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Di 17-05- 2022 
Wo 18-05-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Za 20/21/22-05-22 Toneeluitvoering ‘ToBe’ 
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’ 

Ma 06-06-22 Open dag campinabroederij ‘Melkeebedrijf Martens’ 
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’ 
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’ 

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 Rijdend receptie (jeugdhoogheden) ‘Cv de Verkeskop’ 
Zo 10-07-22 Gildefeest Geijsteren ‘Het Gilde’ 
Zo 17-07-22 Biggen Beach Party ‘Cv de Verkeskop’ 
Zo 17-07-22 4

de
 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 

Do 04-08-22 Kienen ‘KBO’ 
Wo 17-08-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Za 20-08-22 Muziekmiddag ‘Zonnebloem’ 
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’ 
Vr 16-09-22 Bezoek Floriade ‘KBO’ 
Wo 21-09-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Medio 09  Midgetgolf ‘KBO’ 
Za 08-10-22 Podium B-editie 10 ‘’PodiumB’ 
Zo 30-10-22 Hobbybeurs KBO’ 
Do 03-11-22 Kienen KBO’ 
Wo 16-11-22 Samen koken/eten KBO’ 
Do 01-12-22 Kienen KBO’ 
Vr 09-12-22 Club van 50 avond ‘Vios’38’ 
Vr 16-12-22  vm. Kerststukjes maken KBO’ 
Vr 16-12-22 nm. Kerstviering KBO’ 
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Zaterdag 21 mei 19.00 uur H. Mis  

(6e  Zondag van Pasen) 
Willem en Pieter Verdijck 
Acoliet 

T. Hendriks 
Koor 
Samenzang  
 
Donderdag 26 mei 09.00 uur H. Mis 

(Hoogfeest: Hemelvaart) 

Alle overledenen v.d. Parochie 

 

Zaterdag 28 mei 19.00 uur H. Mis  

(7e  Zondag van Pasen) 
Erfjrgt. overl. fam. Thijssen-Hendriks; 1e jrgt. Jan Cremers 
Acoliet 

W. Schaminee 
Koor 
Maaslandsglorie 
 
Zaterdag 4 juni 19.00 uur H. Mis en  

Maandag 6 juni 09.00 uur H. Mis 

(Hoogfeest: Pinksteren) 
Theo en Nelly Lamers-Barten en Ceciel; Tien Wientjens en Anna 
Miggiels; Mieneke Jans-Schaminee; Pastoor v.d. Steen (wijdingsdatum 
1 juni); Willem en Pieter Verdijck; leden en overl. leden van het Gilde 
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Mededeling:                                                                                                         
Kapelaan Donders is per 1 juni aanstaande benoemd tot kapelaan van 
de parochie Edith Stein in Vught.  

Na afloop van zijn laatste zondagsviering ( 10.30 uur) in de kerk van St. 
Anthonis is er aldaar gelegenheid om met een kop koffie afscheid van 
hem te nemen.  

 

Het Info-team ontvangt nog regelmatig artikelen 

die afwijken van de gevraagde instellingen. 

Nog even samengevat: 
- Aanleveren in Word. 
- Pagina-indeling: 

- formaat A5  
- afdrukstand staand  
- marges smal. 

Om zoveel mogelijk eenduidigheid te krijgen, gebruiken wij lettertype 
Calibri met grootte 12. 
Aanleveren in PDF mag ook, maar houdt rekening met de instellingen  
zoals hierboven genoemd. 
 

Het Info-team. 
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De Vaart trekt op 19 juni weer door de straten van Boxmeer.  
Om deze traditie elk jaar weer tot een succes te maken zijn er veel 
kinderen nodig die mee willen lopen. 
Daarom doe ik als contactpersoon (Tamara Peeters) een oproep aan 
de kinderen uit Beugen om zich aan te melden bij mij. 
Het wordt gewaardeerd als je mee doet en je bent een ware ster op 
die dag.  
Na aanmelding kan ik samen met jou kijken wat je wilt zijn. Voor groep 
1 en 2 staat al vast wat de jongens en meisjes zijn die dag. 
 
Ik hoop op vele aanmeldingen. 
Aanmelden kan via tamarajoost@hotmail.com, 06-50867669 of via de 
brief die is uitgedeeld op school 

 

Hallo dames van de K.V.B 

Als afsluiting van het seizoen hebben wij 24 mei onze 

fietstocht. We starten om  19.00 uur vanaf het 

Kerkplein. We hopen op mooi weer, en dat er veel 

dames meefietsen. 

                                               Groetjes   Het Bestuur 

__________________________________________________________ 
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Beste inwoners van Beugen, 
 
Vorige week was het dan 
eindelijk zover, de Lentefair op Onze Bouwsteen! Het was een 
fantastische avond, met een enorme opkomst, een heerlijk zonnetje 
en enthousiaste bezoekers. 
 
We willen iedereen 
bedanken voor de komst. 
Wat zijn we als school 
trots dat we met alle 
ouders, kinderen, 
teamleden, 
buurtbewoners  en 
andere gasten, zo’n fijne 
middag hebben gehad. 
Naast de optredens van 
de kinderen, kramen, 
muziek, activiteiten en gezelligheid, hebben we ook een mooi bedrag 
mogen ophalen. Uiteraard maken we snel bekend welk bedrag dat is 
geworden. 
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Tijdens de grote prijsuitreiking op het einde van de fair is lotnummer 
228 getrokken. De gelukkige eigenaar van dit lot mag naar school 
komen en bij juf Monika de prijs op komen halen! 
 
Team Onze Bouwsteen 
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editie 10 

zaterdag 8 oktober 
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Openingstijden Maasziekenhuis op Hemelvaartsdag 

 Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) heeft Maasziekenhuis Pantein 
aangepaste openingstijden. Voor spoedzorg is het Maasziekenhuis 
altijd 24 uur per dag bereikbaar.                                                                                  
Op deze dag zijn de poliklinieken en de röntgenafdeling van 
Maasziekenhuis Pantein gesloten. De afdelingen Orthopedie, 
Reumatologie en Revalidatie van de Sint Maartenskliniek locatie 
Beugen zijn eveneens gesloten.                                                                                      
Ook de bloedafnamelocaties van het Maasziekenhuis in het Land van 
Cuijk en Noord-Limburg zijn gesloten.                                                                     
Kijk op www.maasziekenhuispantein.nl voor de actuele informatie 
over de locaties en openingstijden. 
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         Zomer picknick  
 
Zomer picknick 
 

Jeugdhuis Beugen 
 

Woensdag 1 juni 2022 
 

Aanvang 10.30 uur 
 

Beste AVB leden, 
 

Het bestuur wil u uitnodigen voor een zomer picknick. 
Om weer samen actief te kunnen zijn willen wij starten met een 
wandeling. 
Als u liever gezellig wilt kletsen blijft u op de locatie om vervolgens de 
wandelaars op te wachten. Daarna gaan wij gezellig samen picknicken. 
In verband met het organiseren van deze picknick willen wij graag dat 
u zich voor vrijdag 27 mei aanmeldt. 
Opgave kan bij Leny 0485 362190 of bij Gerdi 06 13362093. 
 

Wij zien uit naar uw komst. 
 

Welkom, 
Bestuur Actieve Vrouwen Beugen. 
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Toneelvereniging Beugen 

 

TOBE presenteert  20-21-22 Mei 
 

          PRAATPAAL - BLIK OP EINDIG - BEN 
Dit jaar nemen de spelers van Toneelvereniging Beugen, u mee op reis langs 
3 verschillende buitenlocaties in Beugen. U bezoekt een camping, een snel-
weg en zelfs Japan lijkt dichtbij. Op elk van deze locaties wordt een korte op 
zichzelf staande voorstelling gespeeld. In de verhalen draait het om “mensen 
met hun eigen unieke verhaal”. Persoonlijke ervaringen en emoties volgen 
elkaar in rap tempo op en etenswaren en servies zouden u zomaar om de 
oren kunnen vliegen.  
 

Een avond/middag vol verrassende en misschien zelfs wel verwarrende wen-
dingen. Om u alvast een beetje nieuwsgierig te maken: 
 

“ Schaam jij je niet? Een beetje lopen klef bekken met dat praatpaal mens?” 
“ Gooi het kapot, dat lucht op!” 
“ Blik op oneindig en verstand op nul. Dat moet voor jou niet zo moeilijk zijn.” 
 

Start van de wandeling vanaf MFC Het Kruispunt in Beugen. 
Vrijdag 20 mei en Zaterdag 21 mei om 19.30 uur en Zondag 22 mei om 14.00 
uur . 
 

Vanuit het MFC begeleiden wij u naar de verschillende locaties. 
Voor mensen die slecht ter been zijn regelen wij vervoer naar de verschillen-
de locaties, graag van te voren aanmelden met een email naar 
penningmeester@tobebeugen.nl. 
 

Entreeprijs: 10 euro inclusief een consumptie na afloop in MFC Het Kruispunt. 
 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij MFC het Kruispunt. 
Het is ook mogelijk om kaarten te reserveren via  www.tobebeugen.nl  
Reserveer uw kaarten op tijd. 
 
Verkeersmaatregelen 
Tijdens de voorstellingen zijn de Molenstraat vanaf de Oeffeltseweg tot de 
Brouwerstraat en de 
Carolusstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. 
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Jinek, Beau, Op1, Khalid & Sophie, VI vandaag. We worden overvoerd 

met praatprogramma’s. Elke avond weer informatie en discussies over 

veelzijdige onderwerpen. Vele BN’ers geven hun mening en 

informeren ons over uiteenlopende wereldproblemen. Natuurlijk, een 

goede visie en juiste informatie van specialisten verrijken je mening en 

je manier van denken. Echter als Gerard Joling gaat praten over Covid 

en Johan Derksen zijn licht laat schijnen op de oorlog in de Oekraine 

dan worden we verkeerd voorgelicht. Zonder specialisme en 

achtergrondkennis gaan ze ongezouten in op  wereldproblemen waar 

ze totaal geen verstand van hebben. Iedereen vindt wel ergens iets 

van. Men begint bijna altijd zijn/haar zin met “ik vind”. Het “ik vind “ 

wordt zo vaak herhaald dat je hun betoog nog gaat geloven ook. Dit is 

juist ook een van de redenen waardoor zo’n programma qua niveau 

onder de maat blijft. (Waar zijn de sublieme interviews van Sonja 

Barend gebleven?? ) Ook weten de redacties van genoemde 

programma’s het te presteren om bijna elke dag dezelfde personen 

van het ene net naar het andere te slepen. Gevolg? De kijker gaat 

zappen maar komt steeds weer terecht bij hetzelfde basaal geneuzel. 

Om de zaak wat op te fleuren worden er nog enkele you tube filmpjes 

vertoond en tot slot mag er nog een bandje optreden. Is dit het niveau 

van de Nederlandse TV kijker?? Geen wonder dat veel kijkers afhaken 

en gaan netflixen of zappen naar een mooie documentaire.  Afgelopen 

week kwam er evenwel een boeiend verhaal voorbij. Een mevrouw 

vertelde openlijk maar zeer integer over haar ongeneeslijke 

eierstokkanker. Met haar verhaal wilde ze vrouwen er op attenderen 

alert te zijn en tijdig een arts te raadplegen. De respectvolle stilte en  

 

Praatprogramma’s  
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spanning in de studio spatte van het TV scherm af. Na de tijding van 

deze lieve mevrouw probeerde de gespreksleider een ander 

onderwerp te introduceren!! Was het gisteren in die belangrijke 

wedstrijd nou wel of geen penalty?? Gelukkig zat daar moraalridder 

Jack van Gelder die zich openlijk geneerde om na zo’n diepgaande 

privé ontboezeming in te gaan op een onbetekenend onderwerp  zoals 

het geven van een penalty. Hoe kun je als redactie zulke onderwerpen 

aan elkaar weten te knopen? Ook hieruit blijkt weer dat zonder gevoel 

en moraal onderwerpen op de buis worden gegooid. Richtlijnen zijn 

ver te zoeken. Gelukkig bepalen veel kijkers zelf hun richtlijn. Ze 

drukken dan op de rode knop van de afstandsbediening en gaan op tijd 

naar bed!! 
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HENGELSPORTVERENIGING 
 

"DE MAAS" Beugen 
 
Opgericht 8 Februari 1933 

Aangesloten Sportvisserij Ned. - K.v.K.  
secr.: Dorpstraat 41 a 5835AG 

 

Open Jeugdviswedstrijd 

 

Op zondag 29 mei 2022 organiseren wij, als HSV De Maas, een open 

jeugdwedstrijd aan het Ambtenarengat. Dit viswater is gelegen aan 

het Laag Werveld tegenover de Moerbaan. 

Dit zowel voor onze jeugdleden en niet leden uit Beugen tot en met 14 

jaar. 

Voor deze wedstrijd dien je je van te voren aan te melden. 

Aanmelden kan bij: Sjaak: 06-11929131 of bij Frans: 0485-362036 

Mocht je graag mee willen doen, en beschik je niet over een vishengel, 

laat het dan even weten,dan regelen wij dit voor je. 

Verder zijn er leden van onze vereniging aanwezig.om je eventueel te 

helpen en van advies te voorzien. 

 
Aanvang van de wedstrijd is om 10 uur en duurt tot 12.00 uur. 
Aanwezig zijn om 9.30 uur om uit te loten, voor je visplek. 
Er wordt gevist met de vaste hengel met dobber, met een maximale 
lengte van 6,5 meter. 
Aas en visvoer worden door ons verzorgd. Heb je een maden doosje 
en emmertje, neem dit dan mee. Ook een leefnet en een stoeltje is 
wel gemakkelijk. 
Na afloop wordt de gevangen vis gewogen en wordt de uitslag bekend 
gemaakt en prijsjes uitgereikt. 
Voor de jeugd zorgen we voor een frisdrankje en voor eventuele 
ouders staat de koffie klaar. 



 

24 



 

25 



 

26 



 

27 

 
 
Bomenroute Boxmeer Centrum  
KBO en IVN De Maasvallei organiseren op donderdag 2 juni een 
bomenwandeling door het centrum van Boxmeer. Behalve dat bomen 
met hun vorm en kleur het straatbeeld bepalen, zorgen ze voor 
verkoeling op warme dagen en voorzien ze ons van zuurstof. Sommige 
bomen doen dat al vele decennia zonder dat je er bij stilstaat. Voor wie 
meer wil weten over de bomen in Boxmeer: meld je tot 1 juni 12.00 
uur aan bij Piet Schoenmakers, tel. 0485-520876. De wandeling start 
om 13.30 uur bij de ingang van De Weyer.  

................................. 

Insecten en bloemen - een innige relatie   
  
Achter het bezoek van insecten aan bloemen gaat een complete 
wereld schuil. Insecten en bloemen die elkaar min of meer toevallig 
tegenkomen, maar ook soorten die voor elkaar geschapen zijn.   
Cursusleider Rien Kerstens vertelt over het gedrag van insecten dat tot 
in detail is afgestemd op de ontmoeting met bloemen, over lokken en 
verleiden, van roltong tot zuigsnuit en over belonen en misleiden.   
  
Tijdens de excursie hopen we iets van die wederzijdse afstemming in 
levenden lijve te zien. Stil staan bij bloemen en insecten betekent 
kennis maken met een innige relatie, zicht krijgen op de functionaliteit 
van bouw en gedragingen en op een stukje samenhang in de natuur. 
Het zal echter ook en vooral een ontmoeting zijn van verwonderen en 
bewonderen.  
Deze minicursus wordt georganiseerd door IVN De Maasvallei op 2, 9 
en 11 juni. Op 2 en 9 juni begint de avond om 20.00 uur in Het 
Natuurpalet, De Raetsingel 5 te Boxmeer. De excursie is op 11 juni van 
10.30-12.30 uur. De cursus kost € 20,- incl. reader. Interesse? Je kunt je 
aanmelden via de mail: ivndemaasvallei_educatie@outlook.com.   
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UITSLAGEN ZATERDAG 9, 11 EN 14 MEI 
SIOL JO11-2JM    VIOS’38 JO11-2JM 2 - 4 

Toxandria/VIOS’38 MO17-1   ST Juliana Mill/SES MO17-1  6 - 6 

Erp JO16-1    Toxandria/VIOS’38 JO16-1   13 - 0 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1   VV Achates JO17-1JM  5 - 1 

SJO Vianen V. HBV JO7-1   VIOS’38 JO7-1 4 - 0 

SV Milsbeek JO8-1JM    VIOS’38 JO8-1JM                   10 - 3 

Gassel JO9-1    VIOS’38 JO9-2JM 1 - 8 

Vitesse’08 JO11-2JM    VIOS’38 JO11-2JM 2 - 4 

EGS’20 JO13-4JM    VIOS’38 JO13-1JM 1 - 7 

ST Maasduinen JO15-4    VIOS’38/Toxandria JO15-1 0 - 5 (KAMPIOEN!) 

SJO Vianen V. HBV JO16-1   Toxandria/VIOS’38 JO16-1 9 - 0 

HVCH MO17-1    Toxandria/VIOS’38 MO17-1  0 - 2 

DSV JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-1 1 - 2 

ST Volharding/Sambeek JO19-2  VIOS’38/Toxandria JO19-1 3 - 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 21 MEI aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO7-1    Olympia’18 JO7-4 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen 

SJO Vianen V. HBV JO8-1   VIOS’38 JO8-1JM 08.45 uur 09.30 uur 
In Beers    rijden: Tren en Duuk 

VIOS’38 JO9-2JM    DSV JO9-2JM 09.30 uur 10.00 uur 
In Beugen 

Vitesse’08 JO11-2JM    Sambeek JO11-1 09.15 uur 10.00 uur 
In Beugen 

VIOS’38 JO13-1JM    Venhorst JO13-1JM 10.45 uur 11.30 uur 
In Beugen 

VIOS’38/Toxandria JO15-1   DSV JO15-2JM 12.15 uur 13.00 uur 
In Beugen 

Toxandria/VIOS’38 JO16-1   SV de Braak JO16-1 13.00 uur 14.00 uur 
In Rijkevoort 

VIOS’38/Toxandria JO17-1   ST Maasduinen JO17-1 13.15 uur 14.00 uur 
In Beugen 

VIOS’38/Toxandria JO19-1   UDI’19/CSU JO19-5 14.15 uur 15.00 uur 
In Beugen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 28 MEI aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO13-1JM    UDI’19/CSU JO13-5 10.45 uur 11.30 uur 
In Beugen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tini Fransen Mixtoernooi zaterdag 11 juni 2022 
(aansluitend jeugdkamp voor JO7 t/m JO13) 
Nadat dit “seizoenafsluitende toernooi” in de voorgaande twee jaren niet is door 
kunnen gaan, pakken we nu de draad weer op.  
 
Hiervoor nodigen we alle jeugdspelers, ouders van spelers, trainers en leiders uit. 
 
Programma: 
11.00 uur Alle spelers, vaders, moeders en leiders zijn aanwezig op 
                        sportpark De Slatert. 
11.25 uur Gezamenlijke warming-up. 
11.45 uur Aanvang wedstrijden. 

Tussendoor penalty’s schieten door ouders en alle spelers. 
16.30 uur Bekendmaking spelers van het jaar, prijsuitreiking en afsluiting seizoen 

2021-2022 
  
 
Spelers die verhinderd zijn (in principe is iedereen aanwezig), dienen zich zo 
spoedig mogelijk af te melden bij de leiders van het eigen team. Leiders/trainers 
die die dag echt niet aanwezig kunnen zijn, graag even doorgeven aan Frank 
Hubers. 
 
We gaan weer in 3 poules spelen. Een poule van oudste spelers/vaders, een poule 
van de middengroep spelers/ouders en een poule van jongste spelers/moeders. De 
definitieve indeling wordt ’s morgens op 11 juni bekend gemaakt. De JO7-spelers en 
hun ouders hebben een apart programma; dit start om 13.30 uur en duurt ongeveer 
tot 16.00 uur. 
 
Moeders en vaders die mee willen voetballen, graag even opgeven bij Patrick 
Beerkens, zodat we ongeveer weten hoeveel ouders er meespelen. Dit opgeven 
kan ook via patrick@grafipointboxmeer.nl of 06-22972876. 
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