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Zaterdag 4 juni 19.00 uur H. Mis en  

Maandag 6 juni 10.00 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; 
Cor en Jo Lamers; Tien Barten en overl. ouders Barten-Thijssen 
Acoliet 

4 juni: G. Verberk 
6 juni: ‘t Gilde 
Koor 4 juni: Maaslandsglorie 
 

Zaterdag 11 juni 19.00 uur H. Mis 

(11e Zondag door het jaar: Hoogfeest: Allerheiligste Drie-eenheid) 
Fam. Fransen-Gabriel; overl. fam. v. Benthum-Ebbers; overl. ouders: 
Jan en Riek v.d. Heuvel-v.d. Berg en Toon en Corrie Simons-Besouw 
Acoliet G. Hendriks 

Koor Cantamus Rijkevoort 
 

Zaterdag 18 juni 19.00 uur H. Mis 

(12e Zondag door het jaar: Hoogfeest: Sacramentsdag) 
Herman Kersten en Mina Groenen en overl. kinderen; Wim Thoonen 
en Drika Thoonen-Kusters 
Acoliet J. Lamers 

Koor Carminis 

MEDEDELING:                                                                                                         
Op 2e Pinksterdag begint de viering om 10.00 uur.                                       
Deze viering zal mede opgeluisterd worden door de leden van het 
Gilde Beugen. 
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Dankwoord afscheid Leo Slaats  

Bij deze willen wij graag, iedereen bedanken voor het medeleven voor 

en na het overlijden van mijn man en ons pap Leo Slaats. 

Wilmie, Trudie en Willem 

 

 

De papiercontainer staat er aanstaande vrijdag 3 juni     

ipv 2e Pinksterdag 6 juni 
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KBO, Molenwiekers en AVB leden 

Start zomerfietsen 

Nu het verenigingsseizoen weer teneinde is willen wij net als vele 
voorgaande jaren in de zomermaanden van juni, juli en augustus 
starten met fietsen. Wekelijks een andere route door de omgeving van 

Beugen. Bij goed weer start op alle woensdagen om stipt  
18.45 uur de fietstocht vanaf het Kerkplein in Beugen. 

Al vele jaren fietsten de leden van de AVB en de Volksdansgroep de 
Molenwiekers in de zomermaanden een afwisselend en gevarieerd 
ommetje door de omgeving. 
KBO leden zijn vanaf nu ook van harte welkom en kunnen zich zonder 
aanmelding aansluiten om mee te gaan. Eenieder die om 18.45 uur op 
het Kerkplein aanwezig is fietst mee.   
 
Voor vragen mag u contact opnemen met Joke Jacobs tel, 0485 361805 
 

Wij wensen u een gezellig samenzijn en veel fietsplezier toe.  

In verband met een bruiloft in de familie zijn 

wij op vrijdag 3 juni  GESLOTEN. 

Zaterdag 4 juni, Zondag 5 juni (1e Pinksterdag) 

en Maandag 6 juni (2e Pinksterdag ) OPEN van 

16.30-20.00 uur. 

 Tot ziens,  Frank en  Anny 

_________________________________________________________ 
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BOEKENMARKT BOEKENMARKT 

 

Binnenkort is het weer zover de jaarlijkse Beugense KBO boekenmarkt. Deze 

markt is tot in de verre omgeving bekend en trekt mensen uit de gehele re-

gio. 

De grote variatie in boeken en onderwerpen wordt weid en zijds geroemd. 

Inmiddels hebben we zeker 15000 boeken. 

Om maar eens iets te noemen, we hebben een aantal boeken van een van 

onze Brabantse schrijvers, Toon Kortooms. Maar we hebben ook een hele 

mooie boekenreeks over de geschiedenis van de luchtvaaart. 

Daarnaast hebben we natuurlijk ook Konsalik, Steel en Rowling enz.enz. Wij 

hebben al onze boeken gesorteerd op soort.  

Ook hebben we vele mooie stripboeken die voor een appel en een ei weg-

gaan. In een leuke ongedwongen sfeer, eventueel onder het genot van een 

kopje koffie kunt u enkele uren rond schumen. 

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 11 en zondag 12 juni. Beide dagen 

van 11.00 – 17.00 uur. We zijn zelfs op zaterdag van 19.00 – 22.00 uur geo-

pend. 

Dit alles vind plaats in het MFC, in het centrum van het altijd bruisende     

Beugen. Hebt u verder vragen mail dan even naar Henkroeffen@gmail.com. 
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Rabo ClubSupport gaat weer van start! 
 
Rabo ClubSupport is belangrijk voor de verenigingen van Beugen. 
Hierdoor krijgen clubs ondersteuning die ze goed kunnen gebruiken. 
 

 
 
Inschrijven: van 16 mei tot en met 14 juni 2021 kunnen clubs en 
verenigingen zich inschrijven. Clubs en verenigingen ontvangen vanzelf 
een uitnodiging, maar vergeet niet in te schrijven.  
 
Stemmen: van 5 tot en met 27 september 2022 kunnen leden van de 
Rabobank hun stem uitbrengen op hun favoriete club of vereniging. 
Laten we dat weer massaal doen! Op die manier krijgen we het meeste 
geld naar Beugen. Ben je nog geen lid? Regel dat dan nu. Dan kun je 
straks ook je stemmen uitbrengen en geld naar Beugen halen.  
 
Uitslag: vanaf 3 oktober horen alle clubs welke financiële 
ondersteuning ze krijgen uit Rabo ClubSupport.  
 
Laat deze kans niet liggen!  
Dorpsraad Beugen 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Busreis Hanzestad Doesburg 

Op woensdag 22 juni 2022 hebben we, na 2 jaar corona pauze, weer 

een busreis gepland en wel naar de prachtige Hanzestad Doesburg. 

Om 9.00 uur worden we door de bus van de Betuwe Express opge-

haald op het Kerkplein in Beugen waarna we rechtstreeks naar Does-

burg rijden. Hier worden we ontvangen in de Orangerie van 

Lunchroom La Fleur voor koffie/thee met boerenappelge-

bak                                                                                                    

Daarna worden we voor de deur opgehaald door de paardentram voor 

een rondrit van een uur door Doesburg. De trams zijn verwarmd en 

uitgerust met prettige zitplaatsen. Er is ruimte voor rolstoelen en rolla-

tors.                                                                                                                     

Na van deze rondrit te hebben genoten keren we terug in de Orangerie 

voor een heerlijke lunch met Doesburgse mosterdsoep, belegde 

broodjes en kroket. Koffie/thee of (karne)melk worden hierbij geser-

veerd. 

’s Middags lopen we 150 meter van de Orangerie naar de Doesburgse 

mosterd- en azijnfabriek. Hier krijgen we een rondleiding en uitleg over 

de befaamde en alom bekende Doesburgse mosterd. Na dit bezoek 

hebben we nog even vrijaf om rond te kijken of een terrasje te pakken 

voor we met de bus richting huiswaarts keren. 

Voordat we in Beugen terugkeren, rijden we eerst naar Restaurant De 

Zon in Overasselt waar we aan tafel gaan voor een goed verzorgd 3-

gangen diner.  Om ongeveer 20.00 uur arriveren we dan weer op het 

Kerkplein in Beugen. 
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De kosten voor deze prachtige busreis bedraagt voor KBO leden € 60,-- 

per persoon;  de kosten voor niet leden bedragen € 65,-- per persoon.                                                                                                                             

Zolang er plaats is in de bus is iedereen van harte welkom om mee te 

gaan met deze leuke reis.  De aanmeldingen worden op volgorde van 

binnenkomst behandeld.  

U kunt zich opgeven door het bedrag over te maken naar bankrekening  

NL47RABO 0107 103 796 t.n.v. KBO Beugen o.v.v. busreis                                           

Het overgemaakte bedrag is dus meteen uw aanmelding. 

Wij ontvangen het bedrag graag voor 15 juni op onze bankrekening. 
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                              Toneelvereniging Beugen 
 

 

 
 
 
 
De spelers van Toneelvereniging Beugen hebben op 20, 21 en 22 mei  
met veel plezier op drie verschillende locaties in Beugen de 
toneelstukken   “Blik op Eindig”, “Ben” en  “Praatpaal 614” opgevoerd.                                   
Het was een groot succes. 
Het publiek en de toneelspelers hebben genoten. 
Wij bedanken iedereen die heeft geholpen om deze voorstellingen 
mogelijk te maken. 
 
Speciale dank gaat uit naar de familie van den Heuvel,   familie de 
Vroome, en de molenaars van de Martinus Molen voor het 
beschikbaar stellen van hun locatie voor de toneeluitvoeringen. 
Ook gaat onze dank uit naar Sijmen en Noor van de Haartse Hoeve 
voor het beschikbaar stellen van het busje van de Haartse Hoeve om 
de bezoekers naar de locaties te brengen. 
 
Alle bezoekers bedankt voor uw belangstelling en tot  
de volgende voorstelling. 
 
 
Het bestuur van Toneelvereniging Beugen 
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Rondje Beugen 28 mei 2022 
 
Op uitnodiging en initiatief van de Dorpsraad in Beugen hebben ruim 40 
personen afgelopen zaterdag deelgenomen aan het Rondje Beugen. Als 
nieuwe inwoners van Beugen (van de afgelopen vijf jaar) mochten we 
op die manier kennis maken met het dorp. 
 
We werden gastvrij ontvangen en verwelkomd in MFC Het Kruispunt 
met een kopje koffie of thee waarna Paul Hendriks en Giel Ermers ons 
informeerden over Beugen. Wat geschiedenis over het dorp waar wij in 
de afgelopen jaren zijn komen wonen en informatie over verenigingen 
en activiteiten. 
 
Daarna op de fiets een echt rondje door het dorp maken. Eerst langs 
Cornerstone en toen even stil staan bij Oorlogsmonument Pinpoint. 
Langs het tennisveld naar het Jeugdhuus en daar ook echt naar binnen. 
Je komt er vaak langs, maar even binnen kijken was toch wel speciaal. 
Fijn bijvoorbeeld om te vernemen dat je gewoon gebruik mag maken 
van de faciliteiten buiten, zoals het pannaveld en het 
beachvolleybalveld of de jeu-de-boulebaan. 
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Een korte uitleg bij het Gilde Kapelleke en 
daarna naar de molen. Vrijwillige molenaar 
Marco leidde ons rond in en om de molen en 
als laatste een bezoekje aan de kerk. Zelfs tot 
op het koor zijn we geweest. 

 
De afsluiting van deze 
informatieve en 
gezellige middag was 
in Het Posthuis waar 
Paul en Giel ons nog 
vragen stelden over 
Beugen in een quizvorm. Vragen die, zoals Paul zelf zei, door de 
rasechte Beugenaren nog best moeilijk te beantwoorden waren. 
 
Een drie uur durend Rondje Beugen. De belangstelling met 40 relatief 
nieuwe inwoners van het dorp overtrof de verwachtingen en het was 
een fijn en informatief rondje. Bedankt Dorpsraad en het is zeker voor 
herhaling vatbaar. Je leert het dorp én elkaar zo een beetje beter 
kennen. 
 
Namens de deelnemers, Tiny School 
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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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Lange Heggen, Startwijk, Werveld, Haart en Brouwerstraat. 

Deze vroegere buitengebieden geven Beugen tegenwoordig kleur en 

aanzien. In mijn jeugd waren deze gebieden nog allemaal zandpaadjes. 

Op de lagere school kwamen klasgenootjes vanuit de genoemde 

straten met de fiets naar school. In de ogen van de dorpskinderen 

leefden die jongens mijlenver weg. Al gauw kochten stedelingen 

boerderijen op de haart op. In de zestiger jaren vestigden zich er hoog 

opgeleide stedelingen die de drukte  en de roerigheid van de stad 

wilden ontvluchten. Frank en vrij leven op het platteland was hun 

motto. Een modetrend die voor het hele land gold. De straten rondom 

ons dorp werden een voor een geasfalteerd. Er kwam straatverlichting 

en ineens was het prachtig wonen buiten het dorp. Vrijheid en ruimte 

waren de toverwoorden voor idyllisch wonen. Ook de Hoge en Lage 

Startwijk stonden niet stil. “Beetenstee” op de boerderijgevel herkent 

iedereen wel. Beugen kreeg nieuwe gezichten. Buiten de autochtone 

Beugenaren doken er bij dorpsaktiviteiten vreemde namen op. Met 

hen kreeg het Beugens buitengebied niet alleen een ander gezicht 

maar ook een ruimere blik die vaak verder reikte dan de ietwat 

“bekrompen” dorpsgedachte. Kortom toendertijd veel positieve 

ontwikkelingen in onze kleine gemeenschap. In de decennia daarna 

werd Beugen zuid ontwikkeld. De jeugd kon zich huisvesten en ons 

dorp profiteerde daarvan. De laatste jaren zijn de Brouwerstraat en de 

Lange Heggen doorontwikkeld . De Lange Heggen herbergt tal van 

schitterende woningen. Jeugdigen bouwen daar naar eigen inzicht. De 

straat is inmiddels bijna volgebouwd. En laten we eerlijk zijn; een echt  

 

Buiten de dorpskern  
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visitekaartje voor ons dorp. In de verlengde Brouwerstraat verrijzen 

mooie villa’s. Gebouwd volgens de modernste normen en 

energieneutraal met uitzicht op natuurgebied de Vilt. Wat wil je nog 

meer? Een moderne uitstraling van wat vroeger een vergeten zandpad 

was. En Beugen ontwikkeld zich door. Een nieuw bouwplan in Beugen 

zuid ligt al op de tekentafel. Ons dorp profileert zich anno 2022 als een 

veilige, aangename en mooie plek om te wonen. 

Laten we er met z’n allen trots op zijn!!   
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Inloopbijeenkomst prostaatkanker 
 

Vrijdag 3 juni van 14.00 tot 16.00 uur organiseert Maasziekenhuis 
Pantein samen met de ProstaatKankerStichting een inloopbijeenkomst 
voor mannen met prostaatkanker en hun naasten. 
 

 De ProstaatKankerStichting is een patiëntenorganisatie door en voor 
mannen met prostaatkanker. Tijdens de bijeenkomst gaat het vooral 
om het contact met lotgenoten. Het delen van ervaringen geeft vaak 
veel herkenning en erkenning, ook voor de naasten. Het thema deze 
bijeenkomst is ‘Mijn PSA loopt op na de behandeling, wat nu?’ 

 

 De bijeenkomst vindt plaats in het Maasziekenhuis en is gratis toegan-
kelijk. Aanmelden is niet nodig. 

Whiteboards voor kinderen Maasziekenhuis 
 
Boxmeer- Wanneer kinderen zijn opgenomen in het Maasziekenhuis is 
het belangrijk dat ze duidelijkheid en een houvast hebben. 
Overzichtelijke whiteboards, dagplanners met zinvolle informatie, 
kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren. De Vrienden van het 
Maasziekenhuis schonken zeventien whiteboards, voor elk bed één, 
aan de Kinderafdeling.  



 

25 

 

 

Vocala niveau 5.2 (bijna) kampioen! 

 

De spelers van niveau 5.2 (voorjaar 2022) hebben het afgelopen half-

jaar ontzettend goed gedaan. Als Vocala zijn wij erg trots op deze mei-

den, in onze ogen zijn jullie kampioen!  

De gehele competitie hebben zij mee gespeeld om de titel. Helaas door 

corona werd de competitie niet volledig gespeeld en konden ze dus 

net geen kampioen worden. Met 44 punten in 16 wedstrijden heeft dit 

team een knappe prestatie neergezet!  

Roxanne, Janske, Jip en Hanna goed gedaan en op naar nog zo’n mooi 

seizoen volgend jaar! 

Lijkt volleybal jou ook leuk of is het misschien iets voor uw zoon of 

dochter? Neem gerust contact met ons op (mini-tc@vocala.nl) voor de 

trainingstijden en mogelijkheden. 
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UITSLAGEN ZATERDAG 21 en 28 MEI 
VIOS’38 JO7-1    Vianen Vooruit HBV JO7-1   4 - 1 

SJO Vianen V. HBV JO8-1   VIOS’38 JO8-1JM   9 - 2 

VIOS’38 JO9-2JM    DSV JO9-2JM   4 - 4 

VIOS’38 O11-2JM    Sambeek JO11-1   1 - 4 

VIOS’38 JO13-1JM    Venhorst JO13-1JM   7 - 1 

VIOS’38/Toxandria JO15-1   DSV JO15-2JM   8 - 0 

Toxandria/VIOS’38 JO16-1   SV de Braak JO16-1   1 - 6 

VIOS’38/Toxandria JO17-1   ST Maasduinen JO17-1   3 - 2 KAMPIOEN! 

VIOS’38/Toxandria JO19-1   UDI’19/CSU JO19-5 14 - 1 

VIOS’38 JO13-1JM    UDI’19/CSU JO13-5   8 - 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 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 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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