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Di.  13-12-22 
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 
Vr 13-01-23 Nieuwjaarsbijeenkomst Zonnebloem 
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 Bliksemaktie Carnavalskrant De Verkeskop 
Di  24-01-23 Winterwandeling  na afloop erwtensoep met roggebrood KBO 
Di 24-01-23 Jaarvergaderring 20.00 uur AVB 
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, 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 
Vr 24-02-23 Herringschelllen (21.00u) De Verkeskop 
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Vr 24-02-23 Herringschelllen (21.00u) De Verkeskop 
Di 28-02-23 Theaterprogramma K’ontour, Kirsten Benschop  AVB 
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 20.00 uuur De Verkeskop 
Vr 17-03-23 Activiteit JONG Beugen 
Do 23-03-23 Bowlen KVB 
Vr  24-03-23 Algemene Leden Vergadering KBO    
Di 28-03-23 Lezing over leer, Babette Peters 20.00u Kruispunt AVB  
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 
Di  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 
Do  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 
Vr 16-09-23 Prinsjesdag CV De Verkeskop 
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 17 december 19.00 uur H. Mis 
(4e Zondag van de Advent) 
Pastoor v.d. Steen; Hanna Venhuizen 
Koor: Samenzang  
Acoliet: T. Hendriks 
 
Vieringen met KERST en Nieuwjaar: 
Zaterdag 24 december om 19.00 uur en zondag 25 december,  
Eerste Kerstdag om 9.00 uur H. Mis 
(Kerstmis) 
Jan Gerrits; Herman Kersten, Mina Groenen en overl. kinderen; Pieter en 
Willem Verdijck; overl. fam. v. Benthum-Ebbers; Tien Peters; Hanna 
Venhuizen; Rieky Verdijck-Schaminee 
Koor: Zaterdag: Carminis 
Acolieten:  Zaterdag: J. Lamers 

      Zondag: W. Schaminee 
 
Zaterdag 31 december 19.00 uur H. Mis 
(Oudjaarsavond) 
Nelly Graat-Gijsbers en overl. fam.; Hanna Venhuizen 
 
Zondag 1 januari (Nieuwjaarsdag) GEEN H. Mis 
 
Kerststal bezichtigen. 

Op Eerste Kerstdag zal er gelegenheid zijn om de Kerststal te komen 

bekijken, die zoals elk jaar weer met veel zorg en toewijding door de 

vrijwilligers is opgebouwd.   

Openingstijden: Tussen 13.00 uur en 16.00 uur. 
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Op 6 december j.l. is Hanna Venhuizen op 89 jarige leeftijd overleden 
in verpleeghuis St. Anna te Boxmeer. 
Na het grootste deel van haar leven doorgebracht te hebben op de 
Graafsedijk heeft ze het laatste anderhalf jaar, na een val thuis, in  
St. Anna gewoond. 
Haar leven in Beugen heeft in het teken gestaan van zorg voor haar 
broers Wim en Koos. 
We hebben haar 13 december begraven bij haar ouders en broer Wim 
op het kerkhof in Beugen. 
 
Familie Venhuizen. 
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Beste inwoners…. 
 

Het jaar 2022 zit er bijna op. 
De Zonnebloem  Beugen bedankt iedereen, 
die het afgelopen jaar, de Zonnebloem een 
warm hart toedroeg! 
Het was fijn om, buiten de huisbezoeken, ook weer gezel-
lige middagen te kunnen organiseren voor onze gasten.  
 

Het bestuur en de vrijwilligers wensen u liefdevolle kerstdagen en een geluk-
kig én vooral een gezond 2023.  

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 
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 06-80187615. 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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VERWARMING IN DE KERK 
 
Beste parochianen, 
 
Met de winter in aantocht en de stijgende energieprijzen ziet het paro-
chiebestuur, in overleg met de deelparochieraden, zich genoodzaakt 
zuinig te zijn in het verwarmen van de kerken.De parochianen wordt 
gevraagd warm gekleed naar de kerk te komen de komende periode, 
waarin we de kerk minimaal verwarmen om de grootste kou buiten te 
houden. In januari 2023 gaan we zeker vier keer zoveel betalen in het 
nieuwe energiecontract voor gas. Dit houdt in dat de temperatuur in 
de kerk standaard op 7°C ingesteld staat.  
Bij druk bezochte vieringen zoals met Kerstmis wordt in de kerk dit jaar 
de grootste kou er even uit gestookt. Vanaf 1 januari 2023 komt er een 
extra energietoeslag voor bijzondere vieringen zoals een uitvaart en 
huwelijk. Dit geldt tevens voor het gebruik van het kerkgebouw voor 
een muziekuitvoering door een koor/harmonie. 
 
Wij vertrouwen op uw begrip voor deze maatregel. 
 
Deelparochieraad Beugen. 
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HIDDEN FLOWERS, DOCUMENTAIRE OVER HET WERK VAN 

HARRY TULLEMANS 

Op woensdag 30 november hebben we in de grote zaal van het MFC in 

Beugen gekeken naar de documentaire Hidden Flowers. Deze docu-

mentaire is gemaakt door Nelleke Dinnissen en Paul van Laere en gaat 

over het werk van pastor Harry Tullemans in Oeganda. 

  

25 Jaar geleden heeft hij daar een school opgericht voor dove kin-

deren. Dove kinderen en ook kinderen met handicaps worden in som-

mige Afrikaanse landen slecht behandeld. Ze worden niet geaccep-

teerd en verstoten, soms zelfs door hun eigen ouders. Harry was des-

tijds als missionaris werkzaam in Oeganda. Tijdens een van zijn huisbe-

zoeken trof hij twee dove kinderen aan, weggestopt in een hoekje van 

de hut. Dat ging hem zo aan het hart dat hij daar iets voor wilde doen. 

Met deze twee kinderen is hij zijn missie begonnen en inmiddels is er 

een school voor 200 kinderen. Vanuit de verre omtrek komen er kin-

deren naar deze school. Het belangrijkste wat ze hier leren is dat ze 

niet de enige zijn met zo’n handicap, dat ze er mogen zijn met hun 

doofheid. Ze leren contact leggen met andere kinderen en met volwas-

senen (docenten/begeleiders) door het aanleren van gebarentaal.  



 

11 

Dat haalt de kinderen uit hun isolement. Omdat de kinderen van hein-

de en ver komen, moeten ze intern. De school heeft dus niet alleen de 

zorg voor het schoolgebouw, de leerkrachten en het lesmateriaal maar 

ook voor voeding en slaapgelegenheden. Er is nauwelijks geld vanuit 

de overheid dus de school moet het hoofdzakelijk hebben van donaties 

en de ouders moeten een bijdrage doen voor zover ze dat kunnen. De 

‘Mulago school for the deaf’ maakt echt het verschil voor deze dove 

kinderen. Door de documentaire is de situatie van de dove kinderen 

ook in beeld gekomen bij de overheid. Dat is positief. Maar Harry heeft 

nog veel meer dromen. Hij zou graag zien dat de wereld van de dove 

contact maakt met de wereld van de horende. Wat er nu moet worden 

ontwikkeld is vervolgonderwijs voor de kinderen die van de lagere 

school komen. Zodat ze een vak kunnen leren, de kost kunnen verdie-

nen en voor zichzelf kunnen opkomen.  

De middag was georganiseerd door de KBO en de deelparochieraad 

van Beugen. Er was veel belangstelling voor deze mooie en indrukwek-

kende documentaire. Na afloop hebben we nog een tijdje nagepraat 

over de moeilijkheden daar maar ook over de positieve ontwikkelingen 

die er zeker zijn. Een middag die zeer de moeite  
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Bestuur seniorenvereniging 

KBO Beugen 

wenst u allen 

Fijne Kerstdagen  

en 

een Voorspoedig 2023 
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Overweegt u lid te worden van 

seniorenvereniging KBO Beugen. 

 
De volgende reden zou voor u van belang kunnen zijn. 

Het bestuur vindt het belangrijk dat u veilig aan het verkeer kunt 

deelnemen.  Denk in deze tijd dat het vroeg donker is om een hesje 

aan te doen als u bv de hond gaat uitlaten zodat u gezien wordt 

Na overleg met Rob’s Tweewielers, Stationsweg 16 en Gérard Kocken 

Tweewielers, Steenstraat 35 kunnen we u melden dat u op vertoon 

van uw ledenpas KBO Beugen een korting krijgt van 10% bij de 

aankoop van een fietshelm en/of een 

fietsspiegel. 

De korting geldt niet op eventuele 

aanbiedingen. Doe er uw voordeel mee! 

 
Op vertoon van uw ledenpas krijgt u bij meer ondernemers korting. 

Vraag ernaar!  

 

Beste Info lezers, 

De laatste Info van 2022 zal bezorgd worden op 

woensdag 28 december, uiterlijk op donderdag 29 

december, dit ivm kerst. Copy kan ingeleverd worden 

tot dinsdag  27 december 9.00 uur op 

beugeninfo@gmail.com. 

Ook in 2023 zal de Info 2 wekelijks verschijnen in de even weken. 

——————————————————————————
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Kinderen uit Beugen aan het woord 

Stel jezelf maar voor:  
Hoi, ik ben Lisa Daanen. Ik ben 7 jaar en zit 
in groep 4. Mijn papa en  
mama zijn Thijn en Leonie Daanen, en mijn 
zus is Mila Daanen. En samen met onze 
kipjes en kanariepieten wonen wij in 
Beugen. 
 
Wat vind jij het leukste om te doen?  
Op de IPad filmpjes kijken en op de 
speelkamer een huis maken en in spelen. 
 
Wat zou je willen worden? Ken je iemand die dat nu al doet? 
Ik wil het liefste juf worden, net als juf Stella.  
 
Welk eten vind jij lekker? En welk eten lust jij niet? 
Het lekkerste vind ik pannenkoeken en poffertjes. Het vieste vind ik 
asperges. 
 
Wat vind jij leuk op televisie of You Tube? Welke muziek vind jij leuk?  
Op de tv kijk ik graag naar sprookjes films, Rox en de regels van Floor en 
natuurlijk het Sinterklaasjournaal. Op youtube kijk ik het liefst naar 
grappige filmpjes en knutselfilmpjes. En ik houd heel erg van muziek,  
zoals klop-klop en top 40 muziek.  
 
Wat vind jij leuk in Beugen? 
Ik vind de carnaval heel leuk en zit sinds kort bij de minidansgarde. De 
kermis vind ik ook heel erg leuk. En ook halloween bij het jeugdhuis was 
heel erg leuk, want wij hadden gewonnen! 
 
Wie wil jij voordragen voor de volgende keer? 
De volgende die het stukje mag schrijven is mijn oude buurmeisje  
Suus de Jong uit groep 2. 
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Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen 
 

Zaterdag 24-12 
Uitsluitend geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur voor het afhalen van 

uw broodbestelling. 
Deze ochtend kunnen uw bestellingen eventueel ook bezorgd worden. 

(potdulleme wa hendig.) 
 

Eerste en tweede kerstdag zijn wij gesloten. 
(Dan zitten we zelf ook lekker aan de kalkoen.) 

 
31-12 geopend tot 19.00 uur. 
(Personeel moet nog op stap.) 

 
01-01 geopend van 16.00 uur tot 20.00 uur. 

(Dan hebben we de slaap wel weer uit.) 
 

Bij deze wensen wij u alvast hele fijne feestdagen toe 
en willen wij jullie allen danken voor het 

vertrouwen en de klandizie het afgelopen jaar. 
Op naar een kei goed 2023 voor iedereen. 

(En dat er maar veul friet gegeten mag worden in 2023) 
 

John, Daisy, Bas, Lynn en de rest van de bups. 
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Extra bestellijst kerst 
i.v.m. de kerst drukte bij onze bakker de Haas uit Haps,  

kunnen wij tot uiterlijk dinsdagavond 20-12  
deze extra kerst artikelen doorgeven. 

De reguliere bestellijst kan ingeleverd worden t/m donderdag 22-12. 
 

24-12 tussen 9.00 uur en 12.00 uur. 
Ophalen/thuisbezorgd 

 
Naam:                             Adres:                                    telefoonnr.: 
 
Aantal                                                             

- 4 van Oijen worstenbroodjes € 5,50 

- 10 van Oijen worstenbroodjes € 12,95 

- Chocolade stol 550 gram € 9,99 

- Kerststol 800 gram € 8,99 

- Luxe kerststol met noten 1000 gram € 12,75 

- Mini stolletjes met noot per stuk € 2,50 

- Luxe kerststaaf € 6,99 

- Luxe kerstkrans € 12,99 

- Luxe kerstvlaai Engeltjesvlaai € 14,99 

Bestellijst kan bij ons in de brievenbus, afgegeven worden in de 
winkel of telefonisch doorgebeld worden naar 0485-361261 
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Bestellijst 

Voor 14.00 besteld dan is het de dag er na vers 
bij ons af te halen. Besteld u eenvoudig 

doormiddel van deze lijst bij ons in te leveren of 
bel uw bestelling door op 0485 36 12 61  

 

Onze openingstijden zijn: van don. t/m zon. van 11.30 uur tot 20.00 uur. 
Kijk eens op www.vanoijenbeugen.nl voor ons gebak lijstje met foto’s. 

 

Naam:                                      telefoonnr.:                         ophaaldatum: 
Grootbrood € A Kleinbrood € A 

      

3 broden naar keuze € 9,50   10 witte puntbroodjes 4,45  

   6 witte puntbroodjes 2,75  

Waldkorn 3,55  10 witte bollen 4,30  

Dubbel donker zonnebloem 3,55  6 witte bollen 2,60  

Vikorn  3,55  6 tarwe bollen 2,65  

Maisbrood  3,55  4 krenten bollen 2,40  

Boeren mais 3,55  8 mini krenten bollen 4,30  

Boeren granen zonnepit 3,55  4 muesli bollen 2,85  

Boeren donker 3,55  6 waldkorn bollen 3,25  

Het beste brood (erg lekker) 3,55  5 mini bol gesorteerd 2,15  

Kandijbrood 400 gr. 3,35  Pistolet wit (van Oijen) 0,85  

Krentenbrood half 3,45  Pistolet bruin (van Oijen) 0,85  

Muesli brood 400 gr. 3,85  Brabants roggebrood  2,50  

Fries suikerbrood 3,65  Roggeknar  2,80  

      

3 broden naar keuze € 7,95   Worstenbroodje van Oijen   

   10 stuks  12,95  

Tarvomout brood 2,99  4 stuks 5,50  

Veredeld witbrood 2,85     

Fijn volkoren 2,95  Schnittes & slofjes 4 p.   

Grof volkoren 3,05  Mokka schnitte 7,99  

Tarwebrood 2,85  Slagroom schnitte 7,99  

Boeren tarwe 2,85  Vruchten slof 8,85  

Vloerbrood wit tijger 2,99  Taarten   

Vloerbrood wit sesam 2,95  Slagroomtaart 6-8 p. rond 14,99  

Vloerbrood wit blank 2,85  Slagroomtaart 12 p.  20,99  

Vloerbrood tarwe tijger 2,99  Slagroomtaart 16 p.  28,50  

Casino wit (rond/vierkant) 2,99  Appeltaart  17,75  

Koolhydraat arm br. 400 gr. 3,15  Appeltaart met slagroom 20,35  

 

Gebakjes  € A Vlaaien met wener bodem  A 

Hazelnootschuim gebakje 2,55  Appel noten  17,50  

Bossche bol 2,60  Aardbeien bavarois 17,75  

Appelpunt 2,30  Hazelnootschuim 17,75  

Appelpunt met slagroom 2,70  Monchou kersen 19,15  

Aardbeien bavaroise punt 2,50  Vruchten 17,99  

Bananensoes  2,60  Chocolade 17,35  

Slagroomgebakje kapsel 2,55  Slagroom 16,65  

Tompouce 1,99     

Rondo mango 2,85  Limburgse vlaaien   

Rondo ananas 2,85  Appel raster 10,75  

Rondo chocolade 2,85  Appel kruimel 10,75  

Rondo bosvruchten 2,85  Kersen raster 10,75  

Abrikozen gebakje 2,55  Abrikozen raster 10,75  

Appelgebakje 2,55  Roomkruimel 10,75  

Kersen gebakje 2,55  Pruimenvlaai raster 10,75  

Luxe gebakje kersen kaneel 2,85  Advocaat  16,00  

Luxe gebakje mango 2,85  Rijste, Kersen en slagroom 15,75  

Luxe gebakje chocolade 2,85  Rijste met slagroom   

Luxe gebakje karamel 2,85  Rijste naturel 10,75  

Petit fours wener vanaf 8 st. 1,65  Kruisbessen schuim 15,00  

Petit fours luxe vanaf 8 st. 2,25  Zwitserse room 15,25  

Roomcroissant 1,95  Yoghurt bosvruchten 13,45  

Roombroodje  1,85  Stroopwafel bavarois 17,95  

Glutenvrij & lactose-arm   Abrikozen speciaal 17,95  

Chocolade gebakje 4,29  Kersen speciaal 17,95  

Aardbeien gebakje 4,29  Stoofpeer kaneel 15,50  

Suikerarm   Open bosvruchten 13,95  

Aardbeien bav. gebakje 2,60  Open abrikoos 13,95  

   Open kersen 13,95  

Vlaaien met krokante bodem      

Advocaat speciaal 18,90     

Mont Blanc  18,90  Slagroom op uw vlaai 2,70  

Tompouce  17,75     

Abrikozen speciaal 19,25     

Kersen speciaal 19,25  Vlaaien gesneden p.s. 1,00  

Open kersen  15,25     

Open abrikoos  15,25     

Open bosvruchten  15,25     
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Bestellijst 

Voor 14.00 besteld dan is het de dag er na vers 
bij ons af te halen. Besteld u eenvoudig 

doormiddel van deze lijst bij ons in te leveren of 
bel uw bestelling door op 0485 36 12 61  

 

Onze openingstijden zijn: van don. t/m zon. van 11.30 uur tot 20.00 uur. 
Kijk eens op www.vanoijenbeugen.nl voor ons gebak lijstje met foto’s. 

 

Naam:                                      telefoonnr.:                         ophaaldatum: 
Grootbrood € A Kleinbrood € A 

      

3 broden naar keuze € 9,50   10 witte puntbroodjes 4,45  

   6 witte puntbroodjes 2,75  

Waldkorn 3,55  10 witte bollen 4,30  

Dubbel donker zonnebloem 3,55  6 witte bollen 2,60  

Vikorn  3,55  6 tarwe bollen 2,65  

Maisbrood  3,55  4 krenten bollen 2,40  

Boeren mais 3,55  8 mini krenten bollen 4,30  

Boeren granen zonnepit 3,55  4 muesli bollen 2,85  

Boeren donker 3,55  6 waldkorn bollen 3,25  

Het beste brood (erg lekker) 3,55  5 mini bol gesorteerd 2,15  

Kandijbrood 400 gr. 3,35  Pistolet wit (van Oijen) 0,85  

Krentenbrood half 3,45  Pistolet bruin (van Oijen) 0,85  

Muesli brood 400 gr. 3,85  Brabants roggebrood  2,50  

Fries suikerbrood 3,65  Roggeknar  2,80  

      

3 broden naar keuze € 7,95   Worstenbroodje van Oijen   

   10 stuks  12,95  

Tarvomout brood 2,99  4 stuks 5,50  

Veredeld witbrood 2,85     

Fijn volkoren 2,95  Schnittes & slofjes 4 p.   

Grof volkoren 3,05  Mokka schnitte 7,99  

Tarwebrood 2,85  Slagroom schnitte 7,99  

Boeren tarwe 2,85  Vruchten slof 8,85  

Vloerbrood wit tijger 2,99  Taarten   

Vloerbrood wit sesam 2,95  Slagroomtaart 6-8 p. rond 14,99  

Vloerbrood wit blank 2,85  Slagroomtaart 12 p.  20,99  

Vloerbrood tarwe tijger 2,99  Slagroomtaart 16 p.  28,50  

Casino wit (rond/vierkant) 2,99  Appeltaart  17,75  

Koolhydraat arm br. 400 gr. 3,15  Appeltaart met slagroom 20,35  

 

Gebakjes  € A Vlaaien met wener bodem  A 

Hazelnootschuim gebakje 2,55  Appel noten  17,50  

Bossche bol 2,60  Aardbeien bavarois 17,75  

Appelpunt 2,30  Hazelnootschuim 17,75  

Appelpunt met slagroom 2,70  Monchou kersen 19,15  

Aardbeien bavaroise punt 2,50  Vruchten 17,99  

Bananensoes  2,60  Chocolade 17,35  

Slagroomgebakje kapsel 2,55  Slagroom 16,65  

Tompouce 1,99     

Rondo mango 2,85  Limburgse vlaaien   

Rondo ananas 2,85  Appel raster 10,75  

Rondo chocolade 2,85  Appel kruimel 10,75  

Rondo bosvruchten 2,85  Kersen raster 10,75  

Abrikozen gebakje 2,55  Abrikozen raster 10,75  

Appelgebakje 2,55  Roomkruimel 10,75  

Kersen gebakje 2,55  Pruimenvlaai raster 10,75  

Luxe gebakje kersen kaneel 2,85  Advocaat  16,00  

Luxe gebakje mango 2,85  Rijste, Kersen en slagroom 15,75  

Luxe gebakje chocolade 2,85  Rijste met slagroom   

Luxe gebakje karamel 2,85  Rijste naturel 10,75  

Petit fours wener vanaf 8 st. 1,65  Kruisbessen schuim 15,00  

Petit fours luxe vanaf 8 st. 2,25  Zwitserse room 15,25  

Roomcroissant 1,95  Yoghurt bosvruchten 13,45  

Roombroodje  1,85  Stroopwafel bavarois 17,95  

Glutenvrij & lactose-arm   Abrikozen speciaal 17,95  

Chocolade gebakje 4,29  Kersen speciaal 17,95  

Aardbeien gebakje 4,29  Stoofpeer kaneel 15,50  

Suikerarm   Open bosvruchten 13,95  

Aardbeien bav. gebakje 2,60  Open abrikoos 13,95  

   Open kersen 13,95  

Vlaaien met krokante bodem      

Advocaat speciaal 18,90     

Mont Blanc  18,90  Slagroom op uw vlaai 2,70  

Tompouce  17,75     

Abrikozen speciaal 19,25     

Kersen speciaal 19,25  Vlaaien gesneden p.s. 1,00  

Open kersen  15,25     

Open abrikoos  15,25     

Open bosvruchten  15,25     
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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 



 

23 

 

    

 

Het Omstreden WK voetbal in Qatar is voor de fanatieke oranje 
supporter voorbij. Het ultieme gecreëerde spanningsveld eindigde 
afgelopen vrijdag na de strafschoppenreeks in een trieste deceptie. 

Het spanningsveld werd niet opgeklopt door mooi voetbal maar door 
onze zonnekoning Louis. Met een extreem gevoel van 
zelfingenomenheid  liep hij de persconferenties binnen en benoemde 
hij zichzelf bijna goddelijk. Hij kuste enkele van zijn discipelen, lees 
spelers, en veroordeelt journalisten die in zijn ogen altijd de verkeerde 
vragen stellen. Vanuit een 2 – 0 achterstand zorgde zijn 2e keus voor 
een wonder. Zonder zijn tactiek werd er opeens wel gevoetbald. Het 
wonder duurde echter maar een klein uurtje. Louis is nu dus weer een 
gewoon mens en zal wel bij zijn Truus gaan uithuilen. Het WK gaat nog 
een weekje verder zonder oranje. Voor velen geen oranje koorts meer 
maar een leegte…………………………………………………………………………………!! 
Langzaam aan komen de door het voetbal verdrongen 
maatschappelijke problemen weer bovendrijven. Onderwerpen als het 
migrantenprobleem, de energieprijzen, het gedoe rond het 
slavernijverleden en de Oekraine oorlog staan weer bovenaan op de 
talkshowlijsten. Maar ook de feestmaand december is weer in volle 
gang. We proberen  met z’n allen ons dorp om te toveren in warme 
kerstsfeer. De sierlijke verlichting pronkt in veel voortuintjes . Ook de 
kerstbomenverkoper aan de Voortstraat doet erg goede zaken. 
Iedereen heeft klaarblijkelijk toch behoefte aan warmte, licht en 
geborgenheid in deze donkere dagen. Als we een beetje geluk hebben 
zet de vorst de komende week door en kan er op de Vilt lekker 
geschaatst worden. Laat het ouderwetse winters gevoel maar weer 
komen.  Winterpret voor het hele gezin. Met de dichtgevroren Vilt en 
daarbij een Koek en Zopie  kraam zijn wij toch een trekpleister voor de 
hele regio. 

 

  LOUIS,  EEN GEWOON MENS 



 

24 

 

ENERGIE CAFÉ BEUGEN 
 
Energie, energie, het lijkt wel of we het nergens anders meer over hebben. 

Maar ja, het raakt ons allemaal. De energierekening 

wordt maar hoger en hoger, waar gaat dat heen denken 

we wel eens. Maar hoe dan ook de prijs voor onze 

energie en onze welvaart zal de komende jaren nog veel 

meer stijgen. Ook moeten we denken aan ons milieu, 

daarom moeten we met z’n allen minder energie gaan gebruiken. 

Moeten we dan maar afwachten? Nee, zeker niet. Er zijn vele mogelijkheden 

om het verbruik te verminderen en op die manier het milieu en onze 

portemonnee te sparen. 

We kunnen in en om onze woning veel doen, Velen van ons wonen in oudere 

huizen die (nog) niet optimaal geïsoleerd zijn en investeren in bijvoorbeeld 

een warmtepomp of zonnepanelen. Maar voor velen van ons en voor de 

huurders onder ons is dat om allerlei redenen niet haalbaar. 

Maar we kunnen zeer eenvoudig een aantal kleine dingen zelf doen, 

waarmee ons comfort op peil blijft en onze energierekening 

zal dalen. 

Energie café: 

De dorpsraad heeft samen met de KBO het initiatief 

genomen om in Beugen een energiecafé te organiseren. De 

voorlichting wordt uitgevoerd door deskundigen van de gemeente, wij treden 

op als facilitator. 

Deze avond zal 23 januari worden gehouden in ons MFC, wij zullen u tijdig 

verder informeren. Wij hopen natuurlijk dat vele inwoners deze bijeenkomst 

komen bezoeken.  
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Tijdens dit energiecafé vertelt een onafhankelijk adviseur welke maatregelen 

u kunt nemen om uw huis te verduurzamen, om zo op elektriciteit, gas en 

geld te besparen. U krijgt inzicht in de verschillende stappen die gezet 

kunnen worden om naar een energie neutrale en aardgas vrije woning toe te 

werken. Antwoorden op allerlei verduurzaming vragen 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. 

Binnen onze gemeente wordt er actief gewerkt aan verduurzaming van vele 

zaken. Bekijk de website eens. Op deze website vind u veel informatie over 

energie. U vind er info over de energie spreekuren, over adviezen, over 

subsidiemogelijkheden. 

Energie bespaar coach: 

Naast de energie cafés die georganiseerd worden zijn er 

ook  energie bespaar coaches die u kunt vragen. U kunt 

via de website uzelf aanmelden. Er komt dan een energie 

bespaar coach bij u op bezoek. Deze coach is een 

opgeleide deskundige vrijwilliger die geheel gratis een 

scan uit komt voeren.  

De adviezen van deze energie bespaar coach ontvangt u in een keurig 

rapport. Hierna kunt u aan de slag. Deze energiecoach komt met allerlei 

kleine tips die niet veel geld kosten en gemakkelijk uit te voeren zijn. Deze 

coach zal niet adviseren om grote investeringen te doen, het zijn kleine 

eenvoudige zaken waarmee u al direct veel kunt besparen.  

Hebt u nu al vragen met betrekking tot energie, mail dan naar: 

Marte Nielen: duurzaamheid@beugen.info 

Henk Roeffen: henk@energiebespaarcoach.landvancuijk.nl 

www.brabantwoontslim.nl/land-van-cuijk 
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De laatste weken van het jaar zijn ingegaan.  
 
Kerstdagen: GESLOTEN  van 24 tot en met 26 
december.  
Oudejaarsdag:  OPEN van 16.30-19.30 u. 
Nieuwjaarsdag: GESLOTEN. 
 

27, 28, 29, 30 december en vanaf 2 januari gelden de normale 
openingstijden.  
 
Wij wensen iedereen hele fijne Feestdagen toe en alle goeds voor 2023. 
 
Tot ziens,  Frank en  Anny 



 

28 



 

29 



 

30 



 

31 



 

32 



 

33 



 

34 

Vanaf dinsdag 27 december meldlijn 

vuurwerkoverlast geopend 
 
Ook tijdens de komende jaarwisseling 

treden politie, Openbaar Ministerie, het Bureau Halt en de gemeente Land 

van Cuijk op tegen vuurwerkoverlast. Iedereen kan vuurwerkoverlast 

melden via het speciale telefoonnummer: 06-13662347. De buitengewone 

opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente kunnen op deze manier 

snel reageren op een melding.  
 
De meldlijn is bereikbaar van dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 

december tussen 14.00 en 22.00 uur. Op zaterdag 31 december is de meldlijn 

bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden is het nummer van 

de regionale politie bereikbaar onder het telefoonnummer: 0900 – 8844. 
 
Proces-verbaal bij bezit illegaal vuurwerk 

De Politie maakt direct een proces-verbaal op bij het in het bezit hebben van 

illegaal vuurwerk. De afhandeling vindt plaats via het Openbaar Ministerie. 

Jeugdige overtreders in de leeftijd van 12 tot 18 jaar krijgen een verwijzing 

naar het bureau Halt.  
 
Melden opslag vuurwerk 

Politie en gemeente controleren ook streng op de opslag van vuurwerk. 

Onrechtmatige opslag levert grote risico’s op voor de woonomgeving. De 

opslag van vuurwerk moet voldoen aan strenge veiligheidseisen en is alleen 

toegestaan met vergunning. Heeft u het vermoeden van de opslag van 

vuurwerk in uw omgeving, dan kunt u dat melden via de speciale meldlijn of 

bij de politie. Melden kan ook anoniem bij Misdaad Anoniem via telefoon: 

0800 – 7000. 
 

Energietoeslag voor lage inkomens  

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Gezinnen met een laag inkomen 

krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Met een inkomen tot 

120% van de bijstandsnorm heeft u over 2022 recht op energietoeslag van  

€ 1.300. Heeft u deze nog niet aangevraagd? Dit kan nog tot en met 31 

januari 2023.  
 
Kijkt u voor meer informatie en voor het aanvragen op 

www.gemeentelandvancuijk.nl/energietoeslag 
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Collectieve Zorgverzekering 

Heb je een laag inkomen? Dan kun je misschien gebruik maken van de 

collectieve zorgverzekering bij VGZ. Tot 31 december 2022 kun je je 

aanmelden voor het Gemeentepakket 2023. Je kunt altijd meedoen, 

ongeacht jouw gezondheid. 
 
Voor lage inkomens 

Heb je een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm? En heb je 

niet te veel vermogen? Dan kun je gebruik maken van de collectieve 

zorgverzekering via de gemeente. Wij bieden het VGZ gemeentepakket. Als je 

hiervan gebruik maakt draagt de gemeente maandelijks bij in de premie van 

de zorgverzekering. 
 
Aanmelden 

Aanmelden doe je digitaal via: 

www.vgz.nl/zorgverzekering/gemeenten/landvancuijk.   

Bel met vragen met de frontoffice van het Sociaal Domein op  

(0485) 85 44 44. of mail naar 

inkomensondersteuning@landvancuijk.nl.  

Of kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen  
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Winterprogramma VIOS ’38 jeugd 2022/2023 

 
31 december: ZAALVOETBAL in Oeffelt en Beugen (zie 
website) 

*09:00-10:30 uur: JO7-1/2 en JO8-1 in BEUGEN 
*09:00-10:00 uur: JO10-1/JO11-1 * 13:00-13:45 uur: MO17 
*10:00-10:45 uur: JO12  * 13:45-14:30 uur: JO17-2 
*10:45-11:30 uur: JO13-1  * 13:00-13:45 uur: MO17 
*11:30-12:15 uur: JO15-2  * 14:30-15:15 uur: JO17-1 
*12:15-13:00 uur: JO15-1  * 15:15-16:00 uur: JO19 

 
(Afmelden bij leiders, die regelen zelf ook vervoer e.d.) 

7 januari: SPELLENMORGEN (jongere VIOS’38 jeugd). 
 Toxandria heeft ander programma voor JO7 t/m JO11  

o ’s morgens 10:00-11:45 uur: JO7 - JO8 - JO10  
 
7 januari: FIFA TOERNOOI (oudere jeugd)  

o ’s middags 12:30-14:30 uur:  
JO11 - JO12 - JO13  

o ’s middags 14:30-16:30 uur: 
JO15 - MO17 - JO17 - JO19 
 
Aanmelden voor 4 januari via E-mail naar: 
wintervios38@hotmail.com 
 

14 januari: ZAALVOETBAL 
8:30-10:00u. JO7-1/2 in Slaterthal te Beugen 

 
14 januari: SPEEDSOCCER in toernooivorm in Goch.  
 Leiders regelen zelf vervoer voor hun team. 

o 9:00-10:15 uur: JO8-1 & JO8-2 & JO9-1 & JO9-2   
o 10:15-11:35 uur: JO10 & JO11-1 & JO11-2 
o 11:35-12:55 uur: JO12 & JO13-1 
o 12:55-14:15 uur: JO15-1 & JO15-2 
o 14:15-15:35 uur: JO17-2 & MO17 
o 15:35-17:00 uur: JO17-1 & JO19-1 
afmelden (met reden) bij wintervios38@hotmail.com 
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UITSLAGEN ZATERDAG 3 DECEMBER 

SJO Maasduinen JO7-1JM   VIOS’38 JO7-JM   3 -  2 

SIOL JO8-3JM    VIOS’38 JO8-1JM   3 -  7 

VIOS’38 JO10-1JM    Olympia’18 JO10-2JM   2 -10 

VIOS’38 JO11-1JM    VV Achates JO11-1JM   3 -  3 

OJC Rosmalen JO12-1   Toxandria/VIOS’38 JO12-1   3 -  5 

VIOS’38/Toxandria JO13-1JM  Volharding/Sambeek JO13-2   1 -  2 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  Gemert JO15-3 13 -  0 

VIOS’38/Toxandria JO17-2  Volharding/Sambeek JO17-3   1 -  6 

VIOS’38/Toxandria JO17-1  Gemert JO17-1   6 -  0 

Hapse B./De Zwaluw JO19-1  Toxandria/VIOS’38 JO19-1   1 -  7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UITSLAGEN ZATERDAG 10 DECEMBER 

VIOS’38 JO8-1JM    SJO Maasduinen JO8-1JM   9 -  2 

SJO Maasduinen JO10-3JM  VIOS’38 JO10-1JM 10 -  5 

SJO Maasduinen JO11-2JM  VIOS’38 JO11-1JM   1 -  3 

Toxandria/VIOS’38 JO12-1  SV BLC JO12-1   4 -  4 

Juliana Mill JO13-1JM   VIOS’38/Toxandria  JO13-1 12 -  0 

Prinses Irene JO15-2JM    Toxandria/VIOS’38 JO15-2   4 -  0 

SSS’18 MO17-1    VIOS’38/Toxandria MO17-1   1  -  2 
SJO Maasduinen JO17-1   VIOS’38/Toxandria JO17-1   0 -  5 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  ST JVC Cuijk/SIOL JO19-1   3 -  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA WOENSDAG 14 DECEMBER  vertrek/aanwezig aanvang 

Boekel Sport JO17-3   VIOS’38/Toxandria JO17-2 18.15 uur 19.30 uur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 17 DECEMBER  vertrek/aanwezig aanvang 
VIOS’38/Toxandria  JO13-1  Constantia/Menos JO13-1 10.45 uur 11.30 uur 
In Beugen 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  De Zwaluw/Hapse B. JO15-2 13.45 uur 14.30 uur 
In Rijkevoort  

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  DSV JO15-1 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  SSS’18/Holthees-smakt JO17-2 14.15 uur 15.00 uur 
In Beugen  

VIOS’38/Toxandria JO17-1  Sparta’25 JO17-1 12.00 uur 13.00 uur 
In Beugen 

SJO Vianen Vooruit HBV JO19-1  Toxandria/VIOS’38 JO19-1 13.15 uur 14.30 uur 
In Vianen   rijden: Sem en Jop 
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