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Di. 11-01-22 
Vr 14-01-22 Activiteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Di 18-01-22 Bloemen-workshop 19.30 uur ‘KVB’ 
Di 18-01-22/25-01-22 Jaarvergadering,  20.00u. ‘AVB’   
Vr 28-01-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Di 01-02-22 Kaarten 20.00 uur ‘KVB’ 
Di 15-02-22 Excursie naar van Welie Stevensbeek 19.00 uur ‘KVB’ 
Vr 25-03-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Za 02-04-22 Pepe’s PubQuiz, MFC Het Kruispunt ‘Pepe’s PubQuiz’ 
Vr 10-06-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Vr 02-09-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Di 01-03-22 Jaarvergadering 20.00 uur ‘KVB’ 
Di 15-03-22 Sjoelen 20.00 uur ‘KVB’ 
Do 31-03-22 Bowlen 19.30 uur ‘KVB’ 
?? ??-03-22 Carola van Benthum ‘AVB’   
Di 19-04-22 Midgetgolven hoogkoor 20.00 uur ‘kVB’ 
?? ??-04-22/?? ??-05-22 Seizoen afsluiting met evt. fietsen ‘AVB’   
Di 10-05-22 Moederdagviering ‘KVB’ 
Vr 20-05-22 Toneeluitvoering ‘ToBe  
Za 21-05-22 Toneeluitvoering ‘ToBe’ 
Zo 22-05-22 Toneeluitvoering ‘ToBe’ 
Di 24-05-22 Fietstocht 19.00 uur ‘KVB’ 
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Zondag 16 januari 09.00 uur H. Mis  

(2e Zondag door het jaar) 

Pastoor v.d. Steen; Theo en Nelly Lamers-Barten en Ceciel 

Acoliet: J. Lamers 

 
Zondag 23 januari 09.00 uur H. Mis  

(3e Zondag door het jaar) 

Piet v. Lanen 
Acoliet: T. Hendriks 

 
Zondag 30 januari 09.00 uur H. Mis  

(4e Zondag door het jaar) 

Alle overledenen v.d. parochie 
Acoliet: W. Schaminee 

CORONA – MAATREGELEN 

Op basis van de huidige maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus te stoppen en terug te dringen is besloten om de vieringen 

in de maand januari 2022 telkens op zondagmorgen 9.00 uur te laten 

plaatsvinden. 

Mochten er gewijzigde maatregelen worden aangekondigd dan zullen 

wij, zo mogelijk,  de aanvangstijden van de vieringen in de kerk vanaf  5 

c.q. 6 februari a.s. aanpassen. 
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In memoriam Mechelina Martina Liny (Lieneke) Verdijk-Poels 

Op woensdag 16 december is Liny Verdijk-Poels overleden in het Zorg-
centrum Op ’t Hoogveld in Sint Anthonis. 
 
Liny werd geboren op 20 mei 1033 in Swolgen, Noord Limburg, op ‘de 
Gun’. Haar geboortegrond heeft ze haar hele leven gekoesterd. 
Opgegroeid op de Gun haar paradijs haar geboortegrond wat ze haar 
hele leven heeft gekoesterd. 
In 1956 trouwde ze met Jan Verdijk, de jongste zoon van Jan Verdijk en 
Nolda Verdijk-Cruijsen.  Jan was in de beginjaren van hun huwelijk ap-
pelboer en samen werkten ze in hun boomgaard aan de Oeffeltseweg 
in Beugen.  Liny verkocht de appels aan huis. Ze hield van gezelligheid, 
er kwamen veel mensen over de vloer, zij was altijd gastvrij en had een 
luisterend oor.  
In 1959 kreeg ze haar eerste kind, Ans. Het huis en de tuin stonden 
altijd open voor de vele kinderen uit de buurt die kwamen spelen.  
Ze was reislustig en heeft genoten van de verre reizen die ze samen 
met haar dochter maakte. Zij had het talent om met mensen in contact 
te komen zonder dat zij de taal sprak. Zij communiceerde met haar 
glimlach en lichaamstaal.  
Ze was trots dat haar enige dochter in het ouderlijk huis is komen wo-
nen toen naar de Boxmeerseweg verhuisde. Eén kleinkind, Nina ver-
rijkte hun wereld.  
In 1998 kreeg Liny een hersenbloeding. Sindsdien werd het leven an-
ders. Toch genoot ze van de kleine dingen om haar heen. Door haar 
afasie verloor ze gradueel haar woorden, maar bleef door haar uitstra-
ling een warme en gastvrije sfeer scheppen voor haar verzorgenden en 
haar naasten. 
Liny is na haar overlijden drie dagen thuis in de Oeffeltseweg geweest, 
waar vele mensen haar de laatste groet hebben gebracht. Ze zou daar-
van genoten hebben en met een brede glimlach haar waardering heb-
ben uitgestraald. 
 
De as van Liny zal bijgezet worden in het familiegraf in Beugen, waar ze 
herenigd zal worden met haar man Jan Verdijk. 
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SWOGB- Gratis af te halen! 

 
Wie kan er een koersbalmat gebruiken, bijvoorbeeld als loopmat bij 
een verbouwing of nieuwbouw? De SWOGB heeft deze mat over; die is 
vanwege bubbels niet meer te gebruiken voor koersballen voor oude-
ren. 
Afmeting ca 8 x 2 meter, materiaal vilt. 
Gratis af te halen bij Tiny Janssen, Dorpsstraat 56 in Beugen, na telefo-
nische afspraak 0485-362111. 
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Lieve Zonnebloemgasten…. 

De Zonnebloemvereniging heeft al jaren de mooie traditie 

om in januari een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren.   

De warme oliebollen en appelbeignets  hebben dan altijd 

gretig aftrek. Ook proosten we dan samen op het nieuwe jaar! 

Het is heel erg jammer, dat we dit nu al, voor het tweede jaar niet 

kunnen door laten gaan. 

Laten we allemaal oog blijven houden voor onze medemensen. 

De  Zonnebloemgasten en alle inwoners van Beugen, wensen we een 

liefdevol en vooral gezond  2022 toe!! 

Het bestuur. 
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Gezocht! Oude kersenbomen. 
 
 
Voor de Tweede Wereldoorlog heeft op Kruispunt Beugen een 
kweekvijver van nieuwe kersenrassen gezeten. Kweker Piet J. Nelissen 
teelde rond 1920 in de zuidwesthoek van het Duits Lijntje en de lijn 
Nijmegen-Venlo nieuwe kersenrassen.  
 
 
Van zijn prijswinnende kersenrassen zijn er maar liefst 7 in de 
rassenlijst van NAK tuinbouw opgenomen geweest. Dat was een 
prestatie van formaat, zeker als je bedenkt dat het zo’n tien jaar kost 
om een nieuw fruitras te ontwikkelen.  
 
 
De kersenrassen luisteren naar de namen “Harde Loen”, “Mr. Vroeg”, 
“Prinses Juliana”, “Rijkmaker”, “Vacantiekers”, “Wilhelmina” en 
“Inpecteur Löhnis”. Van deze kersenrassen is echter alleen de laatste 
nog te koop bij de betere fruithandelaren. De andere rassen zijn van 
het toneel verdwenen. De kersenrassen zijn allemaal zwarte kersen, 
maar verschillen in smaak, vorm en rijptijd.  
 
 
Nu is vorig jaar het Nederlands Fruit Netwerk gestart met een 
zoektocht naar de verdwenen kersenrassen. Het Nederlands Fruit 
Netwerk is een organisatie met vrijwilligers die samen met de 
Wageningen Universiteit probeert oude fruitrassen zoals bijvoorbeeld 
appels, peren en kersen voor verdwijnen te behoeden. De rassen 
worden opgespoord en in zogeheten genenbanken of fruitcollecties 
geplaatst.  
 
Vorig jaar is in Oeffelt gestart met de zoektocht naar oude 
kersenbomen. Hierbij is mogelijk het kersenras Rijkmaker al 
teruggevonden. Omdat de locatie van de voormalige kwekerij grenst 
aan Beugen, is de verwachting dat ook in deze plaatsen mogelijk oude 
kersenbomen staan die door Piet Nelissen gekweekt zijn.  
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Daarom deze oproep: Zeggen deze kersennamen je iets, en weet je 
nog een boom van die oude rassen te staan? Of weet je in de buurt 
nog oude kersenbomen te staan waar zwarte kersen aan komen? Laat 
van je horen! 
 
Mocht je iets weten of wil je meer informatie, dan kun je contact 
opnemen met Marcel Rutten, Nederlands Fruit Netwerk, 
fruitnetwerk@gmail.com of Gertjan Coenen, dorpsraad Oeffelt, 
zvf@hotmail.com  
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Dorpsgenoten bedankt! 

De eerste kerststalletjestocht was een succes; we hebben vanaf de 
eerste tot de laatste dag veel mensen een wandeling door Bakerstreet 
zien maken, en we kregen veel mooie reacties. Erg leuk, en zeker een 
reden om na te denken over een vervolg! 

Ook de kinderen hebben fanatiek letters gezocht in de kerststalletjes 
en een formulier ingevuld, we hebben maar liefst 43 goed ingevulde 
formulieren in de brievenbus gevonden. Zoals beloofd hebben we uit 
deze inzendingen 2 prijswinnaars getrokken, en de winnaars zijn: 

Jesse en Sem Poorts 

Kars Jenniskens 

Gefeliciteerd! Wij nemen telefonisch contact met jullie op om de prijs-

jes in ontvangst te komen nemen.  

Nogmaals bedankt voor jullie belangstelling,  

en misschien tot volgend jaar! 
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Bestellijst 

Voor 14.00 besteld dan is het de dag er na vers 
bij ons af te halen. Besteld u eenvoudig 

doormiddel van deze lijst bij ons in te leveren of 
bel uw bestelling door op 0485 36 12 61  

Onze openingstijden zijn: 
van woensdag t/m zondag van 11.30 uur tot 20.00 uur. 

www.vanoijenbeugen.nl 
 
Naam:                                      telefoonnr.:                         ophaaldatum: 

Grootbrood € A Kleinbrood  A 
Tarwebrood 2,25  10 witte puntbroodjes 3,75  

Tarvomout brood 2,45  6 witte puntbroodjes 2,35  

Melkbrood  2,60  10 witte bollen 3,60  

Veredeld witbrood 2,25  6 witte bollen 2,15  

Fijn volkoren 2,35  10 tarwe bollen 3,60  

Grof volkoren 2,45  6 tarwe bollen 2,20  

Waldkorn 2,95  10 krenten bollen 5,00  

Dubbel donker zonnebloem 2,95  4 krenten bollen 2,05  

Vikorn  2,95  9 mini krenten bollen 4,15  

Maisbrood  2,95  4 muesli bollen 2,45  

Boeren mais 2,95  6 mais bollen 2,75  

Boeren granen zonnepit 2,95  6 waldkorn bollen 2,80  

Boeren tarwe 2,35  Pistolet wit (van Oijen) 0,85  

Boeren donker 2,50  Pistolet bruin (van Oijen) 0,85  

Het beste brood (erg lekker) 2,95  Brabants roggebrood  2,15  

Vloerbrood wit tijger 2,45  Roggeknar  2,45  

Vloerbrood wit sesam 2,40  Sovital schinken rogge 2,45  

Vloerbrood wit blank 2,25  lekkers!!!!!!!   

Vloerbrood tarwe tijger 2,45  10 worstenbroodjes 12,95  

Vloerbrood tarwe maanzaad 2,40  Worstenbroodje 1,60  

Casino wit ( rond / vierkant ) 2,45  Appelflap  1,60  

Krentenbrood half 2,95  Marmercake 4,50  

Krentenbrood heel 4,65  Fries suikerbrood 3,25  

Kandijbrood 400 gr. 2,95  Appeltjesbrood  4,50  

Kandijbrood 800 gr. 5,75  Eierkoeken 4 stuks 3,85  

Muesli brood 400 gr. 3,35  Kwarkbolletjes 5 stuks 2,99  

Spelt volkoren zonnepit 3,70  10 chocolade soesjes 6,99  

Koolhydraat arm br. 400 gr. 2,65  10 gepoederde soesjes 5,85  
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Schnittes & slofjes 4 p. € A Limburgse vlaai 10 p. € A 
Mokka schnitte 7,35  Appel  9,85  

Schwarzwalder kirsch schnitte 7,35  Appel kruimel 9,85  

Slagroom schnitte 7,35  Kersen 9,85  

Appelsof met slagroom 8,75  Kersen kruimel 9,85  

Karamel notenslof 8,75  Abrikozen 9,85  

Stoofpeerslof  8,75  Abrikozen kruimel 9,85  

Gebakjes    Roomkruimel 9,85  

Mokka gebakje 2,30  Pruimenvlaai 9,85  

Slagroomhoorntje 2,30  Aardbeien bavarois vlaai  16,40  

Hazelnootschuim gebakje 2,30  Chocolade bananen vlaai 15,00  

Bossche bol 2,30  Christoffel vlaai (kersen) 16,40  

Appelpunt 2,10  Kersen speciaal 16,45  

Appelpunt met slagroom 2,40  Monchou kersenvlaai 17,65  

Aardbeien bavaroise gebakje 2,30  Rijstevlaai met slagroom 13,95  

Chocolade bavaroise gebakje 2,30  Stoofpeer vlaai  15,25  

Slagroomgebakje 2,30  Stroopwafel vlaai  16,45  

Tompouce 1,75  Vers fruit vlaai wener  17,65  

Gebak klein 6 p.   Yoghurt aardbeien  12,30  

Advocaatvlaai  10,95  Yoghurt bosvruchten 12,30  

Christoffelvlaai 10.95  Zwitserse room vlaai 14,00  

Kersen speciaal 10,95  Hazelnoot schuim vlaai 16,45  

Abrikozen speciaal 10,95  Abrikozen speciaal 16,45  

Rijstevlaai & slagroom 10,95  Kersen speciaal  16,45  

Stoofpeer taartje 8,50  Advocaat vlaai 14,75  

Vers fruit vlaai 12,25  Appel de luxe  16,45  

Yoghurt aardbeien  8,50  Appel citroen 15,25  

Yoghurt bosvruchten 8,50  Kindervlaai 16,40  

Zwitserse room vlaai 10,95  Bienestich kirsch 14,00  

Open abrikozenvlaai 7,95     

Open bosvruchtenvlaai 7,95  Staat er iets wat u wilt   

Open kersenvlaai  7,95  Niet tussen?   

Taart   Vraag het dan even.   

Appeltaart 16,45     

Slagroomtaart 6/8 pers. rond 13,85  Slagroom op uw vlaai 2,50  

Slagroomtaart 12 personen 19,15  Ja/nee   

Slagroomtaart 16 personen 25,85  Vlaaien gesneden p.s. 1,00  

Hazelnoot nougatine taart 21,85  Ja/nee   
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Oud papier voortaan op maandag  
 
De gemeente heeft flinke veranderingen aangebracht bij het inzamelen van oud 
papier binnen de gemeente. Dit was noodzakelijk omdat geen enkele 
dienstverlener bereid was om zich in te schrijven op basis van de bestaande 
werkwijze en voorwaarden. Het huis-aan-huis ophalen met kraakwagens vervalt 
en overal wordt voortaan gewerkt met containers waar inwoners zelf hun papier 
naar toe moeten brengen. 
 
In Beugen blijft de situatie van zelf het papier brengen gelijk maar vanaf 1 januari 
2022 zal dat niet meer op zaterdag zijn. Vanaf 1 januari kun je op maandagen 
oud papier inleveren. De locatie van de container blijft hetzelfde, op het 
verharde stuk tussen de oude pastorie en kerkplein 15. Je kunt tussen 17.00 en 
20.00 uur het oud papier inleveren. Er zal niet altijd toezicht aanwezig zijn en wij 
vragen iedereen dan ook om dit netjes te laten verlopen. Er wordt voor het 
sluiten van de container wel altijd gekeken of alles netjes is verlopen en of er 
geen rommel rond de container ligt. 
 
Voor de omwonenden: de container wordt op maandag geplaatst en op dinsdag 
weer opgehaald. Vanwege de hoge kosten in het weekend wil het 
transportbedrijf niet meer in het weekend rijden. 
 
Tenslotte, vanaf 1 januari 2022 Zal muziekvereniging Were Di niet meer 
betrokken zijn bij het inzamelen van oud papier omdat zij ophouden te bestaan. 
Voetbalvereniging Vios ’38 zal vanaf dat moment alleen verder gaan.  
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Wie heeft er onze gruwelijk lekkere schotels nog niet gehad? 
 

Duitse schnitzel (250 gr.) schotels 
 

Wiener 9,90 
Champignonsaus 11,90 

Jagersaus 11,90 
Hawaï ( kaas en ananas) 11,90 

Boeren (champignons, spekjes en ui) 11,90 
Holsteiner  (2 gebakken eitjes) 11,90 

 
Burger (100% rundvlees) schotels 

 
Classic 11,45 
Cheese 11,90 

Cheese en spekjes 12,80 
Boeren ( champignons, spekjes en ui) 12,90 

Holsteiner ( gebakken eitje) 12,35 
Spicy (jalapeno’s en een pittig sausje) 11,90 

 
Chicken burger schotels 

 
Crispy chicken 11,45 

Spicy crispy chicken Jalapeno’s en een pittig sausje) 12,15 
Pulled chicken 11,90 
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Overige schotels 
 

Beenham burger 12,90 
Veggie burger 11,90 

Beenham ( met honing mosterdsaus) 11,90 
Kipsate (2 kipspiesjes met satesaus) 11,90 

Shoarma (met knoflook of wiskeysaus) 11,90 
 

Alle schotels zijn inclusief frites, salade en  
Fritessaus 

 
 

Maaltijdsalades 
 

Crispy chicken strips 11.90 
Carpaccio 11,90 

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

Alles is eenvoudig te bestellen via ons bestelsysteem op onze website. 

 
www.vanoijenbeugen.nl 

 
 

Per telefoon kan natuurlijk ook op nr. 0485 361 261 
of gewoon bij ons in de winkel 
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Vaccinatieteams GGD Hart voor Brabant op pad om men-
sen die niet mobiel zijn te vaccineren 
 
GGD Hart voor Brabant zet mobiele teams in om mensen te booste-
ren. De teams gaan mensen vaccineren die thuis wonen en niet zelf 
naar een prikstraat kunnen komen of die woonachtig zijn in een in-
stelling zonder medische dienst. 
 
Niet iedereen mobiel genoeg 
GGD Hart voor Brabant heeft 9 vaccinatielocaties verspreid door haar 
werkgebied, van Tilburg tot Land van Cuijk. Maar niet iedereen die 
thuis woont is mobiel genoeg om daar zelf naartoe te komen. Nu de 
omikronvariant van het virus om zich heen grijpt, is het noodzakelijk 
het boosteren te versnellen. Juist voor deze kwetsbare groep is het van 
belang dat die zo snel mogelijk een boosterprik krijgt. 
 
Arbeidsintensiever 
Op onze vaccinatielocaties zetten we zoveel mogelijk prikken in een 
uur. Uiteraard op een verantwoorde manier. Maar als je iemand thuis 
gaat vaccineren, is dat arbeidsintensiever. Zo moet er bijvoorbeeld 
altijd een arts aanwezig zijn. De arts kan mensen de boosterprik geven 
en tevens toezicht houden op eventuele bijwerkingen. Veiligheid staat 
voorop. Ook is het belangrijk dat de boosterprik goed geregistreerd 
wordt zodat mensen de QR-code in de CoronaCheck app kunnen upda-
ten. 
 
Route uitstippelen 
We zetten zes teams in bestaande uit drie personen die instellingen 
zonder medische dienst bezoeken. Ieder team bestaat uit een admini-
stratief medewerker voor de registratie van de vaccinaties, een prikker 
en een arts. Voor niet mobiele thuiswonenden zetten we duo’s in die 
bij mensen thuis langs gaan. Deze duo’s bestaan uit een administratief 
medewerker en een arts. Vooraf wordt een route uitgestippeld zodat 
ze zo efficiënt mogelijk kunnen werken. 
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AANVANG VOORJAARSCOMPETITIE 
De KNVB heeft besloten om op zaterdag 5 februari te starten met de 
voorjaarscompetitie, maar helemaal zeker is dat natuurlijk nog niet, gezien de 
huidige coronamaatregelen.  
Vanaf deze week mogen alle jeugdteams, behalve JO19-1, ook weer tot uiterlijk 20.00 
uur trainen. Het kan zijn dat de tijden hier en daar iets aangepast worden; dit wordt 
in de teamapps doorgegeven. 
Als het programma bekend is, dan kunt u dat weer vinden op de website van 
VIOS’38. En voor de oudere jeugdteams: de thuiswedstrijden zijn van dorp gewisseld. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Boostercampagne in volle gang 
Toen bekend werd dat de boostercampagne veel sneller uitgevoerd 
moest worden dan oorspronkelijk gepland, is er in rap tempo perso-
neel geworven en opgeleid, zijn er nieuwe vaccinatielocaties in Tilburg 
en Cuijk geopend en werden alle zeven bestaande vaccinatielocaties 
uitgebreid in capaciteit. Deze week worden er al meer dan 100.000 
boosterprikken gezet in de vaccinatielocaties van GGD Hart voor Bra-
bant. Inmiddels kan iedereen van 18 jaar en ouder een afspraak in-
plannen voor een boosterprik. Dit kan online via  
www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Let op: er moeten meer dan 3 
maanden zitten tussen de laatste vaccinatie of besmetting en de boos-
terprik. 
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