
 

  
 



 

2 



 

3 

 
 
Di. 12-07-22 
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’ 

 
Gezocht, hulp bij het schoonhouden van mijn huis. 

W. Huijbers , tel: 0485 362579 
 

_________________________________________________________ 
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Zaterdag 16 juli 19.00 uur H. Mis 

(16e Zondag door het jaar) 
Fam. Fransen-Gabriel; Helm Miggiels, Coba de Haas en overl. kinderen 
Acoliet 

G. Verberk 
Koor 
Cantamus Rijkevoort 
 
Zaterdag 23 juli 19.00 uur H. Mis 

(17e Zondag door het jaar) 
Overl. fam. Verdijck-Vergeest 
Acoliet 

W. Schaminee 
Koor 
Maaslandsglorie 
 
Zaterdag 30 juli 19.00 uur H. Mis 

(18e Zondag door het jaar) 
Herman Kersten, Mina Groenen en overl. kinderen 
Acoliet 

J. Lamers 
Koor 
Oosterhoutse Nachtegalen 
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Wij bedanken iedereen voor het praatje tijdens onze wandelingen 

door Beugen, de bloemen en de vele kaarten die we mochten 

ontvangen tijdens het ziek zijn en na het heengaan van mijn lieve man, 

onze handige pap en super opa Tien, 

Tini (Martien) Gerrits 

Het geeft ons kracht en troost dat hij voor zovelen wat heeft kunnen 

betekenen tijdens zijn klusrijke leven. 

José Gerrits-Nielen, 
Rik-Melissa, Kyan en Ayden, 

Ilse- Ralph, Timo en Fynn, 
Marlot-Thomas, Djax en Negan.  
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Optredens jeugdkoor Oosterhoutse Nachtegalen in Beugen 

Op 30 juli aanstaande zal de avonddienst in de kerk van Beugen een 
bijzonder karakter hebben:  
de dienst zal worden opgeluisterd door  het jeugdkoor ‘De 
Oosterhoutse Nachtegalen’.  
Aansluitend geeft het koor een concert van ongeveer een uur. 
 

Bij koorschool de Oosterhoutse Nachtegalen (uit Oosterhout bij Breda) 
krijgt elk lid een zangopleiding. Het repertoire van de enthousiaste 
jonge zangers en zangeressen is breed en omvat zowel pop- en 
musicalsongs als klassieke en religieuze muziek. Het koor bestaat al 
vanaf 1939 en heeft een sterk internationale traditie. Landen waar 
werd opgetreden? Van Canada tot Nieuw-Zeeland, van Noord-Ierland 
tot Rusland en van Albanië tot Zuid-Afrika. Dit is ook de reden waarom 
het koor in allerlei talen zingt. 

Dit jaar wil het koor een cd opnemen en heeft het zijn heil dichter bij 
huis gezocht. De koorleiding plande een werkweek van 25 juli tot 1 
augustus. Het oog viel daarbij op Beugen. ‘Het Vrijthof’ bleek namelijk 
een geschikte accommodatie vanwege de verschillende oefenruimten 
en de mooie ligging. Op steenworp afstand hiervan ligt de Beugense 
kerk met zijn goede akoestiek.  

Graag willen de Oosterhoutse Nachtegalen  Beugen en omgeving op 30 
juli laten proeven van hun muziek. Avonddienst en concert zijn zowel 
gecombineerd als apart te bezoeken. 

Waar: Kerk H. Maria ten Hemelopneming, Kerkplein 3,5835 AT Beugen, 
tel. nr. 0485 361301 
Wanneer: zaterdag 30 juli 
Aanvang avonddienst: 19.00 uur 
Aanvang concert: 20.15 uur 
Entree: gratis, er is wel een collecte voor het onderhoud van de kerk. 
 

Website: www.oosterhoutsenachtegalen.nl 
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Op woensdag 7 september start het nieuwe seizoen van dames 

sportclub Keep Fit. Annie van Diessen uit 

Sint Anthonis verzorgt net als voorgaande 

jaren op een enthousiaste en gedreven 

wijze een afwisselende sportles, waarbij 

o.a. gebruik wordt gemaakt van steps, 

afgewisseld met BBB oefeningen (buik, 

billen, benen) en sport- en 

speloefeningen. Dit alles op moderne muziek. 

De lessen worden iedere woensdagavond gegeven van 19.30-20.30 uur 

in de Slaterthal in Beugen. Het seizoen loopt tot en met mei. Een step 

en overige materialen worden beschikbaar gesteld door Keep Fit.  

Lijkt het jou leuk om ook bij Keep Fit te komen sporten? Je kan 3 lessen 

vrijblijvend meedoen! Aarzel dus niet en stuur een mail naar 

keepfit.beugen@gmail.com of neem telefonisch contact op met 

Monique van Ooijen (06) 11 47 94 26 of Inge Bindels (06) 24 14 39 99. 
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Gezocht: Iemand die kan Mennen!! 

Zorgboerderij `t Spiek in Rijkevoort, is op 

zoek naar iemand die kan mennen en het 

leuk vindt om, op vrijwillige basis, met 

onze deelnemers met de pony kar te gaan 

rijden. 

Wij hebben twee Welsh pony`s, die dubbelspan gereden worden en 

een Tinker die enkelspan gereden wordt. 

Ben jij degene die kan mennen en wil jij iets voor onze deelnemers 

betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. 

Tel. 0611910494 
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Het is al meer dan een halve eeuw geleden dat Beugense boeren 

vanuit het maasheggengebied, ofwel in de volksmond “de kemp”, met 

paard/trekker en volgepakte hooi en stro wagens naar hun boerderij 

reden. Daar aan gekomen staken ze dan met gavels de oogst naar de 

hooizolder om zodoende voldoende voorraad te hebben voor hun vee 

in de winter. Maar landbouw en veeteelt ontwikkelden  zich en de 

boerderijen werden langzaam aan innoverende agrarische bedrijven. 

Rabobanken becijferden mooie winstgevende investeringsplaatjes en 

de boer ging voortaan enkele keren per jaar naar de boekhouder om te 

bezien of de opgenomen schuldenlast wel financieel te overzien was. 

Op landbouwbeurzen werden de nieuwste machines en 

landbouwmethoden getoond. De boer reed niet meer met zijn 

melkmachine naar “de Kemp” maar thuis werd een moderne  stal en 

melkput gebouwd. De agrarische innovatie kreeg decennia een boost 

en met vele subsidieregelingen vanuit de overheid werd alles groter en 

imposanter. “Massa is kassa” roepen we tegenwoordig. De vertrouwde 

boerderij met hooizolder en binnenplaats werd ingeruild voor een 

modern agrarisch bedrijf.  We weten allemaal dat bomen niet tot in de 

hemel groeien en we zijn nu op een punt beland dat alle agrarische 

ontwikkelingen zich tegen zichzelf gaan keren. Discussies in de 

samenleving over stikstofbeleid. Het afpakken van bestaansrecht van 

de boeren. Ongeloofwaardig overheidsbeleid. Natura 2000 gebieden 

die beschermd moeten worden. Ons logge overheidsapparaat faalt. 

Overleg en visie ontbreken. Departementen werken langs elkaar heen. 

Kamerleden van 30 jaar met een stropdas willen in praatprogramma’s 

vertellen hoe een boerenbedrijf gerund moet worden terwijl ze niet  

 

“AGRARISCHE BURGEROORLOG” 
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eens weten hoe stikstof ontstaat! Dat boeren een rode zakdoek om 

hun arm dragen als symbool voor psychische nood gaat ook langs hun 

heen. Boerin Welmoed Deinum is gelukkig nog een positief lichtend 

voorbeeld. Er ontstaan voortdurend patstellingen tijdens discussies en 

de ontevredenheid neemt verder toe, zo zelfs dat er door panikerende 

ordehandhavers geschoten wordt. De laatste jaren wordt er door onze 

regering geen stelling genomen. Het sloft allemaal maar door  en ze 

maken er een hobby van  elkaar zwart te maken en elk detail aan te 

grijpen om een motie van wantrouwen in te dienen. De regering gaat 

nu tot september met zomer reces . Naar mijn mening zijn er 

problemen genoeg om door te werken. Oekraïne, gasboringen 

Groningen en Waddenzee, toeslagenaffaire , huizenmarkt en inflatie. 

Met zulke problemen in je achterhoofd er tussenuit?? 

Fijne vakantie 
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Taxatiemiddag in Hotel Riche in Boxmeer. 
  
Op donderdag 14 juli vindt er een taxatiemiddag plaats in Hotel Riche 
in Boxmeer. Taxateur Arie Molendijk taxeert daar uw oude boeken 
zoals oude (staten)bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en 
reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en 
prenten. 
  
De in den lande bekende taxateur werkt al jaren samen met de Vrije 
Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en 
overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te 
taxeren voorafgaand aan een veiling.   
Molendijk: “De taxaties die ik 
verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd 
op recente opbrengsten van 
vergelijkbaar materiaal op veilingen. 
De taxaties vinden alleen plaats op 
mijn taxatiedagen, dus niet via foto’s, 
telefoon of per e-mail.” 
De kosten voor een taxatie zijn vijf 
euro voor één tot ongeveer tien 
boeken of seriewerken. De 
taxatiekosten van grotere 
collecties/bibliotheken, die meer tijd 
in beslag nemen, variëren van 25 tot 
vijftig euro. “U krijgt altijd alle 
aandacht en uitleg. Een 
taxatierapport is zo nodig ook 
mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een waarde vanaf 
tweehonderd euro en tegen een van tevoren afgesproken tarief.”  
Bezoekers zijn van harte welkom en worden vriendelijk ontvangen in 
het restaurant van het hotel, Steenstraat 51 op donderdag 14 juli van 
14.00 tot 16.30 uur. Vrije inloop zonder afspraak. Voor meer 
Informatie: www.molendijkboeken.nl 
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Afscheidsmusical groep 8 basisschool Onze Bouwsteen 
 

Voor de leerlingen van Onze Bouw-
steen zit het schooljaar er bijna op. 
Voor de leerlingen van groep 8 is dit extra speciaal, omdat zij daarmee 
afscheid nemen 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 piraten-
schat 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 bijzondere bezoekers stappen aan wal. Stuk 
voor stuk gaan ze enthousiast op zoek!  
 
Het goud van eiland Albatros! is een feelgoodmusical boordvol humor, 
grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure 
hitpotentie. Er zijn geen hoofdrollen, zodat alle kinderen kunnen stra-
len! 
 
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 betreden 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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