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Di. 29-06-21 
Zo 03-07-21 Zomercarnaval voor de jeugd ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 02 t/m 04-07-21 
  Kermis Beugen ‘Kermiscommissie’ 
Vr 09-07-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Za 17-07-21 Boekenmarkt van 11u.- 17u en 19u tot 22u ‘KBO’ 
Zo 18-07-21 Boekenmarkt van 11u – 17u ‘KBO’ 
Vr 03-09-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
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Zaterdag 3 juli 19.00 uur H. Mis  
(14e Zondag door het jaar) 
Gebr. v. Dommelen en overl. fam.; Nelly Graat-Gijsbers; Bert Graat en 
Maria Philipse; Bert Philipse; Frans Abels; 1e mndged. Jan Cremers 
Acoliet 
G. Verberk 
 
Zaterdag 10 juli 19.00 uur H. Mis  
(15e Zondag door het jaar) 
Mndged. Riek Linssen 
Acoliet 
G. Hendriks 
 
Zaterdag 17 juli 19.00 uur H. Mis  
(16e Zondag door het jaar) 
Fam. Fransen-Gabriel; Helm Miggiels en Coba de Haas en overl. kin-
deren 
Acoliet 
W. Verdijck 
 
Mededeling: 
 
Aanpassingen Coronamaatregelen: 

Naar aanleiding van de landelijke wijzigingen per 26 jun i 2021 in de 
eerder genomen maatregelen i.v.m. Corona heeft ook het Bisdom de 
richtlijnen aangepast. Voor deze aanpassingen wordt u verwezen 
naar onderstaand bericht. 
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Het aantal kerkgangers: 

Vanaf 26 juni 2021 is het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze 
bijeenkomsten ( dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald 
door de grootte van het kerkgebouw. 

Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van 
het kerkgebouw is in een anderhalve meter opstelling, d.w.z. dat moet 
worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter 
van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen.(= De anderhalve meter 
capaciteit.) 

Om de onderlinge afstand te kunnen waarborgen blijven de banken 
om en om gebruikt worden en als zodanig gekenmerkt. Uitgaande van 
deze situatie kunnen er minimaal 108 en maximaal 154 personen 
plaatsnemen in de banken waarmee de onderlinge afstand van ander-
halve meter gewaarborgd is.  

Mondkapjes: 

Tijdens de vieringen hoeven geen mondkapjes meer te worden gedra-
gen. 

Muzikale en vocale medewerking: 

Volkszang door gelovigen is helaas nog niet toegestaan. 
 
Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met 
maximaal 12 zangers, mits er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter 
afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, maar in een 
zigzag formatie;   
Laten we hopen dat de maatregel met betrekking tot de koren op kor-
te termijn ook zal worden aangepast zodat de koren weer voltallig de 
vieringen kunnen opluisteren. 
 
Het bestuur van de deelparochieraad  Beugen hoopt dat de verruiming 
van het aantal bezoekers aanleiding zal zijn om de vieringen (weer) bij 
te blijven wonen. 
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Rijdende Receptie 
 

Zaterdag 19 juni was het dan eindelijk zover, de rijdende receptie door 
Beugen. De ereronde was een dag die de Jeugdhoogheden en de dansgarde 
niet snel zullen vergeten.  
 
Tijdens deze stralende en zonnige dag mochten Jeugdprins Sil, Jeugdprinses 
Daniëlle, Jeugdadjudanten Ole en Mandy, Jeugdnar Kai en hun enthousiaste 
jeugdraad samen met de meiden van de dansgarde op de carnavalswagen 
door Beugen. Met een heuse cadeaukaravaan zijn we vertrokken vanaf 
Jeugdprins Sil, via Jeugdprinses Daniëlle naar het Posthuis om daar de dag af 
te sluiten met frietjes. 
 
Iedereen in Beugen bedankt voor de mooi versierde straten, het geweldige 
publiek en namens de jeugd bedankt voor alle cadeautjes.  
 
Wij hopen jullie allemaal te zien bij de jeugdmiddag op 3 juli. 
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SWOGB ZOMER ACTIVITEITEN 
Mochten docenten gedurende korte tijd niet aanwezig zijn, wordt dit 

overlegd met de deelnemers. 
Coördinator senioren activiteiten (csa) Tiny Janssen 0485-362111 

 
 

Activiteit Waar Dag/tijd Wanneer 
MBvO MFC Het 

Kruispunt, Beugen 
Maandag 
9.45-10.45 

Tot en met 19 juli. 
Begint weer op 6 
september. 

Yoga MFC het 
Kruispunt, Beugen 

Donderdag 
10.30-11.30 

Gaat door 
gedurende de 
zomer. 
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BOEKENMARKT KBO BEUGEN 17 en 18 juli 2021 
 
Op zaterdag 17 en zondag 18 juli houdt KBO Beugen weer zijn jaarlijkse boe-
kenmarkt in MFC ’t Kruispunt, Kerkplein 6 in Beugen. Vanwege corona is de 
boekenmarkt op een later tijdstip dan gebruikelijk. Ook dit jaar zijn de boe-
ken op onderwerp geselecteerd, waardoor bezoekers makkelijk door de meer 
dan 13.000 boeken kunnen struinen. De boekenmarkt is op beide dagen geo-
pend van 11.00 tot 17.00 uur; op zaterdagavond bovendien van 19.00 tot 
22.00 uur. 

 
Alles onder twee euro 
Dit jaar zijn er meer dan 13.000 boeken te koop met een maximumprijs van 
€ 2,-. De meeste boeken zijn echter nog goedkoper. Betalen kan ook met pin! 
Daarnaast zijn de boeken onderverdeeld in onder andere kinderboeken  
(10 voor € 1,-) en hobbyboeken: over koken, tuinieren, handwerken, muziek, 
sport, etcetera. Maar er zijn ook secties over gezondheid en voeding, landen-
info/toerisme, Koningshuis, grote letterboeken, sciencefiction, en Engels/ 
Duits/Frans. Er is dus voor iedereen wat te vinden. 
 
Opbrengst en coronamaatregelen 
De opbrengst van de boeken en het entreebedrag van € 1,- zijn bestemd voor 
de lokale Bond van Ouderen. KBO organiseert activiteiten waar senioren el-
kaar kunnen ontmoeten en behartigt lokaal hun belangen. Het bestuur van 
KBO Beugen hoopt dan ook veel bezoekers te mogen begroeten in  
dit juli-weekend. Uiteraard met inachtneming van de geldende gezondheids-
voorschriften; behalve in de grote zaal staan er nu ook boeken in zaal 4 en 5. 
Zo is er meer ruimte gecreëerd in verband met de anderhalve meter regel! 
Mensen met gezondheidsklachten worden uiteraard verzocht om de boe-
kenmarkt dit jaar over te slaan. 
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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. Voor de 

werkzaamheden ontvang je een vrijwilligersvergoeding. 

 

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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Op vrijdag 2 juli, zaterdag 3 juli en zondag 4 juli is  

Cafetaria Franny  in verband met de Kermis 

GEOPEND  van:17.00-20.00 uur. 

Wij wensen iedereen heel veel plezier. Tot ziens,  

Frank en  Anny 

Gezocht: 
 
Woonruimte in Beugen gezocht op korte termijn voor 1 persoon (vrouw). 
Het is voor langere tijd. 
Reacties op mijn verzoek  graag sturen naar het mailadres van de Info redactie:  

beugeninfo@gmail.com.  De Info redactie stuurt het dan naar mij door. 
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