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Di. 31-05-20 
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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OPENSTELLING KERK BEUGEN 

Door het coronavirus zijn onze kerkdeuren vanaf 15 maart dicht 

moeten blijven. Na een bizarre tijd met allerlei maatregelen waar we 

ons een half jaar geleden nog geen voorstelling van hadden kunnen 

maken, zoeken we naar manieren om toch weer wat activiteiten op te 

pakken. De horeca, de scholen, de kappers en ook de kerken openen 

hun deuren weer. 

Overal met aanpassingen op het gebied van hygiëne en veiligheid.  

Ook in Beugen gaan we de kerkdeuren openen om in de weekenden 

weer samen te komen voor de vieringen. In verband met de 

voorbereidingen is het voornemen om in Beugen miv 1 juli de 

zaterdagvieringen op te pakken. Dan mogen er maximaal 100 

personen in de kerk aanwezig zijn.  

De regels die we in acht moeten nemen zullen we in de volgende Info 

nog precies op een rijtje zetten maar u moet rekening houden met het 

desinfecteren van de handen, met de afstand van 1,5 meter tussen alle 

bezoekers, met aanpassingen rondom collecte en communie. Er zal 

geen koor mogen zingen en ook samenzang zal voorlopig niet mogen. 

Gelukkig hebben we andere manieren om de vieringen sfeervol te 

omlijsten met muziek.  

In de volgende editie van de Info informeren we u verder.. 

Deelparochieraad Beugen 
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Vanaf 2 juni gelden weer de normale 

openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag: 17.00-22.00 uur 

Zaterdag en zondag: 16.00-21.00 uur 

Tot ziens in de cafetaria,  

Frank en Anny 
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Lambert Essers 50 jaar lid van het gilde 
 

Lambert Essers is op 32-jarige leeftijd lid geworden van het                  
St. Antonius-, St. Sebastianus- en H.Sacramentsgilde van Beugen.       
Dit was op 1-1-1970 en is dus al  50 jaar lid. Hij is een gildebroeder in 
hart en nieren en een echte vendelier. Tot op de dag van vandaag doet 
hij nog steeds mee aan de wedstrijden op de gildedagen en de 
federatiedagen. Zo is hij vorig jaar op 80-jarige leeftijd nog Brabants 
kampioen geworden in de vaandelklasse met acrobatiek boven de 50 
jaar. Een geweldige prestatie.  

 
Ook heeft hij al heel veel vendeliers opgeleid en is hij nog steeds 
vendelinstructeur. Daarnaast heeft hij ook veel voor onze 
kiencommissie gedaan.  
En omdat hij een hele periode deel uit heeft gemaakt van het bestuur, 
is hij tot ere-bestuurslid benoemd van ons gilde. 
Verder is Lambert in 1975 ook nog prins Carnaval geweest, is hij 
benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau en heeft hij de 
Boxmeerse Bronzen Bok mogen ontvangen. 
 

René Zelten Secretaris Gilde Beugen 
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Theo Hesen stuurde een foto in waaruit blijkt dat de ooievaars niet 2 

maar 3 ooievaarsjongen hebben. 

Na een aantal dagen observeren kan ik jullie melden dat vandaag,        

27 mei, er nog steeds drie jonge ooievaars in leven zijn en verzorgd 

worden. Top ouders ons ooievaarspaar. Aldus Theo 
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 Beste Beugenaar, 

Het valt niet mee om in deze tijd veel thuis te zijn en daarom willen wij 

u graag laten weten dat er aan u gedacht wordt.  

Vandaag is de dag, 

hij komt maar één keer, 

Morgen dan is het 

vandaag al niet meer. 

Niet zeuren, geniet 

van het leven, het mag 

maar doe het vandaag, 

want vandaag is de dag. 

Toon Hermans 
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Woordzoeker 

In onderstaand diagram staan woorden van links naar rechts, van 
rechts naar links, van boven naar beneden, van beneden naar boven 
en diagonaal in alle richtingen verborgen. De letters mogen vaker 
gebruikt worden. De overgebleven letters vormen een trefwoord. 
 

 

 

Oplossing: 
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Kleurplaat Sociom 
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Contact 

Dit bericht is gemaakt door stagiaires en medewerkers van 

gebiedsteam Boxmeer. Mocht u verlegen zitten om een boodschap of 

hebt u een vraag, neem dan gerust contact op met Diny Kuppen of 

Dette Koenders, via Sociom. 

Telefoonnummer: 0485-700500                                                                   

E-mail: dettekoenders@sociom.nl of dinykuppen@sociom.nl                                                      

Voor andere informatie, hulpvragen- of aanbod kunt u ook een kijkje 

nemen op het digitale dorpsplein OnsThuus via de website 

www.onsthuus.nl. 

                                               info@sociom.nl 

                                       www.sociom.nl 
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