2

Di. 05-05-20
Ma 01-06-20
Koningsschieten (2e pinksterdag)
Za 06-06-20
Tiny Fransentoernooi
Za 06-06-20/Zo 07-06-20 jeugdkamp jongere jeugd.
Za 20-06-20
Barbecue
Zo 28-06-20
Kofferbakverkoop
Wo 29-07-20
Rolstoelwandeling met picnick
Za 22-08-20
Muziekmiddag in Myllesweerd in Mill
Zo 23-08-20
Kofferbakverkoop
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 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 11-10-20
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

‘Het Gilde’
‘Vios’38’
‘Vios’38’
‘Het Gilde’
‘Het Gilde’
‘Zonnebloem’
‘Zonnebloem’
‘Het Gilde’
‘Zonnebloem’
‘Het Gilde’
‘Het Gilde’
‘KBO’
‘Tobé’
‘Tobé’
‘Tobé’
‘KBO’
‘PodiumB / ’t Posthuis’
‘Het Gilde’
‘KBO’
‘Zonnebloem’
‘KBO’
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DANK U WEL!
Graag willen we iedereen bedanken die heeft meegeholpen om de
Vastenactie dit jaar te laten slagen. We zijn positief verrast door de
opbrengst van 491,10 euro. Gezien de omstandigheden is dit een
geweldig resultaat en een heel mooie bijdrage aan de projecten om
beroepsonderwijs te verzorgen voor jongeren in kansarme
omgevingen in andere delen van de wereld.
Dank aan al onze collectanten die de zakjes rond hebben gebracht!
Dank aan allen die de moeite hebben genomen het vastenzakje in te
leveren!
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In memoriam Wim Angenendt
Afgelopen woensdag 29 april jl. heeft onze muzikant Wim Angenendt
zijn trombone definitief vaarwel gezegd. Wim was een gedreven lid
van Muziekvereniging Were Di, en meer nog een begenadigd
muzikant. Sinds 1961 was Wim als lid aan onze vereniging verbonden.
Daarnaast speelde hij nog bij tal van andere orkesten en
muziekgezelschappen. Eerder op bariton en daarna op trombone. Zijn
leven was een en al muziek. In 2011 heeft Wim van de Brabantse Bond
van Muziekverenigingen de vergulde speld met zirkonia voor 50 jaar
muzikant mogen ontvangen.
Wim was voor Were Di jarenlang een drijvende kracht binnen de sectie
van het zwaar koper. Hij was technisch en ritmisch zeer begaafd, had
een goed oor voor stemming en bezat een magnifieke klank op zijn
instrumentarium. Tijdens de verschillende concerten wist hij solerend
de toeschouwers op het puntje van de stoel te brengen. Wij waren dan
enorm trots op hem.
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Wim wist als geen ander dat veel repeteren de weg naar succes is. Hij
repeteerde zelf dan ook dagelijks. Wim hechtte er ook veel waarde aan
als muzikanten goed op de muziektekens letten. Dat betekende niet
alleen de noten spelen, maar vooral musiceren. Soms fortissimo, maar
ook pianissimo waar nodig. Wim bezat het vermogen met zijn gevoel
voor intonatie extra kleur te geven aan blaasmuziek.
Wim was ook bekend om zijn voorliefde voor de Böhmische
blaasmuziek. Samen met zijn vrouw Odilia reisde hij vaak naar
Oostenrijk en Duitsland om festivals te bezoeken waar Ernst Hutter en
zijn Egerländer Musikanten optraden. Daar kon Wim zich naar
hartenlust uitleven en zijn visie over de Egerländer muziek delen met
de professionals.
Naast muzikant is Wim ook enkele jaren dirigent van het jeugdorkest
geweest. Hij wist als geen ander dat aanwas van jonge muzikanten
onmiskenbaar bijdraagt aan het voortbestaan van onze vereniging.
Wij zijn Wim veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid
bij onze vereniging. Zijn laatste akkoorden hebben helaas geklonken,
maar Wim als persoon en zijn muzikale kwaliteiten zullen nog lang in
onze gedachten blijven.
Wim, rust zacht.
We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met
dit verlies.
Namens bestuur en leden van muziekvereniging Were Di.
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In Memoriam Elly Knapen – van Benthum
Op maandag 20 april overleed op 77 jarige leeftijd Elly Knapen –van
Benthum. Elly groeide op het Laag Werveld op met broers en zussen.
Waarvan Pieter en Thea nog in Beugen woonachtig zijn. Ze trok veel op
met haar zus Thea en dat bleef haar hele verdere leven zo. Op 12 jarige
leeftijd ging ze naar de kostschool bij de nonnen, wat moeilijk voor
haar was. Op haar 19e verhuisde ze naar Breda om de sociale academie
te gaan doen. Daar leerde zij ook haar man Louis kennen. Hier werd
ook haar dochter Esther geboren. Er volgde een verhuizing naar
Eindhoven waar Elly bij de gemeentelijke sociale dienst ging werken.
Na de geboorte van Saskia verhuisde het gezin naar het ruimtelijke
Maarheeze. Hier ging Elly werken als maatschappelijk werkster en dat
deed zij met hart en ziel. Zoon Stefan maakte het gezin compleet. En
de kinderen groeiden op met een wereldlijke en ruimdenkende
opvoeding. Helaas kreeg Elly op vrij vroege leeftijd reuma en werd
daardoor steeds meer beperkt in haar doen en laten. Ze liet zich echter
niet kisten en vond altijd een weg waardoor ze iets wel kon. Elly
genoot met Louis van de vele reizen die ze samen maakten. Het
afscheid van Louis enkele jaren geleden was zeer verdrietig voor haar.
Zelfs van de corona knapte Elly op, alleen was er zoveel verwoesting
aangericht aan haar kwetsbare lichaam, dat er voor haar onvoldoende
kwaliteit van leven overbleef.
Ze was een krachtige ziel in een lichaam dat deze niet meer kon
ondersteunen.
Thea van Benthum
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Koninklijke onderscheiding voor
Nellie Geerts-Gerrits
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag is deze
eervolle onderscheiding dit jaar toegekend aan onze dorpsgenoot Nellie
Geerts. Buiten de genoemde zaken deed Nellie nog meer, onder andere
voor dorpsblad De Info. Jarenlang heeft ze wekelijks meegeholpen om de
dorpsblaadjes van nietjes te voorzien. Ook hielp ze mee met de jaarlijkse
actie om bij inwoners voor een bijdrage te vragen voor De Info. Als
redactie zijn we haar daarvoor zeer erkentelijk. Nellie staat niet graag op
de voorgrond maar we zijn trots op haar en deze onderscheiding heeft ze
zeker verdiend.
Hieronder het bericht van de gemeente.
Mevrouw P.M. (Nellie) Geerts-Gerrits – Beugen
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
Sinds 1990 verricht mevrouw Geerts-Gerrits
vrijwilligerswerk in haar woonplaats Beugen.
Mevrouw is coördinator en aanspreekpunt van
de werkgroep die de kerk in Beugen
schoonmaakt. Naast het tweewekelijks
schoonmaken van het interieur van de kerk
zorgt zij ook voor het poetsen van het
koperwerk. Daarnaast is zij ook een
waardevolle vrijwilliger voor de KBO in Beugen,
waar zij wekelijks de handwerkmiddag
verzorgt. Tevens helpt ze mee met andere
activiteiten zoals de jaarlijkse handwerkhobbybeurs, de boekenbeurs en de
kerstviering. Ook bezorgt zij, via Tafeltje Dekje,
maaltijden bij mensen thuis.
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ThuisQuiz 25 april 2020
I.S.M. CAFÉ HET POSTHUIS & BEUGENS BAKHUYS
Veel animo voor eerste editie Pepe's ThuisQuiz
Op 25 april jongstleden werd de eerste editie van Pepe's ThuisQuiz
gespeeld. Via een Live uitzending op YouTube en de telefoon of laptop
speelden (naar schatting) maar liefst tussen de 750 en 1.000 mensen
mee met de online quiz van Pepe's PubQuiz vanuit Het Posthuis.
Gezelligheid vanuit je eigen huis
Met alle coronamaatregelen kunnen we niet zomaar naar de kroeg
voor een leuke avond met dorpsgenoten. Dat was de reden dat de
mannen van Pepe's PubQuiz (Sander Verbroekken, Marcel Volleberg
en Paul Hendriks) de ThuisQuiz organiseerden. De Beugense kroeg
kwam daarmee bij de deelnemers de huiskamer in.
En om de gezelligheid nog meer te verhogen, kon je bij Het Posthuis
pakketjes kopen met speciaalbier of een lekkere wijn. En bracht het
Beugens Bakhuys hapjes rond naar de deelnemers 's avonds. Waar een
klein dorp groots in kan zijn: samenwerken!
Editie 2 staat al weer gepland!
Door de vele positieve reacties staat er inmiddels ook een tweede
editie gepland. Pepe's ThuisQuiz 2.0 kun je spelen op 23 mei
aanstaande. Hoe? Kijk op het Facebook evenement van Café Het
Posthuis. Je hoeft je nergens aan te melden en het evenement is gratis.
Dus doe mee!
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De telefooncirkel, die werkt!
Nu we elkaar niet kunnen bezoeken is het heel prettig elke morgen
iemand te spreken en even te vertellen hoe het gaat en te bespreken
hoe het met die ander gaat.
Dat kan in de telefooncirkel van de SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen
Gemeente Boxmeer), die al jaren bestaat.
Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers en juist nu is het prettig
iedere dag te beginnen met een gesprekje.
Er zitten deelnemers in uit de hele gemeente Boxmeer.
Een ervaren vrijwilliger start de telefooncirkel rond 9.00 uur. Nadat u
gebeld bent, belt u zelf weer verder naar de volgende deelnemer op de
lijst. En zo verder, tot de cirkel weer rond is.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met
Dette Koenders via Sociom 0485-700500 of mail naar
dettekoenders@sociom.nl
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Protocol “jeugdleden VIOS’38 hervatten trainingen”
Beste ouders/verzorgers, jeugdleden en trainers van VIOS’38,
Zoals bij iedereen wel bekend zal zijn, staat de overheid sporten voor
de jeugd (t/m 18 jaar) onder bepaalde voorwaarden weer toe. Hier
zijn wij als vereniging ontzettend blij mee en wij willen de trainingen
voor onze jeugdleden in Beugen dan ook graag weer gaan opstarten.
Dit gebeurt wel onder een aantal voorwaarden waar iedereen zich aan
dient te houden.
Wij hebben als vereniging een protocol opgesteld (aan de hand van de
informatie vanuit de gemeente Boxmeer en NOC-NSF) waarin de
trainingen weer hervat kunnen worden. Via deze weg willen we alle
betrokkenen daarover informeren. We hervatten de trainingen vanaf
woensdag 6 mei.
Gedeelde verantwoordelijkheid:
We zijn dus heel blij dat we weer met de trainingen kunnen beginnen,
maar zijn wel afhankelijk van hoe dit door de diverse teams (trainers,
spelers en ouders/verzorgers) opgepakt wordt. De technische
commissie zal het proces monitoren en evalueert op vrijdag 8 mei hoe
een en ander verlopen is en besluit dan hoe we verder gaan. Hierover
wordt u dan via de website en de teamapps geïnformeerd. We
rekenen op eenieders medewerking.
Het protocol en de overige informatie staat op www.vios38.nl en kunt
u vinden onder het kopje “nieuws”.
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