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Di. 07-04-20 
Di 12-05-20 Eerste hulp aan kinderen ‘EHBO’ 
Wo 13-05-20 Ledenvergadering ‘Het Gilde’ 
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’ 
Za 22-08-20 Muziekmiddag in Myllesweerd in Mill ‘Zonnebloem’ 
Zo 23-08-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Ma 24-08-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Za 12-09-20 Ziekendag met mis in de kerk om 19u en koffie na in  
  MFC het Kruispunt ‘Zonnebloem’ 
Zo 13-09-20 Gildedag Someren-Eind ‘Het Gilde’ 
Zo 20-09-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Wo 23-09-20 Ledenvergadering ‘Het Gilde’ 
Ma 28-09-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Vr 09-10-20 Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Za 10-10-20 Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Zo 11-04-20 Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’                                             
Ma 26-10-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Za 31-10-20 PodiumB - editie 10 ‘PodiumB / ’t Posthuis’ 
Vr 06-11-20 Jan Centen Bokaal ‘Het Gilde’ 
Ma 23-11-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Vr 11-12-20 Kerstviering in MFC het Kruispunt ‘Zonnebloem’ 
Ma 28-12-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
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Wat moet ik met dat Vastenzakje? 
 

Afgelopen week heeft u allemaal het zakje voor de 
Vastenactie in de brievenbus gevonden. In vorige Info’s 
hebben we u geïnformeerd over het thema van dit jaar: 
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 het Coronavirus zijn wij nu zelf ook in een situatie 
waarin we ons realiseren hoe kwetsbaar we zijn als 
mensen en hoe belangrijk het is dat mensen elkaar 
steunen en solidair zijn, dichtbij en verweg. 
 
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.  
   
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? 

 

We hopen dat we mogen rekenen op uw bijdrage! 
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Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen in verband met het 
coronavirus hierbij de mededeling dat alle bijeenkomsten zijn 
verboden en alle activiteiten van onze KBO Beugen vanaf heden tot 1 
juni zijn geannuleerd. 

De busreis vervalt dit jaar. 

MFC het Kruispunt is tot 1 juni gesloten. 

Als laatste willen wij u meegeven: 
 
Anderhalve meter  is meer dan u denkt! 

Bang zijn hoeft niet, maar wel voorzichtig! 

met vriendelijke groet, 

Bestuur KBO Beugen 
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Avondvierdaagse Boxmeer AFGELAST 
(2-3-4-5 juni 2020) 

Nieuwe datum 1-2-3-4 juni 2021 
 
 

De (avond)vierdaagse Boxmeer die gepland stond van 2 t/m 5 juni 
2020 gaat definitief NIET door. Het bestuur heeft besloten de 
wandeltocht dit jaar niet door te laten gaan en te verplaatsen naar de 
eerste week van juni volgend jaar. De 41e editie wordt dan gelopen 
van 1 t/m 4 juni 2021. 
 
Belangrijkste reden is dat zo kort na het aflopen van een aantal 
maatregelen vanwege het coronavirus het nog maar de vraag is of zulk 
een groot gezelschap al meteen weer vier dagen achtereen kan gaan 
wandelen. Aan de (avond)vierdaagse Boxmeer doet niet alleen jeugd 
mee, maar ook vele oudere deelnemers. De laatste jaren nemen 
dagelijks ongeveer 1.700 wandelaars daaraan deel. 
Daar komt nu plotseling ook nog bij dat de startlocatie De Weijer 
failliet is. Het veranderen van startlocatie trekt met aanpassing van de 
routes, vergunningen, het feestelijk intochtprogramma en de horeca in 
deze bijzondere tijden een te zware en onzekere wissel op de 
organisatie en de vrijwilligers. 
Vandaar dat is besloten het evenement dit jaar geen doorgaan te laten 
vinden en alle energie te stoppen in de (avond)vierdaagse 2021. 
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Hallo dames van de K.V.B. 

Zoals jullie wel verwachten gaan in verband met de 

corona ontwikkelingen in de maand april en mei geen 

activiteiten door van onze vereniging. We vinden het 

erg jammer maar onze gezondheid staat voorop. Wij 

hopen op jullie begrip. 

                                 Groetjes Het Bestuur. 
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Berenjacht voor de kinderen in Beugen 
 

Misschien is het je ook al opgevallen: op steeds meer plekken ook in Beugen 
zetten mensen knuffelberen achter hun raam. Dat is geen toeval. De beren zijn 
neergezet zodat kinderen op berenjacht kunnen. Het initiatief is bedacht zodat 
kinderen wat afleiding hebben tijdens de coronacrisis. 
 
Het idee is dat mensen beren 

voor het raam zetten, zodat er 

voor kinderen in deze moeilijke 

tijd een leuk buitenspel 

ontstaat: ze kunnen op 

Berenjacht 

Tijdens een wandeling door het 

dorp kunnen kinderen dan op 

zoek gaan naar de knuffelberen 

die bij de mensen voor het raam 

staan. 

Wil je ook meedoen? Op de 

homepagina van onze website 

www.beugen.info hebben we 

tijdelijk drie knoppen gezet.  

Je kunt daar jouw adres 

aanmelden wanneer je ook een 

beer voor jouw raam hebt gezet. Er is een knop met een link naar de kaart van 

Boxmeer en omgeving (inclusief Beugen) om te zien waar alle beren in ons 

dorp te vinden zijn. Een derde knop is om 

een speurkaart te downloaden.  

Ga je op berenjacht, houd je dan wel aan de 

richtlijnen die nu gelden in verband met de 

coronacrisis.  

Veel plezier! 
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Expositie in Museum van Alle Tijden 
'In Quarantaine' 

Een tableau vivant van Anne-Marie van den Thillart  
 
Het woord ‘quarantaine’ komt oorspronkelijk van het Italiaanse ‘quaranta 
giorni’ en betekent ‘veertig dagen’. Tijdens de pestepidemie die in de 
14eeeuw door Europa waarde, werd net als vandaag geprobeerd het virus te 
stoppen. Boten die in Ventië wilden aanmeren moesten 40 dagen in de 
haven stilliggen voordat de opvarenden de stad in mochten. Alles wat deze 
opvarenden konden doen was wachten en peinzend over het wiegende 
water staren.  

Je kunt je wel inbeelden hoe men 
op een vat of ton zat, zoals de 
denker van Rodin op zijn rotsblok. 
Beeldend kunstenaar en film-
maakster Anne-Marie Van Thillart 
exposeert in het Museum van Alle 
Tijden haar Tableaux Vivants. Het 
zijn poppen van textiel die op 
zachte vormen hun tijd uitzitten. U 
kunt hen alleen of met zijn tweeën 
bezoeken en hen een raamvisite 
geven, zoals we nu enkel door het 
raam contact kunnen maken met 
hen die in quarantaine zitten. ‘Niet 
aanraken’ is meer dan ooit van kracht: deze figuren mogen niet gestoord 
worden in hun contemplatie. Nu we ons in een tussentijd bevinden bevragen 
zij het leven, verzonken in herinneringen maar ook vooruit blikkend naar 
mogelijke nieuwe horizonten. 

Elke dag te zien in Museum van Alle Tijden  t/m 10 mei 2020 (Oeffeltseweg 21). 
De expositie is gratis door de kijkkasten te zien en het museum is altijd geopend. 
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