met optreden van Rien Bekkers KBO 
Vr 17-02-23 Open wijnproefavond in MFC, 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 
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Vr 24-02-23 Herringschelllen (21.00u) De Verkeskop 
Do 02-03-23 Kienen KBO 
Di 07-03-23 Jaarvergadering KVB 
Di 14-03-23 Warmte en koude letsels EHBO 
Wo  15-03-23 Samen koken/eten KBO 
Vr 17-03-23 Evaluatievergadering (20.00u) De Verkeskop 
Vr 17-03-23 Activiteit JONG Beugen 
Do 23-03-23 Bowlen KVB 
Vr 24-03-23 Algemene Leden Vergadering KBO   
Vr 31-03-23 Paasbrunch  KBO 
Do 06-04-23 Kienen KBO 
Di 11-04-23 Ernstige verwondingen EHBO 
Di 11-04-23 Kaarten KVB 
Wo 18-04-23 Samen koken/eten KBO 
vr 22-04-23 Dorpsquiz 2e editie  Dorpsquiz Beugen 
Ma 24-04-23 Seniorentoneel uit Mill KBO 
Di 25-04-23 Rondleiding Carmelietenklooster en Nepomukkapel KVB 
Za 29-04-23 H. Mis met na afloop koffie in MFC KBO 
Do 04-05-23 Kienen KBO 
Di 09-05-23 Moederdagviering KVB 
Za 13-05-23 Vrijwilligersbijeenkomst KBO 
Di 16-05-23 EHBO quiz EHBO 
Wo 17-05-23 Samen koken/eten KBO 
Di 23-05-23 Afsluitende fietstocht KVB 
Vr 26-05-23 Busreis KBO 
Do 01-06-23 Kienen KBO 
Vr 09-06-23 Activiteit JONG Beugen 
Za 10-06-23 Boekenmarkt KBO 
Zo 11-06-23 Boekenmarkt KBO 
Wo 21-06-23 Samen koken/eten KBO 
Do 29-06-23 Fietsen KBO 
Do 06-07-23 Kienen KBO 
Vr 14-07-23 Midgetgolf KBO 
Wo 19-07-23 Samen koken/eten KBO 
Do 03-08-23 Kienen KBO 
Wo 16-08-23 Samen koken/eten KBO 
Do 31-08-23 Fietstocht met lunch KBO 
Do 07-09-23 Kienen KBO 
Vr 15-09-23 Activiteit JONG Beugen 
Wo 20-09-23 Samen koken/eten KBO 
Vr 17-11-23 Open wijnproefavond in MFC, NGW-afdeling La Cinquième Patte 
Medio -09-23 Fietsen met bedrijfsbezoek KBO  
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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; Gertruda Verstegen-Thissen 
Koor Cantamus Rijkevoort 
Acoliet G. Verberk 
 
Zaterdag 10 december 19.00 uur H. Mis 

(3e Zondag van de Advent) 
Tien Wientjens en Anna Miggiels; Gertruda Verstegen-Thissen 
Koor Maaslandsglorie 
Acoliet G. Hendriks 
 
Zaterdag 17 december 19.00 uur H. Mis 

(4e Zondag van de Advent) 
Pastoor v.d. Steen 
Koor Samenzang 
Acoliet T. Hendriks 

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.      
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Op zondag 27 november start de Advent, een tijd waarin we 
verwachtingsvol uitzien naar Kerstmis: de (weder)komst van onze 
Verlosser.  Het is ook de periode waarin we onze steun geven en onze 
solidariteit aan hulpbehoevenden tonen. 

Delen smaakt naar meer Het thema van de Adventsactie: delen 
smaakt naar meer. Dit jaar willen we in de parochie de Hospice de 
Cocon ondersteunen met onze bijdrage. De actie is voor het project 

dat ervoor zorgt dat terminaal zieke mensen uit 
de wijde omgeving van Land van Cuijk de juiste 
zorg krijgen. 

Hospice: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
Hospice de Cocon is gevestigd in een mooi 
vrijstaand huis, gelegen in de dorpskern van Sint 
Anthonis, met de kleinschaligheid en intimiteit 
van een woonhuis. Het hospice biedt plaats aan 
vier gasten. Elke gastenkamer is volledig ingericht, 
maar biedt ook de mogelijkheid voor persoonlijke 
spullen. Het meenemen van huisdieren is 
bespreekbaar. Bezoek is, na overleg met de gast, 
altijd welkom. Het hospice heeft een gezamenlijke 
huiskamer, woonkeuken en binnentuin. Er is ook 
een logeerkamer, zodat naasten de mogelijkheid 

hebben om te overnachten. In het hospice is 24 uur per dag iemand 
aanwezig. De komende vier weken van de Advent zal naast ons gebed 
op weg naar Kerstmis ook de vrijwilligers en gasten van de hospice 
kunnen rekenen op onze steun. U kunt dit project steunen door uw 
gave te deponeren in de collectebus achter in de kerk. U kunt uw gift 
ook overmaken op het rekeningnummer van de parochie, 
NL65RABO0155948598 t.n.v. Parochie Maria, Moeder van de Kerk , 
met vermelding Adventsactie 2022.  De Actie loopt van 27 november 
tot en met 24 december. Dank bij voorbaat voor uw financiële gift voor 
de Adventsactie dit jaar.   
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Beste inwoners van Beugen, 
 

De afgelopen twee maanden hebben we in ons schoolgebouw samen 
met u apparaten ingezameld voor de WeCycle actie. Het aantal 
ingeleverde appraten heeft ons verwachtingen overtroffen. Toen de 
grote inleverdozen midden november werden opgehaald telden we er 
zo’n 170 apparaten in! 
We zijn enorm blij met alle bijdrages aan dit geslaagde recycle project.  
 

Het team van Onze Bouwsteen heeft inmiddels als beloning voor elke 
groep een leuk (voor)leesboek uitgezocht. Zij mogen binnenkort de 
leerlingen van Onze Bouwsteen blij maken met deze leuke beloning. 
 

Wij willen u allen bedanken voor uw bijdrage aan WeCycle 2022 en 
hopen u in 2023 weer te zien voor een nieuwe ronde recyclen. 
 

Team Onze Bouwsteen 
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Reminder aanmelden!  
 

Wordt uw kind in 2023 of 2024 3 jaar? 
Dan is het verstandig om uw kind aan te gaan melden bij een school. 
Het is de bedoeling dat uw kind ingeschreven staat, als het 3 jaar is. Als 
u voor onze school kiest, dan kunt u dit kenbaar maken door het stu-
ren van een mail naar dir.onzebouwsteen@optimusonderwijs.nl.  
De rest van de aanmeldprocedure volgt dan. Het is fijn dat we ook on-
ze nieuwe leerlingen mee kunnen nemen in de aankomende tellingen. 
We ontvangen u graag voor een gesprek en rondleiding! 
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Bewaarboekje 
 

In een van de resterende maanden van dit jaar komen wij, als bestuur 
van Seniorenvereniging  KBO Beugen, bij u langs om u persoonlijk ons 
“Bewaarboekje” aan te bieden.  

Hierin staan onder andere de activiteiten vermeld die wij als senioren-
vereniging voor onze leden organiseren.          
Natuurlijk mag u van ons ook een toelichting verwachten en willen wij 
graag uw vragen beantwoorden. 

Uiteraard bieden wij u ook een inschrijfformulier aan om lid te worden 
van Seniorenvereniging KBO Beugen. 

Besluit u om dit jaar nog lid te worden dan bent u voor de resterende 
maanden van 2022 contributievrij. 

Wij hopen hiermee alle 50 plussers in Beugen te bereiken.  Hebben wij 
u gemist of heeft u ons gemist en wilt u meer informatie dan mag u 
altijd contact met ons opnemen via kbobeugen2019@gmail.com             
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Uitslag loterij   
 

Bij de trekking van onze loterij zijn de prijzen gevallen op de volgende 
lotnummers: 
494 – 1201 – 354 – 555 – 28 – 665 – 854 – 642 – 840 – 759 – 841 – 968 
– 1076 – 742 
Heeft u een winnend lot dan mag u de prijs ophalen bij onze 
pennningmeester  Ronald Jaegers, Moerkamp 43. Tel. 06-57133672 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Kerstviering 

Op vrijdag 16 december aanstaande is de  kerstviering van onze 

seniorenvereniging gepland. 

De grote zaal van MFC het Kruispunt wordt sfeervol versierd en we 

hopen dat er weer veel leden aanwezig zullen zijn deze middag. 

Ook zal er weer een stand zijn van onze handwerkgroep zodat u in de 

gelegenheid bent een lekkere warme muts, sokken of iets anders te 

kopen wat de dames hebben gemaakt. 

Wilt u deze kerstviering ook bijwonen, maak dan de eigen bijdrage 

over naar onze penningmeester zodat u bent aangemeld. Verdere 

bijzonderheden staan in de nieuwsbrief. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



 

12 



 

13 



 

14 

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’  
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Overal lawaai in de straten van Beugen. Na een inspecterende blik 

blijken de jongens van IBN uitstekend werk te leveren. Met 4 

gemotoriseerde bladblazers worden alle herfstbladeren op een hoop 

geblazen om daarna door een mega stofzuiger verorberd te worden. 

Hopelijk voldoen, qua gewicht, de bladblazers aan de ARBO normen 

want een versleten rug en tinnitus sluipen als een dief je lichaam 

binnen. Trouwens de straten en trottoirs in Beugen, alsook buiten de 

bebouwde kom, liggen er kwalitatief uitstekend bij. Vlak voor de 

gemeentelijke herindeling heeft men ons dorpse wegennet danig 

gerevitaliseerd. Om trots op te zijn!! Ikzelf geniet fietsend en 

wandelend elke dag van de mooi geplaveide weggetjes.  

Nu het discutabele WK in Quatar wordt gespeeld blijkt dat de 

gemiddelde voetballiefhebber, tegen de verwachting in, de 

wedstrijden toch volgt. Boven 4 miljoen kijkers is geen uitzondering. 

Het ervaart wel anders dan in de zomer. Nu met het soms sombere 

herfstweer en een vroeg invallende schemering is het een prima 

tijdsbesteding voor de sportliefhebber. 11.00u, 14.00u, 17.00u, en 

20.00u , 4 wedstrijden op een dag, het kan niet op. Een WK in 

november en het gedoe om de “one love” armband dreigen de eens zo 

warme Sinterklaasgedachte te verjagen. De schoen zetten en samen 

sinterklaasliedjes zingen worden langzaam aan verleden tijd. Ik 

herinner me nog hoe wij op de lagere school in een lange slinger hand 

in hand over de speelplaats Sint en Piet toezongen. De media laten nu 

al weten dat er een kwart minder Sinterklaaskado’s worden gekocht. 

Uiteraard is dit in de eerste plaats het gevolg van de toenemende  

 

  HERFSTPERIKELEN 



 

19 

inflatie en de verder oplopende prijsstijgingen. Echter het oeroude 

Hollandse kinderfeest wordt elk jaar verder teruggedrongen en beetje 

bij beetje wordt er steeds meer afstand van genomen. Onze 

multiculturele samenleving begint andere prioriteiten te krijgen. Van 

kick out zwarte Piet tot suikerfeest, van ramadan tot excuus aan het 

slavernijverleden. De samenleving raakt ontwricht. Kan het niet 

allemaal eens een beetje eenvoudiger, zo gezegd lekker simpel. Twee 

zeer positieve simpele voorbeelden deze week wil ik er even uitlichten. 

Als eerste de Japanse voetbalploeg en hun supporters. Het kleedlokaal 

en de tribune waar ze tijdens de wedstrijd verbleven zagen er na de 

wedstrijd weer spic en span uit. Dit getuigt van discipline en moraal. 

Maar zeker ook de twee Nederlandse fritesbakkers in de Oekraine. Zij 

bakken nu al een maand lang elke dag frites en frikadellen aldaar voor 

de plaatselijke bewoners. Dit onder erbarmelijke omstandigheden 

terwijl ze ’s nachts moeten slapen in onverlichte hotels zonder 

verwarming. Zulke acties zijn enorm te waarderen en snijden meer 

hout dan dat eeuwige ge betweter bij talkshows in verwarmde studio’s 

met een glas wijn en een schaaltje pinda’s. Refererend aan 

bovengenoemde voorbeelden zou ik zeggen: 

      GEEN WOORDEN MAAR DADEN  
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Kerstconcert Voix Là in het ‘eigen’ Posthuis in Beugen 
 

Voix Là viert op zondag 18 december al een eigen kerstfeestje met een 

stemmig ochtendconcert. Dat doet het koor in de vertrouwde repetitiezaal 

van ‘t Posthuis in Beugen onder leiding van dirigent Wilbert Friederichs.  
 

Kerst is bij Voix Là nooit ‘zo maar’ kerst. Al te voor de hand liggende 

klassiekers worden vermeden of anders wel in een verrassend arrangement 

gegoten. Het koor duikt onbekende parels op terwijl ook liedjes die naar de 

letter van de wet geen kerstliedjes zijn -  maar die wel prachtig in de sfeer en 

de boodschap van het feest passen - voorbij komen. Van Zweeds tot Frans, 

van grappig tot stemmig, van pop tot hymnes… het koor verkent als vanouds 

alle uithoeken van de wereld in diverse genres, talen en stijlen.  
 

Toegang gratis 

Het concert begint op 18 december om 11.00 uur. De toegang is gratis. Wel 

stelt het koor een vrijwillige bijdrage na afloop op prijs: er gaat ‘een pet’ 

rond.  
 

Kijk ook op www.voixlabeugen.nl of op Facebook: voixlabeugen  
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Opening rolstoel- en rollatorvriendelijk konijnenhok op 
Zorgboerderij De Haartse Hoeve!  
  
Vol trots knipte een van de cliënten het rode lint door. Het konijnen-
hok is gemaakt door onze enthousiaste cliënten met hulp van vrijwilli-
ger Gerrit. Het konijnenhok 
is gebouwd zodat de konij-
nen meer vrijheid hebben 
en alle cliënten, ook degene 
met een rolstoel of rollator, 
bij de konijnen kunnen ko-
men.  
 
Nu kunnen de mensen 
heerlijk knuffelen met de 
konijnen. De aanwezigheid van de konijnen geeft de mensen rust. En 
de konijnen zelf? Die genieten volop van hun nieuwe verblijf. Zodra het 

poortje open gaat 
huppelen de dames al 
naar je toe. Geweldig! 
Met dank aan een sub-
sidie. 
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Beste allemaal, 
 

De dagen worden korter en het is "s avonds al vroeg donker. Daarom 
heeft het bestuur van zangkoor "Denna Sang" besloten hun repetities 
m.i.v. maandag 14 november te verschuiven naar de maandagmiddag. 
De leden van buitenaf zijn er heel blij mee! 
Misschien is dit voor degenen die graag zingen maar de avond 
bezwaarlijk vinden net dat duwtje om eens geheel vrijblijvend te 
komen luisteren als wij repeteren. Dat doen wij op maandagmiddag 
van 14.00u.-16.00u. in het Jeugdhuis. Ons repertoire is heel gevarieerd 
van klassiek, jaren-20 muziek tot popmuziek. 
Als je hier iets voor voelt, kun je contact opnemen met Willemien 
Peters 06-8018715. Al onze stemmen van sopraan, mezzo-sopraan en 
alt kunnen wel versterking gebruiken. 
We hopen dat velen van jullie van deze gelegenheid gebruik maken en 
veel plezier beleven aan de repetitie.  
 

Namens de leden van Denna Sang: Rita van Haandel en Els van den 
Hark, voorzitters. 

Denna Sang 
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Hallo dames van de K.V.B 

Dinsdag 13 december hebben wij onze Kerstviering. We 

gaan gezellig en lekker eten bij Het Posthuis. De eigen 

bijdrage voor deze avond is € 15,00  Jullie kunnen 

opgeven tot uiterlijk zondag 4 december bij Betsy of 

Mia. Graag meteen betalen bij opgave. Als er mensen 

zijn die een vegetaries of ander dieet moeten volgen, 

graag meteen bij opgave vermelden. Wij hopen veel dames te mogen 

verwelkomen. 

Groetjes  Het Bestuur. 

——————————————————————————————— 
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Geef uw verbeterpunten voor 
Openbare Ruimte door! 

 

Openbare ruimte?  
De openbare ruimtes zijn alle plekken in ons dorp die voor iedereen 
toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken of speeltuinen.  
 
De gemeente Land van Cuijk heeft de Dorpsraad gevraagd om 
verbeterpunten c.q. wensen voor de openbare ruimte van Beugen aan 
te geven. Het gaat daarbij niet om stoeptegels die verkeerd liggen (die 
kan men gewoon melden bij de gemeente of via de Mijn Gemeente-
app), maar meer om grotere zaken die verbeterd dienen te worden.  
  
Mail ons uw ideeën! 
Denkt u dat er een openbare 
ruimte in ons dorp toe is aan 
verbetering, die de gemeente kan 
uitvoeren? Mail dan de 
dorpsraad. Wij verzamelen alle 
ingediende verzoeken en sturen 
die naar de gemeente. Het College neemt dan een besluit over welke 
wensen uitgevoerd worden. Het indienen is natuurlijk geen garantie 
dat het idee ook uitgevoerd wordt, maar betekent wel dat het op de 
agenda staat. Dus mail naar openbareruimte@beugen.info.  
 
Meer info: https://ons.landvancuijk.nl   

dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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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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Gezellige kerstochtend bij het Jeugdhuis 2022 
 

Het Jeugdhuis organiseert op 18 december een leuke kerstochtend 
met aansluitend een kerstlunch bij het Jeugdhuis. We starten om 10.00 
uur met de activiteiten, rond 12.30 uur start de kerstlunch tot onge-
veer 13.30 uur. Zit jij in groep 1 tm 8 en heb je zin om te komen knut-
selen en daarna een lekkere kerstlunch, meld je dan snel aan! 
 

Er zijn twee activiteiten gepland in de ochtend, het maken van een 
super mooi kerststukje en een kerst-knutsel activiteit. Je mag het 
kerststukje en je kerst-knutsel mee naar huis nemen of bijvoorbeeld 
geven aan iemand die je lief vindt. 
 

Aanmelden 
Er zijn verder geen kosten verbonden aan de kerstochtend. Aanmelden  
kan tot 11 december via de website van het jeugdhuis 
(https://www.jeugdhuisbeugen.nl/) 
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Op Zondag 18 september waren Lambert Essers, Toon, Roberto en 
Lianne Philips naar Oirschot voor het jaarlijkse Federatie toernooi. 
Hier komen de vendeliers, tamboers, klaroenblazers en ruiters uit heel 
Brabant, Noord Limburg en Soest bij elkaar om de strijd aan te gaan. 
Beugen deed met de vendeliers mee. 
Roberto Philips werd in de B-klasse 2e . 
Lambert Essers, Toon, Roberto en Lianne Philips haalden de 1e prijs in 
de klasse vendelen met 3 personen wat een hele prestatie is. 
 

St. Antonius-, St. Sebastianus- en H. Sacramentsgilde te Beugen 

——————————————— 

 
UITBETALING CERTIFICATEN 
 

In 2008 hebben wij een certificatenactie gehouden om onze nieuwe 
kostuums te kunnen bekostigen. Dit jaar zijn de laatste certificaten aan 
de beurt.  
 

Voor dit laatste jaar worden alle certificaten waarvan het nummer 
eindigt op een 0 uitbetaald.  
 

Inmiddels zijn de leden, die bij u een certificaat verkocht hebben, bezig 
om de uitgelote certificaten uit te betalen. Het originele certificaat 
moet dan ingeleverd worden.  
Dus mochten ze nog niet langs zijn gekomen, zoek uw certificaat alvast 
op zodat het gereed ligt als onze leden bij u aan de deur komen. 
Elk volgend jaar wordt er één nummer getrokken en tot betaling 
overgegaan zodat we in 2022 de laatste certificaten kunnen uitbetalen. 
 

René Zelten, secretariaat 
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11 november 2022 Jan Centen bokaal. 
  
Dit jaar was het weer voor de 3e keer dat er gestreden kon worden 
voor de Jan Centen bokaal. 
Tijdens de corona is het in 2020 en 2021 niet doorgegaan. 
Al vroeg op de avond was het al gezellig druk. 
Er hadden zich 13 personen ingeschreven om te strijden voor de 
bokaal. 
Na een spannende strijd was de winnaar bekend. 
1e plaats: Patrick Centen 91 punten 

2e plaats: Marcel Raafs 86  punten 

3e plaats: Theo Groothusen 84 punten 

  
Alle 3 de winnaars gingen met een mooi cadeau naar huis. 
Patrick ging met de wisseltrofee naar huis. Voor hem was het extra 
mooi, omdat dit toernooi ter ere van zijn vader is. 
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Te Koop 

  
Diverse soorten kerstbomen groot en klein. 

  
Nordman, koreana  of een blauwspar. 

  
Ook voor al uw lei, dak of natuurlijke bomen, 

kunt u naar Boomkwekerij Marcel Heiming komen. 

  
Ook voor diverse haag planten en Rhododendrons, 

kunt u bij ons terecht. 

  
Ook op zondag open 

Pinnen mogelijk 

  
Boomkwekerij Marcel Heiming 

Voordtstraat 2 

5835 CH Beugen 

  
Tel: 06-13940775 
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VIOS’38 SENIOREN  
 

uitslagen vrijdag 18 november 
Vitesse’08 35+ - VIOS’38 35+   1 - 1 
Olympia’18 35+ - VIOS’38 35+   0 - 0 
HRC’27 35+ - VIOS’38 35+   0 - 1 
SIOL 35+ - VIOS’38 35+   3 - 0 
 
uitslagen zondag 20 november 
VIOS’38 2 - Astrantia 2   afgelast 
Heijen 1 - VIOS’38 1   4 - 0 
 
uitslagen zondag 27 november 
Vitesse’08 6 - VIOS’38 3  3 - 1 
Lottum-GFC’33 1 - VIOS’38 1   6 - 0 
    
Programma donderdag 1 december 
VIOS’38 2 - Olympia’18 5 aanvang 20.00 uur  
 
Programma vrijdag 2 december in Beugen 
VIOS’38 35+ - Olympia’18 35+ aanvang 19.30 uur 
VIOS’38 35+ - HRC’27 35+  aanvang 20.00 uur 
VIOS’38 35+ - SIOL 35+  aanvang 21.00 uur 
VIOS’38 35+ - Vitesse’08 35+  aanvang 21.30 uur 
 
Programma zondag 4 december 
VIOS’38 3 - SV Milsbeek 3  aanvang 10.30 uur  
VIOS’38 2 - SV Milsbeek 2  aanvang 12.30 uur  
VIOS’38 1 - Merselo 1  aanvang 14.00 uur 
 
Programma zondag 11 december 
VCA 4 - VIOS’38 3 aanvang 13.00 uur 
VCA 3 - VIOS’38 2 aanvang 10.30 uur 
Sambeek 1  - VIOS’38 1  aanvang 14.00 uur 
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UITSLAGEN ZATERDAG 19 NOVEMBER 

VIOS’38 JO7-1    Olympia’18 JO7-2    6 - 3 

Constantia JO8-1JM    VIOS’38 JO8-1JM    3 - 9 

VIOS’38 JO10-1JM    Venhorst JO10-1    4 - 9 

VIOS’38 JO11-1JM    Venray JO11-3JM     4 - 1 

Toxandria/VIOS’38 JO12-1  De Zwaluw VFC JO12-1    4 - 2 

SBC JO15-2    Toxandria/VIOS’38 JO15-2 21 - 0 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  SJO Maasduinen JO15-3JM   8 - 3 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  ST MDOC MO17-1    2 - 3 

VIOS’38/Toxandria JO17-2  ST JVC Cuijk/SIOL JO17-3    2 - 2 

VIOS’38/Toxandria JO17-1  Stiphout Vooruit JO17-1    3 - 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 3 DECEMBER  vertrek/aanwezig aanvang 

SJO Maasduinen JO7-1JM   VIOS’38 JO7-JM 07.45 uur 08.30 uur 
In Afferden     rijden: Mick en Storm 

SIOL JO8-3JM    VIOS’38 JO8-1JM 07.45 uur 08.30 uur 
In Katwijk    rijden: leiders 

VIOS’38 JO10-1JM    Olympia’18 JO10-2JM 09.00 uur 09.30 uur 
In Beugen  

VIOS’38 JO11-1JM    VV Achates JO11-1JM 09.15 uur 10.00 uur 
In Beugen  

OJC Rosmalen JO12-1   Toxandria/VIOS’38 JO12-1 08.30 uur 10.00 uur 
In Rosmalen    rijden: Siem 

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

Toxandria/VIOS’38 JO15-2JM  CITO JO15-1 13.45 uur 14.30 uur 
In Rijkevoort  

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  Gemert JO15-3 12.00 uur 13.00 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  Volharding/Sambeek MO17-1 11.30 uur 12.30 uur 
In Beugen 

VIOS’38/Toxandria JO17-2  Volharding/Sambeek JO17-3 14.15 uur 15.00 uur 
In Beugen  

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

Hapse B./De Zwaluw JO19-1  Toxandria/VIOS’38 JO19-1 13.15 uur 14.30 uur 
In Haps    rijden: Niels en Jesse 
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UITSLAGEN ZATERDAG 26 NOVEMBER  

Olympia JO7-2JM    VIOS’38 JO7-1JM    4 -  4 

VIOS’38 JO8-1    SVOC’01 JO8-1  29 -  2 

SSS’18 JO10-2JM    VIOS’38 JO10-1    3 -  8 

De Zwaluw/Hapse B. JO11-1JM  VIOS’38 JO11-1    3 -10 

DAW Schaijk JO13-2JM   VIOS’38/Toxandria  JO13-1   2 -  3 

VOW JO15-1JM    Toxandria/VIOS’38 JO15-2 22 -  0 

Juliana Mill JO15-2    Toxandria/VIOS’38 JO15-1   1 -  2 

ST Hapse B./De Zwaluw MO17-1 VIOS’38/Toxandria MO17-1    2 -  2 

EGS’20 JO17-2JM    VIOS’38/Toxandria JO17-2    6 -  1 

ST United/BVV’27/EWC’46/Resia JO17-1  VIOS’38/Toxandria JO17-1    1 -  6 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  Gemert  JO19-4    2 -  4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 10 DECEMBER  vertrek/aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO7-JM    SJO Maasduinen JO7-1JM 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen 

VIOS’38 JO8-1JM    SJO Maasduinen JO8-1JM 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen 

SJO Maasduinen JO10-3JM  VIOS’38 JO10-1JM 08.45 uur 09.30 uur 
In Afferden    rijden: Liz en Tren 

SJO Maasduinen JO11-2JM  VIOS’38 JO11-1JM 09.15 uur 10.15 uur 
In Siebengewald    rijden: Fleur, Veerle en Daan 

Toxandria/VIOS’38 JO12-1   Toxandria/VIOS’38 JO12-1 11.30 uur 11.30 uur 
In Rijkevoort    rijden: Catoo 

Juliana Mill JO13-1JM   VIOS’38/Toxandria  JO13-1 09.45 uur 10.45 uur 
In Mill    rijden: Daan en Jens 

Prinses Irene JO15-2JM    Toxandria/VIOS’38 JO15-2 11.30 uur 13.00 uur 
In Nistelrode     rijden: Jules en kai 

UDI’19/CSU JO15-4    Toxandria/VIOS’38 JO15-1 10.15 uur 11.30 uur 
In Uden    rijden: Nathan en Sem 

SSS’18 MO17-1    VIOS’38/Toxandria MO17-1 13.45 uur 15.00 uur 
In Overloon    rijden: Kim, Lotte C. en Lotte V. 

Boekel Sport JO17-3    VIOS’38/Toxandria JO17-2 13.30 uur 14.45 uur 
In Boekel    rijden: Stef en Milan 

SJO Maasduinen JO17-1   VIOS’38/Toxandria JO17-1 13.15 uur 14.30 uur 
In Afferden    rijden: Vigo, Thijmen, Maik en Sil 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  ST JVC Cuijk/SIOL JO19-1 13.30 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort     rijden: per fiets 



 

36   


