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Di. 18-05-21 
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 
Zo 23-05-21 t/m Zo 27-06-21 
  10 Jarig Jubileum Museum van Alle Tijden ‘A.Verdijk’ 
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’ 
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Zaterdag 22 mei 19.00 uur H. Mis  

(Hoogfeest: Pinksteren) 

Tien Dekkers, Lin Boumans en Truus Tax; Willem en Pieter Verdijck; 

Tien Peters 

Acoliet 

T. Hendriks 

 

Zaterdag 29 mei 19.00 uur H. Mis  

(9e Zondag door het jaar) 

Erfjrgt. overl. fam. Thijssen-Hendriks 

Acoliet 

W. Schaminee 

 

Zaterdag 5 juni 19.00 uur H. Mis  

(10e Zondag door het jaar) 

Tien Wientjens en Anna Miggiels; Nelly en Theo Lamers-Barten en 

Ceciel; Cor Lamers en Jo Lamers-Graat 

 

 
GEVONDEN: 
 
Een hoorapparaat. 
 
De eigenaar kan contact opnemen met Jos Schaminée (0485 361429). 
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Bevrijdingsdag bij het Pinpoint monument 
Toespraak Frans van der Zande 

 

Heel Nederland viert vandaag 5 mei 2021 Bevrijdingsdag. Wij, Comité 

Pinpoint, doen dit door het leggen van bloemen bij het Pinpoint monument 

dat als eerbetoon aan Bram Grisnigt en Piet Hoekman, die tijdens de oorlog 

hier als geheim agent werden gedropt, is opgericht. Maar ook als eerbetoon 

aan allen die in de oorlog voor onze vrijheid hebben gestreden. 

Helaas kunnen we ook dit jaar 

Bevrijdingsdag niet uitbundig vieren 

vanwege alle coronamaatregelen. 

Daarom zijn wij hier alleen met het 

Comité Pinpoint bij elkaar gekomen. 

Gelukkig leven we ondertussen al meer 

dan 75 jaar in vrede en vrijheid met en 

naast elkaar. Samen met andere 

geloven, culturen en andere 

levenswijzen. De sleutel is respect en 

verdraagzaamheid voor elkaar en 

respect voor de rechten van een ander. 

Wij constateren dat het blijven delen 

van de verhalen en herinneringen over 

de bezetting en de oorlogstijd heel 

leerzaam en zinvol is. Vooral ook omdat 

steeds minder mensen persoonlijke herinneringen met ons kunnen delen. 

Daarom zijn wij blij dat steeds meer mensen hun herinneringen vastleggen 

waardoor ook latere generaties waarde blijven hechten aan de verworven 

vrijheid. 

Want meer dan 75 jaar vrijheid moeten we koesteren en waarderen. Maar 

waakzaamheid blijft geboden, niet als oproep tot angst, maar juist als oproep 

tot verbondenheid. Ter nagedachtenis aan hen die stierven is dat onze 

opdracht. Nooit meer oorlog, geen haat, waakzaam zijn over de eigen vrijheid 

maar ook over die van een ander. 
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Voor hen die de ervaringen van de oorlog niet kennen is het belangrijk dat 

verhalen verteld blijven worden. Zodat wij ons ervan bewust blijven dat 

vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Daarom citeer ik de woorden van Bram 

Grisnigt in het nawoord van zijn boek “Spion van Oranje”, een boek dat zeker 

de moeite waard is om te lezen: 

“Wat weten de jongeren van nu van de bezetting en bevrijding van 

Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en van de offers die zijn 

gebracht, ook door jongeren van hun leeftijd? Het bevrijdingsfeest op 5 mei 

wordt altijd uitbundig en massaal gevierd, maar de dodenherdenkingen op 4 

mei worden maar matig door de jongeren bezocht. Hoe kan men feesten 

zonder herdenken? Bezoek eens de erevelden en lees op de grafstenen de 

namen en leeftijden van de soldaten die voor onze vrijheid stierven.” 

Daarom deze Bevrijdingsdag in Beugen waarbij wij zowel herdenken als 

vieren dat we in vrijheid mogen leven. Een vrijheid die we moeten blijven 

koesteren. 

Frans van der Zande 

Comité Pinpoint 
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Buideltops van de Vrienden 

Beugen- Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis maakte de aanschaf 
van buideltops voor afdeling Moeder/B4 van Maasziekenhuis Pantein 
mogelijk. De buideltop is speciaal ontwikkeld om het eerste contact tussen 
moeder en kind zo veilig en comfortabel mogelijk te maken. Zowel de 
kraamvrouwen als verpleegkundigen zijn enthousiast! 
 

Door Wanda Laarakkers 
Wanneer een baby via een keizersnede geboren is droogt de verpleegkundige 
het kindje af en legt het direct daarna bloot op de borst bij de moeder. 
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het niet onderbreken van huid op 
huid contact (sacred hour) direct na de geboorte een positief effect heeft op 
de bloeddruk, ademhaling, temperatuur en bloedsuikerregulatie van de 
pasgeborene. Bij de moeder zorgt het huidcontact voor vermindering van 
pijn, een positief gevoel, stabiele controles en minder bloedverlies. Bovenal 
bevordert huid-op-huidcontact de hechting tussen moeder en kind.  
 

Speciaal voor geboortes via keizersnede 
 

De buideltop is speciaal ontwikkeld om 
tijdens de keizersnede het eerste contact 
tussen moeder en kind zo veilig en 
comfortabel mogelijk te maken. De 
pasgeborene ligt stabiel en ‘gefixeerd’ in de 
top. Voor beiden is dit een prettig en veilig 
gevoel. De baby blijft lekker warm bij 
moeder als zij van de operatiekamer terug 
naar de afdeling worden gebracht.  
 

Enthousiaste moeders 
 

 “Zowel de kraamvrouwen als verpleegkundigen zijn zeer enthousiast over de 
buideltops,” vertelt obstetrieverpleegkundige Lieke Franssen. “Moeders 
geven aan dat ze de elastische top met zachte stof erg fijn vinden zitten. De 
baby ligt er ‘vast’ in, wat een veilig gevoel geeft. De buideltop is gemakkelijk 
in gebruik, de pasgeborene ligt veilig en het kind kan niet van zijn geborgen 
plekje verschuiven. Daarnaast blijft de baby lekker warm doordat deze 
optimaal huid op huid ligt. Vrouwen die al eerder via een keizersnede 
bevielen geven aan dat het gebruik van de buideltop echt een voordeel is ten 
opzichte van eerdere ervaringen.” 
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Stichting Leergeld Land van Cuijk 
 

De Stichting Leergeld Land van Cuijk heeft de redactie van De Info gevraagd 

om het volgende bekend te maken in Beugen. 

  

De impact van corona op de samenleving is enorm. Ook op sociaal vlak. De 

kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter omdat veel werknemers, 

flexwerkers en ZZP’ers hun baan en/of inkomen verliezen. Elk dorp, elke stad 

in ons land telt meer en meer mensen die financieel niet rond kunnen 

komen. Denk hierbij ook aan een enorme grote groep werkende armen. De 

kinderen uit deze gezinnen zijn meestal de dupe hiervan, omdat ouders hun 

activiteiten niet meer kunnen betalen. Denk aan zaken als school, sport, 

zwemles, et cetera. Een regelrechte ramp voor deze kinderen.  

 

De vrijwilligers van Leergeld Land van Cuijk zetten zich al jaren in om deze 

kinderen te helpen. Wij betalen de rekeningen voor bovengenoemde 

activiteiten, zodat kinderen sociaal niet buiten de boot vallen en ze gewoon 

mee kunnen doen met leeftijdsgenoten. Onze bijdrage gaat dus niet naar de 

ouders, maar linea recta naar buitenschoolse activiteiten en leermiddelen 

voor het kind. In het Land van Cuijk leven ongeveer 1000 kinderen in 

armoede en daarvan helpen wij er nu al ongeveer 400. Ga voor de 

infographic en meer informatie naar de volgende link op internet: 

https://tinyurl.com/ea498wwy 

 

Door te laten zien wat we als Leergeld Land van Cuijk voor al die mensen 

kunnen betekenen, hopen we meer ouders en kinderen te bereiken. Via de 

website kun je een aanvraag indienen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Leergeld Land van Cuijk 

www.leergeldlandvancuijk.nl 



 

14 



 

15 

Tiny en Riet lopen voor onderzoek naar multiple sclerose  
 

In het kader van The May 50k beloofden Tiny Janssen-Wientjens en Riet 

Hendriks-Miggiels minstens 50 kilometer te gaan lopen voor het goede doel. 

Om zeer persoonlijke redenen besloten de dames om de strijd tegen multiple 

sclerose (MS) als doel te kiezen. Afgelopen week was het zover: Tiny en Riet 

hebben in Zuid-Limburg de benodigde 50 kilometer ruim gelopen. Niet het 

makkelijkste pad, maar zo konden ze wel genieten van de fluitende vogels en 

ontluikende lente in de omgeving van Valkenburg. 

Gehuld in opvallende MS-t-shirts vielen Tiny en Riet behoorlijk op in de 

Limburgse heuvels. Ze kregen dan ook veel reacties, mede omdat iedereen 

wel iemand in zijn of haar omgeving kent met deze vreselijke ziekte.  

De donatiepagina van The May 50k blijft nog een tijdje actief. Onderzoek 

naar MS kan namelijk iedere euro gebruiken. Mocht je wat kunnen missen en 

de strijd tegen MS willen steunen, bezoek dan: 

www.themay50k.com/fundraisers/vriendinnentegenms  

Hoef je zelfs niet voor uit je luie stoel, dat hebben Tiny en Riet al voor je 

gedaan… 
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Maasziekenhuis: met digitale vragenlijsten meer gemak en 
tijdwinst patiënt 
  
Het Maasziekenhuis stuurt patiënten steeds vaker een digitale 
vragenlijst voorafgaand aan een bezoek aan de specialist. Op die 
manier kan de arts nog beter beoordelen wat een patiënt nodig heeft 
qua behandeling. 
  
Gemak en tijdwinst 
Patiënten kunnen de online vragenlijst thuis op een zelf gekozen 
tijdstip invullen. De ingevulde vragenlijsten geven de arts een kijkje in 
de situatie van de patiënt. Tijdens een consult kan daar gericht over 
doorgepraat worden. Soms kan dankzij de vragenlijst ook besloten 
worden dat een afspraak op korte termijn niet nodig is, omdat alles 
goed verloopt. De arts kan dan in overleg met de patiënt besluiten om 
een bezoek aan het ziekenhuis uit te stellen. Óf het intakegesprek 
voorafgaand aan een onderzoek kan op basis van de antwoorden 
helemaal of gedeeltelijk worden vervangen. 
  
Tijdwinst 
Voor de patiënt kan dit fijn zijn omdat onnodige (reis)tijd wordt 
bespaard. Ook voor de arts en andere patiënten kan dit fijn zijn, omdat 
die tijd ingezet kan worden voor patiënten die wel in het ziekenhuis 
gezien moeten worden. 
In het ziekenhuis starten de specialismen Oncologie en Maag- Darm- 
Leverziekten (MDL) als eerste met de digitale vragenlijsten. Als die 
ervaringen goed zijn, dan volgen ook andere specialismen het 
voorbeeld van digitale vragenlijsten. 
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Alternatief voor de Avondvierdaagse Boxmeer in 2021 
(mét medaille) 

 

Avondvierdaagse Boxmeer komt met alternatief voor de avondvierdaagse 

begin juni 2021 en gaat nu van start. 

 

De organisatie van de Avondvierdaagse Boxmeer heeft vanwege de 

coronavoorschriften ook voor dit jaar moeten besluiten om de Boxmeerse 

avondvierdaagse geen doorgang te laten vinden. Dus geen grote 

gezelschappen, geen lange afstanden, geen controleposten, ijsje of 

limonade en geen feestje op de vrijdagavond bij het inhalen van de 

wandelaars. 

 

Maar er is een alternatief. In samenwerking met de KWBN wordt de 

mogelijkheid geboden om individueel of, in overeenstemming met de 

coronavoorschriften, in hele kleine groepjes of gezinsverband toch vier dagen 

te wandelen. Dat kan door deel te nemen aan de Avondvierdaagse home-

edition. 

 

Met de Home Edition wordt de gelegenheid geboden een eigen 

Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote groepen tegelijk, zoals je 

gewend bent. Maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin. 

Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen nu en 30 juni 2021. Maar 

tussen de eerste wandeldag en 

de vierde mogen maximaal twee 

weken zitten.  

Het moet natuurlijk wel een 

uitdaging blijven. En je hoeft 

niet alleen ’s avonds of 

doordeweeks te lopen.  

Ook overdag of in het weekend 

kun je op pad! Dus kies een 

periode met mooi weer uit en ga ervoor!  
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Hoe meld ik mij aan voor Avond4daagse - Home Edition?  

Inschrijven kan digitaal via deze link: 

https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/boxmeer 

In verband met de betaling moet een ouder/verzorger dit doen. Vervolgens 

vul je de namen van de deelnemers in. Per deelnemer kost deelname € 6,50. 

Daarvoor krijg je iedere dag drie verschillende routes via de eRoutes app in 

de afstand die je zelf kiest. Je hebt daarbij de keuze uit drie afstanden 2,5 - 5 - 

10 km. Afhankelijk van de omgeving waar je woont, wisselen de routes in de 

app iedere dag. Afwisseling genoeg dus. Je kunt er ook nog voor kiezen om bij 

inschrijving voor een meerprijs een leuk finishpakket te bestellen. Zo wordt 

de laatste dag écht een feestje. Houd er wel rekening mee dat de levertijd 

hiervan max. 3 weken is. Na afronding van de vier dagen wandelen ontvang 

je natuurlijk de officiële Avond4daagse medaille thuisgestuurd! Easy dus en 

toch gezellig aan de wandel.  
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