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Di. 09-03-21 
Vr 19-03-21 Pannenkoeken dag ‘Dorpsraad’ 
Di 23-03-21 Sjoelen ‘KVB’ 
Do 08-04-21 Bowlen ‘KVB’ 
Vr 09-04-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 20-04-21 Midgetgolven Hoogkoor ‘KVB’ 
Di 11-05-21 Moederdagviering ‘KVB’ 
Vr 14-05-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 25-05-21 Afsluitende fietstocht ‘KVB’ 
Vr 11-06-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Vr 09-07-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Vr 03-09-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
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Zaterdag 13 maart 19.00 uur H. Mis  

(4e Zondag van de Vasten) 

Mien Willems-v. Hees; mndged. Riek Linssen 

Acoliet: W. Verdijck 
 
Zaterdag 20 maart 19.00 uur H. Mis  

(5e Zondag van de Vasten) 

Fam. Fransen-Gabriel; Harrie Janssen, Dina Wientjes en overl. 

kinderen; Pastoor v.d. Steen; Jan Roeffen; Toon en Truus Philips-

Coenen en hun zoontje Berty 

Acoliet: T. Hendriks 
 
Zaterdag 27 maart 19.00 uur H. Mis  

(Palmzondag) 

Jos Janssen; Annie v. Benthum-Boumans en Harry v. Benthum 

Acoliet: W. Schaminee 
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Kunt u ons helpen??    
 
Elk jaar sturen we in april onze studenten over de hele wereld voor een 
stage. In die stage zit altijd een deel praktisch werk, waar ze ervaring opdoen 
in het werken in teams. Zoals u begrijpt kunnen we door de pandemie dit jaar 
onze studenten niet die mogelijkheid geven. We zijn een alternatief 
programma aan het opzetten en daar hebben we uw hulp bij nodig! 
 
Wij zoeken praktisch werk om te doen in en om Beugen, of het nu prive is of 
voor een bedrijf. Heb je een muur die geschilderd moet worden? Een zolder 
die schoongemaakt moet worden? Heb je misschien vieze ramen die wel een 
wasbeurt verdienen? Een schutting die nodig geschuurd en geverfd moet 
worden? Of zou u graag uw keuken een keer goed gereinigd willen hebben? 
Moet uw tuin opgehoogd worden maar ziet u dat kruien niet zitten? We 
hebben onder de studenten ook een professionele timmerman, een schilder 
en een electricien die ook ingezet kan worden.  
We zoeken naar klussen voor kleine groepjes van minimaal 2 personen. 
Wat we van u vragen: de benodigde producten (gereedschap hebben we veel 

zelf), een kopje thee of koffie met een koekje... 😊. Dus het is gratis en voor 
niks! 
 
Het gaat om de volgende 4 middagen: 6, 14, 15 en 20 april. Duurt de klus 
maar 1 middag, helemaal goed. Duurt het 4 middagen, nog beter. Alles is 
mogelijk. En de taal zal niet in de weg staan want ik of een andere 
Nederlandse collega zal vooraf het werk komen opnemen zodat alles 
duidelijk is, en indien nodig tussentijds verder begeleiden. 
Bel of app me voor meer info: 06-24384619 of stuur een mailtje: 
a.dewaaij@cornerstonecollege.eu 
 
Groetjes, Arjan de Waaij (Cornerstone) 
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Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021 
 

Zoals gebruikelijk is het stemlokaal voor de verkiezingen in MFC Het 

Kruispunt. In overleg met de gemeente zijn diverse maatregelen ge-

nomen om alles veilig te laten verlopen. 

Het stemlokaal is uitsluitend op woensdag 17 maart geopend.  Beugen 

is niet beschikbaar op 15 en 16 maart zoals bedoeld voor risicogroe-

pen. In de gemeente is de extra stemmogelijkheid op 15 en 16 maart 

beschikbaar in Oeffelt (Kleppenburg), Overloon (De Pit) en Boxmeer 

(gemeentehuis).  

Het stemlokaal is geopend van 7.30 tot 21.00 uur.  

In MFC Het Kruispunt gelden duidelijke aanwijzingen zoals looproutes, 

bordjes voor voldoende afstand houden en eenmalig gebruik van het 

stempotlood. Bij de ingangsdeur staat ook iemand van het stembureau 

om aanwijzingen te geven. 

Voor meer informatie verwijzen wij ook graag naar de algemene in-

formatie van de rijksoverheid die op de pagina hiernaast is afgedrukt. 

Meer informatie van de rijksoverheid kun je ook vinden op de website 

www.elkestemtelt.nl 
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HENGELSPORTVERENIGING "DE MAAS" Beugen 
 Opgericht 8 Februari 1933 
 Aangesloten NVVS - K.v.K.  
 secr.: Dorpstraat 41a 5835AG 
 

Lidmaatschap HSV de Maas, 
 
In de onlangs gehouden jaarvergadering hebben wij de contributie voor 2021 
moeten aanpassen. De reden hiervoor is, dat sportvisserij Nederland de inning 
en bezorging van de vispas gaat verzorgen. (kosten 5 euro). 
Hiervoor zullen zij u in de gelegenheid stellen de kosten voor de vispas en con-
tributie over te maken. U kunt hiervoor ook een machtiging geven, zodat u de 
kosten van 5 euro niet behoeft te betalen. 
 
Ook is het mogelijk een account aan te maken bij mijnsportvisserij.nl, waar uw 
gegevens in staan. Deze kunt u aanpassen ivm verhuizing, verandering email-
adres etc. 
Ook kunt u via uw account een nachtvisvergunning en derde hengel vergun-
ning aanvragen. Tevens kunt u via dit account ook een gratis meevisvergunning 
aanvragen en uitprinten, voor iemand die je eens mee wilt nemen om te vis-
sen.  
Ook nieuwe leden voor onze hengelsportvereniging kunnen rechtstreeks via de 
site van sportvisserij Nederland lid worden van HSV de Maas. 
Ook is er een link op onze eigen site onder vispas. 
www.hsvdemaas.mijnhengelsportvereniging.nl 
 
Kosten vispas 2021 incl. contributie: 
Vispas:              40 euro (bij inschrijving 50 euro) 
Extra vispas*:  25 euro 
Jeugd 14+:       30 euro incl. vispas 
Jeugd 14-:        20 euro incl. jeugdvispas 
(jeugd 14- indien men wil vissen met 2 hengels en op roofvis) 
 
Jeugdleden kunnen zich aanmelden en/of hun vergunning verlengen op  
Horlogekamp 4. Kosten 5 euro. 
 
Indien u hierover vragen hebt, neem gerust contact op. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens bestuur HSV De Maas, 
Frans Bonants 
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Zonnepanelen? 
Kom naar de online 

burenbijeenkomst 
Beste dorpsgenoot, 
 
Wij organiseren een online bijeenkomst over zonnepanelen  

op het dak van je woning. Wij hebben een inventarisatie gedaan  

voor een collectief zonnepanelenaanbod speciaal voor ons dorp.  

Dat is voor jou makkelijker én voor iedereen voordeliger.  

Hoe meer buren meedoen hoe beter. 

 
Wat kan je verwachten: 

We hebben offertes van leveranciers uit de regio vergeleken. Op de online 

bijeenkomst lichten wij het aanbod, keuzes en criteria toe. De leverancier 

kan al je vragen beantwoorden en je kunt desgewenst meteen een offerte 

aanvragen. 

 
Groet van het buur-team! 
 
 
 
Antoine Graat, Angela Stam, Patrick Wieser,  
Frido Arnts, Marte Nielen (v.l.n.r.) 
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Programma 
- Wij, je buurtgenoten stellen ons voor 

- vertellen over het Buurkracht initiatief 

- lichten het zonnepanelenaanbod toe  

- stellen jullie voor aan de leverancier 

- en beantwoorden jullie vragen 

- dit alles online en coronaproof 

Ja, ik heb interesse! 
Meld je via www.buurkracht.nl/Beugen voor de online buurtbijeenkomst. 

Na aanmelding ontvang je een mail met daarin de inloglink. Vrijblijvend op 

de hoogte blijven van onze ontwikkelingen kan via de buurkracht-app.  

 

Ga naar onze Zonnepanelenactie Zon-Kracht Beugen in de buurkracht-

app en klik op doe mee. De app is gratis te downloaden in de App/Play-

store (zoek op buurkracht). Je kunt ons ook mailen via 

duurzaamheid@beugen.info 

Graag tot donderdag 
[25 maart] om [20:00]! 
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Als mantelzorger tijdelijk de zorg overdragen?  

Deze checklist helpt   
 

Zorg en hulp aan een naaste kan intensief zijn. Voor mantelzor-

gers die de zorg af en toe tijdelijk willen overdragen aan iemand anders, is er nu 

een hulpmiddel. Centrum Mantelzorg Land van Cuijk biedt een checklist aan, speci-

aal om mantelzorgers te ondersteunen.  

 

De checklist heeft de vorm van een klein, handzaam boekje. Het geeft een beeld van 

de zorgsituatie. Hiermee kan de vervanger van de mantelzorger de juiste zorg en 

ondersteuning bieden aan de zorgvrager.  

Als mantelzorger wil je misschien ook wel eens een weekendje weg of op vakantie? 

Je wilt er dan op kunnen vertrouwen dat je naaste een prettige tijd heeft en dat de 

verzorging goed wordt overgenomen. Ook is de checklist erg waardevol wanneer een 

mantelzorger plots zelf in het ziekenhuis belandt. 

 

Onderdeel van de checklist is de mantelzorgpas 

Deze biedt oplossing wanneer de mantelzorger plotseling uitvalt. Een mantelzorger 

vermeldt twee vertrouwde personen uit de omgeving op deze pas. Met naam en 

telefoonnummer. De mantelzorger bewaart de mantelzorgpas vervolgens in zijn of 

haar portemonnee. Hulpdiensten kijken vaak in iemands portemonnee om de identi-

teit te bepalen. Wanneer zij de mantelzorgpas vinden, kunnen zij snel vervangers op 

de hoogte stellen om de zorg over te nemen.  

Meer informatie 

Donderdag 25 maart van 14.00 uur tot 15.00 uur organiseert Centrum Mantelzorg 

een online bijeenkomst. Dit in plaats van de (fysieke) themabijeenkomst die plaats 

zou vinden in Grave. Een mantelzorgconsulent geeft dan uitleg over de checklist en 

de mantelzorgpas. Mantelzorgers die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden tot 

18 maart via de website: www.mantelzorglvc.nl. Of stuur een mail naar: mantel-

zorg@sociom.nl. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link en uitleg voor deel-

name. Wie meer informatie wil, kan ook bellen naar 0485 – 700 500. 
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MEDEDELING VERPLAATSING COLLECTEWEEK 

 
Collecte “Samen sterk voor Goede Doelen”. 

 
Sinds vorig jaar wordt er niet meer huis-aan-huis gecollecteerd om het 
risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.. 
Dit jaar zullen we niet in het voorjaar, zoals u van ons gewend bent, 
geld inzamelen voor de 12 Goede Doelen, maar zal de collecteweek in 
september plaatsvinden. 
Gezondheid en veiligheid blijven voorop staan. 
Verdere informatie volgt t.z.t. 
 
Namens de werkgroep “Samen Sterk voor Goede Doelen”. 
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Nieuwe corona vaccinlocatie opent in Boxmeer 
 

GGD Hart voor Brabant bereidt de opening voor van een nieuwe vac-

cinatielocatie. Naar verwachting opent de nieuwe locatie medio 

maart. Dit keer in Sportcentrum 't Hoogkoor aan de Koorstraat 1 in 

Boxmeer. Hiermee wordt de vierde vaccinatielocatie in de regio Hart 

voor Brabant een feit. Eerder opende GGD Hart voor Brabant een 

locatie in Veghel, in de Brabanthallen in Den Bosch en in het Willem II 

stadion in Tilburg.  

Aantal bezoekers per dag Vanaf de opening begint GGD Hart voor 

Brabant op de nieuwe locatie in Boxmeer naar verwachting met het 

vaccineren van ongeveer 200 personen per dag. Dit zijn in eerste in-

stantie mobiele, thuiswonende ouderen en zorgmedewerkers. In de 

loop van de tijd worden er meer doelgroepen gevaccineerd. Naarmate 

er meer vaccin beschikbaar is, worden er ook meer personen per dag 

gevaccineerd. De locatie in het sportcentrum in Boxmeer wordt inge-

richt met 8 priklijnen en is daarmee op termijn geschikt voor circa 900 

vaccinaties per dag.  

Openingstijden De vaccinatielocatie in Boxmeer is in eerste instantie 

zeven dagen per week geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Zodra er 

meer vaccin beschikbaar komt en de GGD Hart voor Brabant meer 

mensen per dag kan vaccineren, kunnen de openingstijden worden 

verruimd. Naar verwachting blijft deze locatie tot september in ge-

bruik.  
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Bereikbaarheid  

De locatie in Sportcentrum 't Hoogkoor in Boxmeer is gekozen vanwe-

ge de bereikbaarheid, goede parkeermogelijkheden en de mogelijkheid 

tot voldoende opschaling. Het parkeren van auto’s en fietsen kan voor 

de deur. Een bushalte ligt op loopafstand van de vaccinatielocatie. De 

locatie is goed toegankelijk voor rolstoelen en rollators. Ook zijn er 

rolstoelen op de locatie beschikbaar.  

Vaccinatie bij de GGD  

Mensen kunnen zich alleen op afspraak laten vaccineren. Iemand die 

van de huisarts, werkgever of van het RIVM een uitnodiging heeft ge-

kregen voor een coronavaccinatie bij de GGD, maakt een afspraak via 

het landelijke telefoonnummer in de uitnodigingsbrief. Bij het maken 

van de afspraak kan degene – op basis van beschikbaarheid – zelf kie-

zen naar welke locatie hij/zij gaat.  

Meer informatie  

GGD Hart voor Brabant vaccineert doelgroepen op basis van de lande-

lijke vaccinatiestrategie. Op www.coronavaccinatie.nl staat een tijdlijn 

welke doelgroep wanneer aan de beurt is voor een vaccinatie. Ook is 

daar algemene informatie te vinden.  

Voor vragen over de coronavaccinaties of het coronavirus is het lande-

lijke nummer 0800-1351 (dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur) beschikbaar.  
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