2

Di. 24-03-20
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.
Wo 15-04-20
Samen koken-eten
‘KBO’
Ma 20-04-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Di
21-04-20
Kaartavond
‘KVB’
Za 25-04-20
H. Mis – na afloop koffie
‘KBO’
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’
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’
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Za
Zo
Ma
Za

22-08-20
23-08-20
24-08-20
12-09-20

Zo
Zo
Wo
Ma
Vr
Za
Zo
Ma
Za
Vr
Ma
Vr
Ma

13-09-20
20-09-20
23-09-20
28-09-20
09-10-20
10-10-20
11-04-20
26-10-20
31-10-20
06-11-20
23-11-20
11-12-20
28-12-20

Muziekmiddag in Myllesweerd in Mill
Kofferbakverkoop
Wandelen + koffie-uurtje
Ziekendag met mis in de kerk om 19u en koffie na in
MFC het Kruispunt
Gildedag Someren-Eind
Kofferbakverkoop
Ledenvergadering
Wandelen + koffie-uurtje
Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt
Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt
Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt
Wandelen + koffie-uurtje
PodiumB - editie 10
Jan Centen Bokaal
Wandelen + koffie-uurtje
Kerstviering in MFC het Kruispunt
Wandelen + koffie-uurtje

‘Zonnebloem’
‘Het Gilde’
‘KBO’
‘Zonnebloem’
‘Het Gilde’
‘Het Gilde’
‘Het Gilde’
‘KBO’
‘Tobé’
‘Tobé’
‘Tobé’
‘KBO’
‘PodiumB / ’t Posthuis’
‘Het Gilde’
‘KBO’
‘Zonnebloem’
‘KBO’

Ontwikkelingen Corona virus in Beugen
Door het corona virus wordt Nederland op dit moment in de greep
gehouden. Ook de redactie van De Info is voor deze uitgave niet bijeen
geweest maar heeft op afstand samengewerkt.
Vele activiteiten en evenementen worden in Beugen afgelast en we weten
niet hoe lang het nog gaat duren. De Info verschijnt tweewekelijks en kan
daardoor met de papieren uitgave niet alert reageren met het plaatsen van
berichtjes.
Wat we wel doen is berichtjes
plaatsen op de Facebookpagina van Beugen. Je vindt
deze door op Facebook te
zoeken naar Beugen.info.
Like deze pagina om berichtjes te volgen. Alle berichten van verenigingen of
anderszins die voor Beugen relevant zijn worden op deze pagina gedeeld.
Verenigingen kunnen ook berichten mailen aan de redactie van De Info. Dan
worden deze doorgezet naar de Facebook-pagina Beugen.info.
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Weekendvieringen
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus
sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en
het RIVM en worden alle publieke liturgische vieringen op
zaterdagavonden en zondagen tot en met Tweede Paasdag (13 april)
afgelast.
Wij vertrouwen op uw begrip.
Wegens het coronavirus is een groot deel van het land op slot. Ook de
kerken moeten noodgedwongen de deuren dichthouden. Toch wil de
Raad van Kerken in Nederland graag haar boodschap van bemoediging,
hoop en troost verspreiden. Daarom luiden de komende woensdagen
vanaf 19:00 tot 19:15 de klokken. Afgelopen woensdag is dit reeds
gebeurd, ook op woensdag 25 maart en op woensdag 1 april zullen de
klokken weer luiden.
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AANGEPASTE VASTENACTIE 2020 IVM CORONA.
Aswoensdag 26 februari is de Vastentijd gestart en daarmee ook de
landelijke Bisschoppelijke Vastenactie-campagne 2020.
Door de grote zorgen om het Coronavirus dat zo genadeloos om zich heen
grijpt, zoveel slachtoffers maakt en onze goed geoliede samenleving
ontwricht, zou de Vastenactie naar de achtergrond kunnen verdwijnen.
Of … komen we nu zelf in een situatie waarin we ons realiseren hoe
kwetsbaar we zijn als mensen? Hoe belangrijk het is dat mensen elkaar
steunen en solidair zijn met elkaar? Solidariteit is iets moois tussen
mensen. Dat kan tot uiting komen in onze eigen kleinere kring maar ook in
grotere kring en zelfs wereldwijd. Vandaar dat wij ook in deze zorgelijke
tijden toch een beroep op u durven doen en hopen dat u door een
bijdrage aan de Vastenactie ook solidair wilt zijn met mensen in nog
moeilijkere leefomstandigheden.
Dit jaar is het thema van Vastenactie: Werken aan je toekomst!
Vastenactie steunt projecten die beroepsonderwijs aanbieden aan
jongeren waardoor zij in staat worden gesteld te werken aan een betere
toekomst.
Door alle ontwikkelingen rond het corona-virus hebben wij ons ook
beraden over de komende collecte voor de Vastenactie in de Goede Week.
Ivm met de huidige situatie komt de collectant niet huis aan huis om uw
bijdrage op te halen maar wordt het Vastenzakje in week 14 in uw
brievenbus gestopt. 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?
Daarnaast is het natuurlijk mogelijk een bedrag over te maken op het
bankrekeningnummer van Vastenactie Nederland:
IBAN NL 21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, in de
betaalomschrijving zetten: Campagnethema: Werken aan je toekomst
Parochie Maria Moeder van de kerk te Sint Anthonis.
We hopen dat we mogen rekenen op uw bijdrage!
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Nieuws-updates corona op Pantein.nl
Maasziekenhuis Pantein, Thuiszorg & Zorgcentra Pantein publiceren
doorlopend op de websites van Pantein actuele berichtgeving over
corona-maatregelen die van toepassing zijn op hun locaties. De actuele
stand van zaken is op de websites van de verschillende zorgonderdelen
te vinden onder het kopje Nieuws. Als er nieuwe of aanvullende
maatregelen worden getroffen, dan worden die direct in dat bericht op
de websites verwerkt. Het betreft de websites:
www.pantein.nl
www.maasziekenhuispantein.nl
www.thuiszorgpantein.nl
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_______________________________________________________

Actieve Vrouwen Beugen
Beste leden van de AVB,
In verband met de huidige Corona ontwikkelingen zijn voor de
maanden maart en april alle geplande activiteiten gecanceld. Wij
rekenen op uw begrip.
Met vriendelijke groet,

Bestuur AVB Beugen
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Boxmeer helpt elkaar
Geachte inwoners,
Het zijn uitzonderlijke tijden. De maatregelen rondom het coronavirus
hebben grote impact op ons allemaal. Gelukkig zien wij ook allerlei
initiatieven in onze gemeente van mensen die graag hun medemens
willen helpen. Ons gemeentebestuur staat midden in de samenleving
en wil graag haar rol pakken om dit te faciliteren. Daarom brengen wij
graag het volgende onder uw aandacht:
Hebt u hulp nodig? Bel Sociom!
Zorgaanbieders hebben het door de corona-pandemie extra druk. Het
lukt niet om overal de ondersteuning te geven die mensen gewend
zijn. Kan uw zorgaanbieder niet alle taken uitvoeren, vraag dan aan
familie, vrienden of buren om te helpen. Veel mensen werken nu thuis
of hebben door de pandemie minder werk. Lukt het niet om deze
problemen in uw eigen omgeving op te lossen? Neem dan contact op
met Sociom of de gemeente Boxmeer. Samen met Sociom kijken we
dan wat we voor u kunnen doen. Heeft u een hulpvraag? Bel dan naar
ons zorgloket: tel. 0485-585865, of Sociom, tel.0485-700500.
Facebookgroep ‘Boxmeer helpt elkaar’
Onze kracht ligt nog altijd in de aandacht voor elkaar. En dat zien we,
door de vele initiatieven van inwoners om anderen te helpen die het
moeilijk hebben: Boxmeer helpt elkaar.
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Om dit te stimuleren heeft de gemeente Boxmeer een Facebookgroep
aangemaakt (Boxmeer helpt elkaar) zodat inwoners elkaar
eenvoudiger kunnen vinden en samen kunnen kijken naar manieren
om elkaar te helpen. Of het nu gaat om het doen van boodschappen
voor mensen die dat zelf niet kunnen, of een aanbod om kinderen op
te vangen van ouders die hard nodig zijn in een van de cruciale
sectoren. Hulpvraag en aanbod worden hier gebundeld.
Ons Thuus
De buurtverbinders en het platform van “Ons Thuus” brengen via hun
website vraag en aanbod van hulp bij elkaar. Tot nu was Ons Thuus
alleen actief in Boxmeer maar de website wordt op dit moment
aangepast zodat er een platform ontstaat voor het totale Land van
Cuijk. Kijk daarvoor op www.onsthuus.nl
Wil je kwetsbare mensen helpen? Meld je aan bij Sociom
Voor kwetsbare mensen is het nu beter om thuis te blijven en voor
sommige mensen wordt het leven erg stil of lastig te organiseren.
Heb je tijd om iemand te helpen, meld je dan aan bij Sociom. Sociom is
te bereiken via telefoonnummer 0485-700500, email info@sociom.nl
of via de website www.sociom.nl. Voorbeelden van hulp zijn:
boodschappen doen, medicijnen ophalen, hond uitlaten, een dagelijks
telefoontje, eten koken.
Het bestuur en de medewerkers van de gemeente Boxmeer, Sociom
en zorgaanbieders zetten alle zeilen bij om u te ondersteunen. Helaas
zullen we niet alle problemen direct op kunnen lossen, maar door een
goede signalering kan wel alles in gang gezet worden om dat op
termijn te doen.
Met vriendelijke groet, De burgemeester,

K.W.T. van Soest
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Oproep aan de kinderen: maak een kleurplaat
Door het corona virus mogen oudere mensen en mensen in de
verpleeghuizen nu geen bezoek ontvangen. Dat is natuurlijk belangrijk
maar is zeker niet leuk. Misschien ken jij zelf wel iemand die nu geen
bezoek mag ontvangen.
We willen in Beugen graag een actie starten om deze mensen een
kaartje te sturen. We roepen alle kinderen op om vanuit Beugen de
groeten te doen. Dat vinden ze vast erg leuk.
Hoe doe je mee? Knip de kleurplaat
uit De Info en maak er iets moois
van. Op de andere kant kun je ook
iets opschrijven. Zet in elk geval je
naam en je leeftijd er op zodat de
mensen weten wie ze de groeten
heeft gedaan. Natuurlijk mag je ook zelf iets bedenken dat je graag wil
opsturen.
Als je klaar bent mag je de kleurplaat in de brievenbus van MFC Het
Kruispunt doen. Wij gaan regelmatig kijken of jullie weer iets in de
brievenbus hebben gedaan.
Wij gaan er dan voor zorgen dat de kleurplaten bezorgd worden bij
oudere mensen die nu eenzaam zijn en geen bezoek mogen ontvangen.
Natuurlijk laten we in de volgende info weten hoe het is gegaan en of de
mensen het leuk vonden.
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!!!
P.S. De kleurplaat is ook rechtstreeks te downloaden om thuis te printen:
https://beugen.info/kleurplaat-1.jpg
https://beugen.info/kleurplaat-2.jpg
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Beste inwoners van Beugen,

Naar aanleiding van de overheidsmaatregelingen die zijn vastgesteld
vanwege het coronavirus heeft de werkgroep Samen Sterk voor Goede
Doelen besloten de collecteweek die voor volgende week gepland
staat NIET door te laten gaan, maar te verplaatsen naar september.
We hopen op het beste en een flinke dosis Geluk voor iedereen,
Werkgroep Goede Doelen Beugen.
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Aanpassing inleveren oud papier
Voetbalvereniging Vios ’38 en Muziekvereniging Were Di hebben in
verband met het corona virus besloten om het inzamelen van oud
papier aan te passen. Ten minste tot en met 4 april of zoveel langer als
er overheidsrichtlijnen van kracht zijn zullen er op zaterdagochtend
geen vrijwilligers bij de papiercontainer in Beugen staan. De
papiercontainer is wel ter plaatse maar is onbemand. Het blijft
mogelijk om op zaterdagochtend zelf oud papier in de container te
gooien. U wordt vriendelijk verzocht om dat netjes te doen. Wij willen
graag voorkomen dat de container te snel vol raakt. Mocht de
container te vol zijn dan wordt u verzocht om het oud papier weer
mee naar huis te nemen en niet buiten de container achter te laten.
Aan het eind van de zaterdagochtend zullen vrijwilligers de container
controleren en afsluiten zodat deze weer opgehaald kan worden. Wij
rekenen op ieders begrip voor deze situatie.
Bestuur Voetbalvereniging Vios’38
Bestuur Muziekvereniging Were Di
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Toneelvereniging Beugen

Voorstellingen Toneelvereniging Beugen geannuleerd
De voorstellingen op 28 maart en 3 en 4 april gaan
vanwege het Coronavirus niet door maar worden verzet naar 9, 10 en
11 oktober 2020 om 20.00 uur in MFC Het Kruispunt.
Hebt u via de website toegangskaarten gereserveerd dan zullen wij via
email met u contact opnemen om te informeren welke datum u naar
de voorstelling in oktober wilt komen.
Hebt u bij het MFC een toegangskaart gekocht kunt u deze weer
inleveren en krijgt u uw geld terug of u kunt via
penningmeester@tobebeugen.nl een bericht sturen om ons te laten
weten naar welke voorstelling u in oktober wenst te komen.
Wij vinden het erg jammer dat we deze beslissing hebben moeten
nemen maar hopen u allemaal te zien bij de voorstellingen in oktober.
Het bestuur van Toneelvereniging Beugen.
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Kunnen wij nu afscheid nemen van een dierbare?
Nu het coronavirus om zich heen grijpt en alle maatregelen die
genomen worden een grote impact hebben op ons aller dagelijks
leven, betekent het ook dat wij niet meer op de door ons gewenste
wijze afscheid kunnen nemen van een dierbare die overleden is.
Volgens de nu geldende richtlijnen (ik schrijf dit op 20 maart en die
kunnen elke dag weer gewijzigd worden) mogen bij een
afscheidsplechtigheid in kerk, crematorium of waar dan ook, niet meer
dan 30 mensen aanwezig zijn. Inclusief de voorganger en
uitvaartmedewerkers.
Hopelijk blijven ons Italiaanse toestanden bespaard, waarbij er
niemand meer aanwezig mag zijn en een overledene alleen
gecremeerd of begraven wordt.
Terwijl elke overledene een waardig afscheid verdient en goed afscheid
nemen met familie, vrienden, dorpsgenoten erbij juist zo belangrijk is
om verder te kunnen gaan met je eigen leven, zonder je dierbare.
Wellicht is het daarom te overwegen om, als deze crisis voorbij is en we
ons ‘normale’ leven weer mogen oppakken, een herdenkingsdienst te
houden met iedereen die niet bij het afscheid aanwezig mocht zijn. Om
de overledene in waardigheid te eren en te herdenken en de
nabestaanden tot steun en troost te zijn bij hun verlies.
Ondergetekende is gaarne bereid mee te denken over de eventuele
mogelijkheden en wensen. Wellicht in samenwerking met
uitvaartonderneming en de plaatselijke parochie.
Tiny School, ceremonieleider bij afscheid
06-36097711
www.tinyschool.nl
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Beste Biljartvrienden,
In verband met t corona virus is het Beugens
Biljartkampioenschap uitgesteld.
Zodra er iets meer bekend is laten wij weer van ons
horen.
Met vriendelijke groeten
Commissie BBK
_________________________________________________
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