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Di. 21-04-20
Di
12-05-20
Eerste hulp aan kinderen
Wo 13-05-20
Ledenvergadering
Ma 01-06-20
Koningsschieten (2e pinksterdag)
Do 04 -06-20
Kienen
Za/zo 06/07-06-20 Boekenmarkt
Za 06-06-20
Tiny Fransentoernooi
Za 06-06-20/Zo 07-06-20 jeugdkamp jongere jeugd.
Za 06-06-20
Boekenmarkt
Zo 07-06-20
Boekenmarkt
Ma 08-06-20
Wandelen + koffie-uurtje
Zo 14-06-20
Vaartprocessie Boxmeer
Wo 17-06-20
Samen koken-eten
Za 20-06-20
Barbecue
Ma 22-06-20
Wandelen + koffie-uurtje
Wo 24-06-20
Busreis
Zo 28-06-20
Kofferbakverkoop
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
Wo 29-07-20
Rolstoelwandeling met picnick
Za 22-08-20
Muziekmiddag in Myllesweerd in Mill
Zo 23-08-20
Kofferbakverkoop
Ma 24-08-20
Wandelen + koffie-uurtje
Za 12-09-20
Ziekendag met mis in de kerk om 19u en koffie na in
MFC het Kruispunt
Zo 12-09-20
Pepe's PubQuiz (MFC Het Kruispunt)
Zo 13-09-20
Gildedag Someren-Eind
Zo 20-09-20
Kofferbakverkoop
Wo 23-09-20
Ledenvergadering
Ma 28-09-20
Wandelen + koffie-uurtje
Vr 09-10-20
Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt
Za 10-10-20
Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt
Zo 11-04-20
Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt
Ma 26-10-20
Wandelen + koffie-uurtje
Za 31-10-20
PodiumB - editie 10
Vr 06-11-20
Jan Centen Bokaal
Ma 23-11-20
Wandelen + koffie-uurtje
Vr 11-12-20
Kerstviering in MFC het Kruispunt
Ma 28-12-20
Wandelen + koffie-uurtje
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‘Het Gilde’
‘KBO’
‘KBO’
‘Vios’38’
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CORONA-VIRUS
Zaterdag- en zondagvieringen
Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband
met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart,
worden nu verlengd tot en met maandag 1 juni a.s.
Missen, doop en uitvaart
Voor de missen die elders doordeweeks worden gehouden gelden de
eerder afgekondigde, strikte maatregelen; de pastoor beslist naar
omstandigheden en in overeenstemming met de
overheidsmaatregelen of deze doordeweekse mis doorgaat of niet.
Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en
kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming
moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval
van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de
richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het
maximum aantal aanwezige personen.
Het dodenherdenkings-comité heeft besloten dit jaar geen
herdenking te houden op 4 mei zoals gewoonlijk.
De misintenties worden doorgeschoven naar een latere te bepalen
datum. Neem voor vragen hiervoor contact op met Jos Schaminee tel
0485 361301 / 361429
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Familieberichten in De Info
Hebt je een bericht dat je graag wil delen, dat kan in de rubriek
familieberichten. Hierin willen we vermelden:





Geboorte
Huwelijk
Overlijden
Nieuwe bewoners in Beugen

We plaatsen de meldingen die aan ons worden doorgegeven door
de betrokkenen. Je kunt een bericht voor familieberichten
doorgeven aan beugeninfo@gmail.com. Je mag ook een
afbeelding van het kaartje sturen, dan zullen wij op basis daarvan
het bericht schrijven. We zullen de ontvangen berichten telkens in
de eerstvolgende uitgave van De Info vermelden.
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Bedankt kinderen voor de mooie tekeningen!
De kinderen van basisschool ONZE BOUWSTEEN mochten in de
brievenbus van het MFC tekeningen stoppen voor alle ouderen van
Beugen. Er stond ook een mooie tekening om te kleuren in de INFO’.
Maar ook eigen fantasie mocht gebruikt worden.
We hebben veel tekeningen gekregen en de vrijwilligers van de
Zonnebloem hebben ze rondgedeeld.
Wij willen alle kinderen van basisschool ONZE BOUWSTEEN heel
hartelijk bedanken voor de mooie tekeningen. Prachtig waren ze. Dank
je wel. In deze tijd waarin alle activiteiten stil liggen is dit wel erg
gezellig.
Een beetje medeleven doet goed!

Zonnebloem Beugen en de INFO
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Editie 2 van de Dorpsquiz Beugen uitgesteld naar 2021
Helaas hebben wij moeten besluiten de tweede editie van de
Dorpsquiz Beugen een jaar te moeten uitstellen. Alles vanwege de
huidige ontwikkelingen in de corona-crisis. Dat betekent dat de
quizavond op zaterdag 6 juni 2020 alsmede finaleavond +
prijsuitreiking op vrijdag 26 juni 2020 geen doorgang vinden.
Uitstel naar 2021
Wij gaan als organisatie op zoek naar een nieuwe datum / nieuwe data
in 2021. Zodra dit bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.
Inschrijfgeld retour
Inschrijfgelden die reeds voldaan zijn, zullen wij terugstorten op het
bankrekeningnummer vanwaar het inschrijfgeld is voldaan.
Terugbetaling zal in april 2020 volgen.
#BlijfGezond
Helaas maakt de corona-crisis een einde aan alle voorpret, ook voor
ons als organisatie. Desalniettemin zijn wij van mening dat de
dorpsgezelligheid van een dorpsquiz beter op zijn plaats is in een tijd
met betere omstandigheden. Wij wensen iedereen voor nu een goede
gezondheid.
Hartelijke groeten,
De Jongens van de Dorpsquiz
www.dorpsquizbeugen.nl
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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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In deze bijzondere tijd kan Pepe's PubQuiz jullie niet uitnodigen in een
gezellige zaal voor een uitdagende PubQuiz. Daar hebben we in
samenwerking met Café Het Posthuis iets op verzonnen: Pepe's eerste
online editie: de ThuisQuiz.
Op zaterdag 25 april kun je vanuit je eigen huis deelnemen aan deze
thuisquiz. We starten om 20.00 uur. Hoe het werkt? Heel eenvoudig!


Kijk naar de live uitzending op het Pepe's PubQuiz YouTube
kanaal. Daar zie je de vertrouwde presentatoren. Zoek op
YouTube op het trefwoord 'Pepe's PubQuiz'. Of gebruik de link
op www.pepespubquiz.nl naar de YouTube uitzending.



Geef antwoorden via je telefoon of een tweede computer of
scherm. Geen stress: hoe dit werkt leggen we aan het begin van
de quiz aan je uit.



Tussendoor houden we korte pauzes, zodat je je drankje en je
hapje kunt aanvullen. Gezelligheid staat voorop!

Aanmelden? Inschrijfgeld? Dat hoeft allemaal niet! Je gaat er gewoon
lekker voor zitten met je eigen drankje en nootje en je doet mee.
Wil je die avond een wijntje of biertje met een extra Beugens tintje?
Ga dan op zaterdag 25 april tussen 14-17 uur naar het luikje van Dries
bij Het Posthuis en haal je pakketje af. Meer hierover op social media.
Tot aanstaande zaterdag. Blijf Thuis, blijf gezond en tot dan!
Owja, en veel quizplezier! 
Pepe's PubQuiz & Café Het Posthuis

13

Het Coronavirus, Covid-19, heeft
een grote impact op ons dagelijks
leven. Het leven lijkt even stil te
staan. De gevolgen zijn
momenteel nog niet te overzien,
maar het treft ons allemaal. Op lange termijn kan het coronavirus grote
gevolgen hebben. Dit kan zowel fysieke, mentale en cognitieve beperkingen
met zich meebrengen. Over het algemeen zal de hersteltijd lang duren, maar
de aard en de ernst van de klachten zullen per persoon verschillend zijn.
Wat is ergotherapie
Van den Heuvel Ergotherapie is er voor iedereen, die zijn gewone dagelijkse
activiteiten niet meer naar wens kan uitvoeren. Op basis van de
mogelijkheden en uw inbreng stellen we een behandelprogramma op met als
doel de kwaliteit van leven te bevorderen.
Voor welke beperkingen (Covid-19 gerelateerd) kunt u Van den Heuvel
Ergotherapie inschakelen?
Vermoeidheidsklachten
Vermoeidheid kan diverse oorzaken hebben, dit is afhankelijk van de
conditie. Deze klachten kunnen ontstaan na langdurige inactiviteit. Hierdoor
kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten,
zoals het werk, huishouden, hobby´s of andere activiteiten in en rondom het
huis.
Longfunctieproblemen
Wanneer u klachten ervaart zoals kortademigheid, benauwdheid of hoesten
kan dit invloed hebben op uw uithoudingsvermogen. Hierdoor kunnen er
beperkingen ontstaan in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Angst en
onzekerheid kunnen ook een drempel zijn om bepaalde dagelijkse
activiteiten niet meer uit te voeren.
Aandacht en concentratie
Wanneer het werkgeheugen verstoord is kunnen er problemen ontstaan met
de concentratie en het geheugen. Dit kan invloed hebben bij het uitvoeren en
plannen van een dag of week structuur. Ook het uitvoeren van meerdere
taken tegelijk kan moeilijker zijn doordat er teveel prikkels tegelijk
binnenkomen.
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Wat kan Van den Heuvel Ergotherapie voor uw betekenen?
 Inzicht krijgen in welke belasting u aan kunt en hoe de belastbaarheid
weer kunt vergroten.
 Begeleiding om uw energiebalans weer op te bouwen.
 Leren omgaan met de situatie die u is overkomen.
 Coachen en trainen van dagelijkse activiteiten, zodat u deze weer
naar wens kunt uitvoeren.
 Strategietraining bij cognitieve problematiek, gericht op het leren
omgaan met bijvoorbeeld een verminderde prikkelverwerking,
concentratieproblemen of verminderd geheugen.
 Adviezen over uw houding en werkplekinrichting thuis.
Vergoeding Ergotherapie
Ergotherapie is een erkend paramedische beroep en is opgenomen in het
basispakket van iedere zorgverzekeraar. Dit betekent dat er 10 behandeluren
per kalenderjaar worden vergoed, daarnaast bieden veel aanvullende
verzekeringen nog een aantal extra uren ergotherapie.
U dient wel een verwijzing te vragen aan uw huisarts of een specialist.
Afspraak maken
Wij kunnen op dit moment ook begeleiding bieden op afstand, want Samen is
niet alleen! Indien een huisbezoek noodzakelijk is, dan zal dit in overleg met
uw huisarts verlopen. Van den Heuvel Ergotherapie werkt conform de
huidige richtlijnen van het RIVM.
U hebt verschillende mogelijkheden om een
afspraak met ons te maken, dit kan door middel
van het contactformulier in te vullen op de
website: www.vandenheuvelergotherapie.nl
of een mail te sturen naar:
info@vandenheuvelergotherapie.nl
Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag
t/m donderdag vanaf 17:00 uur.
Op vrijdag en zaterdag zijn we de gehele dag
bereikbaar. Telefoonnummer: 06 28 99 36 89.
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PROGRAMMA DODENHERDENKING 4 MEI AANGEPAST DOOR
CORONACRISIS
Tot zeker 1 juni 2020 gelden er in Nederland coronamaatregelen voor
evenementen. Deze maatregelen hebben veel invloed op allerlei
aspecten van de maatschappij, ook op vieringen en herdenkingen.
Daardoor gaan ook Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op
5 mei 2020 er anders uitzien dan u gewend bent.
Alles afgelast
Geen van de activiteiten die gepland zijn rondom 4 en 5 mei kunnen
dit jaar doorgaan. Alleen de Nationale Herdenking op de Dam gaat
vooralsnog in aangepaste vorm door. Er mag geen publiek bij zijn,
maar de koning is er wel en hij zal ook spreken. Dat de koning spreekt
is uniek, want zoiets is nog nooit gebeurd in Nederland.
Over de herdenking in de gemeente Boxmeer is het gemeentebestuur
nog in gesprek met de lokale organisaties hoe hieraan, zonder regels te
overtreden, op gepaste wijze aandacht te schenken. “We willen
mogelijk maken dat de samenleving ondanks de buitengewoon
moeilijke omstandigheden op een waardige manier en in onderlinge
verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog, dit jaar 75 jaar geleden”, aldus
burgemeester Karel van Soest.
Over de wijze waarop zullen wij u tijdig via de media van de gemeente
Boxmeer informeren.
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Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen

dorpsraad@beugen.info

www.beugen.info

Dorpsraad Beugen

Robert Gijsbers versterkt
bestuur voor portefeuille
'openbare ruimte en verkeer'
Onlangs is Robert Gijsbers toegetreden tot het bestuur van de
dorpsraad Beugen. Sinds januari is hij verantwoordelijk voor de
portefeuille 'openbare ruimte en verkeer'. Dat wil zeggen dat Robert
zijn aandacht vooral richt op de wegen in Beugen, veiligheid, openbare
gebouwen en dergelijke.
Robert: "Ik heb nu vier inspirerende vergaderingen achter de rug. Het
valt mij op dat er een écht professionele Dorpsraad staat. Het is een
team van zeer gemotiveerde mensen met een groot hart voor Beugen.
Ik heb zitting in de dorpsraad genomen omdat ik me ook betrokken
voel bij ons dorp. Er is een actief verenigingsleven en Beugen telt
talloze vrijwilligers die zich inzetten om ons dorp te laten bruisen. Maar
de wereld om ons heen verandert voortdurend, hoe mooi is het om een
bijdrage aan de toekomst van ons mooie dorp te kunnen te leveren?
Daar ga ik me de komende jaren voor inzetten.
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Natuurlijk sta ik open voor suggesties, vragen en ideeën die mensen
hebben, neem gerust contact
op. Dan kan via de mail
robertgijsbers@gmail.com of telefonisch op 06-12553514".
We zijn erg blij met het enthousiasme waarmee Robert aan de slag
gaat binnen onze dorpsraad.
Robert is 58 jaar oud en woont samen met zijn echtgenote Marjan en
dochter Emma aan de Lange Heggen in Beugen. Robert is eigenaar van
Multicopy Nijmegen en Multicopy Venray. Vanuit die expertise levert
Robert ook nog een bijdrage aan de uitingen van de dorpsraad, zoals
hier in De Info, maar ook middels andere middelen.
Wij wensen Robert veel succes met zijn rol in de dorpsraad.
Dorpsraad Beugen

19

20

21

22

23

WijkLeerbedrijf Boxmeer aan de slag met nieuwe
doelstellingen
Het College van B&W heeft ingestemd met het verstrekken van een
subsidie voor de doorontwikkeling van het WijkLeerbedrijf.
Het WijkLeerbedrijf in Boxmeer is in 2018 gestart door een
samenwerking van ROC Nijmegen (locatie Boxmeer), Calibris Advies en
de gemeente Boxmeer. In 2019 zijn ook Sociom, Zorggroep Pantein en
Woningcorporatie Mooiland aangehaakt. Het doel van het
WijkLeerbedrijf Boxmeer is het bieden van informele zorg en
ondersteuning aan mensen in de wijk. Het gaat hierbij veelal om
kwetsbare mensen die onvoldoende steun kunnen krijgen van hun
eigen netwerk of om mantelzorgers die extra ondersteuning kunnen
gebruiken.
Deze ondersteuning wordt geboden door studenten van de mbo-2
opleiding Dienstverlening tijdens hun stageperiode. Zij leveren
hiermee een actieve en zinvolle bijdrage aan de samenleving en het
helpt hen op weg naar het behalen van een diploma en een passende
betaalde baan of vervolgopleiding. Ondersteuning vindt plaats in de
vorm van verschillende activiteiten zoals helpen bij
dagbestedingsactiviteiten, boodschappen doen, licht huishoudelijke
taken of door gewoon samen een praatje te maken. Kortom, allerlei
dingen die het leven makkelijker en prettiger maken. Het
WijkLeerbedrijf is er voor iedereen in de wijk die een steuntje in de rug
kan gebruiken, van jong tot oud.
In 2020 en 2021 gaat het WijkLeerbedrijf aan de slag met nieuwe
doelstellingen die samen met de gemeente Boxmeer zijn vastgesteld.
Deze zijn gericht op groei van het aantal studenten dat kan worden
ingezet, uitbreiding van de informele zorg, het uitvoeren van examens
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in de praktijk en het uitbreiden van de aanpak voor studenten van de
opleidingen Verzorgende IG en Verpleegkundige binnen het
WijkLeerbedrijf.
Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Kwetsbare mensen in onze
gemeente worden door deze studenten ondersteund. Dat is goed voor
onze gemeenschap én leerzaam voor de studenten. Dat maakt deze
samenwerking zo waardevol. Mede door deze subsidie gaat het
WijkLeerbedrijf de komende periode nog verder groeien: een mooi
vooruitzicht voor ons allemaal.”
Het WijkLeerbedrijf werkt vanuit de centrale hal in Pantein Symfonie in
Boxmeer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René
van Dijk, tel. 06-11702938 of via boxmeer@wijkleerbedrijf.nl
NB: Het WijkLeerbedrijf Boxmeer volgt de overheidsmaatregelen
rondom corona. Hierdoor zijn de studenten van het WijkLeerbedrijf op
dit moment en tot nader bericht niet inzetbaar voor informele hulp.
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