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Di. 06-04-21 
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 21-05-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 25-05-21 Afsluitende fietstocht ‘KVB’ 
Zo 13-06-21 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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Met ingang van dinsdag 6 april is Cafetaria Franny 

op dinsdag tot en met zondag GEOPEND  van: 

17.00-21.00 uur. 

Tot ziens,  Frank en  Anny 

 
 

Zaterdag 10 april 19.00 uur H. Mis  

(2e Zondag van Pasen) 

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

Acoliet 

J. Lamers 

 

Zaterdag 17 april 19.00 uur H. Mis  

(3e Zondag van Pasen) 

Erfjrgt. Jan v.d. Munkhof, Johanna v.d. Munkhof-Ewals; fam. Fransen-

Gabriel 

Acoliet 

T. Hendriks 

 

Zaterdag 24 april 19.00 uur H. Mis  

(4e Zondag van Pasen) 

Alle overledenen v.d. Parochie 

Acoliet 

W. Schaminee 

   --------------------------------- 
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10-jarig jubileum Museum van Alle Tijden 
 

Beste Beugenaressen en Beugenaren, 
 
Dit jaar bestaat het Museum van Alle Tijden 10 jaar. 
10 jaar lang kunst in het Museum van Alle Tijden, steeds wisselende 
tentoonstellingen, gratis, makkelijk toegankelijk en altijd te bezichti-
gen.   
 
Wees welkom. 
 
22 mei 2011 zegende Pastoor van Steen het Museum van Alle Tijden in 
en de Beugense Gilde gaven een prachtige vendel zwaai demonstratie. 
 
Wil jij een vlag maken ter ere van het jubileum van het Museum van 
Alle Tijden! Een kleine feestelijke vlag.  
Maak een omslag aan de vlag waar je een touwtje of lint door heen 
kunt rijgen. De vlaggetjes worden aan elkaar gestrikt tot een lange 
slinger.  
 
Deze zal buiten bij het museum van Alle 
Tijden komen te hangen. 
 
Graag ontvang ik de vlag voor 8 mei. 
Stuur of breng het naar Museum van Alle 
Tijden Oeffeltseweg 21, 5835 BB Beugen. 
 
Wanneer je vragen hebt bel me  
Ans Verdijk tel.: 06-53396229. 
 
Een werkzame groet. 
 

 
 
 

Voorbeeld van een vlag, afmeting vrij, 
van plastic of stof. 



 

8 

 

 

 

Fietsinformatiedagen gemeente Boxmeer  

Na eerdere succesvolle dagen in de provincie worden in 2021 vier 

fietsinformatiedagen van Doortrappen in de gemeente Boxmeer 

georganiseerd. De gezellige en informatieve dagen zijn bedoeld voor 

55-plussers en worden georganiseerd in: Beugen, Sambeek, Overloon 

en Smakt. Veilig blijven fietsen, er samen op uit trekken en de laatste 

ontwikkelingen rond de E-fiets staan tijdens de dagen centraal. De 

gezellige dagen zijn zeker de moeite waard en hebben ook tot doel u in 

contact te brengen met anderen. Voor deelname wordt een kleine 

bijdrage van € 5,- per persoon gevraagd. De lunch wordt verzorgd.  

De organisatie is in handen van SOAB uit Breda. Tijdens een leerzame 

presentatie worden de voor- en nadelen van de elektrische fiets 

besproken en praktische tips gegeven. Ook wordt aandacht besteed 

aan het voorkomen van valpartijen en ongelukken. Nadat u onder 

begeleiding van een beweegcoach enkele reactie- en balanstesten 

heeft uitgevoerd, kunt u desgewenst verschillende elektrische fietsen 

van een lokale rijwielhandelaar uitproberen en/of de vaardigheid met 

uw eigen fiets onder begeleiding van twee fietscoaches checken. 

Omdat de fietsen van de deelnemers ter plaatse desgewenst ook 

kunnen worden afgesteld voor een goede zithouding, is het wenselijk 

dat u op uw eigen elektrische of gewone fiets komt. In de middag 

wordt er op de eigen fiets ook een korte fietstocht gemaakt. Uiteraard 

worden de RIVM-maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus 

in acht genomen.  
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Daarnaast worden, als de weersomstandigheden het toelaten, alle 

activiteiten behalve de presentatie buitengehouden.  

Kijk in het overzicht hieronder waar en wanneer de dag bij u in de 

buurt wordt georganiseerd! Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers. 

Schrijf dus ook gerust uw partner of een vriend of vriendin in. In 

verband met de logistiek en lunch moet iedereen zich wel vooraf 

aanmelden.  

U kunt zich aanmelden op www.e-biketraining.nl. Klik daar op ‘naar 

aanmelding’ en vervolgens op de naam van de kern waar u zich wilt 

aanmelden, dan komt u automatisch op de aanmeldpagina.  

Circa 1 week voor de informatiedag krijgt u nader bericht met daarin 

het exacte programma. De dagen zijn van 09:45 uur tot 15:30 uur. 

 

Beugen 21 mei  

MFC het Kruispunt, Kerkplein 6  

 

Sambeek 28 mei  

MFC Elsenhof, Torenstraat 52  

 

Overloon 3 juni  

MFC de Pit, 14 Oktoberplein 2 

 

De Smakt 11 juni  

Pelgrimshuis, St. Jozeflaan 52 
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Zonnepanelen? 
Doe mee met ons aanbod! 
 
Wij vinden het belangrijk dat wij duurzaam en betaalbaar wonen. 
Daarom zijn we aan de slag gegaan met een exclusief aanbod 
zonnepanelen speciaal voor alle inwoners van Beugen. Dat is 
namelijk voor jou makkelijker én voor iedereen voordeliger omdat 
het inkoopvoordeel oplevert. Doe jij ook mee? 

Scherpe prijzen en een korting 
speciaal voor Beugen 
Om tot een goed aanbod te komen hebben we offertes van 
leveranciers uit de regio vergeleken op basis van prijs, kwaliteit 
en service. Het aanbod van Soltecs kwam hier als beste uit de 
bus. We hebben scherpe prijzen op diverse panelen en 
groepskorting geregeld. Hoe meer bewoners meedoen hoe 
voordeliger de prijs per paneel. Een aantal buren heeft inmiddels 
al interesse getoond. Meedoen kan tot 1 juli 2021. 
 
Groet van het buur-team! 
 
 
 
Antoine Graat, Angela Stam, Patrick Wieser,  
Frido Arnts, Marte Nielen (v.l.n.r.) 
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Naast dat Soltecs in het vergelijk van energieleveranciers qua 

gestelde criteria al zeer goed naar voren kwam is er ook nog een 

korting speciaal voor Beugen overeengekomen 

 

Zo krijgt elke deelnemer een netto vaste korting van € 100,-. 

Daarbovenop een extra korting van € 10,- per installatie tot een 

max van € 200,-. In het gunstigste geval van 20 installaties gaat 

het dus € 300 euro korting. 

Meedoen? 
Ga voor meer informatie of een vrijblijvende 
offerte naar www.buurkracht.nl/Beugen. 
Hier kan ook de presentatie terug gekeken 
worden. 
 

 

 

Buurkracht is samen energie besparen 

 

Stichting Buurkracht is een onafhankelijk maatschappelijk 

initiatief dat zich inzet om zoveel mogelijk buren bij elkaar te 

brengen om samen hun buurt te verbeteren. Buurkracht 

ondersteunt ons belangeloos en kosteloos bij het realiseren van 

onze buurtactie. 
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Fotografie als hobby voor Elle Miggiels 
 
De lentefoto op de omslag van deze week is van Elle Miggiels. We hebben 
Elle gevraagd om een stukje te schrijven over haar fotografie hobby.  
 
“Van fotograaf Perry Filippini heb ik veel ge-
leerd tijdens zijn fotografie workshops en tij-
dens de vele dagen dat we samen naar tuinen 
zijn geweest die door ons bedrijf zijn aange-
legd. We maken daar foto’s van voor onze 
website en andere publicaties. 
 
Er zijn meerdere redenen waarom ik fotografe-
ren zo leuk vind om te doen. Door foto’s te 
maken en rond dezelfde tijd te delen op social 
media hoop ik mensen te enthousiasmeren 
voor de prachtige dingen in de natuur en mis-
schien nog meer bewust te maken van wat er 
groeit en bloeit op dat moment. Indirect hoop ik, binnen mijn mogelijkheden, 
een bijdrage te kunnen leveren aan meer natuur in de tuinen en daardoor 
meer biodiversiteit. Immers… hoe meer groen, hoe meer vogels, bijen, hom-
mels en vlinders e.d. 

Verder vind ik het superleuk om te fotograferen 
met een macro-lens. Je ziet dingen die je met het 
blote oog niet kunt zien. Het is leerzaam, ontspan-
nend en het is een uitdaging om er steeds iets 
moois van proberen te maken. 
Door telkens een logo op de gepubliceerde foto’s 
te zetten, maken we op social media ook nog een 
beetje reclame voor ons hoveniersbedrijf. Van 
kinds af aan heb ik veel liefde voor dieren en voor 
de natuur. Ik weet nog dat ik uren kon luisteren 
naar een Imker in Oeffelt, zo ontzettend interes-
sant!” 

 
Groetjes van Elle Miggiels,  
Hoveniersbedrijf Miggiels & Van Amstel  
Website: www.tuin-aanleg.nl 
Pinterest: www.pinterest.ca/ellemiggiels 
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Hij is er: een speciaal magazine 

voor én over vrijwilligers! 
 

Het jaar 2021 staat in het teken van de Vrijwilli-
ge Inzet. Onder het motto: ‘Mensen maken Ne-
derland’ worden vrijwilligers in het zonnetje 
gezet en krijgt vrijwilligerswerk extra aandacht. Met het uitbrengen 
van een speciaal magazine neemt Sociom je graag mee in de wereld 
van vrijwilligerswerk. 
 
Een relevant thema, want vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenle-
ving. Vooral in deze tijd. Daarom draagt Sociom hier graag een steentje 
aan bij! En wat voor een steentje. Met het uitbrengen van een speciaal 
magazine neemt de organisatie lezers mee in de wereld van vrijwilli-
gerswerk. Het is de moeite van het lezen zeker waard, want het staat 
boordevol hartverwarmende en interessante verhalen. Voetbalster 
Kika van Es komt aan het woord, je vindt er inspirerende columns én 
een winactie van de Boxmeerse Guido Weijers. Na het lezen van dit 
magazine zie je hoe leuk en veelzijdig het is om vrijwilligerswerk te 
doen en hoeveel voldoening het geeft. Want het is zo mooi om te zien 
wat je voor een ander kunt betekenen. Maarten Linders, vormgever 
van het magazine, had de eer om de eerste exemplaren uit te reiken. 
Alle inwoners uit Land van Cuijk en West Maas en Waal ontvangen het 
magazine op de deurmat. Heb je de glossy niet ontvangen? Je vind het 
online magazine op www.sociom.nl onder het kopje nieuws. Mis het 
niet! 
 
Zet je in! 
Ben jij nieuwsgierig naar de mogelijkheden om je vrijwillig in te zetten? 
Neem dan een kijkje op de digitale vacaturebank van Vrijwilligerspunt 
Sociom. Onze balies zijn helaas gesloten, maar ondanks het coronavi-
rus zijn wij er voor je! Kijk voor onze contactgegevens op onze website. 
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Over Sociom 
Sociom is een brede organisa-
tie voor sociaal werk en werkt 
voor de vijf gemeenten in het 
Land van Cuijk en voor de ge-
meente West Maas en Waal. 
Sociom is er voor iedereen, 
van jongere tot senior. De so-
ciaal werkers van Sociom 
brengen mensen samen, on-
dersteunen waar nodig en zijn 
altijd in de buurt. Zie ook 
www.sociom.nl. 
 

Op de foto: van links naar rechts Samantha Re-
geer - Sociom, Michelle van Kruijsbergen – Soci-
om, Maarten Linders – Mondtotmond reclame 
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Juffer Jo Blond 

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het ontwikkelen van 

de opvolger van Kaatje Tripel. Aankomende week is het zover en presenteren 

we ons Blond bier genaamd Juffer Jo. Vanaf 7-4-2021 is de Juffer Jo 

verkrijgbaar via onze website en telefonisch of per app via onderstaande 

telefoonnummers. Later in de week zal Juffer Jo ook verkrijgaar zijn bij de 

bekende verkoopkanalen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bestellen kan bij Kay (0630185748) 
Aaron (0622778675) of per mail via  
info@debrouwploeg.nl 
 
facebook.com/debrouwploeg,  
instagram.com/debrouwploeg  
www.debrouwploeg.nl.  
 
De Brouwploeg 
Aaron, André, Kay en Theo 
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