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Di. 03-05-22 
Wo 04-05-22 Dodenherdenking ‘Comite Pinpoint’ 
Do 05-05-22 Bevrijdingsdag ‘Comite Pinpoint’ 
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’ 
Za 09-07-22 Rijdende receptie (jeugdhoogheden) ‘CV de Verkeskop’ 
Zo 10-07-22 Gildefeest Geijsteren ‘Het Gilde’ 
Ma 11-07-22 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Zo 17-07-22 Biggen Beach Party ‘Cv de Verkeskop’ 
Zo 17-07-22 4

de
 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
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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’ 
Za 08-10-22 Podium B-editie 10 ‘’PodiumB’ 
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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Woensdag 4 mei om 19.30 uur Dodenherdenking. 
 

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 
Acoliet: G. Verberk 

Koor: Cantamus Rijkevoort 
 
Zaterdag 14 mei 19.00 uur H. Mis  

(5e  Zondag van Pasen) 
Theo en Nelly Lamers-Barten en Ceciel; 1e mndged. Mea Emonts-
Nielen 
Acoliet: G. Hendriks 

Koor: Samenzang 

 
Zaterdag 21 mei 19.00 uur H. Mis  

(6e  Zondag van Pasen) 
Willem en Pieter Verdijck 
Acoliet: T. Hendriks 

Koor: Carminis 
 
Mededelingen: 

Op 4 mei a.s. wordt wederom, zoals gebruikelijk, de gedachtenisviering 
voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gehouden. De 
bijeenkomst  begint om 19.30 uur met een gebedsdienst. 
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Na afloop van deze gebedsdienst gaan de aanwezigen in een stille 
tocht naar de gedachtenis - plaquette aan de kerkmuur bij de zijgang 
van de kerk. 
De bijeenkomst wordt afgesloten met een kranslegging en het spelen 
van de “Last Post”.  

Op zondag 15 mei ontvangen 14 kinderen de Eerste Heilige 
Communie in de kerk van Oeffelt, onder hen drie kinderen uit Beugen: 
Chloë Post, Fleur Thelosen en Maikel Verheijen. 

Deze viering begint om 10.30 uur. 

           -------------------------------------------------------------------------- 

Hallo dames van de K.V.B 

Dinsdag 10 mei hebben wij onze moederdagviering. 

Wij gaan gezamenlijk eten bij de Chinees in Boxmeer.  

We beginnen om 18.00 uur, dus we vertrekken per 

fiets {bij goed weer} om 17.30 uur. We vragen een 

eigen bijdrage van € 12,50.  Dan is het eten en ook 
het drinken verder gratis. Jullie kunnen je opgeven tot 
en met vrijdag 6 mei bij Betsy, Sluiswaard 1 met beta-
ling van het bedrag. Er moet wel vooruit worden be-
taald. Wij hopen met velen gezellig te kunnen gaan eten. 
Groetjes  het bestuur 

In verband met een leuke familie-aangele-
genheid zijn wij op: 
  
Zaterdag 7 mei en Zondag 8 mei   
 

GESLOTEN 
 
Dinsdag 10 mei staan wij weer vanaf 17.00 uur 
voor u klaar. 
Tot ziens,  Frank en  Anny 
           __________________________________________________ 
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Herdenkingsconcert voor Jos van Eyck  

Om het verdriet van het sterven te delen, 

maar ook om zijn leven te vieren wordt op 

zondag 15 mei een herdenkingsconcert voor 

Jos van Eyck gegeven in de Beugense kerk. Jos 

was onder andere oprichter van het Boxmeer-

se Weijerkoor en dirigent van het eerste uur 

van streekkoor Canthonis uit Sint Anthonis. Op 

25 maart 2020 overleed hij aan de gevolgen 

van corona, afscheid nemen was destijds on-

mogelijk.  

Jos van Eyck leefde muziek. In 1986 was  Jos mede-oprichter van het 

Weijerkoor en vanaf 2002 was hij dirigent van Canthonis, maar Jos 

deed zoveel meer. Met zijn werk als musicus, zanger, leraar, en diri-

gent had hij een enorme staat van dienst, iets waarvoor hij namens 

Hare Majesteit een koninklijke onderscheiding mocht ontvangen. Jos, 

een gevoelsmens en een gangmaker, wist mensen naar een bepaald 

niveau te tillen, was direct, zei wat hij dacht. In maart 2020 sloeg het 

noodlot toe. Helemaal aan het begin van de eerste golf liep Jos corona 

op. Iets wat hem, helaas, fataal werd. Zonder het bijzijn van zijn vrouw 

Henrian, twee zoons, schoondochter en kleinzoon overleed hij op 25 

maart 2020 op 72-jarige leeftijd.   

Het herdenkingsconcert is alleen toegankelijk voor genodigden. Naast 

het projectkoor en enkele solisten zal symfonieorkest Quintessence 

acte de présence geven. In totaal zullen bijna 100 musici een eerbe-

toon brengen aan Jos van Eijck en dat in de prachtige akoestiek van de 

Beugense kerk.  

Foto Jos Janssen 
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4 mei Dodenherdenking en 5 mei Bevrijdingsdag. 

Na 2 jaar waarin, vanwege de coronamaatregelen, geen officiële 
dodenherdenking en Bevrijdingsdagviering mogelijk waren zal op 4 mei 
de Dodenherdenking weer plaats vinden en op 5 mei stil gestaan 
worden 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 
Pinpointmonument aan de Boxmeerseweg in Beugen. Hier wordt een 
krans gelegd en stil gestaan bij wat vrijheid betekent. Ook zal het 
bevrijdingsvuur vanuit Wageningen alle deelnemende kernen van de 
gemeente Land van Cuijk, waaronder Beugen, aandoen. Vanuit Katwijk 
wordt het bevrijdingsvuur door lopers naar Beugen gebracht. Om goed 
12.00 uur arriveert het bevrijdingsvuur op het Kerkplein bij MFC Het 
Kruispunt. Hier zal een korte plechtigheid worden gehouden voordat 
het vuur weer vertrekt naar Boxmeer.  

Iedereen in Beugen wordt uitgenodigd om zowel bij de 
dodenherdenking als bij de Bevrijdingsdag viering aanwezig te zijn. We 
merken nu allemaal dat herdenken belangrijk is en VRIJ zijn geen 
vanzelfsprekendheid nu de oorlog in Oekraïne in al zijn geweld en 
hevigheid voortduurt. 

Namens het Comité Pinpoint 
Frans van der Zande 
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Kinderen uit Beugen aan het woord  

 
Stel jezelf maar voor:  
Ik ben Lukas Spit, ik ben 7 jaar oud en zit in 
groep 4 van Onze Bouwsteen. Sinds 2 jaar 
woon ik in Beugen samen met mijn vader 
(Hans Spit), moeder (Eline Müskens) en broer-
tje (Floris Spit) 
 
Wat vind jij het leukste om te doen?  
Ik ben gek op het lezen van boeken, bouwen 
met lego en spelletjes spelen, zowel bordspel-
letjes als op de Nintendo Switch. 
 
Wat zou je willen worden? Ken je iemand die dat nu al doet? 
Ik weet nog niet wat ik later worden wil. Wel vind ik het heel leuk om 
dingen te ontdekken en proefjes te doen 
 
Welk eten vind jij lekker? En welk eten lust jij niet?  
Mijn lievelingseten is pizza, frietjes en wortel stamppot 
 
Wat vind jij leuk op televisie of You Tube? Welke muziek vind jij leuk? Ik 
kijk graag naar Pokemon filmpjes op Netflix. Op Youtube vind ik het 
leuk om te kijken naar Just Dance en Nintendo spelletjes. 
Mijn lievelingsliedje is “Expeditie (tot het eind)” van Kalvijn  
 
Wat vind jij leuk in Beugen?  
Mijn klasgenoten en voetbalteam; waar ik graag veel tijd mee door-
breng. 
 
Wie wil jij voordragen voor de volgende keer? 
Robin van de Voordt. 
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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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Gratis toegang en de koffie/thee staat klaar. 
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Voorlichtingsavond                               
Alles over beroerte 

De Europese Dag van de Beroerte, een belangrijke dag om even stil te 
staan bij deze aandoening en bij de gevolgen die een beroerte kan 
hebben op het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Maas-
ziekenhuis Pantein organiseert woensdag 11 mei een voorlichtings-
avond over dit thema. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt 
tot ongeveer 20.30 uur. De toegang is gratis.  

Herken de signalen 

Verschillende specialisten van Pantein vertellen deze avond over wat 
een beroerte is en hoe je de signalen kunt herkennen. Door het tijdig 
herkennen van de signalen van een beroerte en te weten welke actie 
je moet ondernemen, kan soms veel schade worden voorkomen. Hoe 
eerder een beroerte behandeld wordt, hoe beter de vooruitzichten zijn 
voor de patiënt. Desondanks kan een beroerte grote gevolgen hebben 
voor de patiënt en zijn omgeving. Tijdens de bijeenkomst gaan we ook 
dieper in op de behandeling en de begeleiding die Pantein kan bieden. 

Het voorkomen van een beroerte 

Voorkomen is beter dan genezen. Het voorkomen van een beroerte is 
dan ook een belangrijk thema deze avond. Wat zijn de risicofactoren 
voor het krijgen van een beroerte en wat kun je zelf doen om de kans 
op een beroerte zo klein mogelijk te maken? Er wordt uitgebreid stil-
gestaan bij het belang van een gezonde leefstijl, voeding en bewegen.  

Locatie en aanmelden 

De bijeenkomst vindt plaats in het vergadercentrum achter het restau-
rant van het Maasziekenhuis. Aanmelden kan via de websi-
te www.maasziekenhuispantein.nl/agenda 
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Een veiliger Sterckwijck. Wat kunnen 

we doen? 
Er zijn diverse signalen gekomen vanuit bewoners dat de situatie op 
industrieterrein Sterckwijk soms onveilig is. Een pijnlijk voorbeeld daarvan 
is natuurlijk het ongeval van 24 januari, waarbij helaas gewonden zijn 
gevallen als gevolg van een idiote straatrace. Verder worden er signalen 
geuit over hangjongeren, drugsgebruik en -handel, afsteken van zwaar 
vuurwerk, etc. Als Dorpsraad hebben we hierover de politie en gemeente 
benaderd om te horen wat hun zienswijze is. Zij zijn verantwoordelijk voor 
de veiligheid en de handhaving van de openbare orde. Daarbij zijn wij als 
bewoners echter ook belangrijk. Wat kunnen wij en zij doen? 
 
In de eerste plaats betreft het 
hangjongeren. De jeugd zoekt altijd 
plekjes op, vaak in de luwte, om te 
hangen. Auto’s bij elkaar, raampjes 
open, muziekje en hamburger erbij 
en wat kletsen. Dat is niks nieuws, maar is tijdens de lockdowns 
(begrijpelijk) wel toegenomen. En dat kan misschien soms intimiderend 
overkomen. Wellicht ken je iemand die er hangt, durf je deze aan te 
spreken en kan het zo worden opgelost, zodat je er weer met een veilig 
gevoel langs op durft of misschien willen ze wel een andere plek 
opzoeken waar ze geen/minder overlast veroorzaken.  
 
Als tweede zijn er de straatcoaches. Dit zijn door de gemeente 
aangestelde jongerenwerkers. Ze kunnen helpen om met de jongeren in 
gesprek te gaan en overlast gevend gedrag aan te pakken. Durf je dus zelf 

Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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niet het gesprek aan te gaan, maar weet je wel of er vaste hangplekken 
zijn, dan kun je de straatcoaches bereiken op telefoonnummer  
06-42187575. 
 
Tot slot is er de politie natuurlijk. Onze wijkagent, Bart Slot, rijdt elke 
avond een ronde langs de McDonalds en over Sterckwijck. Hij kan 
preventief werken, maar ook handhavend optreden. Het lastige hierbij is 
natuurlijk dat de pakkans niet groot is, omdat de overlast doorgaans niet 
plaats vindt tijdens zijn ronde. Het zou de politie erg helpen als er 
meldingen gedaan worden als er echt overlast is. Dat kan het makkelijkst 
via de website www.politie.nl waarna je kunt zoeken op de buurt. Het is 
helpend als daarbij zo concreet mogelijke gegevens worden toegevoegd. 
Denk aan beeldmateriaal, kentekens, persoonsnamen etc. Als er 
meldingen binnen komen, dan kan de politie ook gerichter handelen. Op 
dit moment zijn er nauwelijks meldingen van overlast binnengekomen! 
Melden kan overigens ook telefonisch, op telefoonnummer 0900-8844 of 
bij spoed via 112.  
 
We willen allemaal een veilig Beugen. Handhaving is misschien niet onze 
verantwoordelijkheid, maar we zijn als bewoners wel de ogen en oren van 
de politie. We kennen de buurt en mensen het beste, weten waar en 
wanneer de overlast optreedt. Meld het dus als er iets is en doe dit via de 
juiste kanalen (dus niet bij de krant of op social media). Alleen dan kan er 
gerichter worden gehandeld. Preventief waar het kan, handhavend waar 
het moet.   
Dorpsraad Beugen 
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 WIJ ZOEKEN U!!! 
 
 

 Wij zoeken enkele vrijwilligers die onze buurtbussen 
willen rijden. 

 Wij de buurtbus vereniging uit Boxmeer zijn een 
enthousiaste vereniging met 35 vrijwilligers, mannen en 
vrouwen. 

 Wij rijden met 2 busjes van het ziekenhuis via een vaste 
route naar Venray v.v. 

 Wij doen dit op alle werkdagen. 

 Wij rijden allemaal 4 uur per week. 

 Wij buurten graag met onze passagiers. 

 Wij stoppen overal langs de route om zo klantvriendelijk 
mogelijk te zijn. 

 Wij rijden met officiele Arriva busjes waar een klein 
rijbewijs voor nodig is. 

 Wij hebben diverse malen per jaar een leuke activiteit 
om de groepsbinding te bevorderen. 

 Wij proberen onze vrijwilligers op een vast tijdstip te 
laten rijden. 

 Wij ontvangen met Kerst een mooi 
pakket. 

 Voelt u zich aangetrokken tot het 
bovenstaande? Neem contact op 
met: Henk Roeffen 0657344320 
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Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn Beugen. 
 
In 2019 heeft de gemeente Boxmeer in alle dorpen werkgroepen in het 
leven geroepen. 
Essentie; er is steeds minder professionele zorg beschikbaar door de 
zeer stijgende kosten, het ontbreken van voldoende personeel, het 
groter aantal ouderen en de hogere leeftijd vaak gepaard gaande met 
lichamelijke ongemakken. De mantelzorg staat onder hoge druk. Fami-
lie, veelal partners, hebben langer met een zorgafhankelijk gezinslid in 
de thuissituatie te maken. Kinderen werken, kleinkinderen hebben het 
druk met school, sport en hun toekomst. Het welbekende “Noaber-
schap” uit de vorige eeuw is niet meer vanzelfsprekend. 
Noodzakelijk zal het zijn om de senioren in hun directe omgeving zelf 
een grotere rol te geven in onderlinge opvang, betere huisvesting met 
en voor hen te realiseren, moderne technieken ter beschikking te krij-
gen en te zorgen voor diverse gemakkelijk toegankelijke ontmoetings-
gelegenheden.  
In Beugen bleek uit een informatieve bijeenkomst, een schriftelijke 
enquete en overleg met diverse organisaties dat er veel activiteiten 
bestaan voor senioren; clubs, verenigingen, vrijwillige hulpdienst etc. 
Er wordt regelmatig samengewerkt, doch toekomstbestendigheid 
vergt meer afstemming en waar mogelijk integratie. In dit verband 
denkt de werkgroep aan een Dorps coördinator zodat geen energie 
verloren gaat van de nu nog vele vrijwilligers en de toegankelijkheid 
van de diverse zorg en welzijnsloketten gestroomlijnd wordt.  
Dankzij financiële ondersteuning van SWOGB is het project ‘Huiskamer 
van Beugen’ gestart, waar goed gebruik van wordt gemaakt. Het Wo-
nen is een echte kopzorg. Vastgesteld is dat er in Beugen geclusterde 
(koop)seniorenwoningen in hofje nabij het centrum dringend gewenst 
zijn. Diverse acties hebben tot niets geleid. Grondverwerving en gebrek 
aan daadwerkelijke urgentie bij de gemeente zijn de grootste belem-
meringen. 
Welzijn Ouderen Land van Cuijk (voormalige Stichtingen Welzijn Oude-
ren) hebben samen met de KBO’s subsidie ontvangen voor het project 
met de naam “Sleutel tot Langer Thuis’. Binnen dit project zal de aan-
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aandacht concreet gevestigd gaan worden op a) “Zorgcircels” d.w.z het 
opzetten van groepen vrijwilligers rondom kwetsbare ouderen en b) 
“Woonscans” om te bezien wat in de huidige woning van senioren 
moet gebeuren om deze levensloopbestendig te maken.       
De werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn senioren Beugen is ontbonden, 
in aangepaste vorm zullen de taken overgenomen worden de diverse 
werkgroepen van de Dorpsraad.  
 
Namens de werkgroep Wonen, Rob Verwaaijen 
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Elke dag worden we eraan herinnerd. De praatprogramma’s op TV, de 

krant, social media. Iedereen praat over prijsverhogingen en inflatie. 

De hypotheekrente schiet omhoog. Je moet sterk in je schoenen staan 

om er niet moedeloos van te worden. Daarbij opgeteld de onstabiele 

situatie in de wereld. Psychologen moeten overuren maken om er voor 

te zorgen dat depressiviteit niet de overhand krijgt onder de bevolking. 

Natuurlijk geven bovenstaande signalen geen positieve blik op de 

toekomst maar we moeten vooral niet bij de pakken neer gaan zitten. 

De afgelopen decennia was ons welvaartspeil extreem hoog. Er werd 

geleefd op een economische roze wolk. Medio vorige eeuw hadden 

werknemers 2 weken bouwvakvakantie en dat was het! De laatste 

jaren is 3 tot 4 keer per jaar op vakantie gaan geen uitzondering. Het is 

een normale gang van zaken geworden. Een keer per jaar skiën, daarna 

naar een zonnig oord en buiten dat nog vrienden/vriendinnen  

weekend en enkele festivals bezoeken. Zijn we met z’n allen niet 

ietwat doorgeslagen. Beschouwen we deze luxe als normaal!! Eerst 

hadden we op de slaapkamer een kledingkast waar wat broeken en 

jurken in opgeborgen konden worden. Nu hebben we inloopkasten 

met plaats voor legio jurken, rokjes en pantalons. Om nog maar niet te 

spreken over ons schoenenarsenaal met tig hoge en lage hakjes. Je zou 

zelf bijna een winkel kunnen beginnen. En ja hoor. Internet boys 

springen er graag op in. Sites te over om je spullen aan de man te 

brengen. De slogan luidt dan ook: ” Draag je het niet, verkoop het 

dan”. De laatste zin legt eigenlijk onze overbodige welvaart bloot. Onze 

 

Duurder levensonderhoud   
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blik naar de toekomst moet volgens mij bijgestuurd worden. Een pas 

op de plaats, een beetje van abnormaal naar normaal. De over de top 

consumptiemaatschappij achter ons laten. Jaren geleden is het 

carpoolen ingevoerd. In het beginstadium maakten nogal wat mensen 

gebruik van deze nieuwe vorm van vervoer. Echter, ondanks de hoge 

brandstofprijzen is de term carpoolen, op een enkeling na, al lang in de 

vergetelheid geraakt.  

Toch zijn er gelukkig ook veel nieuwe positieve tendensen. Meer 

bewustwording t.o.v. onze levensstijl. Steeds meer mensen geloven in 

en handelen naar een andere manier van leven. Duurzaamheid is en 

wordt de nieuwe tendens. Samen met de al genoemde bewustwording 

kunnen we toch positief naar de toekomst kijken.   
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Canthonis en Voix Là bezingen de Lenteliefde op 22 mei 

Twee koren. Twee gezichten. Dat laten Streekkoor Canthonis en ge-

mengd koor Voix Là het publiek - en elkaar - horen tijdens een bijzon-

der dubbelconcert op zondag 22 mei in MFA Oelbroeck in Sint Antho-

nis.  

Het wordt een bijzondere middag want beide koren staan voor het 

eerst sinds de coronapandemie weer op het podium voor een heus 

publiek. Ze willen niets liever dan laten horen dat ze er nog zijn. Maar 

er zijn meer overeenkomsten: de liefde speelt in het repertoire van alle 

twee de koren een grote rol. Dat past dan weer mooi in dit seizoen, de 

lente.   

Klassiek en folk 

Nu wordt die liefde op totaal verschillende manieren bezongen. Can-

thonis kiest, onder leiding van dirigent Miriam Westgeest, voor de 

klassieken met de Liebeslieder van Brahms, Elgars Bavarian Highlands 

en liedjes uit Four Songs For Sailors van Dyson. Voix Là beweegt zich 

met muzikaal leider Wilbert Friederichs op het terrein van kleinkunst, 

folk en pop. Zo vinden Toon Hermans en Coldplay hun weg met speels 

gemak in één programma.   

Natuurlijk, de accenten verschillen flink. Want liefde kent naast vlin-

ders in de buik ook ‘valse noten’, ondeugd, wanhoop en verdriet. Het 

gemis na de dood laat liefde vooral pijn doen. Maar altijd blijkt weer: 

liefde levert de prachtigste liedjes op. En dat is de rode draad op 22 

mei.   

Troost 

Canthonis en Voix Là zijn ook samen te horen, 55 stemmen sterk! On-

der meer in Beethovens Ode an die Freude in een heel verrassend jas-

je. Maar er wordt niet alleen gezongen over levensvreugde en liefde: 

heel speciaal wordt ook Do Not Be Afraid van Philip W. Stopford, op 
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een tekst van Gerard Markland. Een indrukwekkend en troostend lied 

over hoop en vertrouwen, en daarmee passend in deze tijd.  

Het dubbelconcert in MFA Oelbroeck begint op zondag 22 mei om 

15.00 uur, de deuren gaan open om 14.30 uur. Kaartjes kosten 10 eu-

ro en zijn verkrijgbaar via www.canthonis.nl of aan de kassa, vooraf-

gaand aan de uitvoering. 

Kijk voor meer informatie op www.canthonis.nl of  

www.voixlabeugen.nl. Beide koren zijn ook te vinden  
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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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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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De Maasheggen in bloei  

Op donderdag 12 mei verzorgt 
KBO en IVN De Maasvallei een 
voorjaarswandeling in het gebied de Groeningse Bergjes. Nu de heg-
gen in bloei staan, is het genieten van het kleurenpalet en laten de 
vogels zich van hun beste kant zien en horen. U kunt gratis meewande-
len om 13.30 uur vanaf de bosrand van de Groeningse Bergjes (bij de 
Zandpoort richting de Maas rijden). Na de wandeling is er koffie. Er is 
beperkte deelname mogelijk, aanmelden is verplicht. Voor info en 
aanmelden kun je terecht bij Piet Schoenmakers, tel.  0485-520876.   

Voorjaar in Rijkevoort - een wandeling over het Broeksteenpad   
Van oorsprong is Rijkevoort een laaggelegen ontginningsnederzetting. 
Op deze schrale en soms natte zandgronden was het maar een armoe-
dig bestaan. Vooral ook door de zeer harde ijzerhoudende korst onder 
de grond, ijzeroer of broeksteen genaamd. Tot in de negentiende 
eeuw werd het ijzeroer ook geëxporteerd. We vinden ook nu nog vele 
restanten terug op deze wandelroute.  
De afwatering van het gebied is vooral verbeterd door de aanleg van 
de Lage Raam, Hoge Raam en de Sint Anthonisloop. Door dit alles is in 
de loop der tijd een eigen vegetatie ontstaan en dat heeft de Dorps-
raad Rijkevoort ertoe gebracht een tweetal struinpaden door het ge-
bied te ontwikkelen. Een ervan is het Broeksteenpad.   
  
Deze wandeling wordt georganiseerd door IVN De Maasvallei op zon-
dag 15 mei en begint om 10.00 uur vanaf standbeeld De Kikker aan de 
Kapelstraat 20 te Rijkevoort. De twee uur durende wandeling, die ± 6 
km is, is gratis. Voor koffie/ thee wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. De paden zijn onverhard, draag goede wandelschoenen. Deze 
wandeling is niet geschikt voor rolstoelers en honden zijn niet toege-
staan. Aanmelden is verplicht, dat kan tot zaterdag 14 mei 12.00 uur 
via de mail phm.dewit@home.nl.   
 



 

36 

 
Opgericht 1714 

St.Antonius-, St.Sebastianus- 

en H.Sacramentsgilde Beugen 
 

  

 

 
Kofferbakverkoop 

 
Het St. Antonius-, St. Sebastianus- en H. Sacramentsgilde houdt op 
zondag 15 mei kofferbakverkoop. Voor deze kofferbakverkoop kunnen 
belangstellenden hun spullen verkopen op een gehuurde plaats. 
Het huren van een plaats kan al vanaf € 10.00 voor een auto.  
De huurders van de grond plaats kunnen hun plaats innemen vanaf 
07.30 uur tot 08.45 uur.  
Ook kan men tafels huren voor € 1,00 per tafel. 
 
De kofferbakverkoop is voor publiek geopend van 09.00 uur tot 15.00 
uur op de parkeerplaats bij de Kuul aan het Kerkplein te Beugen. 
 
Op www.kofferbakverkoopbeugen.nl is alle informatie te vinden.  
Men kan ook telefonisch contact opnemen voor informatie en inschrij-
ving met telefoonnummer. 0485-371861. 
De entree voor bezoekers is € 2.00. Jeugd tot 12 jaar gratis.  
 
Tijdens de kofferbakverkoop is een gedeelte van het Kerkplein afge-
sloten voor het verkeer. Het betreft het gedeelte tussen de pastorie 
en het begin van de Oeffeltseweg. 
 
 
 
De commissie. 

     

 
Opgericht 1714 

St.Antonius-, St.Sebastianus- 
en H.Sacramentsgilde Beugen 
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UITSLAGEN ZATERDAG 23 APRIL 
VIOS’38 JO7-1    EGS’20 JO7-1JM   4 -  3 

VIOS’38 JO8-1JM    St HRC’27/Stormv.’28 JO8-1   3 -11 

VIOS’38 JO9-2JM    Vianen V. HBV JO9-2   3 -  5 

VIOS’38 JO11-2JM    Constantia JO11-1JM 11 -  2 

VIOS’38 JO13-1JM    DSV JO13-2JM   1 -  4 

VIOS’38/Toxandria JO15-1   Excellent/SVS/WBB JO15-2   5 -  0 

Toxandria/VIOS’38 MO17-1   JVC Cuijk/Olympia’18 MO17-1    1 -  4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA MAANDAG 9 MEI aanwezig aanvang 

SIOL JO11-2JM    VIOS’38 JO11-2JM 17.30 uur 18.30 uur 
In Katwijk    rijden: Nick, Bradley en Jesse P. 

Toxandria/VIOS’38 MO17-1   ST Juliana Mill/SES MO17-1  18.15 uur 19.15 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA WOENSDAG 11 MEI aanwezig aanvang 

Erp JO16-1    Toxandria/VIOS’38 JO16-1 18.45 uur 20.00 uur 
In Erp    rijden: Dave 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1   VV Achates JO17-1JM  18.45 uur 19.30 uur 
In Beugen     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 14 MEI aanwezig aanvang 

SJO Vianen V. HBV JO7-1   VIOS’38 JO7-1 08.30 uur 09.15 uur 
In Vianen    rijden: leiders 

SV Milsbeek JO8-1JM    VIOS’38 JO8-1JM 08.45 uur 09.30 uur 
In Milsbeek    rijden: Lo en Lukas 

Gassel JO9-1    VIOS’38 JO9-2JM 08.15 uur 09.00 uur 
In Gassel    rijden: leiders  

Vitesse’08 JO11-2JM    VIOS’38 JO11-2JM 09.30 uur 10.30 uur 
In Gennep    rijden: Daan C., Raf en Jesse N. 

EGS’20 JO13-4JM    VIOS’38 JO13-1JM 11.45 uur 13.00 uur 
In Escharen    rijden: Lars 

ST Maasduinen JO15-4    VIOS’38/Toxandria JO15-1 09.45 uur 11.00 uur 
In Siebengewald    rijden: Sil en Ole 

SJO Vianen V. HBV JO16-1   Toxandria/VIOS’38 JO16-1 13.00 uur 14.00 uur 
In Vianen    rijden: Stef 

HVCH MO17-1    Toxandria/VIOS’38 MO17-1  13.30 uur 15.00 uur 
In Heesch    rijden:.Floor en Lotte V. 

DSV JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-1 12.00 uur 13.00 uur 
In St Anthonis    rijden:.Thijmen, Auke, Maik en Lukas 

ST Volharding/Sambeek JO19-2  VIOS’38/Toxandria JO19-1 13.45 uur 15.00 uur 
In Vierlingsbeek    rijden:.Moufid 
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