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                Info aktie 

In verband met het coranavirus is besloten om de 

jaarlijkse INFO aktie te houden in september 

/oktober. 

Stichting Dorpsblad Info Beugen 

 
 
Di. 19-05-20 
Ma 01-06-20 Koningsschieten (2e pinksterdag) ‘Het Gilde’ 
Za 06-06-20 Tiny Fransentoernooi ‘Vios’38’ 
Za 06-06-20/Zo 07-06-20 jeugdkamp jongere jeugd. ‘Vios’38’ 
Za 20-06-20 Barbecue ‘Het Gilde’ 
Zo 28-06-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Zo 23-08-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Za 12-09-20 Ziekendag met mis in de kerk om 19u en koffie na in  
  MFC het Kruispunt ‘Zonnebloem’ 
Zo 12-09-20 Pepe's PubQuiz (MFC Het Kruispunt) 
Zo 20-09-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Wo 23-09-20 Ledenvergadering ‘Het Gilde’ 
Ma 28-09-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Vr 09-10-20 Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Za 10-10-20 Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Zo 11-10-20 Toneelvoorstelling 20.00u in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Ma 26-10-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Za 31-10-20 PodiumB - editie 10 ‘PodiumB / ’t Posthuis’ 
Vr 06-11-20 Jan Centen Bokaal ‘Het Gilde’ 
Ma 23-11-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Vr 11-12-20 Kerstviering in MFC het Kruispunt ‘Zonnebloem’ 
Ma 28-12-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
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IN MEMORIAM Marie Verdijk-Driessen 

Op maandag 4 mei hebben wij in onze parochiekerk afscheid 
genomen van Marie Verdijk-Driessen. 
Zij werd geboren op 28 oktober 1926 in de oude boerenfamillie 
Driessen, op de Hoenderberg te Cuijk.  
In 1953 trouwde Marie met Antoon Verdijk. Na enkele jaren aan 
de Hagelkruis gewoond te hebben, verhuisden ze naar de 
Beugense Maasstraat. Daar bouwden ze hun boerenbedrijf op. Ze 
kregen vier kinderen. Marie zorgde voor een warm nest voor haar 
kinderen. Naast haar taak als moeder en huisvrouw had ze ook 
haar werk ‘achter’ op de boerderij waar zij een belangrijke steun 
was voor Antoon. 
Marie was een hartelijke en charmante vrouw, energiek, met 
levenskracht en gevoel voor humor. Ze hield van het leven en in 
het bijzonder van het boerenleven. ’s Winters kon ze genieten van 
de ijspret. Ze zwierde graag met Antoon over het ijs. 
Op feestjes was ze op haar best. Als een echte ‘Dries’ sprak ze met 
iedereen en was altijd vol belangstelling voor wat iedereen bezig 
hield.  
Antoon en Marie kregen tien kleinkinderen. Daar was ze beretrots 
op. Ook afgelopen jaar was ze weer het stralende middelpunt bij 
het Kerstdiner waar alle kinderen, kleinkinderen en partners bij 
aanwezig waren. 
Tot op hoge leeftijd leidde Marie een actief, sociaal leven. Ze 
kwam graag bij de KVO waar ze intens kon genieten van de 
gemeenschappelijke diners. Samen zijn, samen leven en samen 
beleven was belangrijk voor haar. 
Marie bleef tot op hoge leeftijd fit en vitaal, haar 90ste verjaardag 
heeft ze nog uitbundig mogen vieren. Ze zou wel 110 kunnen 
worden, zo werd gedacht. Maar helaas raakte haar lichaam de 
laatste jaren langzaam op. Op 29 april heeft Marie haar leven uit 
handen gegeven. 
Het is heel fijn dat ze haar leven in haar eigen huisje aan de 
Beugense Maaststraat, bij haar zoon Joop en schoondochter 
Maria, heeft mogen afsluiten. 
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Zoveel bloemen, 
zoveel kaarten, 

zoveel warme woorden, 
zoveel belangstelling en 

zoveel troost. 
 

Hartelijk dank voor jullie blijk van medeleven na het overlijden van ons 
pap en man 

Frans “Kubbus” Fransen 
 

Vanwege deze omstandigheden is het voor ons onmogelijk jullie allen 
persoonlijk te bedanken, maar via deze weg willen we jullie alsnog 

bedanken voor alle steun. 
 

Lenie 
Aaron & Maressi 

Luc & Evelien 
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Historische beelden bij De Vilt 
 

Het comité Historische Beelden op de Vilt wil enkele silhouetbeelden 

op de Vilt plaatsen. Voor twee beelden is inmiddels een 

omgevingsvergunning aangevraagd.  

Om het project te verduidelijken is hieronder een impressie van het 

beeld van de Schaatser geplaatst. 

 

Dit beeld gaan we plaatsen op ’t Ham. Vanuit ’t Ham hebben in het 

verleden veel mensen uit Beugen en daarbuiten hun eerste schreden 

op het ijs gezet. 

Voor twee beelden zijn intussen bijna alle stappen gezet. Bij de 

gemeente Boxmeer is een omgevingsvergunning aangevraagd.                                        

Het tweede beeld is dat van de Turfsteker. Veel ouderen uit Beugen 

hebben nog van hun ouders gehoord dat er vroeger gedurende lange 

tijd turf is gestoken in de Vilt. Nadat de turf gestoken was, liet men 

deze drogen. Vervolgens kon deze gedroogde turf gebruikt worden als 

brandstof. Dat was goedkoop. 



 

11 

Even terug in de tijd. Nadat de meander (de Vilt) was afgesloten van 

de Maas is deze met veen dichtgegroeid. Rond achttienhonderd is 

men begonnen met het vervenen van de Vilt. Daardoor is de Vilt weer 

helemaal open water geworden. Ieder van ons kent de Moerbaan, de 

weg tussen de twee Vilten. De naam Moerbaan herinnert nog aan 

verleden. Moer is een ander woord voor veenbodem. De Moerbaan is 

oorspronkelijk gebruikt voor het afvoeren van de turf die aan de 

noordkant werd gestoken. Kortom wij denken dat het beeld van de 

Turfsteker een plaats verdient. Dit beeld komt te staan langs het 

Kerkepad, ten noorden van het houten bruggetje. 

Het comité Historische Beelden op de Vilt is al geruime tijd bezig met 

alle voorbereidende werkzaamheden. Dat was meer werk dan we 

oorspronkelijk hadden bedacht. We hebben regelmatig overleg gehad 

met het Brabants Landschap. De ontwerpen van de beelden zijn 

gereed. We weten welke praktische werkzaamheden weldra op ons 

afkomen. Veel vrijwilligers hebben hun hulp toegezegd. Uiteraard 

hebben we ook ruime aandacht besteed aan het verwerven van de 

benodigde middelen. De stichting BeTo is zo vriendelijk om onze 

gelden te beheren. Deze stichting heeft ook namens ons de 

omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd. 

We hopen dat de beelden deze zomer geplaatst kunnen worden. 

De Beelden zullen ons herinneren aan het verleden. Tevens zullen ze 

de Vilt (toeristisch) aantrekkelijker maken. 

Het comité Historische Beelden op de Vilt 
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Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei  

zijn wij OPEN van 17.00-20.00 uur. 

Op 1e en 2e Pinksterdag, zondag 31 mei 

en maandag 1 juni,   zijn wij OPEN van 

17.00-20.00 uur. 

Tot ziens in de cafetaria, fijne dagen maar vooral: blijf gezond. 

Frank en Anny 

 
 

HENGELSPORTVERENIGING 
 

"DE MAAS" Beugen 
 
Opgericht 8 Februari 1933 

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

www. Hsvdemaas.mijnhengelsportvereniging.nl 

 

 

 

Gevonden aan het viswater de Kleine Vilt een hengel. 
Ben jij hem verloren, neem dan contact op met Frans, tel. 362036. 
 
Tevens gratis af te halen voor onze jeugdvissertjes: 2 viskoffers, om 
op te zitten en spulletjes in op te bergen. 
 
Wil je lid worden? 
Jeugdleden tot/met 14 jaar betalen slechts 5 euro voor een 
visvergunning. 
Hiermee kun je ook in de Kleine Vilt en het Ambtenaren gat vissen. 
Vergunningen verkrijgbaar: Horlogekamp 4. 
Bel even van te voren. 
 
Meer informatie: www.hsvdemaas.mijnhengelsportvereniging. 

______________________________________________________ 
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Beste mantelzorgers in de gemeente Boxmeer, 

 

De coronacrisis is zeker voor u een extra zware tijd. Een aantal van u kan nu 

niet de zorg geven die u zou willen, omdat dit nu slechts op afstand kan. Als u 

wel kunt zorgen voor uw zieke partner, familie of vrienden is dat onder 

moeilijkere omstandigheden. De angst voor besmetting en om deze over te 

brengen, weegt bij u nog zwaarder. Ook zijn er mensen die u als 

mantelzorgers onder uw hoede heeft, die al een hele tijd niet meer naar de 

dagbesteding kunnen.  

Er is in deze tijd veel aandacht voor medewerkers in de zorg. Terecht krijgen 

zij veel aandacht, wordt er voor hen geapplaudisseerd en worden er bloemen 

gebracht naar ziekenhuizen. Onze helden worden ze genoemd. Zij moeten 

hun werk op dit moment onder hele zware omstandigheden doen en dat 

wordt gelukkig ook zeer gewaardeerd in de samenleving. Voor  mij zijn 

mantelzorgers ook zorgmedewerkers en daarmee helden!  

Bij het Centrum voor Mantelzorg Land van Cuijk staan in onze gemeente 

1173 mantelzorgers en 139 jonge mantelzorgers geregistreerd. Mantelzorger 

bent u vaak 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Soms wordt er iets 

georganiseerd voor mantelzorgers, om er even uit te zijn en even te kunnen 

ontspannen. Dat is allemaal een stuk lastiger op dit moment. We worden 

gevraagd thuis te blijven. Er is niet veel te doen ter ontspanning, terwijl u dat 

als mantelzorger juist zo hard nodig hebt. 

 

Het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk ondersteunt mantelzorgers ook in 

deze coronacrisis zo goed mogelijk. Met informatie, een luisterend oor en als 

wegwijzer naar andere instanties. Kijkt u eens op www.mantelzorglvc.nl of 

bel 0485-846739. 

 

Ik dank u allemaal heel erg hartelijk voor uw tomeloze inzet in deze moeilijke 

periode. 

Hou vol! Maak er het beste van en maak gebruik van de hulp die er is. 

 

Burgemeester Karel van Soest 



 

22 



 

23 



 

24 



 

25 

                                                                              
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Duurzamer door te lenen? In Boxmeer kan het! 
 

Steeds vaker kiezen particulieren en verenigingen voor 
energiebesparende maatregelen als zonnepanelen, die zij bekostigen 
via de duurzaamheidslening van de gemeente. Van deze lening is zo 
goed gebruik gemaakt dat de gemeenteraad besloten heeft om het 
budget voor de leningen aan te vullen met €500.000,-. 
 

Met een budget van €800.000,- is de duurzaamheidslening op 1 maart 
2019 van kracht gegaan om inwoners en verenigingen te ondersteunen 
bij duurzame aanpassingen aan de woning of het verenigingsgebouw. 
Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt, waardoor de gemeente 
dichter bij haar doel komt om energieneutraal te zijn. De aanvulling 
van €500.000 maakt het mogelijk om deze koers door te zetten, met 
nog meer inwoners en verenigingen die kiezen voor duurzame 
maatregelen. 
 

Wethouder Bouke de Bruin: “We zien dat veel inwoners deze lening 
benutten om zonnepanelen te installeren. Je produceert zo je eigen 
duurzame energie én verlaagt ook nog eens je energierekening. Dat is 
natuurlijk een win-winsituatie. Steeds vaker wordt de 
duurzaamheidslening ook ingezet voor isolatie, wat de CO2-uitstoot 
verlaagt én grote besparingskansen biedt. Zo bouw je mee aan een 
groene gemeente Boxmeer én pluk je de vruchten.” 
 
Kijk voor meer informatie op www.boxmeer.nl/duurzaamheidslening. 
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