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Di. 03-03-20 
Di 03-03-20 Jaarvergadering ‘KVB’ 
Do 05-03-20 Kienen ‘KBO’ 
Ma 09-03-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 10-03-20 Vrijhouden luchtwegen ‘EHBO’ 
Di 17-03-20 Sjoel-avond ‘KVB’ 
Wo 18-03-20 Commissiehoofden overleg ‘De Vêrkeskop’ 
Wo 18-03-20 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Vr 20-03-20 Evaluatievergadering ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 20-03-20 Pannenkoeken Dag ‘Dorpsraad’ 
Vr 20-03-20 Ontspanningsmiddag ‘KBO’ 
Ma 23-03-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 24-03-20 Word jij De Picasso chocolademaker? ‘AVB’ 
Vr 27-03-20 Algemene Leden Vergadering ‘KBO’ 
Za 28-03-20 Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Do  02-04-20 Kienen ‘KBO’ 
Vr 03-04-20 Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Za 04-04-20 Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Ma 06-04-20  Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 07-04-20 Workshop met Angela. 19.30 u. ‘AVB’ 
Di 07-04-20 Letsel aan oog, oor, neus en mond. Letsel door dieren ‘EHBO’ 
Do 09-04-20 Bowlen in Molenhoek ‘KVB’ 
Za 11-04-20 Pepe’s PubQuiz Aanvang 20.00 uur in MFC Het Kruispunt. 
Za 11-04-20/Zo 12-04-20 Eastern Open ‘Vios’38’ 
Ma 13-04-20 Kofferbakverkoop (2e paasdag) ‘Het Gilde’ 
Ma 13-04-20 Open dag MARTINUS MOLEN. 
Wo 15-04-20 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Ma 20-04-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 21-04-20 Kaartavond ‘KVB’ 
Vr 24-04-20 Toneelmiddag ‘KBO’ 
Za 25-04-20 H. Mis – na afloop koffie ‘KBO’ 
Di 28-04-20 Excursie museum Nostalgie en techniek Langenboom. ‘AVB’ 
Medio mei Fietsen met bedrijfsbezoek ‘KBO’ 
Do 07-05-20 Kienen ‘KBO’ 
Ma 11-05-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 12-05-20 Moederdagviering ‘KVB’ 
Di 12-05-20 Eerste hulp aan kinderen ‘EHBO’ 
Wo 13-05-20 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Wo 13-05-20 Ledenvergadering ‘Het Gilde’ 
Vr 15-05 t/m Zo 17-05-20 "Muziekfestival Meadow" Hapsedijk 22B Rykevoort 
Zo 17-05-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Zo 24-05-20 Kringgildedag Haps ‘Het Gilde’ 
Zo 24-05-20 Vrijwilligersbrunch ‘KBO’ 
Ma 25-05-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
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Di 26-05-20 Fietstocht ‘KVB’ 
Ma 01-06-20 Koningsschieten (2e pinksterdag) ‘Het Gilde’ 
Do 04 -06-20 Kienen ‘KBO’ 
Za/zo  06/07-06-20 Boekenmarkt ‘KBO’   
Za 06-06-20 Tiny Fransentoernooi ‘Vios’38’ 
Za 06-06-20/Zo 07-06-20 jeugdkamp jongere jeugd. ‘Vios’38’ 
Za 06-06-20 Boekenmarkt ‘KBO’ 
Za 06-06-20 Dorpsquiz: 2e editie ‘Jongens knakworst’ 
Zo 07-06-20 Boekenmarkt ‘KBO’ 
Ma 08-06-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Zo 14-06-20 Vaartprocessie Boxmeer ‘Het Gilde’ 
Wo 17-06-20 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Za 20-06-20 Barbecue ‘Het Gilde’ 
Ma 22-06-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Wo  24-06-20 Busreis ‘KBO’ 
Vr 26-06-20 Finaleavond en prijsuitreiking Dorpsquiz ‘Jongens knakworst’ 
Zo 28-06-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Vr 03-07-20 Kermis – Opening 
Za 04-07-20 Kermis - Bent in de Tent 
Zo 05-07-20 Kermis - Beugen Buiten 
Ma 06-07-20 Kermis – Dansmatinee 
Ma 27-07-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Zo 23-08-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Ma 24-08-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Zo 13-09-20 Gildedag Someren-Eind ‘Het Gilde’ 
Zo 20-09-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Wo 23-09-20 Ledenvergadering ‘Het Gilde’ 
Ma 28-09-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Ma 26-10-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Za 31-10-20 PodiumB - editie 10 ‘PodiumB / ’t Posthuis’ 
Vr 06-11-20 Jan Centen Bokaal ‘Het Gilde’ 
Ma 23-11-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Ma 28-12-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 

Verschijningsdatums van de Info  

Rond de Carnaval zijn de verschijningsdata  van de 

Info aangepast.                                                                                      

Vanaf volgende week (week 11) verschijnt de Info 

weer twee wekelijks op de oneven weken.                                                                                                 

    De Inforedaktie 
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Zaterdag 7 maart om 19.00 uur H. Mis 
(2e Zondag van de Vasten) 
Corry Huijbers-Derks; fam. Brienen-Jilisen; overl. fam. v.d. Heuvel-v. 
Mil; overl. fam. v.d. Heuvel-Theunissen; 1e mndged. Mien Willems-v. 
Hees 
Acolieten 
A. Hendriks en G. Verberkt (Rijkevoort) 
Koor Cantamus Rijkevoort 
 

Zaterdag 14 maart om 19.00 uur H. Mis 
(3e Zondag van de Vasten) 
Alle overledenen v.d. parochie 
Acolieten 
Fr. Verstraten en G. Hendriks 
Koor Gemengd koor 
 

Mededeling: 
 

Pastorie krijgt nieuwe bewoner. 
Verkoop pastorie Beugen. 
Geruime tijd heeft de pastorie van Beugen leeg en in de verkoop 
gestaan. 
Het parochiebestuur is blij u te kunnen mededelen dat de pastorie is 
verkocht. 
De pastorie zal na de overdacht worden gebruikt als woning. 
 

In overleg met de deelparochieraad blijft een deel van de tuin 
eigendom van de parochie. Dit is kadastraal inmiddels ook geregeld. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal de overdracht plaatsvinden op 
maandag 30 maart a.s.. 
 

Het parochiebestuur 
Parochie Maria Moeder van de Kerk. 
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Hallo dames van de K.V.B. 

Dinsdag 17 maart hebben wij voor het eerst een 

sjoelavond. Dit hebben we niet eerder gedaan, dus wij 

hopen op een grote opkomst. We beginnen om 20.00 

uur in het Kruispunt. 

   Op 21 april hebben wij een kaartavond ingelast. 

     Groetjes Het Bestuur. 

_________________________________________________________ 
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Expositie in MFC Het Kruispunt 
 
Vanaf 1 maart exposeren in Het Kruispunt: Frank & Mia Maassen, 
Anita Jansen en Ine Pijnappels. 
 
Al vele jaren tekenen en schilderen wij met elkaar op een vaste 
middag. Ieder met onze eigen stijl en manier van werken. Technieken 
zijn o.a. acryl- aquarel-pastel, poering en zentangle. Tekenen en 
schilderen geeft ons ontspanning, voldoening en we leren veel van 
elkaar. Misschien kent u ons al van de hobby beurs van de KBO. 
 
Wij willen graag wat van ons werk laten zien in het MFC Het kruispunt, 
tijdens de openingstijden van het MFC. 
 
U bent van harte welkom! 
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We zijn druk aan het werk om ook dit jaar een mooie kermis te 
organiseren voor jong en oud. 
 
Voor de aankleding zijn we op zoek naar foto’s van de Kermis Beugen, 
van de afgelopen jaren maar ook zeker oude foto’s zijn welkom.  
Heb je een foto? Laat het ons weten via info@kermisbeugen.nl  
Je mag de foto digitaal versturen of we maken een afspraak om de 
oude foto te scannen. 
 
Bedankt namens de kermiswerkgroep! 
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Beste inwoners van Beugen, 

 

Op vrijdag 20 maart organiseren wij (groep 7 en 8 van Onze 

Bouwsteen) een Nationale Pannenkoekendag voor ouderen boven de 

70 jaar in MFC het Kruispunt. 

U bent vanaf 11.00 uur welkom in 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 middel 

van: 

- een mailtje te sturen naar juf Ingrid: 

i.wittebrood@optimusonderwijs.nl  

- telefonisch contact met Reggy Janssen: 06-13626448 

Wij vragen een eigen bijdrage van € 4,- per persoon. 

Aanmelden is mogelijk t/m 5 maart 2020! 

 

Vriendelijke groet, 

Leerlingen groep 7 en 8  

Basisschool Onze Bouwsteen  

 



 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alweer (meer dan) een week geleden …….  
 

Dat onze prins Marcel d’n Urste de sleutel van Beugen van 
Burgemeester van Soest overhandigd kreeg! Wat vliegt de tijd en wat 
was het letterlijk een onstuimige carnaval! 
 

Dat de lichtjesoptocht, ondanks de toch wel aanwezige wind en regen, 
tot groot genoegen van onze jeugdraad door ging. 
 

Dat de knakworst tot tweemaal toe uitgesteld werd, maar gelukkig niet 
“afgesteld”. De paarden en de ruiters gingen dit jaar wel vliegensvlug 
voorbij (uitzonderingen daargelaten)! Zou dit te maken hebben gehad 
met de meer dan toegestane meewind of zouden de deelnemers 
vliegensvlug weer naar binnen willen om te schuilen voor de regen? 

We zullen het nooit te weten komen 😉 
 

Dat onze optocht op maandagmiddag gewoon door ging en dat het 
zelfs “ongeveer” droog was. Toen het weer begon te regenen konden 
deelnemers/bezoekers lekker binnen in MFC Het Kruispunt verder 
feestvieren. 
 

Dat op de mooiste “weerdag”, de jeugdcommissie een leuke middag 
georganiseerd heeft voor de jeugd met bijbehorende biggenbingo.  
 

Bovenstaande activiteiten en de activiteiten die al voor carnaval zijn 
georganiseerd (zoals het prinsenbal, prinsenreceptie en 
pronkzittingen) kunnen geen doorgang vinden zonder vrijwilligers, 
sponsoren en bezoekers natuurlijk!!  
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Wij willen bij deze dan ook al onze vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet en onze sponsoren voor hun bijdragen. Mede door jullie steun en 
inzet kunnen wij carnaval in Beugen laten voortbestaan! 
 

Daarnaast bedanken wij ook alle mensen die aanwezig waren op onze 
activiteiten. Carnaval is een feest dat wij samen willen vieren met de 
mensen uit Beugen en daarbuiten. Wij zien alweer uit naar het nieuwe 
carnavalsseizoen waarbij we jullie hopelijk allemaal weer mogen 
verwelkomen! 
 

Tot dan, 
Bestuur CV de Vèrkeskôp Beugen 
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Toneelvereniging Beugen 

 

Toneelvereniging Beugen speelt:  “Geruchten” 
van Neil Simon.  

 

Afgelopen jaar beten de spelers van ToBe zich 
vast in een ander stuk van Neil Simon: “Op blo-
te voeten in het park.” Een komedie waarin de 
liefde gevierd werd.   
 

Ook dit jaar is er sprake van een feestje.  Charlie en Myra Brok geven 
een feest ter ere van hun tienjarige huwelijk. Echter wanneer de eerste 
gasten arriveren, blijkt er iets niet in orde met de gastheer en zijn 
vrouw lijkt niet thuis te zijn. De liefde lijkt ver te zoeken….   De eerst 
aangekomen gasten, Ken en zijn vrouw Chris, proberen de pijnlij-
ke situatie verborgen te houden voor de anderen. Er mogen vooral 
geen geruchten in omloop komen die de goede naam en faam van 
Charlie in gevaar kunnen brengen. Hij is immers loco burgemeester van 
Rotterdam en ook het lot van zijn vrienden hangt af van hoe er met de 
situatie wordt omgegaan. Dus wordt er schone schijn gespeeld en kei-
hard gelogen. Hoe meer gasten arriveren, hoe groter de verwarring 
wordt. Want… wie is er inmiddels al wel en wie is er nog niet op de 
hoogte van de precieze toedracht en hoe zit dat nou met die explode-
rende bus scheerschuim 
Een voorstelling die je niet mag missen. 
 

Regie:  Mirjam Wijnen. 

Data:   28 maart, 3 en 4 april 2020. 

Aanvang 20.00 uur.Plaats: MFC  het Kruispunt, Kerkplein 6, Beugen.                                             

Entree: € 8,50. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij MFC het Kruispunt. 

Het is ook mogelijk om kaarten te reserveren via  www.tobebeugen.nl 
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Alzheimer Café                                                     
afdeling Land van Cuijk & Gennep 
 

 
 

Op maandag 16 maart a.s. 
Aanvang: 19.30 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 
Attentie: voor één keer is het café niet in MFC Oelbroeck maar: 
Zorgcentrum Op ‘t Hoogveld, Paulusstraat 1, Sint Anthonis 
 
 

Thema: het ‘niet pluis gevoel’ 
 

In de fase voor de diagnose maken mensen zich vaak veel zorgen. 
Ze merken dat ze dingen vergeten. Of een partner of familielid ziet dat 
hun gedrag verandert.  
In deze periode speelt vooral het ‘niet pluis gevoel’: er klopt iets niet 
maar ze kunnen of willen daar nog niet de vinger op leggen. En dan?   
Een verpleeghuisarts gaat hierover met u in gesprek.  
U bent van harte uitgenodigd voor deze avond! 
Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun 
partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere 
belangstellenden. 
 

Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. 
Er staat een groene bus waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen. 
 

Initiatief: Alzheimer Nederland, afd. Land van Cuijk & Gennep i.s.m. 
Pantein.  
Info:                                                                                                                       
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/land-van-cuijk-en-gennep 
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WensAmbulance Brabant 

WensAmbulance Brabant voert laatste wens uit                                                   
Op donderdagmiddag 19 maart organiseert Centrum Mantelzorg 
Land van Cuijk in samenwerking met WensAmbulance Brabant een 
gratis informatiebijeenkomst bij de Catherinahof in Grave. Deze 
bijeenkomst is voor alle mantelzorgers uit Land van Cuijk die zorgen 
voor hun naaste die thuis wonen of in een zorginstelling.  

Nét opa geworden en graag nog een bezoekje kunnen brengen aan je 

kleinzoon. Een paar dagen met je vrouw en dochter naar je geliefde 

vakantiehotel in Winterberg. Of met de hele familie een laatste keer 

naar het strand. WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke 

mensen nog één keer naar hun favoriete plek.                                                 

Vrijwillig en voor niets 

WensAmbulance Brabant vervoert en begeleidt mensen uit Noord-

Brabant en aangrenzende regio’s. Dat gebeurt vanuit hospices, zieken- 

en verpleeghuizen en vanuit huis. De eerste wensreis vond plaats in de 

zomer van 2011. Momenteel worden er honderden wensreizen per 

jaar gerealiseerd. En allemaal voor niets!  

Ruim 150 vrijwilligers (verpleegkundigen en chauffeurs) en vier 

ambulances staan zeven dagen per week dag en nacht klaar voor deze 

gratis service. En íedereen is vrijwilliger!                                                                    

Kom ook in actie! 

Kent u een zieke met een wens? Kunt u deze vanwege de beperkte 

mobiliteit niet vervullen? Kom naar de informatiebijeenkomst en laat u 

informeren.                                                                                                                  

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst: 

Aanmelden voor deze gratis informatiebijeenkomst kan door voor 12 

maart een mail te sturen naar info@mantelzorglvc.nl of via de website   

Datum en tijd: 19 maart 2020 van 13.30 – 15.30 uur 

Locatie: Catharinahof, Koninginnedijk 252 te Grave 
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  * Beugens  
       biljart  

  kampioenschap    
    2020 * 

 
 
 

Biljartclub  “De Keu”, “Het groene Laken” en “Het Posthuis”  
organiseren  ook dit jaar, inmiddels voor de 30e keer, het Beugens  
libre biljart-kampioenschap in Café  ’t Spoorzicht.  
Deze unieke samenwerking garandeert al enkele jaren een gezellig en 
sportief samenzijn van biljartliefhebbers.  
  

Inschrijven kan tot zaterdag 21 maart 2020. 
 
Deelname aan dit kampioenschap kost  € 6,00 per persoon, te voldoen 
bij opgave.  
 
Alleen inwoners-sters, ondernemers (sponsors) uit Beugen vanaf 16 
jaar en/of leden van plaatselijke (horeca) biljartclubs kunnen aan dit 
kampioenschap meedoen. 
 
Speelavonden zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag. 
Het begin van het kampioenschap is eind maart/ begin april. 
 
Aanmelden kan bij een van onderstaande personen via bijgaand 

opgaveformulier of per mail      markgroothusen@home.nl   
 
Café Groothusen 06-44300745 
Toon Teunissen 06-13670604 
Café Het Posthuis 0485-361909 
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Opgave formulier Beugens biljartkampioenschap 
 
 
Naam:    ______________________________________ 
 
Telefoonnummer:   ______________________________________
    
 
Te spelen gemiddelde:_____________________________________  
 
Kan niet spelen op:    ______________________________________ 
 

Op welke dag van de week men niet kan spelen, geldt 
alleen voor de eerste ronde 
 
 
Inschrijfgeld € 6,00. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mark Groothusen, Jan Graat, Toon Teunissen en Marius Peters. 
 
 

* Beugens 
biljart 

kampioenschap 

2020 * 
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IVN De Maasvallei organiseert wandeling 
 

Wandelen door de Oeffeltse Meent                                                                                                        

Op donderdag 19 maart organiseert IVN De Maasvallei en KBO een 

seniorenwandeling door de Oeffelse Meent. Trek stevige schoenen 

aan, de tocht gaat door de Meent en weilanden richting Maas. De 

Meent is ontstaan na de laatste ijstijd en bestaat uit zand en grind tot 

op grote diepte. Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw was de 

Meent een gemeenschappelijke weide waar de boeren hun vee tegen 

betaling in konden scharen. En de Oeffeltenaren konden er voor eigen 

gebruik gratis zand en klei halen. In 1980 is de Meent aangewezen als 

beschermd natuurgebied, en maakt onderdeel uit van Natura 2000.                                                                                                              

Vertrek van de gratis wandeling is vanaf De Pit in Overloon om 13.00 

uur. En om 13.30 vanaf de parkeerplaats bij de tennisvelden, 

Hogehoek 25, Oeffelt. Aanmelden is niet nodig. Voor inlichtingen kun 

je terecht bij: Christien Hendriks KBO, tel. 0478-641719, of Ben 

Verheijen IVN, tel. 0478-642577. 



 

31 



 

32 



 

33 



 

34 



 

35 

UITSLAGEN ZATERDAG 29 FEBRUARI 

Gestel  JO14-1G    VIOS’38 JO14-1    4 - 1 

SES JO15-1    VIOS’38/Toxandria JO15-1   3 - 2 
De overige wedstrijden werden afgelast. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 7 MAART  aanwezig aanvang 

Gassel JO7-1    VIOS’38 JO7-1  08.15 uur 09.00 uur 
    rijden: Anna 

VIOS’38 JO8-1    SV DWSH’18 JO8-1  08.45 uur 09.15 uur 

VIOS’38 JO9-1    ST Sporting S.T./SVEB JO9-1  08.45 uur 09.15 uur 

VIOS’38 JO11-1    ASV’33 JO11-3G  09.30 uur 10.00 uur 

VIOS’38 JO13-2    Melderslo JO13-1G  10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38 JO14-1    Hapert JO14-1G  10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38 MO15-1    Juliana Mill MO15-1   12.15 uur 13.00 uur 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  Constantia/Menos JO15-1 14.15 uur 15.00 uur 

VIOS’38 JO17-2    Liessel JO17-2  12.15 uur 13.00 uur 
VIOS’38 JO19-2 is vrij. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Aan alle inwoners van Beugen:   

Zaterdag 14 maart AUTO WASAKTIE, vanaf € 7,- 

Dit jaar zouden onze teams (JO19, JO17 en JO15) weer graag een 

weekend op kamp willen gaan, ter afsluiting van het seizoen. Om bij te 

dragen in de kosten, willen de spelers uw auto wassen/schoonmaken. 

Op zaterdag 14 maart staan de spelers en leiders van 9:00 tot 12:00 uur  

voor u klaar bij de parkeerplaats van het jeugdhuis/voetbalveld.  

Vanaf € 7,- steunt u onze spelers al en wordt uw auto schoon. 

Tevens ook de mogelijkheid om van binnen schoon te laten maken. 

Tot zaterdag 14 maart. 

  Leiders en spelers VIOS ’38 
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