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Di.  07-02-23 
Do 09-02-23 Huiskamerproject Zorg&Welzijn 
Di 14-02-23 Huiskamerproject Zorg&Welzijn 
Wo 15-02-23 Samen koken/ eten KBO 
Do 16-02-23 Huiskamerproject Zorg&Welzijn 
Do 16-02-23 Vrolliebal De Verkeskop 
Vr 17-02-23 Carnavalsmiddag met optreden van Rien Bekkers KBO 
Vr 17-02-23 Bezoek basisschool Onze Bouwsteen (08.30u) De Verkeskop 
Vr 17-02-23 Bezoek Haartse Hoeve (14.00u) De Verkeskop 
Vr 17-02-23 Bezoek KBO-middag (15.30u) De Verkeskop 
Vr 17-02-23 Biggenbal in het jeugdhuis (18.30u} Jeugdhuis 
Vr 17-02-23 Sleuteloverdracht De Verkeskop 
Vr 17-02-23 Open wijnproefavond, NGW-afdeling La Cinquième Patte 
Za 18-02-23 H. Mis (17.15u) De Verkeskop 
Za 18-02-23 Hengsten- en Merriebal Knakworst 
Zo 19-02-23 Knakworstrennen (10.31u) Knakworst 
Ma 20-02-23 Optocht De Verkeskop 
Di 21-02-23 Familie Biggen Festijn (14.00u) De Verkeskop 
Do 23-02-23 Huiskamerproject Zorg&Welzijn 
Vr 24-02-23 Herringschelllen (21.00u) De Verkeskop 
Za 25-02-23 Jaarvergadering Kring Land van Cuijk Gilde   
Di 28-02-23 Theaterprogr. K’ontour, Kirsten Benschop (20.00u)  AVB 
Do 02-03-23 Kienen KBO 
Di 07-03-23 Jaarvergadering KVB 
Vr 10-03-23 Voorjaarsmiddag Zonnebloem 
Di 14-03-23 Warmte -en koude letsels EHBO 
Wo 15-03-23 Samen koken/ eten KBO 
Vr 17-03-23 Pannenkoekdag (i.s.m. de Dorpsraad) Onze Bouwsteen 
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 ledenvergadering KBO  
Di 28-03-23 Collecte Goede Doelen  com. Goede Doelen 
Di 28-03-23 Lezing over leer in MFC. Babette Peters (20.00u)  AVB 
Vr 31-03-23 Paasbrunch  KBO 
Za 01-04-23 Pepe’s Pubquiz. Het Kruispunt (20.00u)  Pubquiz Beugen 
Do 06-04-23 Kienen KBO  
Za 08-04-23 Easter Open VIOS’38 
Zo 09-04-23 Easter Open VIOS’38 
Ma 10-04-23 1e Kofferbakverkoop Gilde 
Di 11-04-23 Ernstige verwondingen EHBO 
Di 11-04-23 Kaarten KVB 
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Wo 19-04-23 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 het MFC KBO 
Do 04-05-23 Dodenherdenking Gilde 
Do 04-05-23 Kienen KBO 
Za 06-05-23 Finale Dorpsquiz 2e editie Dorpsquiz Beugen 
Di 09-05-23 Moederdagviering KVB 
Vr 12-05-23 Spellen- c.q. quizmiddag Zonnebloem 
Za 13-05-23 Vrijwilligersbijeenkomst KBO 
Di 16-05-23 EHBO quiz EHBO 
Wo 17-05-23 Samen koken/ eten KBO 
Zo 21-05-23 2e Kofferbakverkoop Gilde 
Di 23-05-23 Afsluitende fietstocht KVB 
Vr 26-05-23 Busreis KBO 
Ma 29-05-23 Koningschieten Gilde 
Do 01-06-23 Kienen KBO 
Vr 02-06-23 Toneeluitvoering Tobe 
Za 03-06-23 Toneeluitvoering Tobe 
Za 03-06-23 Tiny Fransen Mix Toernooi VIOS’38 
Vr 09-06-23 Toneeluitvoering Tobe 
Vr 09-06-23 Activiteit JONG Beugen 
Za 10-06-23 Final League MO17 (bekertoernooi) VIOS’38 
Za 10-06-23 Toneeluitvoering Tobe 
Za 10-06-23 Boekenmarkt KBO 
Zo 11-06-23 Boekenmarkt KBO 
Zo 11-06-23 Boxmeerse Vaart Gilde 
Zo 18-06-23 Gildedag Oploo Gilde 
Wo 21-06-23 Samen koken/ eten KBO 
Wo 28-06-23 Huifkartocht Zonnebloem 
Do 29-06-23 Fietsen KBO 
Vr 30-06-23 Biercantus Kermis Beugen 
Za 01-07-23 Band in de tent Kermis Beugen 
Zo 02-07-23 Beugen Buiten Kermis Beugen 
Ma 03-07-23 Dansmatinee Kermis Beugen 
Do 06-07-23 Kienen KBO 
Zo 09-07-23 Gildedag Doornenburg Gilde 
Vr 14-07-23 Midgetgolf KBO 
Wo 19-07-23 Samen koken/ eten KBO 
Zo 23-07-23 3e Kofferbakverkoop Gilde 
Do 03-08-23 Kienen KBO 
Wo 16-08-23 Samen koken/ eten KBO 
Za 19-08-23 Theatermiddag Zonnebloem 
Do 31-08-23 Fietstocht met lunch KBO 
Zo 03-09-23 4e Kofferbakverkoop Gilde 
Do 07-09-23 Kienen KBO 
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Zaterdag 11 februari 19.00 uur H. Mis 
(6e Zondag door het jaar) 
Alle overledenen v.d. parochie 
Koor: Maaslandsglorie 
Acoliet: W. Schaminee 
 
Zaterdag 18 februari 17.30 uur H. Mis 
(7e Zondag door het jaar, Carnavalsviering) 
Koor:  Carminis 
Acoliet: G. Hendriks 
 
Woensdag 22 februari 18.00 uur Aswoensdagviering 
 
Zaterdag 25 februari 19.00 uur H. Mis 
(1e Zondag van de Vasten) 
Harrie Janssen, Dina Wientjes en overl. kinderen; mndged. Mieneke en 
Bert Jans-Schaminee 

Mededeling: 
Let op afwijkende aanvangstijden zoals hierboven vermeld, 
i.v.m. de Carnavalsviering en Aswoensdag. 

De volgende Info, in week 8, zal op 

woensdag/donderdag bij u in de brievenbus 

vallen. Dit in verband met Carnaval.  
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Kerkbalans 2023 – Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
De jaarlijkse actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Wij mogen als 
klein dorpje trots zijn op onze kerk (-gemeenschap). Met vereende 
krachten, door kerkbezoek, vrijwilligerswerk,  een financiële bijdrage 
en inzet van velen hebben we nog steeds een mooi kerkgebouw met 
wekelijkse vieringen. Ook in deze tijd van secularisatie kan een kerk-
dienst iets extra’s toevoegen aan speciale dagen. Denk daarbij bijv. aan 
de Kerst- en Paasvieringen, Karnaval en Gildedagen. 
Ook is het fijn dat we in het gebouw concerten kunnen faciliteren voor 
koren en muziekverenigingen uit de regio. 
 
Afgelopen jaar is er een nieuwe pastoor aangesteld voor de parochie 
Maria Moeder van de Kerk. Pastoor Norbert van der Sluis heeft plaats 
gemaakt voor Jos Hermans. In Beugen gaat Pastoor Harry Tullemans 
tweemaal per maand voor in de viering. Hoewel al op leeftijd zijn wij 
blij en dankbaar dat hij dat nog steeds kan doen. 
Op het vlak van de koren is er in 2022 eea veranderd. Door het overlij-
den van Agnes van Leur en het terugtreden van dirigente Miep Koot 
zag het gemengd koor zich helaas genoodzaakt te stoppen als koor. 
Gelukkig zijn de leden bereid om in de vieringen met samenzang on-
dersteuning te bieden. 
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Erg blij zijn we ook met het koor Cantamus uit Rijkevoort onder leiding 
van Els Thijssen dat maandelijks in onze kerk een viering opluistert. 
Ook Maaslands Glorie onder leiding van Arlette van Hout draagt haar 
steentje bij. 
Bij Carminis is er een wisseling van dirigent geweest. Vanwege ernstige 
gezondheidsproblemen heeft het koor afscheid moeten nemen van 
dirigent Frans Koot die vele jaren voor het koor stond. Na lang zoeken 
is er een nieuwe dirigent gevonden t.w. Hans Elbers. Onder zijn leiding 
krijgt het koor Carminis weer nieuwe inspiratie. 
 

Samen moeten we proberen om datgene wat we nog hebben, te koes-
teren en in stand te houden. Dat vraagt om inzet van mensen als ker-
kelijk vrijwilliger. Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fun-
dament. De inkomsten uit de actie Kerkbalans vormen de financiële 
basis voor onze (deel)parochie en zijn daarom onmisbaar. Daarbij gaat 
het om het onderhoud van het kerkgebouw, maar evenzeer om de 
kosten voor pastorale zorg, catechese en overige diensten. Vandaar 
dat we u verzoeken om (ook) dit jaar bij te dragen aan de actie Kerkba-
lans. Dankzij uw steun kunnen we onze belangrijke taken blijven ver-
vullen en plannen maken voor de toekomst. 
Wij zeggen u daarvoor alvast hartelijk dank. 
 
De leden van de deelparochieraad, 
Rita van Haandel – Steegs 
Gonny Stroeken 
Sandra Thelosen 
Fred van Bree 
Jos Schaminée 
Wim Verdijck 
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Eerste H Communie 

 
Op zondag 15 mei 2022  hebben 3 kinderen hun Eerste Heilige Com-
munie ontvangen uit handen van Pastor Tullemans in de San Salva-
torkerk te Oeffelt. 
 
Chloë Post 
Fleur Thelosen 
Maikel Verheijen 
 
Aan alle communiekantjes, ouders en familieleden nogmaals een har-
telijk proficiat. Moge het ontvangen van dit sacrament een steun zijn 
bij hun groei naar volwassen Christenen. 
 
 
Overledenen  
Sinds 1 januari 2022 hebben wij in onze kerk afscheid genomen en / of 
begraven op het kerkhof alhier: 
 
12 feb. Agnes van Leur   84 jaar 
 
17 maart Lies van den Berg – Verhoeven 93 jaar 
 
11 april  Mae Emonts – Nielen (Mien) 93 jaar 

31 mei Truus Kocken – Deenen  95 jaar 

11 nov. Gertruda Verstegen – Thissen 87 jaar 

6 dec.  Hanna Venhuizen   89 jaar 

 
 
Blijven wij hen in dankbaarheid gedenken . 
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Inschrijfformulier Kerkbalans 
 
Dit formulier alleen te gebruiken indien u als nieuwe deelnemer een 
bijdrage wilt doen of een eerdere toezegging wilt aanpassen. Gelieve 
het ingevulde formulier  te deponeren in de brievenbus Kerkplein 3 te 
Beugen. 
 
KERKBALANS DEEL-PAROCHIE H. MARIA TEN HEMELOPNEMING BEU-
GEN 
Inschrijf formulier Kerkbijdrage deelparochie Beugen. 
 
Ondergetekende:____________________________________ 
 
Adres:____________________________________________ 
 
wil  voor de kerkbijdrage intekenen zoals hieronder is aangegeven. 
(Groep en betaalwijze aangeven door het rondje zwart te maken). 
 
O           Per maand    Euro   ……. 
O Per maand    Euro   10.00 
O   Per maand    Euro  9.00 
O   Per maand    Euro  8.00 
O Per maand    Euro  7.00 
O Per maand    Euro  6.00 
O Per maand    Euro  5.00 
 
Ophalen         Per bank 

O  per kwartaal 

O halfjaar 

O jaar  

    

    

  O per maand 
    
  O  per kwartaal 
 
  O halfjaar 
 
  O jaar 
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Rek.nr. NL52RABO 010.71.01.4 
      
t.n.v. Parochie Maria Moeder van de Kerk. 
Onder vermelding van : Kerkbijdrage Deel-parochie Beugen. 
 
Beugen, datum  ………………………………    
Handtekening  …………………….. 
 
   MACHTIGINGSFORMULIER 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan 
 
Penningmeester Financiële administratie van H. Maria ten Hemelop-
neming Beugen 
 
om van zijn / haar onderstaande  rekening het toegezegde bedrag van  
Euro………….  
per jaar/ kwartaal/ maand/ halfjaar af te schrijven in de 
maand………………... 
 
Bankrekeningnummer ……………………………….   
 
Naam en voorletters…………………………………… 
 
Datum……………………………… 
 
Handtekening……………………………… 
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Kerkbalans 2022 
In dit financieel overzicht zijn de posten opgenomen die betrekking 
hebben op de inkomsten en de uitgaven in 2022 en waarvan de cijfers 
voor ons bekend zijn vanuit onze eigen administratie. 
Veel cijfers over inkomens en (vooral) kosten moeten komen van de 
centrale parochieadministratie en zijn nog niet bekend. 
Vast staat wel dat er al jarenlang een structureel en aanzienlijk tekort 
op de totale exploitatie is. 
Hadden we in 2021 de coronaperiode waardoor kerkbezoek sterk be-
perkt werd (en dus ook een aantal inkomsten verminderden), nu zijn 
door de verschrikkelijke gebeurtenissen in de Oekraïne en het gebrek 
aan (Russisch) gas erg hoge energierekeningen ontstaan.  
De kosten van het verwarmen van de kerkgebouwen loopt nu zodanig 
hoog op dat centraal is besloten om de verwarming niet hoger te zet-
ten dan vorstvrij (= 7 *), uitgezonderd tijdens speciale vieringen. On-
danks dat blijft de rekening van het energiebedrijf schrikbarend hoog. 
Positief is dat de bijdragen van onze parochianen slechts een minieme 
daling vertonen, dit in tegenstelling tot de algemene tendens van ver-
minderde betrokkenheid bij het kerkelijke gebeuren waardoor er ook 
minder financieel wordt bijgedragen.  
Naast de reguliere, telkens terugkerende werkzaamheden is er in het 
afgelopen jaar groot onderhoud op het kerkhof en reparaties aan go-
ten, afvoer regenwater en dak  van de kerk o.a. ,vervanging kapotte 
leien e.d., uitgevoerd. 
De inzet van een grote groep vrijwilligers en de (gratis) inzet van enke-
le plaatselijke ondernemers bij de activiteiten in en rondom ons kerk-
gebouw, levert  een forse besparing op. 
Het bestuur van de deelparochie, evenals het hoofdbestuur zijn erg blij 
met al diegenen die belangeloos hun aandeel aan het behoud van onze 
kerk leveren. Dank aan allen! 
Ook aan u, parochianen die op welke wijze dan ook , financieel bijdra-
gen, hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Mogen wij ook in 2023 weer op u rekenen? 
Ons rekeningnummer is:      NL 52 RABO 0107101475    
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Baten en Lasten voor zover op dit moment bekend. 
 
Baten:    2020           2021             2022 
 
gezinsbijdragen   € 13.347         € 13.790      € 12.486 
opbrengst collecten, 
kaarsen en misboekjes  €   2.157         €   1.913       €  2.926 
uitvaarten   €      640         €   2.415       €  1.980 
grafrecht na begraving  €   2.818         €   4.604       €  5.155 
misintenties   €   1.162         €   1.377       €  1.332 
verlenging grafrechten  €   5.800         €   1.550       €  5.995 
    
 
Lasten:   2020          2021                2022 
 
Energiekosten   €   2.111         €   2.310             n.t.b. 
Onderhoudskosten ketel,  
orgel, uurwerk e.d.  €   3.153         €       601            n.t.b. 
Liturgische benodigdheden, incl.  
misboekjes, kaarsen  €   1.604         €       819            n.t.b. 
Telefoon + internet,     €        -                         -         €    590 
Diverse kosten en bijdragen €   1.326         €       708        €    698 
Kosten erediensten en koren €   1.600         €    1.373        €    480 
Kosten kerkgebouw, begraafplaats,  
onderhoud machines, container €     992          €       871       €    350 
Bank / giro kosten  €     477          €       210        €   333 
 
 

Nb: 
-Kosten Pastoraat en algemene kosten: Nog nader vast te stellen 
-Reservering groot onderhoud : Nog nader vast te stellen 
-Diverse energie- en onderhoudscontracten zijn centraal voor alle - 
deelparochies vastgesteld en worden pas later per deelparochie verre-
kend. 
-Dit geldt ook voor de kosten van kaarsen, hosties e.d. 
-Idem wat betreft inkomsten uit andere middelen, zoals beleggingen. 
 
Tarieven: 
Bijdrage misintenties : € 12.50 , 
Voor de overige tarieven verwijzen wij u naar de Website: mmvdk.nl 
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Ongeveer acht jaar geleden stopte de gemeente met het invullen van 
de kermis in de dorpen en dus ook in Beugen. Gelukkig is er toen een 
enthousiast team vrijwilligers opgestaan samen met Andre van het 
Posthuis. 
Lange tijd hebben zij , als stichting kermis Beugen, André ondersteund 
met het organiseren van de kermis. Zo  kon voor het dorp een leuke 
kermis blijven bestaan. 
Maar dit jaar gaat ook dat wat veranderen. 
 
De stichting Kermis Beugen gaat de gehele kermis onder haar beheer 
organiseren en André blijft erg betrokken als een van de leden van de 
stichting. 
Hierdoor komen de middelen en ook de slagkracht bij één partij te liggen 
en ontstaan er nieuwe kansen  en mogelijkheden. 
De kermissen in de kleine dorpen hebben het moeilijk. Het sterft uit. 
Maar dankzij de stichting geholpen door sponsoren en Vrienden van de 
kermis, blijft Beugen hopelijk dit lot bespaard. 
 
De kermisvierder in Beugen zal van deze hele herorganisatie achter de 
schermen weinig meekrijgen. Al jaren is er een sterk programma en een 
goed bezochte kermis. Ook voor de komende zomer is er weer een 
pracht invulling samengesteld. Meer informatie volgt of kijk alvast  op 
onze website kermisbeugen.nl 
 
We maken er samen weer een geweldig feest van, zoals alleen in Beugen 
dat kan! 
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In verband met carnaval zijn wij: 
 

Zaterdag uitsluitend geopend voor afhaal. 
Open van 11.30 uur tot 20.00 uur. 

 
Zondag uitsluitend geopend voor afhaal. 

Open van 10.00 uur tot 20.00 uur. 
 

Maandag uitsluitend geopend voor afhaal. 
Open van 12.00 uur tot 20.00 uur. 

 
Dinsdag uitsluitend geopend voor afhaal. 

Open van 16.00 uur tot 20.00 uur. 
 

Van zaterdag t\m zondag zijn wij binnen gesloten. 
 Ook hebben we een aangepast assortiment om alles lekker vlot te laten gaan. 

Net als vorig jaar hebben we wel weer een kleine tent staan  
waar eventueel in gegeten kan worden.  

 
Ook is het zondag, maandag en dinsdag niet mogelijk online of telefonisch een 

bestelling te plaatsen.  
 
 

Wij wensen iedereen heel veel plezier met carnaval. 
Gaat allen maar is ekkes lekker los. 
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Dorpsquiz Beugen 
2e editie 2023 

Za. 22 april Quizavond start 18:00u 
 Za. 06 mei Finaleavond + prijsuitreiking 

 

Schrijf je team snel in: www.Dorpsquizbeugen.nl 
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Aangepaste openingstijden 
Maasziekenhuis op carnavalsmaandag 2023 
 
Vanwege carnaval heeft Maasziekenhuis Pantein aangepaste 
openingstijden op maandag 20 februari. Voor spoedzorg is het 
Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar. 
  
Carnavalsmaandag 

Maandag 20 februari geldt in het Maasziekenhuis een zondagsdienst. 
Dit betekent dat deze dag de poliklinieken, de röntgenafdeling en de 
bloedafname in het Maasziekenhuis gesloten zijn. Ook de 
bloedafnamelocaties van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en 
Noord-Limburg zijn gesloten. 
  
De Sint Maartens Kinderkliniek en de poliklinieken Orthopedie, 
Revalidatiegeneeskunde en Reumatologie van de Sint Maartenskliniek 
locatie Beugen zijn eveneens gesloten. 
  
Carnavalsdinsdag 
Op dinsdag 21 februari is alleen de bloedafnamelocatie in Cuijk nog 
gesloten. Het Maasziekenhuis en de overige bloedafnamelocaties in de 
regio zijn weer als gebruikelijk geopend. Dit geldt ook voor alle diensten 
van de Sint Maartenskliniek in het Maasziekenhuis. 
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Winterwandeling 

 

Dinsdagmorgen, 24 januari kwamen leden van seniorenvereniging KBO 

Beugen, bijeen voor de winterwandeling. Hiervoor hadden 24 

deelnemers zich aangemeld. Enkele dames waren in de keuken al druk 

bezig met het bereiden van de erwtensoep. Om 10 uur werd er gestart 

met de wandeling. Het was effe gissen welke kant we op zouden gaan. 

De voorzitter voorop en wenkte dat we hem maar moesten volgen. Vol 

vertrouwen de rest er achteraan. De route ging via Kerkplein, 

Brouwerstraat naar de Grote Vilt Oost via Strikland.  

 

Vandaar uit verder over de Helbroekseweg, Moerbaan, langs 

Ambtenarengat, stukje Hoog Werveld naar Laag Werveld.  Op de 

Moerbaan was een gevaarlijk gat gevallen midden in het pad, 

vermoedelijk veroorzaakt door de bever die in de buurt aanwezig is. 

Sporen zichtbaar tussen grote Vilt Oost en Laag Werveld. 

Bij groepsaccommodatie De Vilt stond men klaar met de koffie, thee, 

glühwein en een pak speculaas. 

 

Na een korte pauze werd de wandeling weer voortgezet via Kerkenpad,  

Helbroek, Oeffeltseweg en Kerkplein naar Mfc Het Kruispunt. Hier 

hebben we ons tegoed gedaan aan de heerlijke erwtensoep, die na de 

frisse wandeling wel smaakte. 

De voorzitter bedankte de maaksters van de soep en de bediening.  

Hiermee kwam tevens het einde aan deze morgen. 
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ZATERDAG 1 APRIL 2023 
MFC HET KRUISPUNT BEUGEN  
IN SAMENWERKING MET CAFÉ HET POSTHUIS 

 
Schrijf je in voor Pepe’s PubQuiz 2023! 
Formeer een team van 4 personen en doe mee aan de nieuwe editie van 
Pepe's PubQuiz! Ga de competitie aan met de zaal of juist met dat 
andere team. Op zaterdagavond 1 april (geen grap!) zal tussen 20.00 uur 
en ongeveer middernacht gestreden worden om de eer "slimste mensch 
van Beugen" en de mooie prijzen. Wil jij er bij zijn? Schrijf je dan snel in 
via onze website! Laat zien dat jij over een flinke dosis parate kennis 
beschikt. Of gewoon op zoek bent naar een gezellig avondje uit met wat 
leuke bekenden. Let op: vol is vol! 
 
Je mag natuurlijk ook komen kijken… 
Je wilt niet meespelen? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom om 
een kijkje te nemen. Het aantal zitplekken voor publiek is beperkt.   
 
Verhinderd die dag? Speel dan de quiz in Boxmeer op 15 april! 
Twee weken later spelen we dezelfde quiz in Boxmeer. Kun je dus echt 
niet de eerste zaterdag van april? Schrijf je dan in bij Café 't Centrum. 

 
Organisatie Pepe's PubQuiz: 

Sander Verbroekken, Marcel Volleberg en Paul Hendriks 

www.pepespubquiz.nl 
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Terugblik Poppenkast voorstelling in het Jeugdhuis  

 

Op zondag 22 januari bouwde Jan Klaassen zijn poppenkast op in het 
Jeugdhuis en beleefde er spannende avonturen. Deze pilot voorstelling 
werd vanuit het Jeugdhuis gratis aangeboden aan de kinderen uit 
Beugen.  

Wat hadden we veel aanmeldingen! Tegen 10.35 uur druppelde de 
eerste kinderen al binnen. Even later was de zaal gevuld met 56 
kinderen en verschillende ouders die bleven kijken. De voorstelling 
begon om 11.00 uur en was verdeeld in twee delen met daartussen een 
korte pauze. In de pauze was er ranja en fruit voor de kinderen en tegen 
een geringe betaling koffie/thee en een plakje lekkere cake. Om 
ongeveer 12.00 uur was de voorstelling voorbij en mochten de kinderen 
op de foto met hun favoriete pop.  

De poppenkastspeler is Frank Peters uit Mill. Frank heeft heel veel 

voorstellingen met altijd Jan Klaassen in de hoofdrol. In de (bijna)  
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vijftig jaar dat Frank poppenkast speelt heeft hij een groot aantal 
voorstellingen gemaakt. 

Frank, super bedankt voor de geweldige ochtend. Wat hebben we veel 
blije gezichtjes gezien en wat werd er veel gelachen, geroepen en 
meegeleefd door de kinderen. Uiteraard ook veel dank voor de 
vrijwilligers die de handjes uit de mouwen staken tijdens de pauze en bij 
het opruimen.  

Nieuwtje: Jan Klaassen komt terug bij het Jeugdhuis! Wanneer dat is 
laten we uiteraard op tijd aan jullie weten via onze website 
(https://www.jeugdhuisbeugen.nl). Daar vind je ook een foto-impressie 
van de leuke voorstelling. 

Fotogalerij 

Een kleine impressie van de leuke poppenkast voorstelling bij het 
Jeugdhuis. 
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Carnavalszaterdag 18 februari OPEN van 

16.30-19.30 uur. 

Carnavalszondag 19 februari tot en met 

donderdag 23 februari GESLOTEN. 

Op vrijdag 24 februari staan wij vanaf 

16.30 uur weer voor U klaar. 

Iedereen een hele fijne Carnaval en tot 

ziens 
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Twintig soorten broodjes. Dertig meter koeling met diverse soorten 

salades, ontelbare soorten kaas en een nog groter aantal 

zuivelproducten.  Om nog maar niet te spreken over het overdreven 

aanbod zoet broodbeleg met dezelfde soort hagelslag van verschillende 

fabrikanten. Frisdranken, groot en klein, geel, roze en groene kleuren 

vliegen je om de oren. Bier en wijnflessen zijn niet te ontwijken. En dan 

als klap op de vuurpijl een ellenlange diepvries met pizza’s en 

friteszakken in allerlei soorten en maten.  Dit is tegenwoordig de 

landelijke uitstraling van onze supermarkten. In Boxmeer wel 4 stuks op 

een halve vierkante kilometer. Versproducten, 1 dag over de datum 

worden onverhoopt uit de schappen verwijderd, want er is geen enkele 

klant die deze zogenaamde “bedorven” producten in het 

winkelwagentje gooit.  

De huisvrouwen van 1950 en 1960 zouden zich een hoedje schrikken bij 

een bezoekje aan een hedendaagse supermarkt. Zij gingen naar Lena 

van Oijen en Anneke van Gemert. Een kilo suiker, bloem en zout werd 

afgewogen met een weegschaal en in een bruine papieren zak geschept. 

De zuivelafdeling bestond uit melk, yoghurt en karnemelk. Moeder de 

vrouw maakte immers de pap en pudding zelf. Totdat er in Gennep een 

wereldburger opstond die Jan Linders heette. Een kruidenier met visie 

en inzicht die de eerste supermarkt in de regio opende. Een 

metamorfose op kruideniersgebied. In een wagentje je boodschappen 

doen. Wonderlijk! Lena en Anneke moesten met de tijd mee. Ze 

toverden hun winkeltje om zodat vele bestaande klanten  de weg toch 

wisten te vinden, weliswaar met kleinere wagentjes maar dat terzijde. 

 

  SUPERMARKT REVOLUTIE 
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Anneke ging zelfs een stap verder met een aanbod drogisterij artikelen 

en een assortiment durex condooms. Zeer vooruitstrevend voor die tijd 

en de gemiddelde preutse Beugenaar wist niet wat hem overkwam. 

Klanten konden er wel verzekerd van zijn dat hun anonimiteit 

gewaarborgd bleef. Echter de prijzenslag c.q. oorlog was ingezet. Anno 

2023 zien we hier de resultaten van. Geen kruidenier of kleine 

supermarkt meer in Beugen. Het gezegde “massa is kassa” komt weer 

bovendrijven. Lena en Anneke hielden nog een praatje met de klanten 

en menig Beugense roddel ging er over de toonbank. Bij de huidige 

kassa’s is alleen de irritante piep van de barcodelezer te horen en met 

inpakken van de boodschappen moet je haast maken want de zombie 

achter de kassa zegt “prettige dag verder” en de barcode piep signaleert 

alweer. De laatste decennia zijn de supermarkten goudmijnen 

geworden. Op TV word je overspoeld met reclame spotjes van de 

levensmiddelen giganten. “2 halen, 1 betalen”. Appie, Jumbo, Lidl en 

Aldi strijden om de klanten. Wij zoeven ondertussen met ons karretje 

tussen de overvolle rijen met aanbiedingen door. De supermarkt 

revolutie kent ook slachtoffers. Het Gennepse genie die ooit de 1e 

supermarkt zal zich nog eens omdraaien. Dadelijk is Jan Linders niet 

meer. Massa is Kassa. 

Groet Floris 
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Beste inwoners van Beugen, 

 

Op vrijdag 17 maart organiseren wij (groep 8 van Onze Bouwsteen) een 

Nationale Pannenkoekdag voor ouderen in MFC het Kruispunt. 

U bent vanaf 11.00 uur welkom in MFC het Kruispunt. U wordt dan naar uw 

tafel gebracht en bediend door de leerlingen van Onze Bouwsteen. Om 11.30 

uur starten we met het diner. Er zijn pannenkoeken met suiker, stroop, 

appeltjes met kaneel en kersen te verkrijgen.  

Aanmelden om deel te nemen aan deze dag is mogelijk door: 

- een mailtje te sturen naar Sandra Visscher: jeroenvisscher@ziggo.nl  

- telefonisch contact met Sandra Visscher: 0485 – 471626 

Opa’s en oma’s die zich al via hun kleinkind hebben aangemeld, hoeven dit 

niet nogmaals te doen.Wij vragen een eigen bijdrage van € 6,- per persoon 

Aanmelden is mogelijk t/m 9 maart 2023.  

Vriendelijke groet, 

Leerlingen groep 8  

Basisschool Onze Bouwsteen  
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Kinderen uit Beugen 
aan het woord 

 
 
Stel jezelf maar voor:  
Hoi, mijn naam is Elle van Loosbroek. 
Ik ben 5 jaar en zit in groep 2 van 
Onze Bouwsteen.  Ik woon  samen 
met mijn mama Susanne, Papa Rick en broertje Daan aan de 
Boxmeerseweg in Beugen. 
 
Wat vind jij het leukste om te doen?  

      Ik teken, knutsel, dans en zing graag. Ook zit ik met Suus en Saar op 
      turnen en dat vind ik ook super leuk om te doen. 

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

      Ik zou graag zangeres willen worden.  
      Ik ken alleen zangeressen van tv. 

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

      Ik eet graag friet. Of Penne zonder saus.  
      Groentes die gekookt zijn vind ik niet lekker. 

 
Wat vind jij leuk op televisie of You Tube? Welke muziek vind jij leuk?  

      Ik luister graag naar de muziek van K3. 
      Op Youtube kijk ik naar de bakkertjes en naar de zoete zusjes. 

 
Wat vind jij leuk in Beugen? 

      Ik vind de speeltuintjes in Beugen heel erg leuk.  
      En dat mijn vriendinnen ook in Beugen wonen. 

 
Wie wil jij voordragen voor de volgende keer? 

      Graag draag ik mijn buurmeisje Saar Verheijen voor om iets te schrijven.  
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Vrijdag 
17 februari 2023 

 
vieren we carnaval op Onze Bouwsteen. 

 
Om 9.00 uur gaat vanuit Onze Bouwsteen de parade van start. 
 
Route van de parade: 
Schuttersstraat achter school, Vendelstraat, Moerkamp, Kerkenveld, 

Kromlandt, rondje Horlogekamp/Sluiswaard, Haankamp, Kerkenveld, 

Moerkamp, Klaverkamp, Moerkamp,  Kruisboogstraat, Schuttersstraat.  

 
Het zou leuk zijn als er veel dorpsgenoten langs de kant staan om ons toe te 
juichen en dat de huizen langs de route vrolijk versierd zijn.  
 
Wij wensen u alvast veel carnavalsplezier! 
De werkgroep carnaval van Onze Bouwsteen. 
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UITSLAGEN 28 JANUARI/4 FEBRUARI 

VIOS’38 JO7-3JM   − Vianen V. HBV JO7-1   5 - 7 

Constantia JO7-1JM   − VIOS’38 JO7-1JM   1 - 5 

Achates JO8-1JM   − VIOS’38 JO8-1JM   2 - 6 

VIOS’38 JO10-1JM   − Berchem Sport JO10-6   9 - 7 

VCA JO11-1   − VIOS’38 JO11-1JM   0 - 6 

Toxandria/VIOS’38  JO13-1JM− Merselo JO13-1   8 - 1 

VIOS’38/Toxandria JO15-1 − SJO Maasduinen JO15-2   3 - 3 

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

Toxandria/VIOS’38 JO17-2 − SSS’18/Holthees JO17-2   2 - 1 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1 − Emplina JO17-1   4 - 4 

Volharding/Sambeek JO19-2 − VIOS’38/Toxandria JO19-1   1 - 5 

Hapse B./De Zwaluw JO7-3 − VIOS’38 JO7-3JM   3 - 6 

VIOS’38 JO7-1JM   − DSV JO7-1JM   9 - 0 

VIOS’38 JO8-1JM   − SJO Maasduinen JO8-1JM   7 - 3 

Venhorst JO10-1   − VIOS’38 JO10-1JM   8 - 1 

VIOS’38 JO11-1JM   − Achates JO11-1JM 11 - 4 

VIOS’38/ToxandriaJO12-1JM − Boekel Sport JO12-1   6 - 1 

Venlossche Boys JO13-2JM − Toxandria/VIOS’38  JO13-1   4 - 2 

DSV JO15-1JM   − VIOS’38/Toxandria JO15-1   0 - 5 

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

Vitesse’08 JO17-2JM   − Toxandria/VIOS’38 JO17-2   5 - 1 

DAW Schaijk JO17-1   − Toxandria/VIOS’38 JO17-1   0 - 4 

VIOS’38/Toxandria JO19-1 − DSV JO19-1   2 - 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 11 FEBRUARI  vertrek/aanwezig aanvang 

SIOL JO7-1   − VIOS’38 JO7-3JM 07.45 uur 08.30 uur 
In Katwijk    rijden: Floris en Wes 

SJO Maasduinen JO7-1JM  − VIOS’38 JO7-1JM 07.45 uur 08.30 uur 
In Bergen     rijden: Mats 

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

VIOS’38 JO10-1JM   − Boekle Sport JO10-3JM 09.00 uur 09.30 uur 
In Beugen  

SJO Maasduinen JO11-2JM − VIOS’38 JO11-1JM 10.00 uur 11.00 uur 
In Siebengewald     rijden: Daan, Raf en Anna 

Deurne JO12-1   − VIOS’38/Toxandria JO12-1 08.45 uur 10.15 uur 
Sportpark De Kranemortel in Deurne rijden: Catoo 
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Toxandria/VIOS’38 JO13-1JM− America-Meterik JO13-1 10.30 uur 11.30 uur 
In Rijkevoort     rijden: per fiets 

Venhorst JO15-1   − VIOS’38/Toxandria JO15-2 11.45 uur 13.00 uur 
In Venhorst     rijden: Mandy en Stefan 

VIOS’38/Toxandria JO15-1 − Exc/SVS/WBB JO15-1 12.15 uur 13.00 uur 
In Beugen     

Toxandria/VIOS’38 MO17-1 − Festilent/SES MO17-1 11.45 uur 13.00 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 

Toxandria/VIOS’38 JO17-2 − Volh/Sambeek JO17-3 14.00 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1 − TEC JO17-1 11.45 uur 13.00 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 

SSS’18/Holthees JO19-1  − VIOS’38/Toxandria JO19-1 13.45 uur 15.00 uur 
In Overloon    rijden: Dennis en Kai 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Op zaterdag 18 februari zijn er geen wedstrijden gepland. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 25 FEBRUARI  vertrek/aanwezig aanvang 

NWC JO12-1   − VIOS’38/Toxandria JO12-1 08.30 uur 10.00 uur 
In Asten    rijden: Siem 

Toxandria/VIOS’38 JO13-1 − SV Milsbeek JO13-1 10.30 uur 11.30 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 

Heijen JO17-1   − VIOS’38/Toxandria JO17-1 12.45 uur 14.00 uur 
In Heijen    rijden: Jens, Daan, Randy en Stije 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VIOS’38 SENIOREN 
Uitslagen zondag 29 januari  
Hapse Boys 4 - VIOS’38 3 3 - 0 
DEV-Arcen 1 - VIOS’38 1  4 - 1 
 
Uitslagen zondag 5 februari 
DSV 8 - VIOS’38 3 3 - 0 
DSV 5 - VIOS’38 2 0 - 4 
Stormvogels’28 1 - VIOS’38 1  4 - 1 
 
Programma zondag 12 februari 
VIOS’38 3 - De Zwaluw 5 aanvang 10.30 uur 
VIOS’38 2 - VV Achates 4  aanvang 12.30 uur 
VIOS’38 1 - Kronenberg 1  aanvang 14.30 uur 
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