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Di. 15-06-21 
 
t/m Zo 27-06-21    10 Jarig Jubileum Museum van Alle Tijden ‘A.Verdijk’ 
Za 19-06-21 Rijdende receptie door Beugen ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 02 t/m 04-07-21 
   Kermis Beugen (onder voorbehoud) ‘Kermiscommissie’ 
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 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 

 

Zaterdag 26 juni 19.00 uur H. Mis  

(13e Zondag door het jaar) 

Erfjrgt. Piet v. Lanen en Lina v. Lanen-Lange; 1e mndged. Jan Cremers 

Acoliet W. Schaminee 

 

Zaterdag 3 juli 19.00 uur H. Mis  

(14e Zondag door het jaar) 

Gebr. v. Dommelen en overl. fam. 
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HENGELSPORTVERENIGING 
 

"DE MAAS" Beugen 
 
   Opgericht 8 Februari 1933 

   Aangesloten Sportvisserij Nederland 

 

 

Secr.: Dorpstraat 41a 5835AG 

                           
Uitnodiging jaarvergadering Dinsdag 22 Juni 2021, 
Aanvang: 19.30 uur. (einde en sluiting MFC om 22.00 uur)( 
In MFC het Kruispunt te Beugen. 
In MFC het Kruispunt wordt rekening gehouden met de afspraken 
omtrent het coronaprotocol. 
 
Het bestuur 
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Doldwaze Bingoavond 
 

Vrijdag 11 juni was het dan zover, de 
start van het zomercarnaval voor de 
jeugd bij ’t Jeugdhuus in Beugen. Onder 
begeleiding van Jeugdprins Sil, 
Jeugdprinses Daniëlle en de raad zijn we 
met de zomerse temperaturen goed 
begonnen.  
De doldwaze bingo begon met een bingo ronde eendjes vissen waarbij Mille 
Verdijk meerdere keren bingo had, maar we moeten streng zijn en de prijzen 
eerlijk verdelen. Een spannende ronde waar bij uiteindelijk Mille Verdijk, Elke 
Brienen en Vince Derks met de prijzen ervan door gingen. 
De 2e ronde speelden we ijsjes bingo, ook hier was het een verhitte strijd en 
na een valse bingo tussendoor gingen de prijzen naar Femke Peters, Sara 
Kahlert en Ole Goossens. 
Tussen de bingorondes door konden we genieten van de mooie dansen van 
onze eigen dansgardes. Zowel de minioren als de junioren lieten zien dat er 
de afgelopen maanden hard getraind was! 
 
Iedereen bedankt voor de gezellige avond en wij hopen jullie allemaal te zien 
bij de rijdende receptie op 19 juni en de jeugdmiddag op 3 juli. 
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 Opzet huiskamerproject in het Kruispunt Beugen 

De werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn Beugen heeft het voornemen in 

het Kruispunt een laagdrempelige ‘huiskamer’ te starten.                                                    

Omdat senioren langer thuis blijven wonen en door verdere vergrijzing 

en individualisering is een sociaal ontmoetingspunt wenselijk. 

Daarnaast zijn er ook jongere inwoners die behoefte hebben aan 

sociaal contact. Een huiskamer geeft inwoners een extra mogelijkheid 

elkaar te ontmoeten.  

Voor wie? 

De huiskamer is vooral bedoeld voor inwoners, die vanwege een 

of andere reden behoefte hebben aan gezelligheid en sociaal 

contact, onder het genot van een kopje koffie of thee. U wordt 

ontvangen door een gastheer-gastvrouw. Er is ook gelegenheid 

om de krant te lezen, een spelletje te doen. U kunt het zien als een 

gezellige inloop waar je mensen ontmoet. De huiskamer is een 

aantal dagdelen per week open en er gebruik van maken is gratis. 

Organisatie 

Er wordt samengewerkt met bestaande verenigingen zoals de 

KBO, Zonnebloem, de Hulpdienst en de SWOGB. Het project wordt  

gesteund door de dorpsraad Beugen.  

Voor de inrichting van de huiskamer zorgen we samen met de 

inwoners van Beugen.  

De financiering; huur ruimte, koffie/thee, spel- en leesmaterialen 

neemt Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB ) 

voor haar rekening.                                                                  



 

11 

Hoe verder?  

Om te starten en het project voor te bereiden zijn we op zoek naar 

vrijwilligers. De start van de huiskamer is mogelijk nadat er 

vrijwilligers gevonden zijn. We zijn op zoek naar: 

1. Een ‘kartrekker’. Een enthousiaste vrijwilliger die samen met 

de genoemde verenigingen dit project verder gestalte kan 

geven. Die openstaat voor initiatieven, aanspreekpunt is en 

samen met andere vrijwilligers het beheer voor haar/zijn 

rekening neemt.     

2. Gastvrouwen en gastheren, die zorgzaam en behulpzaam zijn. 

Mensen stimuleren tot een gezellige babbel, de huiskamer 

gereed maken vooraf en opruimen achteraf, het kopje koffie 

schenken etc.    

Voelt u zich aangesproken om samen met andere enthousiaste 

dorpsgenoten dit huiskamerproject op te zetten of hebt u nog 

suggesties?                                                                                                      

Neem dan contact op met:                                                                     

Rob Verwaaijen    verwaaijen001@kpnmail.nl    lid van de 

werkgroep.                                   

Alleen samen kunnen we er een geslaagd project van maken.  
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Bouwteam Beugen is aan de  
slag met het KernenCV  

'Helder omschrijven waar wij ons als dorp op willen focussen!’  
 
Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe gemeente Land van Cuijk een feit. 33 
sterke kernen, samen 1 nieuwe gemeente. Waar staan deze kernen 
voor? Waar zijn ze trots op en wat zou misschien beter kunnen? Waar 
willen ze samen met de nieuwe gemeente aan gaan bouwen? En hoe 
dan? 
 
Daar denken inwoners zelf over na. Iedere kern heeft hiervoor een 
eigen Bouwteam met daarin zo’n 6 tot 16 inwoners. Beugen heeft een 
van de grootste teams: 16 deelnemers. Hier een deel van het interview 
met de voorzitter van het bouwteam, zoals dat ook in de krant en op 
de website "ons Land van Cuijk" heeft gestaan.  
 
Wie zitten er in het Beugense bouwteam? 
“Toen we als dorpsraad Beugen de vraag kregen om een ‘bouwteam’ 
samen te stellen kwamen we al snel tot een longlist van zo’n 30 
dorpsgenoten. Daarbij keken we naar een goede balans; qua leeftijd, 
ondernemers, mensen actief in het verenigingsleven en juist niet, 
nieuwe gezichten, oude bekenden…… Maar allemaal mensen waarvan 
we denken dat de leefbaarheid in ons dorp belangrijk vinden. Zoals het 
vaak gaat in ons dorp zeiden bijna alle mensen die we benaderden 
meteen ‘tuurlijk, gaan we doen’. Zo hebben we een mooie club bij 
elkaar weten te brengen, een dwarsdoorsnede van het dorp.“ De 
foto's staan op de volgende pagina.  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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19 mei hadden jullie de eerste sessie. Wat viel op? 
“Ik vond het vooral mooi om te zien dat iedereen zo trots op Beugen is. 
We raakten niet uitgesproken over de sterke punten en hadden 
allemaal zo een lijstje paraat. Kippenvel! Je eigen leefomgeving lijkt 
soms zo vanzelfsprekend maar als het dan zo de revue passeert dan 
besef je wel ‘We hebben het goed voor elkaar’.” 
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Noem dan eens iets ‘typisch Beugen’? 
“De ligging is prachtig, vlakbij natuurgebieden als De Vilt en De 
Maasheggen maar ook goed bereikbaar aan de A77 en vlakbij 
Nijmegen en Duitsland. En met alle winkels en andere faciliteiten van 
Boxmeer binnen handbereik. Het meest trots zijn we echter op de 
levendigheid en saamhorigheid. Er hoeft maar iemand een idee te 
hebben en een paar appjes zijn genoeg om het dan van de grond te 
krijgen. Iedereen staat klaar om te helpen.” 
 
Op 16 juni hebben jullie een volgende sessie. Die gaat vooral over 
waar jullie als dorp de focus op willen leggen. Kun je een schot voor 
de boeg geven? 
“We hebben het hier al kort over gehad en kwamen al tot de conclusie 
dat veel van onze aandachtspunten te maken hebben met wonen en 
woningbouw, en vooral het tekort hier aan voor bijvoorbeeld starters 
en senioren. Maar ook de zorgen die we hebben voor bijvoorbeeld 
bestuursfuncties, die lastig in te vullen zijn de laatste jaren. In een 
volgende sessie gaan we dit wat concreter maken en kijken hoe we 
hier voor ons dorp in ons KernenCV een focuspunt voor de toekomst 
voor kunnen maken.” 
 
Wat is de toegevoegde waarde van het Bouwteam? 
Nadenken over de toekomst van je dorp is altijd belangrijk. Net als de 
vraag wat je zelf kunt oppakken en waar en hoe en of je de gemeente 
daarbij nodig hebt. Dus los van de nieuwe gemeente Land van Cuijk 
doen wij dit als dorp regelmatig en blijven we dat ook doen!” 
 
Het bouwteam volgen? Er is voor alle dorpen in de nieuwe gemeente 
een webpagina "ons.landvancuijk.nl" waar de uitkomsten van de 
bouwteams de komende weken gepubliceerd worden. Zie 
https://ons.landvancuijk.nl/uw+dorpwijk/beugen/default.aspx 
 
Vragen? Stel ze gerust aan ons!  
Dorpsraad Beugen 
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Gezocht: 
 

Lieve mensen die liefst in Beugen bij hen in huis, een tijdelijk 
logeeradres zouden willen zijn, maar waar er geen andere huisdieren 
aanwezig zijn. Graag wel ervaring met honden. 
We, Niek en ik, zijn ruim een half jaar geleden in Beugen komen wonen 
en het is hier heerlijk. We voelen ons op onze plek. 
We zijn op zoek naar een adres waar lieve rustige mensen het gezellig 
en leuk vinden om onze shih tzu Boomer van bijna 9 jaar af en toe 
eens, in overleg, een weekendje en in de zomervakantie op te vangen. 
Guusje (teefje) heeft een traumatische ervaring met het asiel 
opgedaan waar wij haar 1,5 jaar geleden uit geadopteerd hebben. We 
zijn heel blij met Guusje. 
We willen het haar daarom niet aandoen haar bij andere dieren in een 
opvang te brengen. Ook al is het voor tijdelijke opvang. Guusje is een 
mooi lief en gevoelig hondje wat in huis graag bij de mens in de buurt 
is. Ze is gemakkelijk, slaapt wel veel maar is ook waaks. 
Geduld is het toverwoord bij haar. 
Ze moet je even leren kennen maar als ze je vertrouwd is ze super lief 
en zou graag even op schoot liggen. 
Wel moet ze buiten kort aan de lijn op het moment wanneer ze andere 
honden tegenkomt, hoort blaffen of passeert. 
Ze is dan, uit angst geboren, altijd in standje aanvallend blaffen. 
Maar het is minder heftig dan het misschien nu overkomt, ze is ook 
maar 7kg. 
Vele kleine hondjes denken dat ze heel wat mans zijn.  
Wie zou het een welkome aanvulling vinden in hun leven, om af en toe 
een oppas hondje in huis te hebben. 
Er moet een klik zijn natuurlijk, maar dat vinden we wel uit. 
Bij interesse graag een e-mail berichtje en we kijken of we een goed 
gevoel krijgen met zijn allen. 
 

Groetjes Rosan. 
E-mailadres: 
niekenrosan@gmail.com 
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C o m m u n ic a t i e ,  R a a d h u is p l e i n  1 ,  P o s tb u s  4 5 0 ,  5 8 3 0  A L  B o x m eer  t e l  ( 0 4 8 5 )  5 8 5 9 1 1 .  

 

Duurzaamheidslening wegens succes opnieuw verlengd! 

 
Wegens groot succes vult de gemeente Boxmeer voor de tweede 
keer het krediet voor de duurzaamheidslening aan. Op 27 mei jl. 
heeft de gemeenteraad hier maar liefst € 700.000 aan toegevoegd. 
Een duurzaamheidslening biedt woningeigenaren en huurders de 
mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen. Dit geld 
gebruiken ze om duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning te 
treffen en zo de energierekening te verlagen en wooncomfort te 
verhogen. 
 
Sinds de invoer maken inwoners dankbaar gebruik van de  
duurzaamheidslening voor allerlei doeltreffende maatregelen: isolatie, 
groen dak en groene muur, ledverlichting, warmtepomp en 
zonnepanelen De lening is een aantrekkelijke manier om het 
energieverbruik te verlagen en daarmee natuurlijk ook de 
energierekening. Alle gebruikers van de lening zijn het eens: energie 
besparen is altijd een goed idee. Zo draagt iedereen een steentje bij en 
plukt iedereen ook nog eens de financiële vruchten! 
 
Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan isolatie van een spouwmuur, het 
dak, ramen en of vloer. Het isoleren van de vloer zorgt voor een 
merkbaar verschil in wooncomfort. Gemiddeld is de vloer zo’n 3 
graden warmer na vloerisolatie. Je hoeft dus geen dikke sokken meer 
aan in huis om warme voeten te houden! 
 
Het succes van de duurzaamheidslening is deels te verklaren door de 
lage rente. Daarnaast is het een revolverend fonds, wat betekent dat 
het uitgeleende geld weer terugkomt, zodat het beschikbare budget  
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telkens opnieuw beschikbaar is voor andere inwoners. Hierdoor blijft 
het geld inzetbaar en kunnen steeds meer mensen er gebruik van 
maken. Via de duurzaamheidslening is al ten minste 5.340 m³ gas 
bespaard en zeker 525.873 kWh zonne-energie opgewekt! 
 
Wethouder duurzaamheid Bouke de Bruin: “De verhoging van het 
krediet met € 700.000 biedt enorm veel kansen voor onze inwoners en 
verenigingen. Zo bouwen we met elkaar aan een duurzame gemeente 
Boxmeer én een duurzame toekomstige gemeente Land van Cuijk. De 
komende tijd zullen inwoners hun ervaringen delen in de media. Ik 
hoop dat dit anderen inspireert om de duurzaamheidslening ook te 
benutten. De voordelen zijn absoluut de moeite waard!” 
 
Ga voor meer informatie of voor het aanvragen van de 
duurzaamheidslening naar www.boxmeer.nl/duurzaamheidslening. 
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Kom jij het team van Het Kruispunt versterken? 
 

Bij MFC het Kruispunt ontstaan binnenkort twee vacatures voor  

 

2 x Medewerker Schoonmaak (m/v) 
 

Vacature 1 is 2,5 uur per week en behelst het samen met een collega 

schoonmaken van de foyer, zalen, kantoor en toiletten. Dit wordt op 

dinsdagochtend gedaan (met ingang van 1 juli 2021). 

Vacature 2 is 4 uur per week. Het werk is hetzelfde als vacature 1 

(dinsdagochtend) en daarbij komt 2x per week ‘s avonds de schoonmaak van 

de ruimte van fysiotherapie (met ingang van 1 september 2021).  

Het betreft betaalde werkzaamheden met een arbeidsovereenkomst. Samen 

met de vrijwilligers en collega’s maak je deel uit van een fijn team dat zorgt 

voor de vele activiteiten die in Beugen kunnen plaatsvinden in ons 

gemeenschapshuis. 

 

Vrijwilliger (m/v) 
 

Voor de woensdagochtend van 8.15 tot 13.00 uur. Openen van het gebouw, 

klaarzetten koffie/thee voor de verhuurde ruimtes, koffie/thee schenken 

voor de fitness groep en na afloop weer opruimen van de zalen.  

 

Heb je belangstelling, neem dan contact op met Jacqueline Filippini, 

beheerder van MFC Het Kruispunt (06-29516761 / info@mfchetkruispunt.nl). 

Je bent van harte welkom om langs te komen en je vragen en belangstelling 

te bespreken. 
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'Werk in Uitvoering' Gemeente Boxmeer 
 
In november heeft de dorpsraad een oproep gedaan om ideeën aan te 
leveren voor projecten binnen de openbare ruimte in ons dorp. Deze 
worden jaarlijks ingebracht in het uitvoeringsprogramma Werk in 
Uitvoering (WiU). De gemeente heeft ons onlangs terugkoppeling 
gegeven op de ingediende plannen. Sommige plannen worden 
uitgevoerd, sommige plannen niet en sommige moeten verder 
uitgewerkt worden. In deze Info vind je een overzicht van de 
belangrijkste plannen. Een volledig overzicht is de vinden op de 
website www.beugen.info. Staat jouw ingediende plan er niet tussen? 
Dan vind je op de website de volledige reactie van de gemeente.  
 

 
 

OPROEP: Voor sommige plannen vraagt de gemeente een verdere 
uitwerking. Daarvoor kunnen we natuurlijk wat hulp gebruiken! 
Concreet zoeken we nu hulp bij het verder uitwerken van een plan 
voor het vernieuwen van de speeltuinen. Lijkt het jou leuk om 
daarover mee te denken? Stuur ons dan een mail naar 
openbareruimte@beugen.info. Heb je vragen over de WiU, neem dan 
ook contact op met de dorpsraad via dat mailadres. 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Plan Reactie gemeente 

Verkeers- en 
wateroverlast 
Dorpsstraat, Molenstraat 
en Hagelkruisstraat 

De Dorpsstraat en Molenstraat worden opnieuw 
ingericht, met aandacht voor waterafvoer en 
verkeersveiligheid. Mogelijk afsluiten kern 
Beugen voor landbouwverkeer tussen 
Provincialeweg en Heiveldsestraat. Inwoners 
stimuleren om hemelwaterafvoer af te koppelen 

Sluipverkeer en 
wateroverlast in de 
Brouwersstraat 

Weg is inmiddels afgesloten voor verkeer. 
Waterafvoer wordt aangepakt bij realisatie van 
nieuwbouwproject.  

McDonalds afval Er komen geen blikvangers. Er zijn voldoende 
afvalbakken op het terrein. McDonalds loopt 
dagelijks schoonmaakrondes tot 200m rondom 
het restaurant. Politie en gemeente zijn in 
gesprek met McDonalds, maar wijzen ook op 
verantwoordelijkheid van gasten. 

Verkeersveiligheid 
fietsers McDonalds 
rotonde 

Gemeente erkent dat het oversteken nu geen 
ideale situatie is, maar geeft aan dat de enige 
échte oplossing een fietstunnel zou zijn. Dat is 
binnen de WiU te duur. De dorpsraad heeft erop 
aangedrongen om dit mee te nemen bij de 
nieuwe ontwikkelingen op het voormalig AC 
terrein, waarover gesprekken met mogelijke 
ontwikkelaars worden gevoerd. Wordt vervolgd. 

Creëren 
zwemgelegenheid bij 
Maasarm bij de 
Jachthaven 

Positieve reactie vanuit de gemeenteraad. 
Voorstel wordt verder onderzocht op 
haalbaarheid. 

Vernieuwen/ 
samenvoegen enkele 
speeltuinen met nieuwe 
toestellen voor jong en 
oud. Bijv. Klaverkamp, 
Boogschutterstraat.    

De gemeente geeft aan in gesprek te willen over 
mogelijke voorstellen.  

 
Vragen? Stel ze gerust aan ons!  
Dorpsraad Beugen 
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Leer hoe je als mantelzorger ‘klein geluk’ terugbrengt in je leven 
Online workshop (via ZOOM), donderdag 1 juli, van 14.00-15.30 uur 
 
Als mantelzorger is het belangrijk om ook goed voor jezelf te blijven 
zorgen. Met Klein Geluk voor de mantelzorger schreven Maria Grijpma 
en Inge Jager een onmisbare gids om goed voor jezelf te zorgen als 
mantelzorger. En dat is precies wat nu nodig is, in deze tijden waarin de 
zorg in zwaar weer verkeert. Met deze praktische en inspirerende gids 
word jij als mantelzorger uitgenodigd om gebruik te maken van alle 
mogelijkheden, zodat je vol energie aan het roer kunt blijven staan van 
je eigen leven. Om hiermee aan de slag te gaan, kun je nu deze online 
workshop volgen! 
 
In deze interactieve workshop proberen we de ‘recepten’ voor Klein 
Geluk met elkaar uit. Kleine stukjes theorie en veel praktische oefening. 
Zo kun je ervaren dat je inderdaad binnen enkele minuten, rust, nieuwe 
energie of inspiratie kunt opdoen. Velen gingen je al voor en hadden 
veel baat bij deze ‘recepten’. 

 Korte, toegankelijke informatie over geluk en geluksbeleving 

 Een paar recepten uitproberen uit het boek ‘Klein geluk voor de 

mantelzorger’ 

 Deelrondes in kleine groepjes 

 Vragen stellen en tips geven aan elkaar: hoe zorg je goed voor 

jezelf in de hectiek van alle dag/nacht? Hoe word je minder 

moe? 

Meedoen en aanmelden? 
Dat kan via www.mantelzorglvc.nl vóór 24 juni 2021 
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Niet meer bloot tijdens darmonderzoek 
 
Iedereen die wel eens een darmonderzoek heeft gehad, weet dat je 
tijdens het onderzoek met ontbloot onderlichaam op de 
onderzoekstafel ligt. ‘Veel mensen vinden dit best spannend. Daar 
wilden we graag wat aan doen’, aldus Margot Jans, verpleegkundige bij 
Maasziekenhuis Pantein. Zij introduceerde een medische korte broek 
waardoor mensen zich tijdens het onderzoek prettiger voelen. 
  
Colo short 
Patiënten dragen deze 
zogenaamde ‘colo short’ 
tijdens het onderzoek. Deze 
speciale korte broek heeft aan 
de achterzijde een flapje dat 
open en dicht kan. De arts kan 
via deze opening het 
onderzoek uitvoeren terwijl de 
patiënt zich meer beschermd 
voelt. 
  
Positieve reacties 
Patiënten zijn erg blij met deze broekjes. Een vaak gehoorde reactie is: 
‘het voelt veel prettiger om niet meer helemaal bloot te liggen tijdens 
het onderzoek’, aldus maag-, darm en leverarts Susan Loffeld. Het is 
mooi om te zien dat de colo short eraan bijdraagt dat we onze 
dienstverlening zo nog patiëntvriendelijker kunnen maken. 
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