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Di. 22-03-22 
Vr 25-03-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Vr 25-03-22 Algemene ledenvergadering ‘KBO’ 
Ma 28-03-22 Wandelen/koffie-uurtje ‘KBO’ 
Wo 30-03-22 Jaarvergadering ‘Het Gilde’  
Do 31-03-22 Bowlen 19.30 uur ‘KVB’ 
Za 02-04-22 Pepe’s Pub Quiz, MFC Het Kruispunt ‘Pepe’s Pub Quiz’ 
Do 07-04-22 Kienen ‘KBO’ 
Do 07-04-22 Paasviering ‘Zonnebloem’ 
Vr 08-04-22 Paasviering ‘KBO’ 
Ma    10-04-22   t/m    ma 17-04-22            Vastenactie ‘Kerkbestuur’ 
Ma 11-04-22 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Ma 18-04-22 1

ste
 Kofferbakverkoop(2

de
 Paasdag) ‘Het Gilde’ 

Di 19-04-22 Midgetgolven hoogkoor 20.00 uur ‘KVB’ 
Ma 25-04-22  Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Wo 20-04-22 AED voorlichtingsavond 19.30 – 21.30 uur ‘Dorpsraad Beugen’ 
Wo 20-04-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Za 30-04-22 H. Mis met na afloop koffie ‘KBO’ 
?? ??-04-22/?? ??-05-22 Seizoen afsluiting met evt. fietsen ‘AVB’   
Do 05-05-22 Kienen ‘KBO’ 
Vr 06-05-22 Meadow Muziekfestival Hapsedijk 22B Rijkevoort ‘St.MeadowEvents’ 
Za 07-05-22 Meadow Muziekfestival Hapsedijk 22B Rijkevoort ‘St.MeadowEvents’ 
Zo 08-05-22 Meadow Muziekfestival Hapsedijk 22B Rijkevoort ‘St.MeadowEvents’ 
Ma 09-05-22 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Di 10-05-22 Moederdagviering ‘KVB’ 
Za 14-05-22 Vrijwilligersbijeenkomst ‘KBO’ 
Zo 15-05-22 2

de
 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 

Wo 18-05-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
vr 20-05-22 Toneeluitvoering ‘ToBe 
Za 21-05-22 Toneeluitvoering ‘ToBe’ 
Zo 22-05-22 Toneeluitvoering ‘ToBe’ 
Ma 23-05-22  Wandelen/koffie= uurtje ‘KBO’ 
Di 24-05-22 Fietstocht 19.00 uur ‘KVB’ 
Do 02-06-22 Kienen ‘KBO’ 
Ma 06-06-22 Koningschieten(2

de
 Pinksterdag) ‘Het Gilde’ 

Vr 10-06-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Zo 12-06-22 Gildefeest 600 jarig bestaan Gilde Sambeek ‘Het Gilde’ 
Ma 13-06-22 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Wo 15-06-22 Rolstoelwandeling ‘Zonnebloem’ 
Wo 15-06-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Zo 19-06-22 Vaartprocessie Boxmeer ‘Het Gilde’ 
Wo 22-06-22 Busreis ‘KBO’ 
Za 25-06-22 Dorpsquiz 2e editie ‘Dorpsquiz Beugen’ 



 

4 

Zo 26-06-22 3
de

 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Ma 27-06-22 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Za/Zo 11/12-06-22 Boekenmarkt ‘KBO’ 
Vr 01-07-22 Finale Dorpsquiz 2e editie ‘Dorpsquiz Beugen’ 
Do 07-07-22 Kienen ‘KBO’ 
Zo 10-07-22 Gildefeest Geijsteren ‘Het Gilde’ 
Ma 11-07-22 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Zo 17-07-22 4

de
 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 

Wo 20-07-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Ma 25-07-22 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Do 04-08-22 Kienen ‘KBO’ 
Za 20-08-22 Muziekmiddag ‘Zonnebloem’ 
Ma 22-08-22 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
Wo 17-08-22 Samen koken/eten ‘KBO’  
Do 01-09-22 Kienen ‘KBO’ 
Vr 02-09-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Zo 04-09-22 5

de
 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 

Za 10-09-22 Nationale Ziekendag ‘Zonnebloem’ 
Ma 12-09-22 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Vr 16-09-22 Bezoek Floriade ‘KBO’ 
Wo 21-09-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Ma 26-09-22 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
Medio 09  Midgetgolf ‘KBO’ 
Wo 19-10-22 Samen koken/eten KBO’ 
Ma 24-10-22 Wandelen/koffie uurtje KBO’ 
Zo 30-10-22 Hobbybeurs KBO’ 
Do 03-11-22 Kienen KBO’ 
Ma 14-11-22 Wandelen/koffie uurtje KBO’ 
Wo 16-11-22 Samen koken/eten KBO’ 
Ma 28-11-22 Wandelen/koffie uurtje KBO’ 
Do 01-12-22 Kienen KBO’ 
Ma 12-12-22 Wandelen/koffie uurtje KBO’ 
Vr 16-12-22 Kerst(middag)viering ‘Zonnebloem’ 
Vr 16-12-22  vm. Kerststukjes maken KBO’ 
Vr 16-12-22 nm. Kerstviering KBO’ 
Ma 26-12-22  Wandelen/koffie uurtje KBO’  
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Donderdag 24 maart 11.00 uur Requiem Mis  

Uitvaartdienst mevrouw Lies van den Berg-Verhoeven 
 

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; Lies v.d. Berg-Verhoeven 

Acoliet J. Lamers 
 

Zaterdag 2 april 19.00 uur H. Mis  

(5e Zondag van de Vasten) 
Mieneke Jans-Schaminee; Tien Dekkers, Lin Boumans en Truus Taks 

Acoliet G. Verberk 
 

Zaterdag 9 april 19.00 uur H. Mis  

(Palmzondag) 
Fam. Fransen-Gabriel 

Acoliet G. Hendriks 

Coronamaatregelen:                                                                                             
Inmiddels zijn de  landelijke Coronamaatregelen ingetrokken en is 
besloten om de tijdelijke maatregelen m.b.t het kerkbezoek op te 
heffen. 

- De maatregel met betrekking tot de onderlinge afstand van 1.5 meter 
is opgeheven, waardoor weer alle plaatsen in de kerk beschikbaar zijn. 

- De tijdelijke wijze van collecteren bij de vieringen zal met ingang van 
aanstaande zaterdag, 26 maart, worden aangepast met dien verstande 
dat de collecte weer zal plaatsvinden na de voorbede. 
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Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die zij ons achterlaat, geven wij u kennis van het                  
                                              overlijden van ons mam en trotse oma 
 

                                          Lies van den Berg-Verhoeven 

                                                                echtgenote van  

                                                             Karel van den Berg †  

          * Beugen, 16 augustus 1928                                      † Boxmeer, 17 maart 2022 

                                                        Tonny  
                                                        Ans en Twan  
                                                          Simone ♡ en Tom  
                                                        Mari en Christel  
                                                          Ruben en Marieke  
                                                          Eva en Liam  
                                                         Mambo  
 
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 24 maart om 11.00 uur in de kerk Maria ten 
Hemelopneming in Beugen. 
 
         Correspondentieadres: Kruisboogstraat 6,  5835 BZ Beugen. mcvdberg@hetnet.nl 
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In memoriam Will Strik van Overbeek. 
Op 24 februari j.l. hebben wij afscheid genomen van Will Strik van 
Overbeek. 
Zij werd geboren op 15 juni 1940 te Oirschot. Na de lagere school ga je 
naar de Mulo bij de Zusters Franciscanessen. 
Hierna volgde een jaar vormingsklas in Posterholt om vervolgens bij de 
zusters van de Choorstraat in Den Bosch de opleiding af te ronden voor 
onderwijzeres. Als jonge onderwijzeres krijg je snel een baan op St. 
Marie in Eindhoven in het speciaal onderwijs voor kinderen met hoor 
en spraak moeilijkheden. 
In 1975 trouwde je met Antoon Strik en ga je wonen in Boxmeer om 
later te verhuizen naar de Klaverkamp in Beugen. Hierna nog jaren op 
en neer naar Eindhoven want je hield van de slecht horende kinderen. 
Daar wij zelf geen gezin hebben kunnen stichten is door ons het besluit 
genomen om te gaan zorgen voor 2 pleegkinderen Michael en Jade. 
Later heb je als vrijwilliger  nog vele taken op je genomen o.a. 
secretaris  van toneelvereniging ToBe. 
De organisatie van de intocht van  Sinterklaas in het dorp. 
Toen je gezondheid  langzaam  achteruit ging, bleef je zoveel mogelijk 
doen wat je altijd deed. Je bleek Tia’s te ontwikkelen die zorgden dat je 
vanzelfsprekende dingen moest opgeven. Je kreeg problemen met 
dagelijkse handelingen , apraxie afasie (vasculaire dementie} 
Waar kon droegen de kinderen hun steentje bij. 
Het loslaten van thuis was moeilijk  maar je vond een veilige en warme 
plek binnen Sint Anna. Je genoot van de kinderen en kleinkinderen, tot 
het laatst was er contact.  
Zelf hield je de regie zoveel mogelijk  in handen  toen je voelde dat het 
einde naderde. 
Je was een vrouw  met inzet, verantwoordelijkheids gevoel en 
doorzettingsvermogen. 
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Beste inwoners van Beugen, 
 
Zoals eerder gecommuniceerd, zijn we op basisschool Onze Bouwsteen druk 
bezig met het proces: “groene schoolplein”. 
In april gaan de eerste werkzaamheden starten! Gedurende de maanden 
daarna zal er steeds een gedeelte van het schoolplein gerenoveerd gaan 
worden. 
 
Om ook de laatste fases van het plein te kunnen financieren, organiseren we 
op 13 MEI 2022, van 17:00 uur tot 19:00 uur, een Lentefair op school. 
Het is fijn als iedereen in Beugen deze datum alvast vrij kan houden! Er zal 
van alles te doen zijn. Van sjoelen tot schminken! Van bingo tot lekker eten! 
Van de directrice bekogelen met…..tot springen op het springkussen! Van 
muziek tot een fotosessie! Van optredens van onze leerlingen tot leuke kra-
men! Ook vinden onze leerlingen het leuk om met de senioren uit Beugen 
gezelschapsspelletjes te spelen! Er zullen ook verschillende gratis activiteiten 
georganiseerd worden. 
 
Op de fair kan er een kraam gehuurd worden voor €10,- euro om bijvoor-
beeld spullen of iets lekkers te verkopen. We vragen om een gedeelte van de 
opbrengst te doneren aan ons schoolplein. Hoeveel deze bijdrage is, bepaalt 
de huurder van de kraam. 
Heeft u interesse in het huren van een kraam? Dan kunt u contact opnemen 
met Monika Lucassen (directrice van de school) 
Via: dir.onzebouwsteen@optimusonderwijs.nl of 0485-361683 of loop gezel-
lig de school even binnen! 
 
We hopen op een grote opkomst! We krijgen hulp van verschillende ouders 
en Kids Okay bij de organisatie. We kunnen uiteraard nog veel meer hulp 
gebruiken, dus ook daar kunt u zich voor aanmelden. 
 
Team Onze Bouwsteen 
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GRATIS JE VERKEERSKENNIS OPFRISSEN 
 

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit 

kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het 

verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft?  

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de 

VVN Opfriscursus Auto van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van 

en in samenwerking met “Welzijn Ouderen Boxmeer” (SWOGB) orga-

niseren we twee VVN Opfriscursussen Auto voor de ervaren automobi-

list. 

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich 

aan te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel 

vrijblijvend) Verdere informatie hierover ontvang je tijdens de cursus.  

De cursussen zijn op (je wordt beide dagen verwacht): 
Donderdag 7 en 14 april 2022 tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Beugen 

Dinsdag 17 en 24 mei 2022 tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Sambeek 
 

Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van 

de voormalige gemeente Boxmeer en is dit iets voor jou? 

Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via      

onderstaande link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850. 

https://vvn.nl/opfriscursuslandvancuijk 

 

De opfriscursussen worden georganiseerd volgens huidige RIVM richt-

lijnen.  Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met 

de locatiegegevens. Vragen??? Bel Henk Roeffen 0657344320 
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Langs sleedoorn en meidoorn  
  
De Maasheggen is het oudste biosfeergebied in Nederland waar men 
al sinds mensenheugenis samenleeft met de natuur zonder die ernsti-
ge schade toe te brengen. Omdat dit een uniek gebied is, is het door 
Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed en daar kunnen wij een fijne 
wandeling maken!   
  
Koning winter is alweer een tijdje verleden tijd en de lente wekt de 
natuur uit haar winterrust. Met een beetje geluk staat de meidoorn in 
bloei. Hier laat de natuur zich in alle schoonheid zien! Dit alles en nog 
veel meer wordt in de twee uur durende wandeling bekeken.   
Het arrangement is op 10 april vanaf ’t Veerhuis, Veerweg 2, Oeffelt. 
De ochtend begint om 10.00 uur met een kopje koffie of thee en ein-
digt met een kop heerlijke soep. De kosten zijn € 7,25. De wandeling is 
ongeveer 4,5 km en gaat over onverharde paden, denk aan goede 
wandelschoenen. De route is niet toegankelijk voor rolstoelers. Hon-
den zijn niet toegestaan.  
Aanmelden kan tot zaterdag 9 april 12.00 uur via de mail 
bij mariusjanssen@gmail.com.  
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Hallo dames van de K.V.B 

Donderdag 31 maart gaan we weer bowlen in Mo-

lenhoek. Iedereen wordt om uiterlijk 19.30 uur ver-

wacht op het Kerkplein. We gaan weer strijden om 

de wisselbeker. We hopen op een grote opkomst. 

Voor de dames die nog geen contributie hebben be-

taald , even opnieuw het banknummer. (in de vorige 

info stond een foutje)  NL58RABO0149234384 

                                               Groetjes   Het Bestuur 
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Vastenactie 2022: Je land is je leven 

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van 
het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht 
op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, 
biodiversiteit, milieu en klimaat. Vastenactie heeft drie projecten 
geselecteerd waar steun naar toe gaat. 

1ste project: Steun voor Maya-gemeenschapen in Guatemala 
 
In de voor de gemeenschappen belangrijke Ixquisis-rivier worden 
waterkrachtcentrales gebouwd waardoor voor de lokale bevolking 
de toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond 
verdwijnt. Officieel is er een verbod op de bouw van deze centrales 
maar het grote energiebedrijf PDHSA gaat toch zijn gang. Als de 
lokale bevolking in opstand komt dan volgen er juridische stappen. 
Vastenactie wil de gemeenschappen helpen duurzaam met water 
om te gaan en ze leren op te komen voor hun rechten. 

2e project: Een waardig leven voor gevluchte Syriërs in Libanon 

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen 
eigen plek om te wonen. Bijna 90% van hen leeft op de 
armoedegrens. In de tentenkampen is het leven zwaar. Er is 
onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor de 
kinderen en geen werk voor de volwassenen. 
Vastenactie steun 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei 
bij het opbouwen van een menswaardig bestaan. 
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3e project: Betere omstandigheden voor Braziliaanse boeren 

Kleine boeren in het noordoosten van Brazilië staan voor enorme 
uitdagingen. Er zijn twee groepen: boeren met een eigen stuk grond 
en boeren zonder landrechten. Boeren met een eigen stuk grond 
produceren voldoende voedsel maar krijgen nauwelijks iets 
verkocht omdat de markten waarvan zij afhankelijk zijn slecht 
georganiseerd of onbekend zijn. De andere groep kan niet 
voldoende produceren. Zij lopen constant gevaar om te worden 
verjaagd, waardoor investeren in materialen riskant is. Zij 
verbouwen alleen snelgroeiende gewassen om in een minimaal 
levensonderhoud te kunnen voorzien, met ondervoeding als gevolg. 
Vastenactie wil 60 boerengezinnen helpen om de opbrengsten van 
hun oogst te vergroten door kassen te bouwen, waterreservoirs aan 
te leggen en gereedschap te verstrekken. Daarnaast wil Vastenactie 
de boeren ondersteunen in hun strijd om de landrechten. 

Hoe kunt u helpen? 

De bekende Vastenactiezakjes worden in week 15 bij u in de bus 
gedaan. Mogen wij u vragen om in de Goede Week het Vastenzakje 
met uw bijdrage te deponeren in de brievenbussen van Gonny 
Stroeken, Boxmeerseweg 54 of Cor Janssen, Dorpsstraat 56 in 
Beugen? 
Het is ook mogelijk om de QR-code te scannen en zo uw bijdrage 
over te maken. Deze staat ook op het Vastenzakje. 
Ook kunt u rechtstreeks uw gift 
overmaken op het 
rekeningnummer van Vastenactie:  
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag. In de 
betaalomschrijving zetten:  
Campagnethema 2022: Je land is 
je leven. Parochie Maria Moeder 
van de kerk te Sint Anthonis. 

Alvast hartelijk dank voor uw gift!  
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  LA CINQUIÈME PATTE 

 
Op vrijdag 25 maart organiseert de wijnclub La Cinquième Patte weer 

een open wijnproevrij in het MFC ’t Kruispunt te Beugen. 

 

Deze avond worden wijnen uit het prachtige Duitse Ahrdal geproefd.   

In juli van het vorig jaar werd dit gebied geteisterd door een enorme 

overstroming, waarbij vele wijngaarden en wijnhuizen compleet wer-

den weggespoeld.  De ravage was , en is daar nog steeds, enorm. 

Wij hebben toch nog een mooi aantal specifieke wijnen uit dit gebied 

bijeen weten te krijgen, waaronder een aantal die letterlijk uit de 

modder konden worden gered. 

 

Deze proeverij wordt geleid door Frans Baijens, niet alleen wijnkenner, 

maar hij kent ook het gebied van het Ahrdal goed. 

Deze proeverij is toegankelijk voor een ieder die in deze wijnen is geïn-

teresseerd, dus ook voor niet-leden van het wijngenootschap. 

De kosten voor deze avond, inclusief een afsluitend kaasplateau, zijn 

20 euro per persoon. 

 

U dient zich wel tevoren hiervoor aan te melden bij het secretariaat: 

la5epatte@gmail.com 

 

Nader informatie over deze proeverij, of het Wijngenootschap, kunt u 

krijgen bij Frans Baijens,  

tel 0485.572188. 



 

18 



 

19 

 

Vacature Aanwezigheidshulp 

Wilt u graag iets betekenen voor een ander? 

Hebt u een paar uur per week de tijd om bij iemand op bezoek te 

gaan? 

Dan is vrijwilliger worden bij de Aanwezigheidshulp van de SWOGB 

misschien iets voor u. De vragen van de mensen, die u kunt ontmoeten 

lopen uiteen. Sommigen houden van een kaartje, anderen van een 

goed gesprek of een wandelingetje. U kunt heel veel betekenen door 

eenmaal per week een uurtje bij iemand op bezoek te gaan. 

Bij het matchen vinden we het belangrijk dat het klikt, zodat het voor 

beiden prettig is. Bij vragen kunt u altijd bij de contactpersoon terecht, 

zodat u er niet alleen voor staat. 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen bij Dette 

Koenders 06-10430039 of dettekoenders@sociom.nl 
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Bijeenkomst voor (jonge) mantelzorgers 
en professionals (verwijzers)  

Zorg jij voor een ander?  
We gunnen jou een adempauze 
ofwel respijtzorg 

Donderdag 14 april 
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Boxmeer 
 

Op donderdagavond 14 april 2022 organiseert Mantelzorg- & Vrijwilligers-
plein een bijeenkomst over respijtzorg. Respijtzorg is als het ware een 
adempauze voor mantelzorgers. Een ander woord voor vervangende man-
telzorg. Daar heeft iedere mantelzorger weleens behoefte aan. Het belooft 
een zeer informatieve avond te worden met als doel meer inzicht te geven 
in de term respijtzorg en de mogelijkheden voor jou als mantelzorger.  
 

Ben jij mantelzorger en heb jij een adempauze nodig, maar weet je niet hoe 
die te organiseren? 
Ben jij geholpen met vervangende mantelzorg? 
 

Of werk jij bij een organisatie die vervangende mantelzorg (ofwel respijtzorg) 
biedt? 
 

Kom dan naar de bijeenkomst en praat mee! 
  

Aan bod komen: 
- Wat is respijtzorg? 
- De respijtzorgkaart: een overzicht van alle respijtzorgvoorzieningen 

in het Land van Cuijk; 
- Respijtzorgaanbieders vertellen over hun voorzieningen en de moge-

lijkheden; 
- Mantelzorgers delen ervaringen over respijtzorg en wat het hen 

heeft opgeleverd.  
 

Meer informatie en aanmelden 
Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Mantelzorg- en Vrij-
willigersplein.  

 0485-700500  

 mvplein@sociom.nl 
 

Aanmelden voor 11 april kan ook rechtstreeks via de website 
www.mvplein.nl. 
 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente 
Land van Cuijk, SWZ Zorg, Sociom, Zorgboerderij De Horst, Stichting De Pa-
rel, Unik en Syntein.  
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Pannenkoekdag vrijdag 18 maart!!!!  
 

Jaaaaa, we mogen weer. Na 3 jaar afwezigheid was er op 18 maart 
weer een pannenkoekdag. De nationale pannenkoekdag bestaat dit 
jaar 15 jaar!! 
 
De opa’s en oma’s en senioren uit Beugen konden zich opgeven. Er 
kwamen maar liefst 50 personen pannenkoeken eten!! Er konden 
verschillende smaken besteld worden zoals: appel, appel-kaneel, 
naturel en kersenpannenkoeken. De kinderen uit groep 8 hebben zelf 
de pannenkoeken gebakken en geserveerd. We begonnen al vroeg met 
bakken. We werden in groepjes verdeeld en iedereen kreeg een eigen 
taak. Een paar kinderen gingen appels schillen, anderen maakten het 
beslag of dekten de tafels.  
 

Om 11.00 uur kwamen de eerste gasten. 
Eerst kregen ze wat te drinken en kletsten 
ze gezellig met elkaar. Daarna konden ze 
pannenkoeken bestellen. De opa’s en 
oma’s hebben lekker gegeten. Hopelijk 
kunnen ze volgend jaar weer komen.  

 
Bedankt hulpouders en bedankt Jumbo voor het sponsoren van de 
boodschappen!! Ook een speciaal dankwoord voor Elly en Toos van 
het MFC die keihard gewerkt hebben.  
 
Groetjes,  

Twee leerlingen uit groep 8 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Beste dorpsbewoners,  
 

Wij willen u via deze brief graag informeren over onze aankomende 

inzamelingsactie. Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een 

kleding inzamelingsactie opgezet om extra geld in te zamelen voor ons 

groene schoolplein. 
 

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en kinderdagverblijven 

en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger 

maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer 

gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen. Bag2School 

Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan 1,5 miljoen euro 

uitgekeerd! 
 

Bag2School Nederland 

In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 

miljoen kilo textiel met het restafval mee, 

terwijl er maar 70 miljoen kilo ingezameld 

wordt voor recycling en hergebruik. En dat 

terwijl 65% van het textiel dat nu bij het 

restafval terecht komt gewoon hergebruikt of 

gerecycled had kunnen worden. Heel erg zonde dus en ook nog eens heel 

slecht voor het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing. 
 

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op 

vrachtwagens geladen voor export. Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, 

al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en groothandelaren in West- 

en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding 

hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de 

productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is 

dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf. 

Kom in actie! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie 

door zakken te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw 

kinderen. 
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Wat mag wél ingezameld worden? 

 Goede kwaliteit tweedehands kleding 

 Lakens 

 Dekens 

 Gordijnen 

 Knuffelbeesten 

 Schoenen (per paar) 

 Riemen/ceintuur 

 Handtassen 
 

 

Wat mag niet ingezameld worden? 

 Vuile of natte kleding 

 Gescheurde of beschadigde 
kleding 

 Enkele schoenen 

 Afgeknipt materiaal 

 Matten 

 Tapijten (ook geen vliegende) 

 Kussens 

 Dekbedden 

 Snuisterijen 

 Bedrijfskleding 

 Industriële gordijnen / industrieel beddengoed 
 

Op onderstaande data en tijden kunt u uw zakken bij de schoolpoort 

brengen: 

- Dinsdag 29 maart 14.00 uur-15.30 uur 

- Woensdag 30 maart 14.00 uur-15.30 uur 

- Donderdag 31 maart 14.00 uur-15.30 uur 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling! 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

Basisschool Onze Bouwsteen 

Moerkamp 73 

5835 BP Beugen 
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Beter een goede buur dan een verre vriend!  
 

Als Dorpsraad zijn we trots op ons dorp en hoe we bij elkaar betrokken 
zijn. Onze Buurtverenigingen & Wijken spelen daarin een grote rol; 
nieuwkomers verwelkomen, lief & leed delen, samen een bakkie doen, 
etc. 
 

 
 

De meeste Buurtverenigingen of Wijken organiseren 1-2 keer per jaar een 
activiteit om als buurt contact te houden. Ook fijn voor nieuwkomers om 
mensen in de eigen buurt te leren kennen. Sommige buurtverenigingen 
hebben zelfs een nieuwsbrief met alle nieuwtjes van de afgelopen 
periode. Hoe leuk is dat! En dan de buurt Bakerstreet die met Halloween 
samen iets moois of beter gezegd ‘griezeligs’ hebben neergezet en met 
Kerst was de Kerststallenroute ook een groot succes! Dit alles draagt extra 
bij aan de verbinding en saamhorigheid binnen ons dorp. 
 
Behoud van saamhorigheid is zeker in deze tijd belangrijker dan ooit. 
Daarom  willen  we  als  werkgroep  alle  Buurtverenigingen  &  Wijken van  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Beugen in kaart brengen en 
praten met verschillende 
contactpersonen om zo van 
elkaar te leren en ideeën uit te 
wisselen. Buurtverenigingen 
stimuleren en waar deze niet 
(meer) bestaan, mensen 
benaderen om te kijken wat 
mogelijk is om deze nieuw leven 
in te blazen. 
 
Maar voor we zover zijn,  
hebben we uw/jouw hulp nodig! 
Kun je ons laten weten als je Buurtvereniging/Wijk hieronder niet vermeld 
staat, ook als deze opgeheven is? Ook als er in uw buurt geen 
buurtvereniging bestaat, maar er wel interesse is, horen wij het graag. 
 
Buurt/Wijk   Contactpersonen  
Bakerstreet   Marte Nielen  
t Helbroek   Hilde Brienen  
Heidebloem   Jan Martens  
de Molen   Manon van Zinderen & Belinda Eijgenraam  
de Haart   Tamara Swartjes  
t Werveld   Ellen & Arno Gerrits  
Heggenranck/Lange Heggen Aron Daanen  
De Kemp   Petra Kleyn  
 
Hartelijk bedankt! 
Mocht u nu al concrete ideeën hebben die bij zouden kunnen dragen aan 
de onderlinge saamhorigheid in uw buurt of wijk of in ons mooie Beugen, 
dan horen wij die graag. Ook opmerkingen of suggesties zijn welkom: mail 
ons via ons mailadres zorgenwelzijn@beugen.info 
 
Namens de Werkgroep Zorg & Welzijn van de Dorpsraad Beugen 
Sandra Visscher  – 0485-471626 – Klaverkamp 21 
Belinda Eijgenraam  – 06-22360720  – Molenstraat 2 
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Toneelvereniging Beugen 

 
TOBE presenteert  20-21-22 Mei 

 

PRAATPAAL - BLIK OP EINDIG - BEN 
 

Dit jaar nemen de spelers van Toneelvereniging Beugen, u mee op reis langs 
3 verschillende buitenlocaties in Beugen. U bezoekt een camping, een snel-
weg en zelfs Japan lijkt dichtbij. Op elk van deze locaties wordt een korte op 
zichzelf staande voorstelling gespeeld. In de verhalen draait het om “mensen 
met hun eigen unieke verhaal”. Persoonlijke ervaringen en emoties volgen 
elkaar in rap tempo op en etenswaren en servies zouden u zomaar om de 
oren kunnen vliegen.  
 

Een avond/middag vol verrassende en misschien zelfs wel verwarrende wen-
dingen. Om u alvast een beetje nieuwsgierig te maken: 
 

“ Schaam jij je niet? Een beetje lopen klef bekken met dat praatpaal mens?” 
“ Gooi het kapot, dat lucht op!” 
“ Blik op oneindig en verstand op nul. Dat moet voor jou niet zo moeilijk zijn.” 
 

Start van de wandeling vanaf MFC Het Kruispunt in Beugen. 
Vrijdag 20 mei en Zaterdag 21 mei om 19.30 uur en Zondag 22 mei om 14.00 
uur . 
 

Vanuit het MFC begeleiden wij u naar de verschillende locaties. 
Voor mensen die slecht ter been zijn regelen wij vervoer naar de verschillen-
de locaties, graag van te voren aanmelden met een email naar                   
penningmeester@tobebeugen.nl. 
 

Entreeprijs: 10 euro inclusief een consumptie na afloop in MFC Het Kruispunt. 
 

Informatie over wanneer de voorverkoop start en waar u de entreebewijzen 
kunt kopen zullen we zo spoedig mogelijk bekend maken. 

 

ToBe zoekt nog nieuwe leden. 
Wilt u lid worden of meer informatie stuur dan een email naar    
secretaris@tobebeugen.nl. 
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Vrijwilligers gezocht voor tellen  dieren en 
planten in Maasheggen   
   

Op maandag 4 april wordt in MFA Het Kruispunt in 
Beugen een informatiebijeenkomst gehouden voor 
vrijwilligers die het leuk vinden om met enige re-
gelmaat dieren en planten in het Maasheggenge-
bied te tellen.De telling is een initiatief van vijf kennisorganisaties 
(RAVON, FLORON, Vlinderstichting, Dassenwerkgroep en SOVON), 
Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Ook de lokale IVN-
afdelingen zijn betrokken.  
   
Hoe ontwikkelt de flora en fauna in het Maasheggengebied zich? Hoe 
reageren planten en dieren op de verschillende vormen van beheer? 
En wat zijn de gevolgen van de keuze voor een meer natuurvriendelijke 
landbouw? Om die vragen te kunnen beantwoorden trekken in de ko-
mende jaren regelmatig vrijwilligers het UNESCO-gebied De Maasheg-
gen in om specifieke plant- en diersoorten te tellen.   
 
De tellingen vragen relatief weinig tijd. Het is ook niet noodzakelijk om 
veel kennis van de te onderzoeken planten en dieren te hebben.  
Wil je ook ‘telvrijwilliger’ worden? Meld je aan voor de informatiebij-
eenkomst op maandag 4 april in MFA Het Kruispunt, Kerkplein 6 in 
Beugen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Aanmelden kan door 
een mailtje te sturen naar info@maasheggenunesco.com 
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AED VOORLICHTINGSAVOND 
Woensdag 20 april 19.30 - 21.30 uur MFC Het Kruispunt 

 
Bij MFC Het Kruispunt hangt al een aantal jaren een AED apparaat. Ook 
op andere plekken in Beugen hangt een AED, zoals bij Vios, bij de 
sporthal en bij een aantal Beugense bedrijven.  
 

 
 

Deze AED kan door iedere inwoner van Beugen gebruikt worden om 
een leven te redden. Dan helpt het als je weet wat je moet doen!  
 
Op deze voorlichtingsavond leer je hoe je in spoedeisende situaties 
moet handelen. Er zal actief geoefend gaan worden met de AED. Deze 
avond wordt verzorgd door een professionele trainer en wordt 
kosteloos aangeboden door de Dorpsraad Beugen.  
 
Aanmelden kan tot woensdag 13 april via Reggy Janssen:  
telefoon 06-13626448 of mail zorgenwelzijn@beugen.info  
 
Dorpsraad Beugen 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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In 'vers van de pers' berichten uit krant of social media die gelinkt zijn aan Beugen. 

 
Deel uit De Gelderlander 19-03-2022 
Lotte Berbers wordt uitgeroepen tot Miss Beauty of Noord-Brabant. Lotte is geboren in Beugen 
en dochter van Frans en José Berbers. Ze woont inmiddels in Boxmeer.  
 

Miss Brabant Lotte Berbers heeft geen standaardboodschap: 

‘Familie is toch veel belangrijker dan materiële zaken?’ 
 

 

 
Nee, ze heeft het niet over wereldvrede. Dat wil toch iedereen? Een typische miss, 

als die al bestaat, kun je Lotte Berbers (23) uit Boxmeer niet noemen.  
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Meisjes en vrouwen aanzetten tot ondernemerschap, ze ervoor laten zorgen dat ze 

hun doelen bereiken. Zoals zij dat ook doet. Dat wil Lotte Berbers. Vorige week 

werd ze in Bergen op Zoom gekroond tot Miss Beauty of Noord-Brabant. Na een 

maandenlange voorbereiding trok ze in de finale van de Brabantse verkiezing aan 

het langste eind. ,,Het was superspannend maar ik heb er wel van genoten.”  

 

Een stap hoger 

En nu mag ze een stap hoger wagen om de mooiste te worden. Voor heel 

Nederland uitdragen hoe belangrijk het is dat jonge vrouwen de zakenwereld 

intrekken, haar stokpaardje. Zelf deed ze dat al op haar 15de door een eigen 

nagelstudio te beginnen, die ze nu nog runt. ,,Ondernemerschap is belangrijk. 

Werk aan je doelen. Dat is mijn boodschap aan ondernemende businessvrouwen.”  

 

De landelijke finale is pas in juli. Hoeft ze nu niet aan te denken. Ze zit nog wel 

even in de nagenietfase. Tip 

voor toekomstige missen en 

voor haarzelf tijdens de finale: 

,,Je moet niet vergeten te 

genieten.” Zelf deed ze dat 

volop. ,,Op het podium, achter 

de schermen. Het was zo leuk 

met de andere finalisten. 

Supergezellig. Ik heb een 

geweldige tijd gehad.” 

 

Een eeuwigheid wachten 

De twintig minuten wachten vanaf het slotakkoord van de missverkiezing tot de 

juryuitslag duurden een eeuwigheid. En toen werd de top 5 - nadat het 

deelnemersveld van zestien eerder al was geslonken - het podium opgeroepen. 

,,De naam van de nummer 5 werd genoemd, van nummer 4. Mijn naam viel 

telkens niet.” 

 

Tot de verlossende boodschap. ,,Het is een eer dat ik de miss voor Noord-Brabant 

mag zijn.” 
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ZATERDAG 2 APRIL 2022 
MFC HET KRUISPUNT BEUGEN  

IN SAMENWERKING MET CAFÉ HET POSTHUIS 

 
Nog een paar plekjes beschikbaar!  
Er hebben zich inmiddels 30 teams ingeschreven voor Pepe's PubQuiz 
2022. We kunnen er 35 herbergen. Dus formeer een team van 4 
personen en doe mee aan onze nieuwe editie! Die wordt gehouden op 
zaterdagavond 2 april tussen 19.30 uur en ongeveer middernacht. Er 
zal gestreden worden om de eer "slimste mensch van Beugen" en de 
mooie prijzen. Wil jij er bij zijn? Ga dan naar www.pepespubquiz.nl. 
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 



 

36 

 

    

 

Op 21 maart begint de meteorologische lente of liever gezegd begon 

deze. 

Echter de lente ontluikt steeds eerder in het jaar. Sterker nog; is het 

wel winter geweest? 

Ik heb de afgelopen maanden geen sneeuwpop met een wortelneus in 

een Beugense voortuin kunnen ontdekken en geen schaatser over het 

ijs van de Vilt zien scheren. 

We hebben regenbuien moeten trotseren en als klap op de welbeken-

de vuurpijl 3 stormen over ons heen gehad. Hoezoo winter? 

Wel smachten we nu in het voorjaar naar meer vrijheid. 2 jaar lang in 

de corona tang is wel genoeg geweest. Vaak hoor ik mensen roepen: 

“ik ben er nu wel helemaal klaar mee”.  Volgens mij zijn wij niet aan zet 

om te bepalen of de pandemie voorbij is. De natuur regelt en bepaalt 

zelf zulke zaken. 

De mensheid kan veel ziektes overwinnen met vaccinaties en een anti-

bioticakuren.  We hebben de pest, mazelen, tetanus, kinkhoest, difte-

rie en polio achter ons gelaten. De geschiedenis leert ons dat ooit na 

corona weer een andere sluipmoordenaar de hoek om komt kijken. 

De corona pandemie is in zijn totaliteit nog niet voorbij of we worden 

al weer snel in een ander probleem getrokken. Macht, geld, olie en gas 

regeren op dit moment het wel en wee in de wereld. 

  

      LENTE  2022 
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De gevolgen zijn niet te overzien. De redelijk normaal lopende econo-

mische ketting wordt op diverse plaatsen abrupt onderbroken. Huis-

vesting, voedselschaarste en psychische gezondheid liggen op de 

loer……………… 

Het is nu lente 2022. De knoppen zitten al in de bomen. Vogels zijn aan 

het nestelen en de voorjaarsbloemen piepen uit de grond. De eerste 

lammetjes heb ik al gesignaleerd. 

Hier en daar zie ik weer jeugd op hangplekken lekker chillen. Zij voelen 

het voorjaar weer. Hebben weer zin in elkaar. Het oerinstinct bloeit 

weer op. Dat is de kracht van de lente. De kriebels krijgen. 

Durf naar de toekomst te kijken. 
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UITSLAGEN ZATERDAG 12 en 19 MAART 

VIOS’38 JO7-1    Constantia JO7-3   5 - 2 

SIOL JO8-3JM    VIOS’38 JO8-1JM   5 - 3 

Sambeek JO9-1    VIOS’38 JO9-2JM   2 - 6 

Venhorst JO13-1JM    VIOS’38 JO13-1JM   2 - 2 

Vitesse’08 JO15-3JM    VIOS’38/Toxandria JO15-1   2 - 2 

Toxandria/VIOS’38 MO17-1   SJO Vianen V. HBV MO17-1   9 - 1 

ST Volharding/Sambeek JO17-2  VIOS’38/Toxandria JO17-1   3 - 4 

Ysselsteyn JO19-2    VIOS’38/Toxandria JO19-1   2 - 9 

Hapse Boys JO7-2JM    VIOS’38 JO7-1   1 - 6 

VIOS’38 JO8-1JM    Vitesse’08 JO8-3   4 - 1 

VIOS’38 JO9-2JM    Heijen JO9-2JM 11 - 0 

VIOS’38 JO11-2JM    SJO Vianen V. HBV JO11-1   5 - 1 

VIOS’38 JO13-1JM    VV Achates JO13-2JM   6 - 0 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  De Zwaluw/Hapse B JO15-3   3 - 0 

SV DWSH’18 JO16-1    Toxandria/VIOS’38 JO16-1   9 - 0 

SCMH MO17-2    Toxandria/VIOS’38 MO17-1   2 - 2 

VIOS’38/Toxandria JO17-1   Wittenhorst JO17-2   2 - 0 

VIOS’38/Toxandria JO19-1   ST Elsendorp/Fiducia JO19-1   4 - 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 26 MAART aanwezig aanvang 

SJO Vianen V. HBV JO7-1   VIOS’38 JO7-1 08.30 uur 09.15 uur 
In Vianen    rijden:.leiders 

Vitesse’08 JO8-2JM    VIOS’38 JO8-1JM 08.15 uur 09.00 uur 
In Gennep    rijden:.Sterre en Gijs 

DSV JO11-2JM    VIOS’38 JO11-2JM 09.30 uur 10.30 uur 
In St. Anthonis    rijden:.Martijn en Daan K. 

Juliana Mill JO13-2JM   VIOS’38 JO13-1JM 09.45 uur 10.45 uur 
In Mill    rijden:.Lucas 

Toxandria/VIOS’38 JO16-1   Handel JO16-1 13.00 uur 14.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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PROGRAMMA ZATERDAG 2 APRIL aanwezig aanvang 

DSV JO7-2JM    VIOS’38 JO7-1 08.15 uur 09.00 uur 
In St. Anthonis    rijden: leiders 

VIOS’38 JO8-1JM    Constantia JO8-1JM 09.00 uur 09.30 uur 
In Beugen 

VIOS’38 JO9-2JM    Vitesse’08 JO9-2 09.30 uur 10.00 uur 
In Beugen 

VIOS’38 JO11-2JM    VV Achates JO11-2 09.30 uur 10.00 uur 
In Beugen 

VIOS’38 JO13-1JM    UDI’19/CSU JO13-5 10.45 uur 11.30 uur 
In Beugen 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  SV Venray JO15-5JM 12.15 uur 13.00 uur 
In Beugen 

Erp JO16-1    Toxandria/VIOS’38 JO16-1 10.45 uur 12.00 uur 
In Erp    rijden:.Dave 

NLC’03 MO17-2    Toxandria/VIOS’38 MO17-1 13.00 uur 14.30 uur 
In Lith    rijden:.Michelle vd H. en Lotte C. 

VIOS’38/Toxandria JO17-1   SV Venray JO17-2 13.15 uur 14.00 uur 
In Beugen 

VIOS’38/Toxandria JO19-1   SV Venray JO19-2 14.15 uur 15.00 uur 
In Beugen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EASTER OPEN: VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
Op zaterdag 16 april en zondag 17 april worden in Beugen dus weer wedstrijden in 
het kader van het Easter Open toernooi gespeeld. Net als alle voorgaande jaren zijn 
hier weer een groot aantal vrijwilligers voor nodig. Te denken valt dan o.a. aan: 
begeleiders van de deelnemende teams van VIOS'38, op vrijdag sportpark in orde 
brengen, kantinepersoneel, keukenpersoneel, parkeerregelaars, veldcoördinatoren, 
omroeper, wedstrijdsecretariaat, foto’s maken gedurende de beide dagen, vervoer 
scheidsrechters, scheidsrechters 7 tegen 7, opruimers aan het einde van de dag, 
EHBO-ers, enz. Bij deze vragen wie er graag één, of meerdere dagdelen zou willen 
helpen om dit toernooi te laten slagen. Als je dit zou kunnen en willen, laat dan maar 
even weten welke tijd(en) je beschikbaar bent en waar je voorkeur naar uitgaat. 
Graag e-mailen naar ptmds.jansen@ziggo.nl 
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