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Di. 01-06-21 
Zo t/m Zo 27-06-21 
  10 Jarig Jubileum Museum van Alle Tijden ‘A.Verdijk’ 
Do 03-06-21 “Een weg naar gezondheid van lichaam en ziel” 20.30u 
Vr 11-06-21 Doldwaze bingo avond 18.30-21.00 ‘De Vêrkeskop’ 
Zo 13-06-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Za 19-06-21 Rijdende receptie door Beugen ‘De Vêrkeskop’ 
Zo 03-07-21 Zomercarnaval voor de jeugd ‘De Vêrkeskop’ 
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 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; Jan Cremers 

Acoliet 

G. Verberk 

 

Zaterdag 12 juni 19.00 uur H. Mis  

(11e Zondag door het jaar) 

Fam. Fransen-Gabriel; mndged. Riek Linssen; pastoor v.d. Steen; Jan 

Cremers 

Acoliet 

G. Hendriks 

 
Zaterdag 19 juni 19.00 uur H. Mis  

(12e Zondag door het jaar) 

Fam. Brienen-Jilesen; Herman Kersten, Mina Groenen en overl. 

kinderen; Jan Cremers 

Acoliet 

J. Lamers 
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Volksdansgroep  de Molenwiekers 
 

Hallo dames, 
 
Na een lange rust van volksdansen, i.v.m. corona, gaan we nu in de 
zomermaanden gezellig een rondje fietsen (juni – juli – augustus). 
Als er dames zijn die graag mee willen, van harte welkom. Je hoeft 
geen lid te zijn van het volksdansen. Bij slecht weer gaat fietsen niet 
door. 
We willen elke week op de woensdagavond fietsen vanaf 2 juni a.s. 
vertrek om 18.45 uur bij de kerk (graag op tijd). Voor informatie kun je 
bellen bij een van de leidsters: 
Jo Jacobs, tel.: 0485 – 361805 of Doortje Graat,  tel.: 0485 – 362377 
 
Graag tot dan? 
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‘Even minderen voor een ander’ 
 
Onder dat motto hebben we in Beugen tijdens de Vastenperiode aan-
dacht gevraagd voor een project in Papoea Nieuw Guinea. Het doel 
was om geld in te zamelen voor de aanschaf van een watertank bij een 
schoolgebouw. De watertank vangt regenwater op zodat ook in droge 
periodes de leerlingen toegang hebben tot schoon en veilig water. Een 
duurzaam initiatief dat de leefbaarheid en de hygiëne voor de kinderen 
verbetert.  
 
Dit jaar hebben we een prachtig bedrag verzameld omdat er ook giraal 
en digitaal veel geld is overgemaakt, in totaal €1350,-.  Mede dankzij 
de onverwachte financiële bijdrage van 2 parochies uit Amsterdam en 
een donatie van Vastenactie zelf zal Vastenactie €3653,- kunnen over-
maken.  

Omdat dit meer is dan verwacht, gaan we in gesprek met onze con-
tactpersonen in Papoea Nieuw Guinea. We willen kijken of er voor de 
jongeren die op deze school een vakopleiding volgen, een speciale in-
vestering kan worden gedaan. Zo werken we samen aan hun toekomst. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Tenkyu  

MOV werkgroep en actiegroep Papoea Nieuw Guinea 
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Doldwaze bingo avond! 
Jij komt toch ook?? 

(Je mag gratis meedoen ) 

Wanneer: 11 juni 2021 

Waar: ’t Jeugdhuus 

Hoe laat: 18.30-21.00uur 

Trek je wel jouw zomerse kleding aan? 

Want deze avond heeft een zomers tintje! 

Tot dan!! 

 En u bent er toch ook bij?!? 

Zaterdagmiddag 19 juni: Jeugdraad on Tour 
De jeugdraad en dansgarde doen een rijdende 

receptie door Beugen. Route volgt nog! 
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Gevraagd: Buurtbuschauffeurs 

Wie zou, als vrijwilliger,  ongeveer 4 uurtjes 

per week één van de buurtbussen willen 

rijden ? Het betreft de route van het Maas-

ziekenhuis via Sambeek naar Venray. 

Wil je meer informatie? Bel dan naar Henk Roeffen tel. 06 57344320. 
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Nieuw logo gemeente Land van Cuijk onthuld 
 

Op donderdag 27 mei hebben burgemeester Antoine Walraven (Mill 
en Sint Hubert) en wethouder Bouke de Bruin (Boxmeer) – beiden lid 
van de stuurgroep en verantwoordelijk voor de huisstijl – via een 
livestream het nieuwe logo voor de gemeente Land van Cuijk gepre-
senteerd. Het nieuwe logo is ontwikkeld door Di-visie, een branding 
studio uit Cuijk.  

 
 
Logo en huisstijl 
Zodra de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint 
Anthonis op 1 januari 2022 gezamenlijk verder gaan als de gemeente 
Land van Cuijk, zullen zij dit dus doen in een geheel ‘nieuw jasje’, 
waaronder dit nieuwe logo. 
De stuurgroep Land van Cuijk, het orgaan dat de fusie voorbereidt, 
vindt het belangrijk om voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk een 
geheel eigen logo en huisstijl te hebben waarin de kernwaarden en de 
kwaliteiten van de nieuwe gemeente tot uiting komen. Een huisstijl 
zoals hier bedoeld, is op te vatten als de visuele identiteit van de nieu-
we gemeente die tot uiting komt op allerlei huisstijldragers zoals brief-
papier, wagenpark, vlaggen, brochures en relatiegeschenken. De huis-
stijl wordt gevormd door onder andere een logo, maar ook door kleur, 
typografie (lettertype), vormentaal en fotografiestijl.  
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Bijna kwart miljoen euro van LVCNET voor clubs 
 

117 verenigingen mogen samen bijna een kwart miljoen euro bijschrijven op hun 

bankrekening. Ze hebben dat verdiend door in 2016 mee te doen aan de 

Clubkasactie van LVCNET. Hieronder waren ook verschillende verenigingen uit 

Beugen. Zij konden sponsorgeld verdienen door leden en supporters te helpen 

bij de overstap naar glasvezel. Voor 117 verenigingen pakt dat goed uit. Zij vullen 

komend jaar hun kas met bedragen tussen de 140 en de 11.000 euro!  

 

De verenigingen werden destijds ingezet om glasvezel te promoten in hun dorp. 

In ruil daarvoor kregen zouden ze voor elk gezin dat overstapt en de club 

nomineert een bedrag krijgen. Dit bedrag zou uitbetaald worden als het netwerk 

klaar is. Door de corona pandemie is de uitreiking verschillende keren uitgesteld.  

 

Uitbetaling 30 mei 2021 

De deelnemende clubs waren uitgenodigd om op 30 mei jl. hun cheque in 

ontvangst te nemen. Dit gebeurde geheel coronaproof in een drive-thru in Haps. 

Voor elke aangebrachte aanmelding wordt uiteindelijk € 12 uitbetaald. De 

redactie van De Info weet niet welke Beugense clubs er allemaal hebben 

meegedaan. Muziekvereniging Were Di ontving 789 euro en het gilde kreeg ook 

ruim 700 euro. 
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Processie met kunstenaars door Beugen 
 

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Museum van Alle 

Tijden werd op zondag 23 mei een processie gehouden door Beugen. 

In een stoet vertrokken de kunstenaars vanaf het museum. Het geheel 

was georganiseerd door Ans Verdijk. 

 

Met kleurige jasjes, maskers en vaantjes trok de processie door het 

dorp. De stoet ging eerst langs het kerkhof met een bezoek aan het 

graf van de vader van Ans, Jan Verdijk, en pastoor Van der Steen. 

Daarna ging de processie naar de school waar een gedicht werd 

voorgedragen over Angela Merici, de beschermheilige van het 

onderwijs en het Museum van Alle Tijden. “De onderwijskrachten 

wilden we hierbij in de picture zetten” vertelde Ans Verdijk. Daarna 

ging de stoet weet terug naar het museum. 
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Volleybal snuffelstage voor basisschoolkinderen 
 

Wil je zelf ervaren hoe leuk volleybal voor jouw kind kan zijn? Kom 

dan naar een training van de mini’s. 

 

De kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar spelen op een klein volley-

balveld 4 tegen 4. Het begint met vangen en gooien van de bal. En in 

zes jaar tijd leren ze spelenderwijs echt volleyballen. De kinderen mo-

gen vier keer gratis meetrainen en zo ervaren of dat ze volleyballen 

leuk vinden. De training zijn op donderdagmiddag en/of zaterdagmor-

gen. De trainingen worden verzorgt door professionele trainers met 

een gedegen trainersopleiding. De eerste training start op vrijdag 21 

mei.  

 

Laat je kind lekker sporten en meld je hem of haar aan voor de Snuffel-

stage. Stuur een e-mail naar mini-tc@vocala.nl. Vermeld daarbij de 

naam en leeftijd van uw kind. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
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