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Di. 04-05-21 
Di 11-05-21 Moederdagviering ‘KVB’ 
Vr 21-05-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Za 22-05-21 “Een weg naar gezondheid van lichaam en ziel” 20.30u 
Di 25-05-21 Afsluitende fietstocht ‘KVB’ 
Do 03-06-21 “Een weg naar gezondheid van lichaam en ziel” 20.30u 
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’ 
 
Online lezingen “Een weg naar gezondheid van lichaam en ziel” 
Genezing langs geestelijke weg, ook van ongeneeslijke ziekten, 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 
donderdag 29 april, zaterdag 22 mei en donderdag 3 juni om 20.30 uur. Deelnamelink: 
www.zoom.us/join en meeting ID: 92866075957. Duur van de lezing is ca. 1 uur, deelname 
gratis. Meer informatie en aanmelden: aanmelding@bruno-groening.org | +31-(0)6-24354254 | 
website: www.bruno-groening.org | youtube.com/brunogroeningorgnl  
In Boxmeer vindt er iedere drie weken op de donderdagavond een bijeenkomst van de Bruno 
Gröning-Vriendenkring plaats. Na deelname aan de lezing kunt u hieraan deelnemen. Ook deze 
bijeenkomsten zijn gratis. Op dit moment zijn er online bijeenkomsten. U bent van harte 
welkom.
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Zaterdag 8 mei 19.00 uur H. Mis  

(6e Zondag van Pasen) 

Fam. Fransen-Gabriel; Herman Kersten, Mina Groenen en overl. 

kinderen 

Acoliet 

G. Hendriks 

 

Donderdag 13 mei 9.00 uur H. Mis  

(Hoogfeest: Hemelvaart) 

Alle overledenen v.d. Parochie 

Acoliet 

W. Verdijck 

 

Zaterdag 15 mei 19.00 uur H. Mis  

(7e Zondag van Pasen) 

Nelly en Theo Lamers-Barten en Ceciel; mndged. Riek Linssen 

Acoliet 

J. Lamers 

 

Zaterdag 22 mei 19.00 uur H. Mis  

(Hoogfeest: Pinksteren) 

Acoliet 

T. Hendriks 
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U heeft ons geholpen! 
 
Naar aanleiding van ons oproepje 'Kunt u ons helpen' van een aantal 
weken geleden, zijn we overspoeld met reacties! De vraag was of u 
nog klusjes had voor onze studenten, en dat hadden jullie zeker. Met 
uw hulp hebben we een mooi programma van praktisch werk in 
teamverband kunnen opzetten. Er is geschilderd, gesnoeid, hout 
gehakt, ramen gelapt, een schutting gezet, keuken schoongemaakt, 
goten gereinigd en noem maar op! De reacties van u (die onze 
studenten ontvangen hebben) en van onze studenten waren super 
positief. We kunnen dus wel zeggen dat het een geslaagd project is 
geweest!  
 
Helaas hebben we geen mogelijkheid gezien om alle klussen te doen 
die u en jullie hebben aangedragen. We hadden maar slechts 4 
middagen en die waren snel gevuld. Excuus hiervoor. Maar wellicht dat 
we in de toekomst daar nog iets in kunnen betekenen. Want we 
onderzoeken naar mogelijkheden om dit in een of andere vorm door te 
kunnen zetten. Maar dat is op dit moment nog toekomst muziek, 
wordt vervolgd... 
 
Een hartelijke groet namens de staff en de studenten, 
Arjan de Waaij (Cornerstone) 
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Wil jij ook elke week vers brood gratis aan huis 
bezorgd krijgen? 
 
Onze ambachtelijke bakkers en bezorgers staan 
voor dag en dauw op om ‘s ochtends het verse 
brood bij jou thuis te bezorgen.  
 
Wij bezorgen op een vaste dag in de week. 
De bezorgdag in Beugen is op Vrijdag. 
 
Aanmelden kan op www.debakkeraanhuis.nl of 
stuur een email voor meer informatie naar 
marcelraafs@debakkeraanhuis.nl 
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Altijd al iets voor Beugen willen doen? 
Dan hebben wij daarvoor de poen! 

 
De Dorpsraad is er om te zorgen  
voor de leefbaarheid van ons mooie 
dorpje. Dat doen we samen met de 
inwoners. En die hebben vaak de 
beste ideeën voor verbetering van 
de leefbaarheid. Dus wij dagen alle 
inwoners van Beugen uit! 
 
Geld? Huh?  
Heb jij een goed idee? Iets waardoor het nog fijner is om in Beugen te 
wonen? Of iets waardoor ons dorp juist fijn blijft om te verblijven? Laat 
ons dan je plan weten. De Dorpsraad kan dergelijke plannen financieel 
ondersteunen. Natuurlijk zijn onze middelen niet onbeperkt en mogen 
we niet alles zomaar doen in ons dorp, maar waar echte kansen zijn 
willen we die samen pakken!  
 
Waaraan moet het idee voldoen?  
Laten we starten zonder vast omkaderde spelregels. Want dan helpen 
we misschien wel hele goede ideeën om zeep. Wat wel zeker is, is dat 
het plan geen individueel gewin moet opleveren, maar gewin voor het 
dorp, of een deel van het dorp. Het mag om materiaal gaan, maar ook 
een evenement. Want ook saamhorigheid vergroot de leefbaarheid. 
Leefbaarheid is het enige criterium dat gebruikt wordt!  
  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Wat is dat? Leefbaarheid?  
Leefbaarheid is hoe Beugen scoort als het gaat om woongenot en  
leefgenot. Hoe liever inwoners er willen wonen en leven, hoe hoger de 
leefbaarheid is. Bovendien worden we daardoor aantrekkelijk als dorp. 
Ook van buitenaf willen mensen dan sneller in Beugen komen wonen. 
Leefbaarheid gaat over voorzieningen, maar ook over het gevoel dat 
we samen lekker leven in een dorp. Het kan dus van alles zijn.  
 
Komt elk idee in aanmerking?  
Ja, als het bijdraagt aan leefbaarheid. En als het redelijkerwijs 
uitvoerbaar is. Sommige wensen zijn eenvoudigweg niet te realiseren 
en dan is investeren daarin geldverkwisting. Dat willen we natuurlijk 
ook niet. Maar elk idee mag. Een vereniging kan indienen, een 
buurtvereniging, een individu. Alles kan!  
 
Wie bepaalt welk idee het wordt?  
Dat doet de Dorpsraad, eventueel 
na overleg met inwoners van het 
dorp. We willen meer ideeën 
vanuit het dorp een kans geven. 
Wees op tijd, want als het budget 
op is, moet je wachten op een 
volgende kans.  
 
Hoe moet ik een idee indienen?  
Stuur ons een mail via ons 
mailadres: 
dorpsraad@beugen.info Heb je 
geen mail? Of stuur een brief naar 
ons secretariaat. We helpen je 
graag verder met je idee! 
 
Vragen? Stel ze gerust aan ons!  
Dorpsraad Beugen 
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De Meiboom op de Haart staat er weer! 
 

Dit jaar is er op 1 Mei aan de Haart bij de Vilt in Beugen weer een Meiboom 

opgericht. Dit jaar voor de 15de keer! Een meiboom is een versierde paal of 

boom. Het oprichten van de boom gaat traditioneel gepaard met 

verschillende rituelen, deze verschillen per gebied. Het komt voor in heel 

Europa waar het vroeger gangbaar was en tegenwoordig hier en daar nog 

voorkomt. Het is een heel oud gebruik. 

 

In onze streken was dit ooit een Germaans ritueel om de goden gunstig te 

stemmen in het voorjaar. Zo hoopte deze mensen op een goede oogst in het 

jaar. Bomen waren heilig voor de Germanen, gelijk aan mensenlevens. De 

Meiboom was goed om de demonen van de winter te verjagen. In die tijd 

bestonden er namelijk maar twee seizoenen: zomer en winter. De zomer was 

goed en vrolijk en behaagde de bevolking en de winter was triest en guur. 

Het was feest op 1 Mei, want de zomer zou weer beginnen, dat gaf hoop op 

een goed groei en oogstseizoen! Er werd bijvoorbeeld in de Meipaal 

geklommen, de Meikoningin werd benoemd en vrouwen dansten om de 

Meiboom met linten, die al dansend om de paal werden gevlochten.  
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De Meiboom aan de Haart is 

versierd met linten, bladeren, 

bloemen en planten. Eronder hangt 

een versiert zonnewiel. Allemaal 

georganiseerd en verzorgd door 

buurtbewoners aan de Haart. Dit 

ritueel is enkele jaren geleden door 

een bewoner aan de Haart, Grat van 

Daal (86 jr.) en Peter Gruithuyzen 

weer opgestart en bijgestaan door 

buurtgenoten.  

De bewoners drinken Meiwijn en proosten op de lente. Het is de eerste keer 

in het jaar dat buurtbewoners van de Haart elkaar weer ontmoeten en de 

onderlinge band verstevigen. 

 

 

 

 
Recept Meiwijn 

2 liter witte wijn                                                                                                                                  
1 sinaasappel                                                                                                                                               
Een handvol vers Lievevrouwebedstro (kruid)                                                              
10-50 gr. Suiker (optioneel en naar smaak) 

Schrob de sinaasappel en snijd ‘m in vieren, was het kruid en doe beide in 
de een grote schaal met de wijn en laat dit een nacht trekken. Zeef het en 
voeg eventueel suiker toe. 
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