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Di. 13-07-21 
za 17-07-21 Boekenmarkt van 11u.- 17u en 19u tot 22u ‘KBO’ 
zo 18-07-21 Boekenmarkt van 11u – 17u ‘KBO’ 
wo  21-07-21 Samen koken/samen eten ‘KBO’ 
ma 26-07-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
ma 09-08-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
wo 18-08-21 Samen koken/samen eten ‘KBO’ 
ma 23-08-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
vr  27-08-21 “Doortrappen” SWOGB/Gem. Boxmeer ‘KBO’ 
do 02-09-21 Kienen ‘KBO’  
vr 03-09-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
vr 10-09-21 Midgetgolf ‘KBO’ 
ma 13-09-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
wo 15-09-21 Samen koken/eten ‘KBO’ 
vr  17-09-21 “Doortrappen” SWOGB/Gem. Boxmeer ‘KBO’ 
vr 24-09-21 OPEN DAG ‘KBO’ 
ma 27-09-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
vr  02-10-21 Soepmiddag o.l.v. Sociom ‘KBO’ 
do 07-10-21 Kienen ‘KBO’ 
ma 11-10-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
wo 20-10-21 Samen koken/eten ‘KBO’ 
vr  22-10-21 Algemene Leden Verg. ‘KBO’ 
ma 25-10-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
zo 31-10-21 Hobbybeurs ‘KBO’  
do 04-11-21 Kienen ‘KBO’ 
ma 08-11-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
wo 17-11-21 Samen koken/eten ‘KBO’ 
ma 22-11-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
do 02-12-21 Kienen ‘KBO’  
ma 13-12-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
  Kerststukjes maken ‘KBO’ 
  Kerstviering ‘KBO’  
ma 27-12-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
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Zaterdag 17 juli 19.00 uur H. Mis  

(16e Zondag door het jaar) 

Fam. Fransen-Gabriel; Helm Miggiels en Coba de Haas en overl. 

kinderen; overl. fam. Verdijck-Vergeest 

Acoliet W. Verdijck 

 

Zaterdag 24 juli 19.00 uur H. Mis  

(17e Zondag door het jaar) 

Alle overledenen v.d. parochie 

Acoliet A. Hendriks 

 

Zaterdag 31 juli 19.00 uur H. Mis  

(18e Zondag door het jaar) 

Herman Kersten en Mina Groenen en overl. kinderen 

Acoliet J. Lamers 

Felicitatie                                                                                              

Zondag 11 juli is door het H. Doopsel opgenomen in de R.K. 

Parochiegemeenschap,  

Riley Bardoel, zoon van Danny Bardoel en Stefanie Van de 

Waarsenburg, wonende  Molenstraat 33. 

Hartelijk gefeliciteerd met deze voor jullie mooie 

gebeurtenis. 
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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. 



 

10 



 

11 



 

12 



 

13 



 

14 



 

15 

BOEKENMARKT KBO BEUGEN 17 en 18 juli 2021 
 

Op zaterdag 17 en zondag 18 juli houdt KBO Beugen weer zijn jaarlijkse 
boekenmarkt in MFC ’t Kruispunt, Kerkplein 6 in Beugen. Vanwege 
corona is de boekenmarkt op een later tijdstip dan gebruikelijk. Ook dit 
jaar zijn de boeken op onderwerp geselecteerd, waardoor bezoekers 
makkelijk door de meer dan 13.000 boeken kunnen struinen. De boe-
kenmarkt is op beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur; op za-
terdagavond 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 maximum-
prijs 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 sec-
ties over gezondheid en voeding, landeninfo/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 be-
stemd voor de lokale Bond van Ouderen. KBO organiseert activiteiten 
waar senioren elkaar kunnen ontmoeten en behartigt lokaal hun be-
langen. 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 ver-
band met de anderhalve meter regel! Mensen met gezondheidsklach-
ten worden uiteraard verzocht om de boekenmarkt dit jaar over te 
slaan. 
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Beugense Kermis:  
wat was je weer fijn!  

 
Op 2, 3 en 4 juli hebben we kunnen genieten van de Beugense Kermis. 
Eén van de eerste kermissen van Nederland dit jaar. Natuurlijk ging dat 
gepaard met speciale regels: coronatoegangsbewijzen, spelregels op 
het terras en op het kermisterrein. Maar wat was het weer fijn om de 
saamhorigheid in ons dorp te kunnen vieren!  
 
De attracties werden veelvuldig gebruikt. Kinderen en ouders liepen 
glimlachend over het kermisterrein. Blijkbaar was iedereen er aan toe!  
 

 
 
Op vrijdagavond maakte vooral de jeugd er een feestje van. Met een 
DJ en live zanger was het een prima opening van het feestgedruis.  
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Op de zaterdag en zondag was het nog drukker op het kermisterrein. 
De rups maakte overuren en menig blauwe plek zal ook deze week nog 
te zien zijn bij de bezoekers.  
 

 
 
De zaterdagavond stond de feesttent weer eens echt op z'n kop. Met 
de band 'Tribute' genoten veel dorpsgenoten van muziek, een drankje 
en een goed of lekker onzinnig gesprek.  
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De zondag stond zoals gebruikelijk in het teken van Beugen Buiten. 
Ditmaal in een iets kleinere setting, maar zeker niet minder gezellig. 

Tegenover het terras was dit keer het welbekende 
'strand', waar de kinderen naar hartenlust konden 

spelen en knutselen. Het akoestische duo in 
de middag wist de regen te overwinnen en 

ook de DJ aan het einde wist de stemming               
   er goed in te houden.  
 

 
 
Dank aan Het Posthuis, de leden van de Stichting Kermis Beugen en de 
werkgroep Beugen Buiten. Er is hard gewerkt, veel gelachen en iets 
moois neergezet. De werkgroep Beugen Buiten heeft zelfs een aantal 
nieuwe vrijwilligers, die dit jaar meteen in het diepe werden gegooid: 
Marjan Mulder, Annemieke van Keijsteren en Ellen van Mil. Op de foto 
met Jeanette van Berkel, die al langer deel uit maakt van de groep 
Beugen Buiten. Samen hebben we er weer iets moois van gemaakt!  
 
En natuurlijk dank aan alle bezoekers. Dank voor de moeite die door 
veel mensen is gedaan om een test te doen en zo te kunnen feesten. 
Zonder gasten is een kermis onmogelijk. En we laten keer op keer zien 
dat we het leuk vinden om elkaar te treffen bij evenementen als deze. 
Op naar volgend jaar, waar we hopelijk nog vrijer en zonder 
coronabelemmeringen dit mooie dorpsfeest kunnen vieren.  
 
Het Posthuis, Stichting Kermis Beugen en Beugen Buiten 
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Beugense Kermis: wat was je weer fijn!  
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GGD Hart voor Brabant bouwt vanaf september 
stapsgewijs vaccinatielocaties af 
 

GGD Hart voor Brabant vaccineert op dit moment ruim 90.000 mensen per 
week op acht locaties in onze regio. De komende weken loopt het aantal 
prikken per dag terug, omdat we dan een groot gedeelte van de inwoners (in 
ieder geval voor de eerste keer) hebben gevaccineerd. Doordat vanaf 
augustus het aantal vaccinaties per week afneemt, hebben we minder 
capaciteit en locaties nodig. 
  
Langer open voor jonge doelgroep 
GGD Hart voor Brabant heeft er voor gekozen om alle locaties langer open te 
houden dan in veel andere GGD-regio’s. Dat doen we om snelheid te kunnen 
blijven maken en ook voor de jongere doelgroep de reisafstand beperkt te 
houden. De inzet is om alle 12- tot en met 17-jarigen die dat willen op al onze 
acht locaties zowel hun eerste als tweede prik te geven voordat het nieuwe 
schooljaar begint. 
  
Planning sluiting locaties 
We bouwen vanaf 1 september het aantal locaties af, zodat we efficiënt 
kunnen blijven vaccineren en personeel optimaal kunnen inzetten. Daarom 
sluiten vanaf 1 september de vaccinatielocaties in Boxmeer en Den Bosch. 
Vanaf 15 september volgt de vaccinatie locatie in Berghem, gemeente Oss. 
Een week later, op 22 september sluit de vaccinatielocatie in Uden. Weer een 
week later op 30 september sluiten de vaccinatielocaties in Boxtel en Tilburg. 
Daarmee concentreert GGD Hart van Brabant vanaf 30 september het 
vaccineren op de locaties Veghel en Waalwijk. 
Kleinschalig en dichtbij 
Naast het vaccineren in grootschalige vaccinatielocaties zet GGD Hart voor 
Brabant sinds vorige week in op een wijkgerichte aanpak. Dit gebeurt met 
name in de wijken waar het aantal mensen dat gevaccineerd is 
achterblijft. Om de drempel te verlagen kunnen inwoners in hun eigen 
omgeving een prik halen of meer informatie krijgen over 
coronavaccinatie. Therese Claassen, directeur publieke gezondheid legt uit: 
“We blijven flexibel inspelen op de situatie. Zo kijken we samen met de 
gemeenten uit onze regio waar er kleinschalig, laagdrempelig en dichtbij 
gevaccineerd kan worden. Zo krijgt iedereen die dat wil, de kans om zich te 
laten vaccineren tegen corona.” 
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JONG Beugen is op zoek 
naar jouw hulp! 
 
In september 2020 is JONG Beugen 
ontstaan. Speciaal voor jongeren uit 
Beugen die naar de middelbare school 
gaan tot ong. 16 jaar. Want iedereen wil 
toch in contact blijven met vrienden en 
vriendinnen van de basisschool? 
Inmiddels hebben we al meer dan 20 
enthousiaste leden! We organiseren 6 spannende en leuke activiteiten 
per jaar op vrijdag van 18.30 - 22.00 uur. Elk jaar kunnen nieuwe 
schoolverlaters zich aanmelden.  
 

 
 
Om de activiteiten te kunnen blijven organiseren zijn we op zoek 
naar mensen die het leuk vinden om mee te gaan tijdens de 
activiteit.  
 
Wat doen we zoal? Lasergamen - Highland games - Kanoën - 
Dropping en nog veel meer leuks!  
Lijkt het je leuk om af en toe mee te gaan? Stuur dan een mailtje naar 
jjbeugen@gmail.com. Je mag natuurlijk zelf ook meedoen tijdens de 
activiteit ;)  
 
Organisatie JONG Beugen 
Stefanie Rutten, Youri Pothoff, Nicky Ooms, Hugo Pennings, Charlie 
van den Heuvel en Karlijn Hendricks 
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 Nieuwe shirts voor jeugdraad CV De Vèrkeskôp 
 

 
De jeugdraad van CV De Vèrkeskôp heeft tijdens het jeugdcarnaval nieuwe 
poloshirts gekregen. Deze zijn gesponsord door de Firma Van Keijsteren.  
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