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Di. 19-04-22 
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’ 
Vr      13-05-22        Club van 50 ‘Vios’38’ 
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’ 
Za/Zo 11/12-06-22 Boekenmarkt ‘KBO’ 
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’  
Vr 01-07-22 Finale Dorpsquiz 2e 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’ 
Ma 11-07-22 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
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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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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’  

 
 

Zaterdag 23 april 19.00 uur H. Mis  

(2e Zondag van Pasen) 
Mieneke Jans-Schaminee; jrgt. Chris Jacobs; Mea Emonts-Nielen 
Acoliet W. Schaminee 
 

Zaterdag 30 april 19.00 uur H. Mis  

(3e Zondag van Pasen) 
Fam. Brienen-Jilesen; Jan Gerrits; Leden en overl. leden v.d. KBO; Mea 
Emonts-Nielen 
Acoliet 

J. Lamers 
Koor Maaslandsglorie 
 

Zaterdag 7 mei 19.00 uur H. Mis  

(4e  Zondag van Pasen) 
Mieneke Jans-Schaminee; fam. Fransen-Gabriel; Herman Kersten en 
Mina Groenen en overl. kinderen; fam. Janssen-v. Duijnhoven en overl. 
kinderen; Mea Emonts-Nielen 
Koor Cantamus Rijkevoort 
 

Mededelingen: 

OPROEP aanvulling  gemengd koor Beugen                                           

Tijdens de bijeenkomst van de leden van het gemengd koor van de 

parochie H. Maria ten Hemelopneming Beugen, op 13 april jl., heeft 

Mevr. M. van Koot, dirigente van het koor, afscheid genomen. Mevr. 

Van Koot is ruim 25 jaar dirigente geweest, waarvoor waardering en 

dank werd uitgesproken namens de leden van het koor en de leden 

van de Deelparochieraad Beugen.  

Voorts is op deze bijeenkomst gesproken over de vraag ; “Hoe kan het  
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gemengd koor nu en in de nabije toekomst een bijdrage (blijven) 

leveren aan het opluisteren van de kerkelijke vieringen en met name 

de Eucharistievieringen op zaterdagavond”.  

Het zou fijn zijn, zowel voor de huidige koorleden als ook  voor de 

parochiegemeenschap dat het bestaand gemengd koor aanvulling 

krijgt van dames en / of heren die graag periodiek willen zingen in de 

kerk tijdens de vieringen. De wens / intentie  van het gemengd koor is 

uitgesproken om de komende tijd in de vieringen waarin geen ander 

koor aanwezig kan zijn of  niet in een andere vorm kan worden 

voorzien in muzikale ondersteuning, te komen tot samenzang. 

Wat is samenzang?? 

Samenzang in vieringen wil zeggen dat de liederen worden ingezet 

door de priester en ondersteunt door de leden van het gemengd koor 

onder begeleiding van de organist, waarbij  de parochianen worden 

uitgenodigd eveneens de liederen mee te zingen. 

Op zaterdag 14 mei a.s. zullen de huidige leden  van het gemengd koor 

de viering middels “samenzang” muzikaal ondersteunen zoals hiervoor 

is omschreven. 

SAMEN zijn wij tot mooie dingen in staat, ook in het SAMEN vieren van 

de H. Eucharistie. 

Hebt u interesse  of wilt u graag meer informatie over de wijze waarop 

de vieringen zullen worden ondersteund?                                                                                             

Neem dan contact op met Mevr. Truus - Smits, tel 361643, lid van het 

gemengd koor of  Jos Schaminee, tel 361301, lid van het 

parochiebestuur. Uiteraard kunt u ook op zaterdag 14 mei a.s. de  

viering bijwonen en kijken hoe een en ander in zijn werk gaat. De 

afgelopen maand zijn op de hierboven beschreven wijze reeds enkele 

vieringen opgeluisterd en dit  stemt hoopvol. 

Mogen wij ook nu weer rekenen op de medewerking van de 

parochianen? 

Met vriendelijke groet, 

Leden van het gemengd koor en Leden van de deelparochieraad. 
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IN MEMORIAM Mien Emonts-Nielen 
 
Op Goede Vrijdag 15 april, hebben wij in onze parochiekerk afscheid 
genomen van Mien Emonts-Nielen. Op 11 april, de dag van haar ver-
jaardag, stierf zij in huize Malderburch in Malden. 
Mien is geboren in Beugen op 11 april 1929. Haar jeugd werd geken-
merkt door het meehelpen op de boerderij. Bewust maakte zij de oor-
logsjaren mee. Na de oorlog ging ze naar de naaischool waar haar lief-
de voor ‘naaldvakken’ ontstond; naaien, breien, haken of borduren, ze 
kon het allemaal. 
In 1950 trouwde ze met Wim Emonts. Ze gingen wonen in de 
N.O.polder en van daaruit emigreerden ze later naar Canada met Gary 
en Lammie en in verwachting van Joey. In Canada werd Mathilly nog 
geboren. Daarmee was het gezin compleet. Het leven in Canada bracht 
goede en moeilijke tijden. De kinderen hebben daar een geweldige tijd 
gehad. Mien had de gave om van ieder huis een thuis te maken. Echter 
het gemis van familie was zwaar waardoor het gezin weer terug naar 
Nederland verhuisde om daarna toch weer terug naar Canada te gaan. 
Helaas kwam Joe kort daarna om het leven. Het noodlot sloeg opnieuw 
toe toen Lammie ernstig ziek werd. Om die reden reisde de familie 
heen en weer naar Nederland. Ook Lammie kwam te overlijden. 
Ze werden ouder en toen Wim in 2009 stierf, voelde Mien zich vaak 
eenzaam en alleen. Daarom besloot ze naar Nederland te gaan om bij 
Mathilly te gaan wonen. Ze had veel moeite om zich aan te passen. Ze 
was blij met de nabijheid van familie, dochter, kleinkinderen en inmid-
dels achterkleinkinderen. Mien was erg bescheiden en niet zelfonder-
nemend. Later was ze ook vaak angstig; bang dat er ‘iets’ zou gebeu-
ren. Toen ze hulpbehoevend werd verhuisde ze naar Malderburch 
waar ze de laatste 2,5 jaar van haar leven liefdevolle hulp en zorg ont-
ving en betrokken werd in de activiteiten die er waren. 
Op 11 april stierf ze op haar 93ste verjaardag, nadat ze op zondag het 
Sacrament der Zieken heeft mogen ontvangen. 
Haar lichaam is na de dienst bijgezet in het graf van haar man Wim 
Emonts. 
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Beste inwoners van Beugen, 
 
Naast de Lentefair die we op 13 mei organiseren van 
17:00 uur tot 19:00 uur voor ons Groene schoolplein, 
gaat er nog een actie starten! 

 
Tegels eruit, beplanting erin! 

    Meer uitdaging, koeler en mooier! 
Water, spelen en leren! 
Buitenlessen, schaduw en meer 
speelplekken! 
 

Helpt u mee? Doneren?: ga naar:  

www.crowdfundingvoornatuur.nl/schoolplein-beugen of 

gebruik de QR-code.  

 

We zien u allen graag op de Lentefair en hopen dat veel 
mensen ons willen steunen bij de Crowdfunding.     
Alvast bedankt! 
 
Team Onze Bouwsteen 

Wij organiseren een Crowdfunding voor het Groene 

schoolplein op Onze Bouwsteen! 
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Openingstijden Maasziekenhuis op 
Koningsdag en Bevrijdingsdag 

  
Op woensdag 27 april (Koningsdag) en donderdag 5 mei (Bevrijdings-
dag) heeft Maasziekenhuis Pantein aangepaste openingstijden. Voor 
spoedzorg is het Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar. 
  
Op deze dagen zijn de poliklinieken en de röntgenafdeling van Maas-
ziekenhuis Pantein gesloten. De afdelingen Orthopedie, Reumatologie 
en Revalidatie van de Sint Maartenskliniek locatie Beugen zijn even-
eens gesloten. 
  
Ook de bloedafnamelocaties van het Maasziekenhuis in het Land van 
Cuijk en Noord-Limburg zijn gesloten.  
Kijk op www.maasziekenhuispantein.nl voor de actuele informatie 
over de locaties en openingstijden. 
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4 mei Dodenherdenking en 5 mei Bevrijdingsdag. 

Na 2 jaar waarin, vanwege de coronamaatregelen, geen officiële do-

denherdenking en Bevrijdingsdagviering mogelijk waren zal op 4 mei 

de Dodenherdenking weer plaats vinden en op 5 mei stil gestaan wor-

den bij de Bevrijdingsdag. 

4 mei Dodenherdenking. 

De dodenherdenking van de gesneuvelde Beugenaren zal plaats vinden 

tegelijk met de Nationale Dodenherdenking op 4 mei 2022. Allereerst 

vindt er om 19.30 uur een herdenkingsdienst plaats in de parochiekerk 

Maria ten Hemelopneming in Beugen. Daarna vindt de herdenking 

plaats bij de herdenkingssteen in de zijmuur van de kerk. Hier zal een 

krans worden gelegd en een toespraak worden gehouden. Ook wordt 

hier om 20.00 uur 2 minuten stilte gehouden en wordt de gildegroet 

gebracht. 

5 mei Bevrijdingsdag. 

Op 5 mei 2022 vieren wij om 10.00 uur de bevrijding bij het Pinpoint-

monument aan de Boxmeerseweg in Beugen. Hier wordt een krans 

gelegd en stil gestaan bij wat vrijheid betekent. Ook zal het bevrij-

dingsvuur vanuit Wageningen alle deelnemende kernen van de ge-

meente Land van Cuijk, waaronder Beugen, aandoen. Zodra er meer 

bekend is wanneer het bevrijdingsvuur in Beugen arriveert, zal het 

programma voor deze dag hierop worden aangepast. 

Namens het Comité Pinpoint 

Frans van der Zande 
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Pasen vieren bij Kids Okay 

Bij  Kinderopvang Kids Okay 

hebben ze ook Pasen gevierd. 

Ze hadden de hele week kuikentjes op bezoek en die mochten 

ook even in de groep rond lopen. Bert Wijtten bedankt voor het  

elk jaar weer lenen van kuikentjes.  

 

Buiten had de paashaas gouden eieren 

verstopt die de kinderen dan mochten 

gaan zoeken. 
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Paasmiddag bij de Zonnebloem 
 
                                                                                          
 Donderdag 7 april kwamen alle gasten van 
Zonnebloem Beugen bij elkaar in Groepsacco-
modatie Het Vrijthof in Beugen. Op uitnodiging van de fam. Artds heb-
ben wij een heerlijke middag gehad in hun grote serre in de tuin. Om-
ringd door bloeiende appel en perenbomen, windvlagen en soms har-
de regen. We hebben genoten van heerlijke koffie en vlaai ,en een op-
treden van Jan en Ria uit Venray met heel gevoelige liedjes en heerlijke 
meezingers. Daarna gingen wij genieten van een heerlijk diner, ge-
kookt en verzorgd door Henk en Thea.  
Het was fijn om weer samen te kunnen zijn met zoveel mensen bij el-
kaar. Dat had iedereen gemist.  
Hartelijk dank ook aan alle 16  vrijwilligers die gezorgd hebben dat alle 
mensen verzorgd werden met koffie ,diner en een praatje.  
We hopen binnenkort de rolstoelwandeling weer te organiseren. En  
dat er dan mensen zijn in Beugen die ons weer willen helpen rolstoel 
duwen. Het was een fijne middag. 
 

                                                                             Zonnebloem Beugen. 

Volksdansgroep  de Molenwiekers, 

 
Op Woensdag 27 April is er geen Volksdansen i. v. m. Koningsdag. 
In de maand Mei is dit jaar Volksdansen. 
Op 4 Mei a. s. dan zien wij jullie graag weer terug. 
De leidsters 

  _______________________________ 
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UITNODIGING 

PAROCHIEBEDEVAART NAAR KEVELAER  
ZATERDAG 7 MEI 2022  
 

Zaterdag 7 mei kunt u weer mee met de parochie Maria, Moeder van 
de Kerk op bedevaart naar Kevelaer. Volgens traditie gaan we op de 
zaterdag voor Moederdag het Mariabedevaartsoord bezoeken. Als 
parochianen uit de verschillende dorpen komen we samen om elkaar in 
dit bijzonder genadeoord te treffen. Jong en oud van harte welkom!  
 

Programma: 
 
13.00 uur:  Vertrek vanaf de diverse plaatsen richting Kevelaer 

(carpoolen) of rechtstreeks rijden 
Parkeren direct achter de Mariabasiliek, parking 
Basilikastraße 2, Kevelaer 

13:45 uur: Verzamelen bij de Genadekapelle op de Kapellenplatz, 
Kevelaer 

14.00 uur:  Eucharistieviering in de Kaarsenkapel  

15.00 uur:  Gezamenlijk koffie drinken met taart in het Priesterhuis, 
Kapellenplatz 35, Kevelaer 

15.45 uur:  Kruisweg in het Marienpark of rozenkransgebed in de 
Biechtkapel voor degene die minder mobiel zijn 

17.00 uur:  Vertrek huiswaarts 
 
Kosten: Bijdrage voor kaffee mit Kuche 8,00 euro. Carpoolen 

verrekenen met chauffeur ter plaatse. Bent u wat 
minder mobiel en neemt u een rollator of rolstoel mee, 
laat het ons weten. 
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Aanmelden: Tot en met 29 april bij het secretariaat van de parochie 

E: secretariaat@mmvdk.nl,  
T: 0485 - 47 12 46 
Of via pastoraal werkster Jantje Bax  
E: bax@mmvdk.nl  
T: 06 - 30 51 76 29 

 

Covid-19:  Bij binnenkomst in Duitsland is een 3G-bewijs verplicht. 
Er moet digitaal of op papier een negatief testresultaat 
kunnen worden voorgelegd, een bewijs van vaccinatie of 
een bewijs van herstel.    
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Guess who's back? 
 

Schrijf je snel in zodat je geen hints mist en 25 juni met 
alle benodigde informatie van start kunt gaan. 

Inschrijven: 
 

www.dorpsquizbeugen.nl 
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HENGELSPORTVERENIGING 
 

"DE MAAS" Beugen 
 
Opgericht 8 Februari 1933 

Aangesloten NVVS - K.v.K.  
secr.: Dorpstraat 41a 5835AG 

 

 

 

 

                    Jaarvergadering Vrijdag 22 april 2022. 
               MFC het Kruispunt. 
               Aanvang 20.00 uur         
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Bij deze willen we u informeren over de collecte van de 12 goede doelen die 
in de week van 28 maart t/m 3 april 2022 heeft plaatsgevonden en die 
fantastisch is verlopen. 
Met uw spontane giften kunnen we samen iets doen voor al deze goede 
doelen. 
Dit heeft U laten zien in deze gezamenlijke collecteweek wat geresulteerd 
heeft in de volgende opbrengst per goed doel. 
 

Longfonds      640,52 
Nederlandse Brandwonden Stichting  523,02 
Hartstichting     803,72 
Nationaal Epilepsie Fonds   476,02 
KWF Kankerbestrijding                 974,02 
Nierstichting     597,02 
Prins Bernhard Cultuurfonds   469,02 
Reumafonds     629,22 
Int.Stichting Alzheimer onderzoek  719,02 
EHBO ver.Beugen    679,28 
Diabetesfonds     557,69 
Hersenstichting     750,02 

 
 
De werkgroep Samen Sterk voor Goede Doelen in Beugen sluit deze collecte 
met succes af en dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage. 
Daarnaast gaat onze dank ook uit naar de vele collectanten uit ons dorp. 
 
Namens de Werkgroep  
“Samen Sterk voor Goede Doelen”. 
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Lotenverkoop 2022 
Zonnebloem afdeling Beugen 
 

In het kader van de Nationale Zonnebloem Loterij 

zullen o.a. vrijwilligers van de afdeling Beugen loten 

gaan verkopen in de periode van  

                      2 mei t/m 31 mei 2022 

Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem tal van activiteiten, zo-

als dagtochten, gezellige middagen en diverse aangepaste vakanties 

waar jaarlijks heel veel zieken en gehandicapten van genieten. 

Door de nieuwe interne financiering mogen wij als afdeling € 1,50 per 
lot (twv € 2,00) zelf houden.  
Zo steunt u direct de Beugense gasten van de Zonnebloem!   
 
De trekking van de Nationale Zonnebloem Loterij 2022 wordt op 

maandag 10 oktober 2022 verricht. 

De uitslag wordt bekend gemaakt via het Boxmeers Weekblad en de 

INFO. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun! 

Zonnebloem, afdeling Beugen 
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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. 
 

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 secreta-
ris@tobebeugen.nl. 
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Er wordt flink aan de weg getimmerd in Beugen. Het lijkt wel of we uit 

een winterslaap zijn ontwaakt en de pandemie definitief achter ons 

hebben gelaten. In bijna elke straat zie je busjes van 

zonnepaneelbedrijven staan. Heel veel daken in ons dorp worden 

intussen ontsierd door deze zwarte platen. Gelukkig geeft men, 

ondanks een minder mooie uitstraling, voorrang aan het milieu. Overal 

is bedrijvigheid. Neem nou de oude pastorie. Wat geeft de huidige 

eigenaar daar een prachtige nieuwe look aan. Van dak tot voegwerk. 

Een plaatje voor ons dorpscentrum. En dan op het Werveld. 

Roodkapje, de nieuwe kinderopvang. 3 Dakkapellen op het huis 

waarvan 1 met rode dakpannen. Creativiteit?! In de Molenstraat waait 

het riet in het rond. Rietdekkers zijn daar een hele woning aan het 

inpakken. Hoe dan? Evenals de metamorfose van de Brouwerstraat. 

Wat vroeger een zandpad was wordt nu omgetoverd tot een ware 

villawijk met veelal energiezuinige woningen. Bij handelsonderneming 

van Keijsteren is het ook al een drukte van belang. Mensen vanuit het 

hele Land van Cuijk, en ver daarbuiten, weten de weg naar het Laag 

Werveld inmiddels te vinden. Zelfs vakantiegangers met een camper 

strijken er neer en maken dan een wandeling door ons mooie 

natuurgebied de Vilt! Men koopt daar spullen voor een te bouwen 

carport, schutting, dakkapel of nieuwe voordeur. Het lijkt wel of het 

“spaargeld” van de pandemie en de lock downs uitgegeven moet 

worden. Ons dorp wordt dus aardig opgepimpt. Ook op het 

industrieterrein heerst er bedrijvigheid .Er herrijzen steeds meer 

zwarte en grijze kubussen. De huidige architecten hebben schijnbaar 

geen inventiviteit en creativiteit meer. Het moet allemaal strak en 

 

   BEZIGE BIJEN 
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meer in een gebouw. Ze worden zo onderhoudsvriendelijk mogelijk 

gebouwd met uiteraard zonnepanelen op de platte daken. Een nobel 

streven zogezegd.  

Al met al is Beugen voortvarend bezig om een mooi leefbaar dorpje te 

behouden.  
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UITSLAGEN ZATERDAG 9 APRIL 

Olympia’18 JO7-4    VIOS’38 JO7-1   2 - 6 

Vitesse’08 JO8-4    VIOS’38 JO8-1JM 12 - 5 

FC Uden JO13-2JM    VIOS’38 JO13-1JM   5 - 1 

SSS’18/Holthees JO15-2JM  VIOS’38/Toxandria JO15-1   1 - 7 

Toxandria/VIOS’38 JO16-1   Milheezer boys JO16-1   1 - 6 

SSS’18/Holthees JO17-1JM   VIOS’38/Toxandria JO17-1   1 - 3 

Olympia’18 JO19-2    VIOS’38/Toxandria JO19-1   3 - 6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 23 APRIL aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO7-1    EGS’20 JO7-1JM 08.15 uur 09.00 uur 
In Escharen    rijden: leiders 

VIOS’38 JO8-1JM    St HRC’27/Stormv.’28 JO8-1 09.00 uur 09.30 uur 
In Beugen     

VIOS’38 JO9-2JM    Vianen V. HBV JO9-2 09.30 uur 10.00 uur 
In Beugen     

VIOS’38 JO11-2JM    Constantia JO11-1JM 09.30 uur 10.00 uur 
In Beugen     

VIOS’38 JO13-1JM    DSV JO13-2JM 10.45 uur 11.30 uur 
In Beugen     

VIOS’38/Toxandria JO15-1  Excellent/SVS/WBB JO15-2 12.15 uur 13.00 uur 
In Beugen     

Toxandria/VIOS’38 MO17-1  JVC Cuijk/Olympia’18 MO17-1  11.45 uur 13.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

VIOS’38/Toxandria JO17-1  V.V. Achates JO17-1JM 13.15 uur 14.00 uur 
In Beugen     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EASTER OPEN 2022: Na een wederom zeer geslaagd toernooi, willen we iedereen via 
deze weg bedanken voor al het werk dat de afgelopen dagen geleverd is. Het waren 
weer twee prima toernooidagen, waar flink gewerkt moest worden, maar waar ook 
tijd en ruimte was voor gezelligheid. En net als alweer drie jaar geleden, waren er 
weer heel veel mensen bereid om de handen uit de mouwen te steken. Zonder jullie 
hulp had dit toernooi nooit zo succesvol kunnen verlopen: heel erg bedankt! 
De teams van VIOS’38 die deelgenomen hebben, hebben een fijn toernooi gedraaid 
en de organisatie bij VIOS’38 kan terugzien op twee mooie voetbaldagen. Tot 
volgende jaar! 
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