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Di. 28-06-22 
Vr 01-07-22 Biercantus  Kermis  
Za 02-07-22 Jeugdmiddag ‘s-avonds Live Band Drive In  Kermis 
Zo 03-07-22 Beugen Buiten Festival  Kermis 
Ma 04-07-22 Matinee met Eitje ’s-Avonds Muziek in de tent Kermis 
Do 07-07-22 Kienen ‘KBO’ 
Za 09-07-22 Rijdend receptie (jeugdhoogheden) ‘Cv de Verkeskop’ 
Zo 10-07-22 Gildefeest Geijsteren ‘Het Gilde’ 
Zo 17-07-22 Biggen Beach Party ‘Cv de Verkeskop’ 
Zo 17-07-22 4

de
 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 

Do 04-08-22 Kienen ‘KBO’ 
Wo 17-08-22 Samen koken/eten ‘KBO’  
Za 20-08-22 Muziekmiddag ‘Zonnebloem’ 
Do 01-09-22 Kienen ‘KBO’ 
Vr 02-09-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Zo 04-09-22 5

de
 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 

Za 10-09-22 Nationale Ziekendag ‘Zonnebloem’ 
Vr 16-09-22 Bezoek Floriade ‘KBO’ 
Wo 21-09-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Medio 09  Midgetgolf ‘KBO’ 
Za 08-10-22 Podium B-editie 10 ‘’PodiumB’ 
Zo 30-10-22 Hobbybeurs KBO’ 
Do 03-11-22 Kienen KBO’ 
Wo 16-11-22 Samen koken/eten KBO’ 
Do 01-12-22 Kienen KBO’ 
Vr 09-12-22 Club van 50 avond ‘Vios’38’ 
Vr 16-12-22  vm. Kerststukjes maken KBO’ 
Vr 16-12-22 nm. Kerstviering KBO 
Di 20-12-22 Kerstmiddag ‘Zonnebloem’  
Vr 22-04-23 Dorpsquiz 2e editie ‘Dorpsquiz Beugen’ 
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Zaterdag 2 juli 19.00 uur H. Mis 

(14e Zondag door het jaar) 
Mieneke Jans-Schaminee; 1e mndged. Truus Kocken-Deenen 
Acoliet: W. Verdijck 

 
Zaterdag 9 juli 19.00 uur H. Mis 

(15e Zondag door het jaar) 
Nelly Graat-Gijsbers; overl. fam. Graat-Gijsbers 
Acoliet: G. Hendriks 

Koor: Samenzang 
 
Zaterdag 16 juli 19.00 uur H. Mis 

(16e Zondag door het jaar) 
Fam. Fransen-Gabriel 
Acoliet: G. Verberk 

Koor: Cantamus Rijkevoort 
 

Vooraankondiging: 

Optredens jeugdkoor Oosterhoutse Nachtegalen in Beugen 

Op zaterdag 30 juli aanstaande zal de viering om 19.00 uur worden 
opgeluisterd door het jeugdkoor ‘De Oosterhoutse Nachtegalen’.  
Evenals de vorige keren zal het koor aansluitend nog een (mini) 
concert van ongeveer een uur verzorgen. Viering en concert zijn zowel 
gecombineerd als apart te bezoeken. 
In de eerstvolgende info zal nadere informatie over de optredens 
worden opgenomen. 
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Al wandelend van Oeffelt naar Beugen sla je de Oeffeltseweg in. Wat 

een leuke dorpsdiversiteit op de eerste paar honderd meter. Plots 

hoor ik een kersenratelaar klinken vanuit de rijk gevulde kersenbomen 

bij Steef. De spreeuwen reageren gelijk en vliegen weg van hun smake-

lijk hapje. Dan kom je letterlijk langs “onder  de panne”. In het woor-

denboek van de dikke van Dale wordt deze uitspraak uitgelegd als “je 

financiële zaken goed voor elkaar hebben”.  De uitbater van dit etablis-

sement zal er zeker wat anders mee bedoeld hebben. De metamorfose  

die deze boerderij heeft ondergaan mag uniek genoemd worden. Je 

vertoeft er werkelijk luxe onder de pannen. Daarna loop je langs een 

“stoeterij”. Het ligt er allemaal gelikt bij. Dat kun je wel aan een oude 

mestworstwinnaar overlaten. Even verderop kom je de dorpsbebou-

wing binnen en zie je een allegaartje aan kunst voorbijkomen. ALARM 

heet het. Inderdaad de wereld zit in een behoorlijke alarmfase wat de 

kunstobjecten ook wel uitstralen. Opeens trekt mijn podcast  mijn vol-

ledige aandacht. Een onderzoeker heeft via diagnoses vastgesteld dat 

ook mannen een postnatale depressie kunnen krijgen. Hoezo? Ik luis-

ter verder. Kenmerken: moeheid, snel prikkelbaar en depressiviteit. 5 

tot 10% van de kersverse vaders heeft er last van. Waar zijn alle sterke 

mannen in godsnaam gebleven? Moeten ook hier weer speciale psy-

chologen voor opgeleid worden? Onze verzorgingsstaat gaat toch wel 

heel erg ver. Zo zie je maar dat podcast luisteren tijdens een wandeling 

een hele openbaring kan zijn. Zeker als je solo loopt. In het rustige 

Beugen schieten je wel om de haveklap scooters tegemoet of komen 

voorbij. Ze sjezen met ongekende  snelheid en zonder helm door het 

dorp. Het is frappant te zien dat de bestuurders tot nu toe van een 

ongeluk gevrijwaard zijn gebleven. Een groep scholieren fietst me te-

gemoet. Gezellig kletsend fietsen ze met z’n drieën naast elkaar de 

 

  AL WANDELEND 
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schooldag door te nemen. Lachend en giechelend en onbekommerd, 

zonder zich ook maar enigszins druk te maken over de heersende we-

reldproblemen. Even een welverdiende uitlaatklep na een dag onder-

wijs. Wat me wel opvalt is het aantal E-bikes onder hun vaak “te 

breed” zitvlak. Dagelijks enkele kilometers van huis naar school zou 

een inspiratie moeten zijn voor een inspanning die je lichamelijke ge-

zondheid op peil houdt. Afgezien van de investering in zulk soort fiet-

sen verontrust me het idee met welk een gemakzucht zo’n onnodige 

aanschaf gedaan wordt. Luiheid of genieten van luxe?? Laat ik het 

maar in het midden laten. Wat ik wel weet is dat velen van hen even 

tevoren aangestoken zijn bij het restaurant met de grote M. Je ziet 

nogal eens wat verpakkingsmateriaal van deze wereldwijde restau-

rantketen rondzwerven. Gelukkig hebben we in ons dorp enkele gemo-

tiveerde bewoners die dit zwerfafval dagelijks te lijf gaan. Zij stellen 

zich dienstbaar op voor de gemeenschap met de hoop dat de veroor-

zakers op latere leeftijd hun voorbeeld zullen volgen.   
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Lotenverkoop 2022 

Zonnebloem afdeling Beugen 

Alle inwoners van Beugen hartelijk bedankt voor de gekochte loten! 
 
 

Dit jaar zijn er 960 loten verkocht! 
 
 
De trekking van de Nationale Zonnebloem Loterij 2022 wordt op 
maandag 10 oktober verricht.  
 
De uitslag wordt bekend gemaakt in de INFO.  
U kunt de uitslag ook vinden op www.zonnebloem.nl 
 
Indien u online een lot(en) gekocht heeft, vergeet dan niet uw lot(en) 
te registreren via www.zonnebloem.nl/loterij. 
 
 
Heel veel dank voor uw steun! 
Zonnebloem, afdeling Beugen 
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Natuurparel De Vilt  
 
 
Ga zondagmorgen 17 juli mee met de gidsen van IVN De Maasvallei op 
excursie door de Vilt. We verzamelen om 10.00 uur bij de parkeer-
plaats aan De Moerbaan te Beugen. De parkeerplaats is per auto be-
reikbaar vanaf de Heiveldsestraat. Rond 12.00 uur zijn we weer terug. 
Meedoen is gratis. Aan het eind van de excursie krijgt u een kop koffie 
of thee aangeboden, uw bijdrage daaraan is volledig vrij. 
 
Wat gaan we doen? De Vilt is een oude Maasmeander. We gaan ons 
daarom vooral richten op de natte natuur: op zoek naar watervogels 
en genieten van waterplanten en oeverbegroeiing. Neem je verrekijker 
mee als je die hebt. 
 
Natuurparel De Vilt is eigendom van het Brabants Landschap. In dit 
gebied bevinden zich twee grote plassen: De Beugense Vilt en de Oef-
feltse Vilt. Daaromheen liggen bloemrijke graslanden, ruigtes, heggen 
en bossen. Tussen 2008 en 2012 heeft het Brabants Landschap het 
gebied flink onder handen genomen. Daarbij zijn natuurwaarden en 
waterkwaliteit hersteld. 
 
Voor deelname aan deze excursie is vooraf aanmelden verplicht. U 
kunt zich aanmelden tot 15 juli door een mail te versturen naar  
peterj.goes@gmail.com.  
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Kinderen uit Beugen aan het woord 

 
Stel jezelf maar voor:  
Hallo ik heet Don Zuidwijk. Ik ben 4 jaar 
oud en zit in groep 0 van Onze Bouwsteen. 
Ik woon op de Dorpsstraat 60 in Beugen. 
Hier woon ik met mijn moeder Marieke, 
vader Jasper en broer Ruben. We hebben 
een hond die heet Zuidje en twee konijnen 
Beb en Claus. 
 
Wat vind jij het leukste om te doen?  
Met mijn broer Ruben spelen, verkleden 
als Spider-Man, Nintendo spelen. 
 
Wat zou je willen worden? Ken je iemand die dat nu al doet? 
Ik wil heel graag Spider-Man worden. Omdat dit een heel moeilijk  
beroep is ken ik nog niemand die dit doet. 
 
Welk eten vind jij lekker? En welk eten lust jij niet? 
Wanneer wij P(m)acaroni eten ben ik heel blij. Dat vind ik super lekker  

en eet er zo twee borden van leeg.  

Broccoli of eigenlijk alles wat groen is of op groente lijkt lust ik niet. 
 
Wat vind jij leuk op televisie of You Tube? Welke muziek vind jij leuk?  
Mario uthersee kijken op you-tube, Yoga voor kinderen met Roos en Dans 
mee met hiphophop. Zo lang ik maar niet hoef stil te zitten. 
 
Wat vind jij leuk in Beugen? 
De speeltuintjes en het pannaveldje. 
 
Wie wil jij voordragen voor de volgende keer? 
Ik wil heel graag Wes Groot voordragen 
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Rolstoelwandeling door het buitengebied van Beugen.  
 
Geschreven door Toos Barten en Tiny Peters 
Deze werd georganiseerd door  Zonnebloem Beugen. 

15 juni was een prachtige zonnige middag toen wij met een lange sliert 
mensen in rolstoelen en rolstoelbegeleiders door het prachtige achter-
land van Beugen naar de Haartse Hoeve liepen. Daar waren we uitge-
nodigd om wat te komen drinken.  
 
Onder een grote boom zaten we heerlijk in de schaduw. Er werden 
kannen water aangesleept, wat hard nodig was. En heerlijke limonade 
werd er rondgedeeld met appelflappen, geschonken door Mola. 
Toos  heeft er erg van genoten. Ze mag niet meer fietsen en in dit ge-
bied komt ze nog maar zelden. En omdat  het zo heerlijk langzaam gaat 
met de rolstoelen, kun je alles goed bekijken. 

Ze vindt het voor herhaling vatbaar. Ze is er heel dankbaar voor dat de 
Zonnebloem Beugen dit organiseert. 
Het zal wel veel werk zijn, zei ze , en we moeten vooral de rolstoelbe-
geleiders bedanken. 
Na een heerlijke picknick bij het Jeugdhuis met broodjes kroket en 
krentenbollen vertrok iedereen tevreden naar huis.  
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Opgericht 1714 

St.Antonius-, St.Sebastianus- 
en H.Sacramentsgilde Beugen 

Opgericht 1714 

St.Antonius-, St.Sebastianus- 

en H.Sacramentsgilde Beugen 
 

  

 

Zondag 12 juni was de vrije gildedag in Sambeek. 
Met een grote groep gildebroeders en gildezusters zijn we hierbij aanwezig 
geweest. 
Om 12:30 uur was de start van de optocht. Via een route liepen alle aanwezi-
ge gildes door Sambeek om daarna weer terug te keren op het gildeterrein. 
Daar begonnen rond 14:00 uur de wedstrijden.  
Door ons gilde werd deelgenomen aan diverse disciplines, waaronder Vende-
len, Kruisboog wip schieten, Gildetrom en geweerschieten. 

 
Het waren 
spannende 
wedstrij-
den en 
rond 19:30 
werden de 
winnaars 
bekend 
gemaakt. 
 

Ons gilde is goed in de prijzen gevallen. 

Individueel vendelen 
   

Lianne Philips C-klasse 2e prijs 
Waarschijnlijk pro-
moveert ze naar de 
B-klasse. 

Roberto Philips                  B-klasse 1e prijs   

Vendelklasse groep senioren 
groter als 5 personen   1e prijs   

Algemeen klassement A-
categorie    1e prijs   

 
René Zelten, Secretariaat  
St. Antonius-, St. Sebastianus- en H. Sacramentsgilde te Beugen 
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NIEUW IN BEUGEN 

Heeft u een van onderstaande klusjes (of vergelijkbaar)? 

- Schuur opruimen 

- Leibomen knippen 

- Speel- of tuinhuisje afbreken 

- Tegels verwijderen 

- Defecte (was)machine of oude meubels afvoeren 

- Iets demonteren 

- Voorbereidende (eenvoudige) (sloop)werkzaamheden bij 

verbouwingen 

- Kleine reparaties aan fietsen (tevens opkoop) 

- Overige klussen in overleg! BEL EVEN! 

Iedere 3e zaterdag van de maand* rijd ik naar de milieustraat in Haps. In 

overleg neem ik tegen een kleine bijdrage uw afval 

mee. Bel/WhatsApp even! 

 

 

 

 

 
 

  

Hugo Pennings 
Molenstraat 25 
Beugen 
 

 

 

 

 

 

 

*met uitzondering van 

schoolvakanties en 

nationale feestdagen  06-24217088 
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�🐷� KIJKLES - DANSGARDE - 05.07.2022 �🐷�  
 
Heb jij wel zin om mee te dansen met de dansgarde van  

C.V. De Vèrkeskôp🐷👯♀️??? 
 

Kom dan op dinsdag 5 juli naar de kijkles!  
 

Voor wie??? ➡ ️ alle kinderen die volgend schooljaar naar 

groep 4 gaan en ouder  

Wanneer??? ➡ ️ dinsdag 5 juli 2022 

Hoe laat??? ➡ ️ 18.00 - 19.00 uur 

Waar??? ➡ ️ MFC het Kruispunt 
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Afscheidsmusical groep 8 basisschool Onze Bouwsteen 
 
Voor de leerlingen van Onze Bouwsteen 
zit het schooljaar er bijna op. Voor de 
leerlingen van groep 8 is dit extra speciaal, omdat zij daarmee afscheid ne-
men van de basisschool. Om hun afscheid extra glans te geven, spelen zij hun 
afscheidsmusical ‘Het goud van eiland Albatros!’.  
 
Op het eiland Albatros blijken gouden munten van een oude piratenschat te 
zijn opgedoken. Het kleine paradijselijke eiland wordt al snel overspoeld met 
allerlei bezoekers die hopen ook goud te vinden: schatzoekers, avonturiers, 
schipbreukelingen, maar ook dagjesmensen, klunzige piraten en andere bij-
zondere bezoekers stappen aan wal. Stuk voor stuk gaan ze enthousiast op 
zoek!  
 
Het goud van eiland Albatros! is een feelgoodmusical boordvol humor, grap-
pige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpoten-
tie. Er zijn geen hoofdrollen, zodat alle kinderen kunnen stralen! 
 
Waar? 
MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6, 5835 AT Beugen. 
 
Wanneer? 

 Donderdag 14 juli om 10.30 uur: generale repetitie, toegankelijk voor de 
ouderen van Beugen en genodigden. De zaal is open vanaf 10.15 uur. 

 Donderdag 14 juli om 19.30 uur: avondvoorstelling, toegankelijk voor 
genodigden en andere geïnteresseerden. De leerlingen van groep 8 be-
treden vanaf 19.00 uur de rode loper. De zaal is open vanaf 19.15 uur. 

 Vrijdag 15 juli om 10.30 uur: schoolvoorstelling, toegankelijk voor de 
leerlingen van groep 1 tot en met 7 en enkele genodigden. De zaal is 
open vanaf 10.15 uur. 
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Sportpark gesloten voor onderhoud! 
In verband met het jaarlijkse onderhoud aan de velden, gedurende de zomerstop, is 
het sportpark vanaf heden gesloten, er mag dus niet op gevoetbald worden. Het 
pannaveldje is natuurlijk wel gewoon open en vrij toegankelijk. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ZOMERVAKANTIE: 
Deze VIOS’38-pagina van de Info gaat nu dus echt met vakantie, maar u kunt ons 
blijven volgen op onze website (www.vios38.nl). Hier zal binnenkort ook de 
informatie over het seizoen 2022-2023 gepubliceerd worden. In augustus komt deze 
pagina weer terug in de Info. 
 

Wijziging in vaccinatielocaties GGD Hart voor Brabant 

Vanaf 1 juli gaat GGD Hart voor Brabant een aantal vaccinatielocaties tijdelijk 
sluiten. Door de grote spreiding in aanloop is het minder druk op een aantal 
locaties. 

Locatie Cuijk 
De vaccinatielocatie aan de Grotestraat 93 is per 1 juli gesloten. De 
testlocatie aan de Grotestraat 95 wordt medio juli omgebouwd naar een 
combinatielocatie, zodat we voor de inwoners zowel het testen als 
vaccineren in Cuijk aan kunnen bieden. Op deze locatie kun je alleen op 
afspraak terecht.   

Vaccineren blijft mogelijk 
Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. Maar hoe meer mensen 
zich laten vaccineren, hoe minder het virus zich kan verspreiden. Een 
vaccinatie beschermt niet alleen u zelf, maar ook de mensen om u heen. 
Voor het halen van een vaccinatie, boosterprik of herhaalprik kunt u 
eenvoudig een afspraak maken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. 
Op www.prikkenzonderafspraak.nl kunt u zien op welke locaties u zonder 
afspraak terecht kunt. 

_______________________________________________________ 
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