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Di. 05-04-22 
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’ 
Wo 20-04-22 AED voorlichtingsavond 19.30 – 21.30 uur ‘Dorpsraad Beugen’ 
Wo 20-04-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Ma 25-04-22  Wandelen/koffie uurtje ‘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’ 
Zo 26-06-22 3

de
 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 

Ma 27-06-22 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
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Za/Zo 11/12-06-22 Boekenmarkt ‘KBO’ 
Vr 01-07-22 Finale Dorpsquiz 2

e
 editie  ‘Dorpsquiz Beugen’ 

Vr 01-07-22 Kermis 
Za 02-07-22 Kermis 
Zo 03-07-22 Kermis 
Ma 04-07-22 Kermis 
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’ 
Wo 17-08-22 Samen koken/eten ‘KBO’  
Za 20-08-22 Muziekmiddag ‘Zonnebloem’ 
Ma 22-08-22 Wandelen/koffie uurtje ‘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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Zaterdag 9 april 19.00 uur H. Mis  (Palmzondag) 

Fam. Fransen-Gabriel; Lies v.d. Berg-Verhoeven 

Acoliet: G. Hendriks 
 
Zondag 17 april 9.00 uur H. Mis (Hoogfeest: Pasen) 
Erfjrgt. Jan v.d. Munkhof, Johanna v.d. Munkhof-Ewals; fam. Fransen-Gabriel; 
Lies v.d. Berg-Verhoeven 
Acoliet: T. Hendriks 
 
Zaterdag 23 april 19.00 uur H. Mis  (2e Zondag van Pasen) 

Mieneke Jans-Schaminee 
Acoliet: W. Schaminee 
 
Mededelingen: 

PALMPASEN: 
Het laatste weekend voor Pasen vieren wij Palmpasen. 
 
Het verhaal van Palmpasen of Palmzondag vertelt ons dat Jezus, gezeten op 
een ezel, Jeruzalem binnenkwam en werd opgewacht door een grote groep 
mensen die Hem toewuifden met palmtakken en hun mantels op de grond 
legden als teken van Zijn Koningschap. 

Het gebruik om in de Palmpasen-viering gewijde palmtakjes uit te delen ligt 
aan dit verhaal ten grondslag. 

Aanstaande zaterdag om 19.00 uur  is in onze kerk de Palmpasen-viering. 

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK:  

Donderdag 14 april om 19.00 uur viering in de kerk van Oeffelt. 

Vrijdag 15 april om 19.00 uur viering in de kerk van Oeffelt. 
Zaterdag 16 april PAASWAKE om 21.00 uur in de kerk van Oeffelt. 
Zondag Eerste Paasdag viering om 9.00 uur in de kerk van Beugen. 
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IN MEMORIAM Lies van den Berg-Verhoeven 
 
Op donderdag 24 maart hebben wij in onze parochiekerk afscheid genomen 
van Lies van den Berg-Verhoeven. Het was een mooie, drukbezochte viering. 
Lies werd geboren op 16 augustus 1928 als derde kind van Toon Verhoeven 
en Marie Jansen ofwel Lieske van Toon de smid en Marie Verhoeven. Van 
jongs af aan leerde Lies aanpakken; in het huishouden, de smederij of de 
winkel. 
In 1955 trouwde Lies met Karel van den Berg, de dorpsonderwijzer en zoon 
van de plaatselijke molenaar. Ze gingen wonen op Dorpsstraat 44, naast de 
winkel en de smederij. 
Lies en Karel kregen drie kinderen: Tonny, Ans en Mari. Als moeder zorgde ze 
voor een warm nest waar niet alleen haar haar kinderen en haar man deel 
van uitmaakten maar ook oma en tante Dien. Ook na de verhuizing van het 
gezin naar de Brouwersstraat 5 bleef het de zoete inval voor vrienden en 
vriendinnen, ooms en tantes, buren etc. Iedereen werd altijd gastvrij ontvan-
gen.  
Lies was een zelfstandige vrouw met een eigen mening, sociaal en empa-
thisch. Vanuit de achtergrond regelde ze veel zaken en leidde binnen het 
gezin alles in goede banen. 
Ook bij probleempjes was er altijd een luisterend oor en had ze meestal wel 
een praktische oplossing bij de hand. Er was altijd tijd, en als dat een keer 
niet het geval was, werd er tijd gemaakt. Lies was trots op haar kinderen 
maar daar liep ze niet mee te koop. Haar trouwe aanwezigheid op de diplo-
ma-uitreikingen spraken echter voor zich. 
Er kwamen ook kleinkinderen, Simone, Ruben en Eva. Die werden door oma 
en opa flink in de watten gelegd. 
Na het overlijden van Karel bleef Lies nog een lange tijd wonen op de Brou-
wersstraat maar toen het niet meer ging nam ze zelf kordaat de beslissing om 
naar Weijerstaete te gaan.  
 
Daar was ze al bekend door de wekelijkse bezoeken aan de dagbesteding. Ze 
heeft in haar appartement een fijne, relaxte tijd gehad door het vele bezoek, 
de medebewoners, het geweldige team van zorgmedewerkers van Symfonie 
en haar zonnige en opgeruimde karakter. ‘Niet klagen maar dragen’, dat was 
het motto van Lies. Ze heeft deze lijfspreuk tot het einde toe waargemaakt.  
Donderdagavond 17 maart is Lies te midden van haar kinderen rustig inge-
slapen. 
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Dankwoord afscheid Lies van den Berg-Verhoeven. 
 
Bij deze willen wij graag, iedereen bedanken voor zijn of haar medele-
ven, voor en na het afscheid van ons mam Lies van den Berg-
Verhoeven. 
Uw aanwezigheid bij haar afscheidsdienst, een telefoontje, een kaart 
of een persoonlijk bezoek, was voor ons een grote steun en heeft ons 
heel erg goed gedaan. 
 
Tonny, Ans, Mari. 
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HOE ZIET U DE TOEKOMST VAN DE KERK? LAAT HET WETEN! 
 
Paus Franciscus vraagt ook uw mening ter voorbereiding op de bis-
schoppensynode met als hoofdthema “Als Kerk samen op weg”. 
 
Misschien hebt u al hierover gelezen in het laatste nummer van ons 
parochieblad Binding dat half maart huis aan huis bezorgd is mits u 
geen nee-nee sticker op de brievenbus hebt. 
U wordt uitgenodigd om uw mening te geven over hoe u de Kerk en 
het katholieke geloof van vandaag de dag beleeft. Wat zegt het geloof 
u nog? Wat mist u? Hoe voorkomen we dat er in de toekomst niemand 
meer de kerk bezoekt en het geloof doorgeeft aan de volgende gene-
raties? Deze week bleek uit cijfers dat steeds minder mensen in Neder-
land nog aangeven dat ze gelovig zijn. Zijn we nog wel die Kerk die sa-
men op weg is om onze zending in de wereld zo goed mogelijk waar te 
maken op het gebied van o.a. een gelovige hechte gemeenschap zijn, 
die zich voldoende inzet voor degene die onze hulp nodig hebben? Is 
er een luisterend oor, wederzijds begrip? Bidden we nog tot God? Hoe 
krijgt dit alles gestalte in onze eigen parochie en in ons dagelijks le-
ven.?  
Juist nu de wereld op z’n kop staat, geeft het geloof veel mensen hou-
vast zodat ze de kracht en steun vinden om vol te houden door o.a. 
samen te komen om te bidden, te vieren, de H. Communie te ontvan-
gen. Maar natuurlijk ook door er voor elkaar te zijn, niet alleen wan-
neer de nood  letterlijk aan de man is, zoals nu op dit moment in de 
wereld, te allen tijde.   
Op deze en andere vragen kunt u antwoord geven en zo de Nederland-
se bisschoppen mee op weg helpen naar een goede voorbereiding op 
de bisschoppensynode van over de hele wereld, die als doel heeft om 
de paus te adviseren over de toekomst van de katholieke Kerk. Uw 
mening telt, dus grijp deze mogelijkheid met beide handen aan en 
praat mee over de volgende onderdelen die de Nederlandse bisschop-
pen gekozen hebben naast het hoofdthema: Vieren, Medeverant-
woordelijk voor missie, Dialoog in Kerk en samenleving. 
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Laat van u horen en geef door hoe u de Kerk ziet, want die kerk vor-
men wij samen. Reageer voor 1 mei 2022. 
Voor mee rinformatie zie de site van ons bisdom:  
www.bisdomdenbosch.nl of geef uw gedachten door via de weblink: 
https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2
XAvPM?Q 
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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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Kinderen uit Beugen aan het woord 
 
Stel jezelf maar voor: 
Ik heet Mats Verdijk 5 jaar oud en zit in groep 2. 
Ik woon samen met papa (Marcel), mama (Maloe), 
broer Ties en onze hamster George op de 
Heiveldsestraat 3 in Beugen. 
 
Wat vind jij het leukste om te doen? 
Wat ik het leukste vind is om de hele dag mee te 
gaan naar het veld en daar papa te helpen in de 
rozen, maar ook spelen met Bruder tractors vind 
ik leuk.  
 
Wat zou je willen worden? Ken je iemand die dat 
nu al doet? 
Ik wil later rozenkweker worden net als papa. 
 
Welk eten vind jij lekker? En welk eten lust jij niet? 
Wat ik het allerliefste eet zijn frietjes met een frikandel, daar kun je me 
voor wakker maken. Wat ik minder lekker vind zijn groentes. 
 
Wat vind jij leuk op televisie of You Tube? Welke muziek vind jij leuk? 
Ik kijk graag naar de filmpjes van Grizzy And The Lemmings. Het liedje van 
Mamacita vind ik erg leuk. 
 
Wat vind jij leuk in Beugen? 
Het leukste in Beugen  vind ik de speeltuintjes.  
 
Wie wil jij voordragen voor de volgende keer? 
Ik wil graag Lukas Spit uit groep 4 voordragen. 
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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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Online lezingen “Een weg naar gezondheid van lichaam en ziel” 
 
Genezing langs geestelijke weg, voor veel mensen klinkt het te mooi 
om waar te zijn. Dat dit toch mogelijk is, kunt u horen bij de online 
lezing over Bruno Gröning: “Een weg naar gezondheid van lichaam en 
ziel”. Deze lezingen vinden plaats op vrijdag 8 april 20.30 en zondag 29 
mei om 11.00 uur. 
Deelnamelink: https://t1p.de/9nzq Duur van de lezing is ca.1 uur, 
deelname gratis. Meer informatie: bgf.be.nl@gmail.com of  
31-(0)6-24354254 website: www.bruno-groening.org  
youtube.com/brunogroeningorgnl. 
In Beugen en meerdere plaatsen door het hele land vinden er iedere 
drie weken bijeenkomsten van de Bruno Gröning-Vriendenkring plaats. 
Na deelname aan de lezing kunt u hieraan deelnemen. Ook deze bij-
eenkomsten zijn gratis. U bent van harte welkom. Wilt U verder geïn-
formeerd worden dan kunt u contact opnemen met Kitty Putman, tel. 
0485-520990 of mailen naar: kitty-putman@kpnmail.nl 
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Al wandelend door het dorp zie je menigeen ploeteren in de voortuin. 

Het moet er weer op zijn paasbest uitzien. Toch heeft de voortuin ook 

zijn evolutie doorgemaakt. In het lied “het dorp” van Wim Sonneveld 

wordt er nog gezongen over boerenbloemen en een heg. Dat imago is 

inmiddels ver verleden tijd. 

Vroeger maakten men zich niet zo druk om een perceelgrens. Elke 

vrijdag werd toen het grind gedaan met de “griezel”. En dat was het 

dan. Moeder de vrouw plukte nog wat bloemen uit eigen tuin en 

maakte er een mooie bos van. Zo, het weekend kon weer beginnen. 

Totdat de grondprijzen begonnen te stijgen en het kadaster op de 

centimeter nauwkeurig je perceel afbakende. Er ontstonden 

hekwerken en schuttingen. Terwijl vroeger mensen voor het huis 

gezellig op een bankje keuvelden en iedereen begroetten zit men 

tegenwoordig verscholen achter het huis tussen 3 schuttingen. Ja, de 

tijd van smeedijzeren hekwerken met zonnestralen en met houten 

gekruiste paaltjes is voorbij. Ook de buxusheggen rage in allerlei 

vormen en structuren raken langzaam uit het straatbeeld. Teveel snoei 

en knipwerk doen ze de das om. Het moet strak en vooral 

onderhoudsvriendelijk. Man en vrouw werken de hele week. Het 

weekend is er allen tijd om in de achtertuin te zitten. 

Zoveel mogelijk vierkante meters worden verhard want de “heilige 

koe” zou eens vuil worden. Het overtollige regenwater kan niet eens 

normaal meer in de grond zakken. Maar ook daar heeft de mens een 

oplossing voor gevonden. Overal worden wadi’s gecreëerd. 

  
 

 VOORTUINTJES 
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Tegenwoordig is het nogal “hot” om enkele vierkante zwarte bakken  

in de tuin te metselen met daarin enkele kleine heesters en te 

decoreren met roestig ijzer. Welke tuinarchitect  dit heeft bedacht 

weet ik niet maar het is de meest abstracte vorm van een voortuin. 

Een mooie kleurige natuurgetrouwe tuin zie je nog maar zelden. 

Als compensatie wordt dan dus maar een bosje tulpen bij het 

tankstation gekocht. 

Hallo dames van de K.V.B 

De bedoeling is om dinsdag 19 april te gaan glow-golven. 
Hierover  hebben we nog niet de juiste informatie, dus 
hierover krijgen jullie nog verdere informatie. 
 
Voor de dames die nog geen contributie hebben betaald , even opnieuw het 
banknummer.  NL58RABO0149234384 
 
Groetjes   Het Bestuur 
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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 snelweg 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 zo-
maar om de oren kunnen vliegen.  
 
Een avond/middag vol verrassende en misschien zelfs wel verwarrende 
wendingen. 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 moei-
lijk 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 ver-
schillende locaties, graag van te voren aanmelden met een email naar 
penningmeester@tobebeugen.nl. 
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Entreeprijs: 10 euro inclusief een consumptie na afloop in MFC Het 
Kruispunt. 
 
Kaarten zijn vanaf 11 april 2022 verkrijgbaar bij MFC het Kruispunt. 
Het is ook mogelijk om kaarten te reserveren via  www.tobebeugen.nl  
Reserveer uw kaarten op tijd. 
 
ToBe zoekt ook nog nieuwe leden. 
Wilt u lid worden of meer informatie stuur dan een email naar  
secretaris@tobebeugen.nl. 

De Paasdagen komen er weer aan en in verband 
met het Easter Open Voetbaltoernooi zijn onze 
openingstijden als volgt aangepast: 

Zaterdag 16 april OPEN  van: 12.00-20.00 uur. 
Zondag 17 april OPEN van 12.00-20.00 uur. 
Maandag 18 april OPEN van 16.30-20.00 uur. 
 
Wij wensen iedereen Fijne Paasdagen toe. 
Tot ziens,  Frank en  Anny 
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Wat te doen met het Vastenzakje? 
 

Deze week wordt het zakje voor de Vastenactie weer in uw brievenbus be-
zorgd. In vorige Info’s hebben we u geïnformeerd over het thema van Vas-
tenactie 2022:  

‘Je land is je leven’ 

De jaarlijkse campagne staat dit keer in het teken van het beschermen van 
landrechten van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote uitda-
gingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat. 
 
Na het Coronavirus, zien we nu dat er een oorlog woedt in de achtertuin van 
Europa. Dat maakt dat we ons eens te meer realiseren hoe kwetsbaar we zijn 
als mensen en hoe belangrijk het is dat mensen elkaar steunen en solidair zijn 
met elkaar, dichtbij en ver weg. 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 leefomstan-
digheden. 
  
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. 
 
We hopen dat we mogen rekenen op uw bijdrage! 
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Paasactie Vocala 
Zaterdag 16 april 2022 

Op zaterdag 16 april vanaf 09.30 uur komen de leden van Vocala weer 

langs de deur voor de jaarlijkse Paasactie. Met de ondertussen 

overbekende dobbelsteen kan er gegooid worden om eieren te 

winnen. Het aantal ogen van de dobbelsteen levert het aantal 

kakelverse eieren of chocolade eieren op. Gooit u het logo, dan heeft u 

pech en wordt de club gesponsord. 

 

Chocolade eieren of kippeneieren? 

Omdat smaken nu eenmaal verschillen, kunt u kiezen om te dobbelen 

voor kippeneieren of chocolade eieren. Combineren van eieren is 

natuurlijk ook toegestaan. Uiteraard is het niet verboden om meerdere 

malen mee te spelen, zodat alle smaken bij u thuis vertegenwoordigd 

zijn. 

 

Opbrengst ten behoeve van de jeugd! 

Één keer dobbelen voor € 0,80, 4 keer dobbelen voor € 3,00. De 

opbrengst van deze actie komen net als ieder jaar ten goede aan onze 

jeugdopleiding. 

 

Voor meer informatie kijk ook eens op onze website: 

www.vocala.nl 
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Open mini training Vocala 

Zaterdag 16 april organiseert Vocala 
een open mini training. Lijkt het jou 
leuk om een keer mee te trainen met 
de mini’s van Vocala. Of volleybal je 
zelf al en heb je een vriendje of vrien-
dinnetje die je graag een keer mee 
neemt na de training, dan kan dit op 
zaterdag 16 april.  

De mini’s van Oeffelt, Beugen en Rijkevoort trainen op zaterdag in de 
Slaterthal in Beugen (Dorpsstraat 24a, 5835 AH). Hieronder een over-
zicht van de trainingstijden per leeftijd: 
 

tijd Leeftijd 

09.30 – 10.30    6 tot 9 jaar 
 

10.30 – 11.30     9 tot 11 jaar 
 

11.30 – 12.30     11 tot 12 jaar  
 

 
Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust via mini-tc@vocala.nl.  
Wij hebben er zin in, hopelijk tot 16 april! 
 
Annabel, Debbie en Suzanne  
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UITSLAGEN ZATERDAG 26 en 30 MAART en 2 APRIL 

SJO Vianen V. HBV JO7-1   VIOS’38 JO7-1   3 -  4 

Vitesse’08 JO8-2JM    VIOS’38 JO8-1JM 17 -  1 

DSV JO11-2JM    VIOS’38 JO11-2JM   1 -  1 

Juliana Mill JO13-2JM   VIOS’38 JO13-1JM   1 -  3 

Toxandria/VIOS’38 JO16-1   Handel JO16-1   0 -11 

DSV JO7-2JM    VIOS’38 JO7-1   3 -  3 

VIOS’38 JO8-1JM    Constantia JO8-1JM   1 -11 

VIOS’38 JO9-2JM    Vitesse’08 JO9-2   5 -  5 

VIOS’38 JO11-2JM    VV Achates JO11-2   6 -  2 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  SV Venray JO15-5JM   2 -  1 

NLC’03 MO17-2    Toxandria/VIOS’38 MO17-1   0 -  8 

VIOS’38/Toxandria JO17-1   SV Venray JO17-2   4 -  2 

VIOS’38/Toxandria JO19-1   SV Venray JO19-2   7 -  2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 9 APRIL aanwezig aanvang 

Olympia’18 JO7-4    VIOS’38 JO7-1 09.00 uur 09.30 uur 
In Boxmeer    rijden: leiders 

Vitesse’08 JO8-4    VIOS’38 JO8-1JM 09.15 uur 10.00 uur 
In Gennep    rijden: Ties en Cas 

SIOL JO9-3    VIOS’38 JO9-2JM 09.00 uur 09.45 uur 
In Katwijk    rijden: leiders 

SIOL JO11-2JM    VIOS’38 JO11-2JM 10.00 uur 11.00 uur 
In Katwijk    rijden: Nick,  Bradley en Jesse P. 

FC Uden JO13-2JM    VIOS’38 JO13-1JM 11.45 uur 13.00 uur 
In Uden    rijden: Stefan 

SSS’18/Holthees JO15-2JM  VIOS’38/Toxandria JO15-1 11.00 uur 12.00 uur 
In Overloon    rijden: Luuk en Nathan 

Toxandria/VIOS’38 JO16-1   Milheezer boys JO16-1 13.00 uur 14.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Toxandria/VIOS’38 MO17-1   Juliana Mill/SES MO17-1 11.45 uur 13.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

SSS’18/Holthees JO17-1JM   VIOS’38/Toxandria JO17-1 14.00 uur 15.00 uur 
In Overloon    rijden:.Sem, Jens, Daan en Tom 

Olympia’18 JO19-2    VIOS’38/Toxandria JO19-1 13.15 uur 14.30 uur 
In Boxmeer    rijden:.per fiets 
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EASTER OPEN: ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 APRIL 
JO19 speelt op zaterdagmiddag in Oeffelt; eerste wedstrijd om 13.50u. 
Zondagmorgen of -middag in Oploo. 
JO17 speelt op zaterdagmiddag in Beugen; eerste wedstrijd om 13.50u. 
Zondagmorgen of –middag in Odiliapeel. 
MO17 speelt op zaterdagmiddag in Beugen; eerste wedstrijd om 13.15u. 
Zondagmorgen of -middag in Beugen. 
JO15 speelt op zaterdagmorgen in Beugen; eerste wedstrijd om 09.35u. 
Zondagmorgen of –middag in Oeffelt. 
JO13 speelt op zaterdagmorgen in Beugen; eerste wedstrijd om 09.00u.  
Zondagmiddag in Wanroy. 
JO10 speelt op zaterdagmorgen in Beugen; eerste wedstrijd om 09.00u.  
Zondagmorgen of -middag in Beugen. 
JO7 speelt op zaterdagmorgen in Oeffelt; eerste wedstrijd om 09.30u. 
Op zondag zijn er geen wedstrijden. 
Er kunnen zich nog wijzigingen voordoen, raadpleeg daarvoor  
www.tournify.nl/live/easteropensouth2022 of download de Tournify-app. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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