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Di. 12-01-21 
Za 30-01-21 TV De Vèrkeskôp - digitale avonduitzending ‘De Verkeskop’ 
Di 02-02-21 Kaartavond ‘KVB’ 
Di 23-02-21 Excursie naar Van Welie Stevensbeek ‘KVB’ 
Vr 05-03-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 09-03-21 Jaarvergadering. Na de pauze kienen ‘KVB’ 
Vr 12-03-21 Algemene Leden Vergadering ‘KBO’ 
Vr 19-03-21 Pannenkoeken dag ‘Dorpsraad’ 
Di 23-03-21 Sjoelen ‘KVB’ 
Do 08-04-21 Bowlen ‘KVB’ 
Di 20-04-21 Midgetgolven Hoogkoor ‘KVB’ 
Vr 07-05-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 11-05-21 Moederdagviering ‘KVB’ 
Di 25-05-21 Afsluitende fietstocht ‘KVB’ 
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’ 
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Zaterdag 16 januari om 19.00 uur H. Mis  

(2e Zondag door het jaar) 

Pastoor v.d. Steen; fam. Fransen-Gabriel; Nelly en Theo Lamers-Barten 
en Ceciel; 1e mndged. Martien Bardoel; Pater Theo Vlugt 
Acoliet 

Wim Schaminee 
 
Zaterdag 23 januari om 19.00 uur H. Mis  

(3e Zondag door het jaar) 

Martien Bardoel; Pater Theo Vlugt 

Acoliet 

Jan Lamers 
 
Zaterdag 30 januari om 19.00 uur H. Mis  

(4e Zondag door het jaar) 

Alle overledenen v.d. parochie 
Acoliet 

Wim Verdijck 
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KENNISGEVING 

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat Pater Theo Vlugt 

op 3 januari jl. op 91-jarige leeftijd is overleden in het kloosterbejaar-

denoord Aqua Viva in Nijmegen. 

Pater Theo Vlugt was één van de missionarissen waar Beugen een spe-

ciale band mee had. Die band ontstond toen zijn moeder vele jaren 

geleden naar Beugen verhuisde.  

In 1958 vertrok Theo als broeder van de Nederlandse Jezuïeten naar 

het nieuwe missiegebied in het Nabije Oosten. In 1961 werd hij pries-

ter gewijd in Beiroet (Libanon). Vele jaren was Theo de leider van een 

lagere school in een armenwijk in Beiroet en later vervulde hij de func-

tie van aalmoezenier voor vele buitenlandse dienstmeisjes die daar 

vaak in benarde posities werkzaam waren. In 2019 keerde hij op heel 

hoge leeftijd terug naar Nederland. 

Wij wensen zijn familie en medebroeders veel sterkte met dit verlies. 
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Op 1 januari jl. is op 74-jarige leeftijd 
Ron Cooke overleden. Ron is geboren 
in Australië en woonde al vele jaren in 
Beugen, thans op Kromlandt 3. Na zijn 
komst van Australië naar Beugen heeft 
Ron een belangrijke rol gehad bij de 
oprichting en verdere ontwikkeling van 
Cornerstone in Beugen. Hij voelde zich 
erg thuis in Beugen en tussen de 
Beugense mensen. Wij wensen Jeanet-
te, de kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe.  
Op www.memori.nl/ron-cooke is een condoleanceregister geopend. 

Deze rubriek is voor geboorte, huwelijk, overlijden en nieuwe inwoners. We plaatsen de mel-
dingen die aan ons worden doorgegeven door betrokkenen. Je kunt een bericht voor familiebe-
richten doorgeven aan beugeninfo@gmail.com. Je mag ook een afbeelding van het kaartje 
sturen, dan zullen wij op basis daarvan het bericht schrijven.  
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De nieuwjaarsbijeenkomst van on-
ze KBO Beugen kon op 4 januari 
niet doorgaan. 
 
Toch hebben we al onze leden 
kunnen verrassen met oliebollen 
en een appelbeignet. 
 
We bedanken de oliebollenbakkers 

van het Jeugdhuus en Mola voor deze heerlijke traktatie.  
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Bliksemactie 
 

Gelukkig is niet alles dit carnavalsseizoen anders, want C.V. De 

Vèrkeskôp brengt toch de carnavalskrant uit!  

 

De bliksemactie is wel anders dan andere jaren. Normaal gaan we van 

deur tot deur en vragen we een vrijwillige bijdrage voor de 

carnavalskrant. Dit jaar vinden wij het, in verband met de maatregelen 

omtrent het coronavirus, niet verantwoord om de carnavalskrant op 

deze manier aan u te overhandigen. 

 

Hoe dan wel?? 

Dit jaar zullen wij in het weekend van 23 en 24 januari 2021 de krant 

bij u in de brievenbus doen. Uw vrijwillige bijdrage kunt u op 2 

manieren doen:   

Via het scannen van de QR code in de krant (u mag het bedrag zelf 

bepalen). U kunt ook een bijdrage doen via de bijgeleverde envelop die 

u mag deponeren in de brievenbus op de Bakkerskamp 3 te Beugen. 

 

Alvast bedankt, C.V. De Vèrkeskôp 
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Weer veel geboortes in Maasziekenhuis 
 
Wat is er mooier dan nieuw leven… Het hele jaar worden er bijna da-
gelijks baby’s geboren in Maasziekenhuis Pantein. In het afgelopen 
jaar 2020 ging het om 1011 bevallingen, waarvan twaalf tweelingen. 
In totaal zagen in het Maasziekenhuis 1023 baby’s uit het Land van 
Cuijk en de kop van Noord-Limburg het levenslicht. 
 
Bevalbad populair 
De bevallingen vinden plaats onder begeleiding van de eigen verlos-
kundige, de klinisch verloskundige of de gynaecoloog. Zo’n honderd 
vrouwen kozen ook in 2020 weer voor een bevalling in een van de 
speciale bevalbaden. 
 
Populairste namen 
De populairste naam bij de jongens in 2020 was Guus gevolgd door 
Siem en Finn. Bij de meisjes was dat Liv, dan Yara en Evi en als derde 
Anna 
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Historie: Treinstation Kruispunt Beugen 
 
In Oeffelt herinnert de straatnaam Kruispunt aan het vroegere spoorverleden 
met een treinstation ‘Kruispunt Beugen’. De naam is misleidend. Voor wie niet 
beter weet lijkt het voor de hand te liggen dat je het Kruispunt Beugen - waar 
de spoorlijnen Nijmegen-Venlo en Boxtel-Wezel samenkomen - in Beugen 
moest zoeken. Maar het lag dus in Oeffelt.  
 

 
 
Station Kruispunt Beugen dateert uit 1883. Vanaf dat jaar konden reizigers 
overstappen van het hoger gelegen station van de spoorlijn van de 
Staatsspoorwegen naar het lagere station van de spoorlijn van de NBDS. Dat 
gebeurde allemaal op grondgebied van Oeffelt maar ja, deze gemeente had in 
die jaren al een station. Om verwarring te voorkomen, werd het nieuwe station 
genoemd naar het nabijgelegen Beugen. Eigenlijk was Kruispunt Beugen de naam 
voor twéé treinstations: Kruispunt Beugen (Hoog) lag aan de Maaslijn en 
Kruispunt Beugen (Laag) lag aan het Duits Lijntje. Aanvankelijk (in 1883) heette 
het nog Station Beugen, daarna (vanaf 1900) wordt het Beugen (Kruispunt) en 
tenslotte (vanaf rond 1912) is het Kruispunt Beugen geworden. Het spoor was 
een belangrijke verbinding tussen het noorden en Gelderland enerzijds en 
Limburg anderzijds. Dat waren echte boemeltjes: Mook, Heumen, Linden-
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Katwijk, Cuijk, Kruispunt Beugen, Rijkevoort, Boxmeer, Sambeek, Vortum, 
Vierlingsbeek, Smakt-Holthees, Venray, Oirlo, Meerlo-Tienray, Grubbenvorst en 
Blerick. De snelste trein deed de hele rit in één uur en 32 minuten terwijl de 
stoptreinen er twee uur en 22 minuten voor nodig hadden. Wat later werd 
Kruispunt Beugen belangrijk voor het internationale verkeer. Met de komst van 
de nieuwe spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland kwam er ook een speciale 
zogeheten boottrein van Hoek van Holland naar Keulen. Reizigers mochten niet 
uitstappen op de tussenstationnetjes, maar meerdere keren per dag zoeft de 
trein met reizigers van Engeland naar Duitsland over het Beugense spoor. Lang 
hield het internationale karakter niet stand: in 1900 koos de NBDS voor een 
ander tracé. In 1901 kreeg Kruispunt Beugen aan de hoge kant een inhaalspoor. 
Niets leek een mooie spoortoekomst in de weg te staan. Maar na de mobilisatie 
van augustus 1914 werd het treinverkeer aanzienlijk beperkt. Vooral tegen het 
einde van de Eerste Wereldoorlog moest het aantal treinen door een gebrek aan 
steenkool sterk worden verminderd. Dat trok daarna wel aan, maar de 
hoogtijdagen werden niet meer bereikt. De Tweede Wereldoorlog maakte 
definitief een einde aan het station. In september 1944 sloten de deuren 
voorgoed. De restanten van de stenen trappen naar het Kruispunt zijn in 1997 
weggehaald, maar de verhoogde ligging van de Maaslijn herinnert nog altijd aan 
de tijd dat er vroeger een ander spoor onderdoor heeft gelopen. 
 

 
 

Bron: Tekst grotendeels overgenomen van BHIC (auteur Marilou Nilesen) 
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