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Di. 10-03-20 
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’ 
Vr 27-03-20 Spellenmiddag bij gasterij Onder de Panne ‘Zonnebloem’ 
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’ 
Di 26-05-20 Fietstocht ‘KVB’ 
Ma 01-06-20 Koningsschieten (2e pinksterdag) ‘Het Gilde’ 
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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’ 
Wo 29-07-20 Rolstoelwandeling met picnick ‘Zonnebloem’ 
Za 22-08-20 Muziekmiddag in Myllesweerd in Mill ‘Zonnebloem’ 
Zo 23-08-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Ma 24-08-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Za 12-09-20 Ziekendag met mis in de kerk om 19u en koffie na in  
  MFC het Kruispunt ‘Zonnebloem’ 
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’ 
Vr 11-12-20 Kerstviering in MFC het Kruispunt ‘Zonnebloem’ 
Ma 28-12-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
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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 
 
Zaterdag 21 maart om 19.00 uur H. Mis 
(4e Zondag van de Vasten) 
Mndged. Theo Bindels en Ria; fam. Kersten-Groenen; fam. Fransen-
Gabriel; Harrie Janssen en Dina Wientjes en overl. kinderen; pastoor 
v.d. Steen 
Acolieten 
W. Verdijck en J. Lamers 
Koor 
Carminis 
 
Zaterdag 28 maart om 19.00 uur H. Mis 
(5e Zondag van de Vasten) 
Annie v. Benthum-Boumans 
Acolieten 
C. Philipse en W. Schaminee 
Koor 
Seniorenkoor Maaslandsglorie 
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SAMEN NAAR DE HEILIGE JOZEF IN SMAKT 

Op bedevaart gaan kan een belangrijke impuls geven aan je 

geloof. Het doet goed om in andere omgeving met veel 

gelijkgezinden samen te vieren en te bidden op voorspraak 

van de heilige die daar vereerd wordt. Zo trekken jaarlijks 

miljoenen katholieken naar bekende bedevaartsoorden 

zoals Lourdes en Fatima.  

Wij zoeken het niet zo ver, maar net als voorgaande jaren 

willen we als parochie ook dit jaar weer twee mini-

bedevaarten houden. Op 9 mei gaan we naar Maria in 

Kevelaer, maar eerder reeds gaan we op bezoek bij de 

heilige Jozef in Smakt, het enige bedevaartsoord in 

Nederland dat aan deze grote heilige gewijd is. Op zaterdag 

21 maart – twee dagen na het hoogfeest - vieren we om 

19.15 uur in de kerk van Smakt de mis, die zal worden 

opgeluisterd door het gemengd koor uit Oeffelt. Wie wil kan 

van tevoren al om 18.30 uur het rozenhoedje bidden in de 

Jozefkapel. Na afloop is er gelegenheid om in het 

naastgelegen Pelgrimshuis gezellig te buurten met koffie en 

iets lekkers.  

We nodigen u van harte uit om mee te gaan en zo samen 

ons geloof te beleven!   
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VASTENACTIE 2020 
Werken aan je toekomst!  
 
Aswoensdag 26 februari start de vastentijd en daarmee ook de 
landelijke Bisschoppelijke Vastenactie-campagne 2020. Dit jaar is het 
thema van Vastenactie: Werken aan je toekomst! Vastenactie steunt 
projecten die beroepsonderwijs aanbieden, onder andere in 
Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Met deze projecten stelt 
Vastenactie mensen in staat te werken aan een betere 
toekomst. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
kinderen en jongeren naar school gaan en een vervolgopleiding krijgen 
om een vak te leren, zoals monteur, lasser, kleermaker, bakker of 
winkelier.  
 
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie 
aan bijdraagt: 

 € 24    : een technisch leerboek  voor een hele klas 
 € 40    : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, 

boeken en schooltas 
 € 200  : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, 

bakker) van 1 jaar 
 € 360  : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’  

U kunt uw steentje bijdragen door te geven aan de collectant , die in 
de Goede Week voor Pasen langs komt met een envelopje van de 
Vastenactie. Wilt u liever een bedrag overmaken dan kan dat op het 
rekeningnummer van Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag, in de betaalomschrijving zetten: 
Campagnethema: Werken aan je toekomst Parochie Maria Moeder 
van de kerk te Sint Anthonis. Dus het campagnethema, de naam én de 
plaats van de parochie in de betaalomschrijving zetten. 
Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens alle kinderen en 
jongeren die met de projecten meedoen en willen werken aan hun 
toekomst! 
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Seniorenbeurs 
 

17 en 18 april 2020 in Mill 
 

 De Regionale Seniorenbeurs, die in 2018 voor het laatst werd 
gehouden, komt terug. In 2020 zal het evenement plaatsvinden op 
vrijdag 17 april van 14.00 – 21.00 uur en zaterdag 18 april van                 
10.00 – 17.00.uu r 
De locatie van het evenement is party- en evenementencentrum City 
Resort Events (voorheen Fitland) in Mill. De organisatie is wederom in 
handen van KBO-Kring Land van Cuijk en de KBO-Kring Gemeente Mill 
en Sint Hubert. 

De entree voor bezoekers van de beurs bedraagt €3,00. 
Deze prijs is inclusief 1 consumptie 
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Korenmiddag 23 maart wordt verzet naar 20 mei 

De redactie van De Info ontving vorige week onderstaand bericht 
nadat het dorpsblad al was gedrukt. In De Info van afgelopen week 
stond een artikel over de korenmiddag in Mill.  

De organisatie heeft ons laten weten dat de korenmiddag van 25 
maart a.s. niet door gaat. Namens de organisatie laat Arlette van 
Hout weten dat ze gelet op het Corona virus geen enkel risico willen 
lopen.  

Vooralsnog wordt dit evenement doorgeschoven naar woensdag 20 
mei vanaf 13.30 uur in 't Heike in Mill. 
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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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  * 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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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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Collecteweek 30 maart t/m 4 april 2020 “Samen sterk voor Goede 

Doelen”. 

 

We gaan ook dit jaar  een gezamenlijke collecte houden waarin gecollecteerd 

gaat worden voor 12 goede doelen. 

We attenderen u er wel op dat de plaatselijke verenigingen met hun acties aan 

uw deur blijven komen. 

De doelen van de onderstaande organisaties waarvoor wordt gecollecteerd 

zijn: 

 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  

 Diabetesfonds 

 Hersenstichting 

 

De gezamenlijke collecte met dorpen in de regio gaat plaatsvinden van 

30 maart t/m 4 april.  

In Beugen komen de collectanten dinsdag 31 maart tussen 18.00 – 20.00 uur 

het ingevulde formulier en envelop van de Goede Doelen bij u ophalen. 

In week 13 zal het invulformulier + envelop  in de info bijgevoegd worden.  

 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze actie dit jaar een succes wordt en bedenk dat 

alle goede doelen uw steun hard nodig hebben.  

Namens de werkgroep “Samen Sterk voor Goede Doelen”. 
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UITSLAGEN ZATERDAG 7 MAART 

Gassel JO7-1    VIOS’38 JO7-1   3 - 7 

VIOS’38 JO8-1    SV DWSH’18 JO8-1   5 - 3 

VIOS’38 JO9-1    ST Sporting S.T./SVEB JO9-1   2 - 7 

VIOS’38 JO11-1    ASV’33 JO11-3G   8 - 5 

VIOS’38 JO13-2    Melderslo JO13-1G   1 - 4 

VIOS’38 JO14-1    Hapert JO14-1G   1 - 2 

VIOS’38 MO15-1    Juliana Mill MO15-1    4 - 0 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  Constantia/Menos JO15-1   4 - 1 

VIOS’38 JO17-2    Liessel JO17-2   2 - 0 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 14 MAART  aanwezig aanvang 

SV DWSH’18 JO7-1    VIOS’38  JO9-1  08.30 uur 09.15 uurin 
in St. Hubert    rijden: Thijs 

Olympia’18 JO8-1G    VIOS’38  JO8-1  08.15 uur 09.00 uur
    rijden: Daan en Bradley 

Wittenhorst JO9-1    VIOS’38  JO9-1  08.00 uur 09.00 uur 
in Horst    rijden: Kaj 

Juliana Mill JO11-3    VIOS’38  JO11-1  10.00 uur 10.45 uur 
    rijden: Tommy en Lucas 

ST Sporting S.T./SVEB JO13-2  VIOS’38  JO13-2  09.45 uur 11.00 uur 
sportpark Kerkebos in Swolgen rijden: Harry, Luuk en Sem 

Sparta’25 JO14-1    VIOS’38 JO14-1  10.00 uur 11.30 uur 
Sp. 't Heereind in Beek en Donk  rijden: Lukas, Rens, Jesse, Lucas en Daan 

Boekel Sport MO15-2   VIOS’38 MO15-1  10.15 uur 11.30 uur 
sportpark De Donk in Boekel  rijden: Liane, Deli, Pascalle en Maud K. 

Achilles Reek JO15-1    VIOS’38/Toxandria JO15-1 12.45 uur 14.00 uur 
    rijden: Yannick 

Leunen JO17-1    VIOS’38 JO17-2  13.45 uur 15.00 uur 
    rijden: Giel, Dennis en Kai 

De Zwaluw JO19-1    VIOS’38  JO19-2  14.30 uur 15.30 uur 
 rijden: per fiets 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROGRAMMA ZATERDAG 21 MAART  aanwezig aanvang 

Boekel Sport JO11-3    VIOS’38  JO11-1  09.15 uur 10.15 uur 
Sportbank De Donk in Boekel  rijden: Mandy en Daan 

ST RKDSO/DEV-Arcen JO13-1  VIOS’38  JO13-2  09.15 uur 10.30 uur 
sportpark 't Wiltpark in Lomm rijden: Milan, Ayoub en Maykel 

SCMH MO15-1    VIOS’38 MO15-1  11.45 uur 13.00 uur 
sportpark Spoorzicht in Veghel rijden: Michelle vd H., Jody, Sofie en Lotte C. 

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

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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