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Di. 23-03-21 
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 27 maart 19.00 uur H. Mis  

(Palmzondag) 

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

Dekkers; Lin Boumans en Truus Tax 

Acoliet 

W. Schaminee 

 

Zondag 4 april 9.00 uur H. Mis  

(Hoogfeest: Pasen) 

Toon en Truus Philips-Coenen en hun zoontje Berty 

 

Zaterdag 10 april 19.00 uur H. Mis  

(2e Zondag van Pasen) 

Mien Willems-v. Hees; fam. Fransen-Gabriel; mndged. Riek Linssen 

Mededelingen: 

Palmzondag.                                                                                                    

Na de viering op zaterdag 27 maart  kunt u bij het verlaten van de kerk 

een palmtakje meenemen. Deze liggen op de tafel achter in de kerk. 

Pasen.                                                                                                                

De viering op zondag 4 april, 1e paasdag , begint om 9.00 uur. Op 

zaterdagavond is er GEEN viering. 



 

5 

 
 

Wat moet ik met dat Vastenactiezakje? 
 
Binnenkort ontvangt u het vastenactiezakje in de brievenbus. 
 
In Beugen willen we in de Vastentijd geld ophalen om te delen met 
de mensen in Papoea Nieuw Guinea. In deze coronaperiode is 
solidariteit op kleine en op grote schaal misschien nog wel 
belangrijker? 

Aan de andere kant van de wereld is een school voor een 
vakopleiding op zoek naar financiële middelen om een watertank 
aan te schaffen. De watertank vangt regenwater op zodat ook in 
droge periodes de leerlingen toegang hebben tot schoon en veilig 
water. Een duurzaam initiatief dat de leefbaarheid en de hygiëne 
verbetert.  

Omdat we dit jaar niet huis-aan-huis kunnen gaan, ontvangt u 
een begeleidende kaart bij het Vastenactiezakje.  
Hierop staat beschreven hoe u een bedrag kunt overmaken. 
U kunt het vastenactiezakje inclusief donatie ook in de brievenbus 
stoppen bij Gonnie Stroeken, Boxmeerseweg 54 of Cor Janssen, 
Dorpsstraat 56 in Beugen.  
 
 
 

 

Tenkyu  
MOV werkgroep in samenwerking met de 

actiegroep Papoea Nieuw Guinea 
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Straatcoaches 
 
 

In de gemeente Boxmeer 
zijn een aantal straat-
coaches actief. De coaches 
zijn er om o.a. overlast op 
straat aan te pakken. Zij 
staan in nauw contact met 
de politie en hebben 
ervaring met de aanpak 
van overlast door jongeren. 
Ook in Beugen kunnen de 
straatcoaches ingezet 
worden.  
 
De straatcoaches zijn 5 avonden/nachten per week in de 
gemeente Boxmeer en staan dus ter beschikking van alle dorpen. 
Alle jeugd gerelateerde overlast mag bij de straatcoaches gemeld 
worden en zij zullen er direct op reageren. Zij worden 
aangestuurd door zowel de gemeente als de politie als het gaat 
om meldingen. Maar ook de oor- en oogfunctie van de inwoners 
vinden de straatcoaches belangrijk, zij zijn immers degenen die 
het meest zien en ervaren.  
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De straatcoaches zijn bereikbaar op het telefoonnummer  
06-42187575. Het rooster van de straatcoaches is als volgt: 
 

 Woensdag 17.00 – 23.00 uur 

 Donderdag 17.00 – 00.00 uur 

 Vrijdag 18.00 – 02.00 uur 

 Zaterdag 18.00 – 02.00 uur  

 Zondag 16.00 – 23.00 uur. 
 
Door de avondklok zijn de straatcoaches helaas genoodzaakt om 
rond 20.00 uur te stoppen. Wanneer de avondklok weer eindigt, 
zijn zij tijdens bovenstaande tijden en dagen te bereiken. Hun 
telefoonnummer mag gedeeld worden, zij zijn er namelijk bij 
gebaat dat inwoners actief zich bij hen melden. Het is wel van 
belang dat het gaat om jeugdoverlast. Denk hierbij aan 
luidruchtige jeugd, groepsvorming in de openbare ruimte, 
intimidatie van groepen, zwerfvuil rondom jeugd etc. 
 
Gemeente Boxmeer 
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Hoe herken je een beroerte? Wacht niet, meld je zo snel mogelijk, 
ook in coronatijd! 

Soms horen we van patiënten ‘Ik werd gisteravond even helemaal niet 
goed, heb toen een paracetamol genomen en ben in bed gaan liggen. 
Ik dacht laat ik er eerst even een nachtje over slapen voor ik de 
huisarts bel’. Neuroloog Ilja Bot: “Mensen bellen vaak niet snel de 
huisarts, helaas ook als er verschijnselen zijn die kunnen duiden op een 
beroerte. Juist dan is het van groot belang om zo snel mogelijk 
behandeld te worden.” Ook in de huidige coronatijd, zo laten de 

neurologen van Maasziekenhuis Pantein weten. 

Mond, sprak, arm… beroertealarm 

Een scheve mond, verlamming van arm of been, niet uit je woorden 
kunnen komen. Dat zijn de belangrijkste verschijnselen van een 
beroerte. Vandaar ook de landelijke campagne: Mond, spraak, arm… 
beroertealarm! Ook plotseling ernstige problemen met slikken, een 
verdoofd gevoel aan arm of been, dubbel zien, hevige duizeligheid en 
coördinatie- of evenwichtsproblemen kunnen symptomen zijn van een 
beroerte. 
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Wanneer de verschijnselen langer dan 5-10 minuten duren, moet 
iemand zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Hoe eerder iemand in het 
ziekenhuis is, hoe eerder de oorzaak bekend is en hoe minder kans er 
is op blijvende schade. Wacht daarom niet af en bel direct 112 bij 
verschijnselen van een beroerte en onthoud het tijdstip waarop de 
klachten begonnen. Herken de volgende signalen van een beroerte: 
mond, spraak, arm… beroertealarm! 

Filmpje                                                                                                                                          
Op de website wordt in een filmpje op een heldere manier uitgelegd 
wat het verschil is tussen een TIA, herseninfarct en een 
hersenbloeding. Ook zie je hoe je een beroerte kunt herkennen. Zoek 
hiervoor de pagina: ‘video-film’ en dan ‘Beroerte (CVA)’. 

 https://youtu.be/UKbTPMH6q8Y 
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Beste leden,  

VANAF 16 MAART MOGEN WE WEER DUBBELEN!! 

De lockdown inclusief de avondklok blijft tenminste gelden t/m dins-
dag 30 maart. Op dinsdag 23 maart maakt het kabinet de balans op en 
wordt bekend hoe het verder gaat in de periode na 30 maart. 
 
Gewijzigde maatregelen vanaf 16 maart 

 Volwassenen vanaf 27 jaar mogen tennissen en padellen met 
maximaal 4 personen, alleen buiten. Zij houden 1.5 meter af-
stand. Dubbelen mag dus, bij voorkeur in 2 vaste koppels van 2 
personen; houd altijd 1.5 meter afstand tot het andere koppel 
en je medespeler. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan, dus 
geen interne competities. 

 
Maatregelen die worden verlengd 

 Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen spelen en 
trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tij-
dens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.  

 Tennis en padel in een binnen accommodatie is niet toege-
staan. 

 Er worden geen (officiële) wedstrijden zoals competities en 
toernooien gespeeld. 

 Voor topsporters gelden uitzonderingen. 
 Publiek is niet toegestaan. 
 Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. 
 De avondklok geldt van 21.00 tot 4.30 uur. Lees meer over de 

avondklok. 
 Banen reserveren vanuit de KNLTB club-app 

 
Open Toernooi afgelast 
Helaas door al de Coronamaatregelen moeten we het toernooi van 
maart afgelasten. Daarnaast hopen we dat we het “open toernooi” van 
augustus wel kunnen spelen! T.z.t. laten we u weten, d.m.v. een mail, 
hoe de maatregelen er voor staan om op verantwoorde wijze hopelijk 
te kunnen spelen. 
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Algemene Ledenvergadering 
In het eerste kwartaal van het jaar vindt normaal de ALV plaats. Het 
bestuur heeft besloten om dit uit te stellen, totdat we weer samen 
fysiek in een ruimte mogen zitten. Als de overheid het toelaat, zullen 
we z.s.m. een datum prikken en u hierover informeren. 
 
Tot slot! 
Op het park van TV de Geer mag iedereen gebruik maken van de ten-
nismuur. Deze muur willen we laten oppimpen, om kleur in het park te 
brengen! Wie kan, of weet iemand die creatief is, en zin heeft om hier-
op zijn of haar creatie op los te laten? Stuur dan een mail naar: 
bestuur@tvdegeer.nl 
 
Veel tennisplezier, en blijf gezond! 
 
Met sportieve groet, 
Het bestuur TV de Geer   
Beugen 
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Géén paasactie vanuit  
VC Vocala dit jaar 

 

 
 
 

Helaas hebben wij er ook dit jaar voor gekozen om de paasactie, die 
zou plaatsvinden op zaterdag 2 april, niet door te laten gaan vanwege 
Corona. Wij hopen van harte dat we volgend jaar weer op onze speelse 
manier chocolade- en kippeneieren kunnen verkopen bij jullie aan de 
deur. Voor nu vinden wij de gezondheid van zowel onze leden als van 
jullie belangrijker. 

 
 

Vrolijk Pasen! 
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