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Zaterdag 12 maart 19.00 uur H. Mis  

(2e Zondag van de Vasten) 
1e mndged. Agnes v. Leur 

Acoliet: G. Hendriks 

 

Zaterdag 19 maart 19.00 uur H. Mis  

(3e Zondag van de Vasten) 
Harry Janssen en Dina Wientjes en overl. kinderen; pastoor v.d. Steen; 

Jan Roeffen; Agnes v. Leur 

Acoliet: W. Schaminee 

 

Zaterdag 26 maart 19.00 uur H. Mis  

(4e Zondag van de Vasten) 
Jos Janssen; fam. Fransen-Gabriel; Annie v. Benthum-Boumans en 

Harry v. Benthum 

Acoliet: J. Lamers 
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IN MEMORIAM Agnes van Leur 
 
Op zaterdag 19 februari hebben wij in onze parochiekerk tijdens een goed 
verzorgde en sfeervolle viering afscheid genomen van Agnes van Leur.  
Agnes is in 1937 geboren in Veghel, als eerste in het gezin Van Leur-Koenen. 
Er volgden nog 4 jongens en 1 meisje. Thuis hadden ze een bakkerij met een 
winkel. Na haar lagere schooltijd ging Agnes naar de Mulo. Toen ze  het 
diploma had gehaald, moest Agnes meehelpen in de winkel en dat was echt 
aanpoten. Toen ze 18 werd, mocht ze direct haar rijbewijs gaan halen zodat 
ze op zaterdagochtend bestellingen kon gaan rondbrengen. In die tijd leerde 
ze Toon Graat kennen en op 15 januari 1963 traden ze in het huwelijk. 
Daarna gingen ze wonen aan de Oeffeltseweg in Beugen. Het verlaten van 
het zo vertrouwde Veghel was wel spannend voor Agnes.  
Precies 9 maanden later meldde Marco zich, 4 jaar later kwam Zita en weer 4 
jaar later werd Sander geboren. Ze hadden het goed samen. Een fijn gezin 
waar het er gezellig aan toe ging. 
Helaas kwam er na 24 jaar een einde aan haar huwelijk en een verdrietige 
periode brak aan. Agnes verhuisde naar Moerkamp 8 waar ze tot haar dood is 
blijven wonen. In die tijd beschikte ze zelf over een auto en zo kon ze iedere 
week naar Veghel om voor haar moeder te zorgen.  
De kinderen vlogen uit en Agnes kreeg steeds meer tijd voor zichzelf. Toen de 
kleinkinderen kwamen waren die altijd welkom en als het nodig was paste ze 
op. 
Agnes was graag thuis, ze keek graag tv, vooral sport, maar ook quizzen keek 
ze met veel plezier. Maar de grootste passie was toch muziek.   
In het gezin van Agnes werd altijd muziek gemaakt. Alle drie de kinderen zijn 
muzikaal en Agnes was altijd aan het zingen. Tot het laatst is ze blijven zingen 
in het parochieel gemengd koor van Beugen. Agnes was de drijvende kracht 
achter het koor en heeft in al die jaren heel veel rouw- en trouwvieringen 
mee verzorgd. Het bericht dat Agnes zo ziek was, was een schok voor velen. 
Na twee intensieve weken in het ziekenhuis heeft Agnes haar leven uit 
handen gegeven. Ze werd 84 jaar. 
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Op 1 februari jongsleden heb ik met groot verdriet afscheid moeten 
nemen van mijn man Perry. 
Na een ziekbed kwam hij toch nog plotseling te overlijden. 
 
Hartverwarmend was de steun en medeleven van de Beugense inwo-
ners maar ook zeker van het Verenigingsleven. Dit heeft mij oprecht 
heel veel goeds gedaan in deze moeilijke periode. 
  
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten, telefoontjes, bloe-
men en berichten. 
 
Uw warme reacties zijn niet alleen voor mij een grote steun maar laten 
ook zien hoe belangrijk Perry voor anderen was. 
 

Jacqueline Filippini-Stiphout    
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Hallo dames van de K.V.B 
 
Dinsdag 15 maart hebben we de jaarvergadering.  
We hebben de volgende punten. 

1. Opening 
2. Voorlezen jaarverslag 
3. Voorlezen financieel verslag en controle kascommissie. 
4. Huldiging jubilarissen 
5. Contributie contant of liever via bank  NL58RABO0149234386  

€ 25,00 
6. Rondvraag 
7. Pauze 
8. 8 rondjes kienen 

We hopen op een grote opkomst 
Groetjes   Het Bestuur 
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Start Vastenactie 2022: Je land is je leven 
 
Met het aanbreken van de vastentijd, gaat ook de Vastenactie weer 
van start. Dit jaar gaan wij in Beugen geen actie voeren voor een pro-
ject in Papua Nieuw Guinea maar sluiten wij ons aan bij het landelijke 
thema van Vastenactie, het beschermen van landrechten van inheem-
se volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedsel-

zekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat. 
 
Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun 
land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp 
van natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen beschermen 
op deze manier tachtig procent van de biodiversiteit. Daarom is het 
belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen. 
 
Wat doet Vastenactie? 
In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Gua-
temala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen 
van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaar-
dig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en bege-
leiding bij het opzetten van een tuinbouwproject. Hieronder ziet u en-
kele voorbeelden waar Vastenactie aan bijdraagt: 

 € 23   : reparatie drinkwatersysteem voor één familie 
 € 45   : één bijenkorf voor een bijenhoudersgezin 
 € 74   : een kleine plantenkas om groenten te laten kiemen 

In de komende Info’s zullen we u verder informeren over de projecten 
en over hoe u kunt helpen. 
 
Steun Vastenactie: elke gift telt!  
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Aanmelden!  
 
Wordt uw kind in 2022 of 2023, 
3 of 4 jaar? Dan is het een goed moment om uw kind aan te gaan mel-
den bij een school. Het is de bedoeling dat uw kind ingeschreven staat, 
als hij/zij 3 jaar is. Als u voor onze school kiest, dan kunt u dit kenbaar 
maken door het sturen van een mail naar 
dir.onzebouwsteen@optimusonderwijs.nl. De rest van de aanmeld-
procedure volgt dan. Het is fijn dat we ook onze nieuwe leerlingen mee 
kunnen nemen in de aankomende tellingen.  
We ontvangen u graag voor een gesprek en rondleiding! 
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Beste inwoners van Beugen, 

 

Op vrijdag 18 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 Bouw-

steen. 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: jeroenvis-

scher@ziggo.nl  

- telefonisch contact met Sandra Visscher: 0485 – 47 1626 

Opa’s en oma’s die zich al via hun kleinkind hebben aangemeld, hoe-

ven dit niet nogmaals te doen. 

Wij vragen een eigen bijdrage van € 5,- per persoon 

Aanmelden is mogelijk t/m 10 maart 2022.  

 

Vriendelijke groet, 

Leerlingen groep 8  

Basisschool Onze Bouwsteen  
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Knakworstrennen  Koningsrit  
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ZATERDAG 2 APRIL 2022 
MFC HET KRUISPUNT BEUGEN  

IN SAMENWERKING MET CAFÉ HET POSTHUIS 

 
We're Back! Schrijf je in! 
Formeer een team van 4 personen en doe mee aan de nieuwe editie 
van Pepe's PubQuiz! Na een viertal prachtige online edities tijdens 
corona mogen we weer met z'n allen in een zaaltje live spelen! Op 
zaterdagavond 2 april zal tussen 19.30 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 9 april! 
Een week 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 
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Kookcursus bij de SWOGB in De Poel in Rijkevoort 

Dit voorjaar wil de SWOGB weer een cursus gaan organiseren om (nog beter) 

te leren koken. Aan deze cursus kunnen zowel mannen als vrouwen deelne-

men. Er kunnen maximaal 6 deelnemen om iedereen voldoende aandacht te 

geven. De docent stelt in overleg met de deelnemers het menu vast en zorgt 

voor de inkoop de ingrediënten. De cursus wordt gegeven om de 2 weken op 

de woensdag avond en start om 5 uur. Na het koken wordt uiteraard het 3 of 

4 gangendiner gezamenlijk opgegeten. Tijdens de laatste les die 29 juni zal 

plaats vinden worden ook de partners uitgenodigd voor het afsluitende diner. 

Het is tijdens deze cursus leerzaam maar vooral ook gezellig om samen te 

koken en te eten. Het is in principe voor mannen, maar ook vrouwen van 55+ 

zijn zeer welkom om zich aan te melden. Er wordt pas gestart als er 6 deel-

nemers zijn wat ook het maximale aantal is. 

De voorlopige data zijn als volgt: 

Woensdag 23 maart 

Woensdag 6 en 20 april 

Woensdag 4 en 18 mei 

Woensdag 1, 15 en 29 juni 

 

De kosten voor deelname zijn 80 euro per persoon dat wordt geïncasseerd 

door de SWOGB.  

De inkopen voor het koken worden gedaan door de docent en worden geza-

menlijk betaald. 

Aanmelding kan bij: 

Jan Brienen Rijkevoort  

coördinator kookcursussen 

telefoon 0485-371292 

e-mail jan.brienen1941@gmail.com 
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Ik hoor het u zeggen. Ik zit ook in de buurt app.  

Ja we leven in het digitale tijdperk. We houden elkaar voortdurend 

met allerlei zin of onzin op de hoogte. Zoals, er loopt een raar persoon 

door de dorpsstraat of ik zie al 3 dagen een kat in de tuin van de 

buurman. Natuurlijk een serieuze waarschuwing is van een andere 

orde maar we jagen elkaar op stang met zulke onzin. We grossieren 

heden ten dage in appjes versturen en zitten minimaal in 5 app 

groepjes. Vroeger werden er moppen getapt op een verjaardag, 

tegenwoordig worden er humoristische en onsmakelijke afbeeldingen 

en filmpjes verstuurd. We herkennen elkaars stem en emotie niet 

meer en weten niet eens of alle appgroep leden je bericht wel leuk 

vinden. 

Buurtpreventie via de app ? Onze huizen zijn veranderd in 

onneembare vestingen. Elektrische hekwerken, lampen met sensoren, 

hinderlijke piepjes voor ongedierte, dievenklauwen op de deur, 

camera’s die elke hinderlijke beweging doorsturen naar je mobiel, 

deurbellen die doorgeven welke pakketbezorger er voor je voordeur 

staat. 

We zijn vooralsnog niet zover dat we ons dorp afschermen met 

slagbomen en camera’s bij de invalswegen!!  Waarom al deze 

maatregelen? Ook het dievengilde zoals deze mensen werden 

genoemd, heeft zichzelf geëvalueerd. Ze “jatten” geen portemonnee 

met kontanten meer of een paar oorbellen uit een nachtkastje. Wat 

valt er nog  te halen buiten een laptop of TV.  Helers geven daar ook al 

  
 

 BUURTPREVENTIE  APP……  

ZIN  OF ONZIN 
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geen cent meer voor. Je wordt of digitaal gehackt en oeps je 

spaarrekening is leeg. Criminelen dringen binnen met wapens en 

gijzelen je.  

Hoe meer je beveiligt des te meer slaat de zware criminaliteit toe. Het 

is een simpele vicieuze cirkel die steeds verder escaleert. 

Positiviteit op je buurtapp is voor het welzijn van de buurt zeer 

welkom. App eens een keer dat iemand het huis mooi heeft 

opgeschilderd of dat er een mooi kunstwerk in z’n tuin staat. 

Het mes snijdt dan van 2 kanten. Een positief saamhorigheidsgevoel 

welk tot gevolg heeft dat je ook een alerter oog hebt voor serieuze 

zaken in je straat. 

App verstandig, app positief 
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Algemene Leden Vergadering  vrijdag 25 maart 2022 

Agenda: 
1. Opening 
2. Verslag Algemene Leden Vergadering 22 oktober 2021 
3. Verslag secretariaat 4. Verslag penningmeester  
5. Verslag  kascontrolecommissie 
 Bestaande uit mevr. Bianca Tassenaar en dhr. Cor Janssen.  

Mevr. Bianca Tassenaar is aftredend. We zoeken een nieuw lid voor deze 
commissie. 

6. Huldiging jubilarissen  
7. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar is dhr. Frans van der Zande.  We zijn ook nog 
op zoek naar een nieuw bestuurslid. Heeft u interesse? We horen graag 
van u.  

8. Activiteiten 2022  
9. Mededelingen   
10. Rondvraag  
11. Sluiting 
 
Aansluitend zal er een optreden worden verzorgd door Tonny Wijnands De 
middag wordt afgesloten met een lekker broodje en koffie of thee.  

We ontvangen uw aanmelding graag vóór 19 maart  door het strookje 
uit de nieuwsbrief in de brievenbus KBO te doen, te mailen naar 
kbobeugen2019@gmail.com of te bellen naar 06-30214619. 
 
Secr. Wilma Schaminée 
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Dit jaar zal de collecteweek zoals gewoonlijk plaatsvinden in het voorjaar. De 
collectanten komen op dinsdag 29 maart vanaf 18.00 uur het ingevulde for-
mulier en envelop van de Goede Doelen bij u ophalen. 
 
Voor onderstaande 12 organisaties wordt gecollecteerd: 

 E.H.B.O. Beugen 

 Nierstichting Nederland 

 Prins Bernhard Cultuur Fonds (Anjeractie) 

 Nederlandse Brandwonden Stichting  

 KWF  Kankerbestrijding 

 Longfonds 

 Nederlandse Hartstichting 

 Stichting Alzheimer Nederland 

 Stichting Reumafonds Nederland  

 Epilepsiefonds 

 Hersenstichting 

 Diabetesfonds  
 
We attenderen u er wel op dat de plaatselijke verenigingen met hun acties 
aan uw deur blijven komen. 
 
In week 12 zal het invulformulier met envelop  in de Info bijgevoegd worden.  
 
Wij hopen dat we ook deze keer op uw gulle bijdrage kunnen rekenen zodat 
ook dit jaar weer succesvol wordt. Bedenk dat alle goede doelen uw steun 
hard nodig hebben. 
 
Tip: Denk aan “cash” geld voor in de eveloppe. 
 
De werkgroep “Samen Sterk voor Goede Doelen”. 
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Kinderen uit Beugen aan het woord 
 
Stel jezelf maar voor: 
Ik heet Liv Schrijen en ben 8 jaar oud. Ik woon in de 
Schuttersstraat 6 samen met papa ‘Remco’, mama ‘Lincy' 
en mijn broertjes Duuk & Gus. Ook heb ik een konijn, zij 
heet Keetje.  
Ik zit in groep 4 bij juffrouw Stella. 
 
Wat vind jij het leukste om te doen? 
Hockeyen vind ik super leuk. Iedere woensdag ga ik samen met Noor, Loek & 
Jasper naar de training. Ook buiten spelen en spelen met mijn LOL poppen 
vind ik super leuk. 
 
Wat zou je willen worden? Ken je iemand die dat nu al doet? 
Later wil ik een moeder worden. Ik ken natuurlijk al veel moeders. 
 
Welk eten vind jij lekker? En welk eten lust jij niet? 
Taco’s vind ik superrrr lekker. Spruitjes vind ik dus echt niet lekker. 
 
Wat vind jij leuk op televisie of You Tube? Welke muziek vind jij leuk? 
Ik kijk graag naar De Thundermans en naar Enzo Knol. Ibiza van Bilal vind ik 
een tof liedje.  
 
Wat vind jij leuk in Beugen? 
Dat ik veel andere kinderen ken.  
 
Wie wil jij voordragen voor de volgende keer? 
Ik wil graag Mats Verdijk uit groep 2 voordragen. 
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UITSLAGEN ZATERDAG 5 MAART 

EGS’20 JO15-3JM    VIOS’38/Toxandria JO15-1 0 - 5 

Vitesse’08  JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-1 2 - 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VOORJAARSCOMPETITIE: FASE 4 
Het programma van de voorjaarscompetitie van JO15 t/m JO19 was al bekend en 
stond al op de website en in voetbal.nl. Nu is ook fase 4 van de JO7 t/m JO13 
bekendgemaakt en op de website en in voetbal.nl beschikbaar. Raadpleeg aub voor 
rijbeurten de website en de Info. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 12 MAART aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO7-1    Constantia JO7-3 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen 

SIOL JO8-3JM    VIOS’38 JO8-1JM 07.45 uur 08.30 uur 
In Katwijk    rijden:.Tren en Duuk 

Sambeek JO9-1    VIOS’38 JO9-2JM 08.45 uur 09.30 uur 
In Sambeek    rijden:.leiders 

Sambeek JO11-1    VIOS’38 JO11-2JM 10.30 uur 11.30 uur 
In Sambeek    rijden:.Bradley en Jesse N. 

Venhorst JO13-1JM    VIOS’38 JO13-1JM 10.15 uur 11.30 uur 
In Venhorst    rijden:.Kaj 

Vitesse’08 JO15-3JM    VIOS’38/Toxandria JO15-1 12.30 uur 13.30 uur 
In Gennep    rijden:.Harry en Sem 

Toxandria/VIOS’38 JO16-1   UDI’19/CSU JO16-2 13.00 uur 14.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Toxandria/VIOS’38 MO17-1   SJO Vianen V. HBV MO17-1 12.00 uur 13.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

ST Volharding/Sambeek JO17-2  VIOS’38/Toxandria JO17-1 14.00 uur 15.00 uur 
In Sambeek    rijden:.per fiets 

Ysselsteyn JO19-2    VIOS’38/Toxandria JO19-1 13.00 uur 14.30 uur 
In Ysselsteyn    rijden:.Niels G. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EASTER OPEN 
Op zaterdag 16 en zondag 17 april vindt o.a. in Beugen weer het Easter Open plaats. 
Dit toernooi is de afgelopen twee jaar niet door kunnen gaan i.v.m. corona. Dit jaar 
wordt het dus wel gehouden en nemen er ook weer een aantal teams van VIOS’38 
(JO19-1 t/m JO11-2) aan deel. JO7-1 heeft op zaterdag 16 april ook een 
minitoernooitje. Houd dus aub nu al rekening met dit toernooi in het paasweekeinde.
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