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Di. 14-01-20
Wo 15-01-20
Za 18-01-20
Za 18-01-20
Za 18-01-20
Za 18-01-20
Za 18-01-20
Zo 19-01-20
Ma 20-01-20
Di
21-01-20
Di
21-01-20
Vr 24-01-20
Za 25-01-20
Za 25-01-20
Zo 26-01-20
Zo 26-01-20
Di
28-01-20
Vr 31-01-20
Za 01-02-20
Di
04-02-20
Do 06-02-20
Vr 07-02-20
Za 08-02-20
Ma 10-02-20
Di
11-02-20
Di
11-02-20
Zo 16-02-20
Di
18-02-20
Wo 19-02-20
Do 20-02-20
Vr 21-02-20
Vr 21-02-20
Za 22-02-20
Zo 23-02-20
Ma 24-02-20
Di
25-02-20
Vr 28-02-20
Di
03-03-20
Do 05-03-20
Ma 09-03-20
Di
10-03-20
Di
17-03-20
Wo 18-03-20
Wo 18-03-20

Samen koken-eten
‘KBO’
Teerdag
‘Het Gilde’
Jubileumreceptie De Huibuekke Overloon
‘De Vêrkeskop’
Beugen Buiten Winterfestival
2de Open Beugense Fluitketelschuifkampioenschap
1ste Open Beugense Kinderfluitketelschuifkampioenschap.
Voorverkoop Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
Energiecafé Aanv. 19.00 uur MFC Het Kruispunt
‘Dorpsraad’
Excursie naar Kermismuseum in Vortum
‘KVB’
Jaarvergadering. 20.00u.
‘AVB’
Ontspanningsmiddag
‘KBO’
Kringjaarvergadering te Beugen
‘Het Gilde’
Commissiehoofden overleg
‘De Vêrkeskop’
Bliksemaktie
‘De Vêrkeskop’
Informatiemiddag Zorg/Welzijn en Wonen, Buurthulp en Naoberschap
Jaarvergadering EHBO Vereniging Beugen
‘EHBO’
Generale repetitie Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
Kaartavond
‘KVB’
Kienen
‘KBO’
Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Opruimcoach. 20.00u.
‘AVB’
Botbreuken, kneuzingen, verzwikkingen, en wervelletsel ‘EHBO’
Jubileumreceptie De Zelfkant Haps
‘De Vêrkeskop’
Excursie naar museum in Groeningen.
‘KVB’
Samen koken-eten
‘KBO’
Vrolliebal
‘De Vêrkeskop’
Carnavalsmiddag
‘KBO’
Carnaval met diverse bezoeken en Installatie Prins
‘De Vêrkeskop’
Carnaval met H.Mis, Lichtjesoptocht, Hengsten/Merriebal ‘De Vêrkeskop’
Knakworstrennen
‘De Vêrkeskop’
Optocht
‘De Vêrkeskop’
Jeugdmiddag
‘De Vêrkeskop’
Herringschellen
‘De Vêrkeskop’
Jaarvergadering
‘KVB’
Kienen
‘KBO’
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Vrijhouden luchtwegen
‘EHBO’
Sjoel-avond
‘KVB’
Commissiehoofden overleg
‘De Vêrkeskop’
Samen koken-eten
‘KBO’

3

Vr 20-03-20
Evaluatievergadering
‘De Vêrkeskop’
Vr 20-03-20
Pannenkoeken Dag
‘Dorpsraad’
Di
24-03-20
Word jij De Picasso chocolademaker?
‘AVB’
Vr 27-03-20
Algemene Leden Vergadering
‘KBO’
Za 28-03-20
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
Do 02-04-20
Kienen
‘KBO’
Vr 03-04-20
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
Za 04-04-20
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
Di
07-04-20
Workshop met Angela. 19.30 u.
‘AVB’
Di
07-04-20
Letsel aan oog, oor, neus en mond. Letsel door dieren ‘EHBO’
Do 09-04-20
Bowlen in Molenhoek
‘KVB’
Za 11-04-20
Pepe’s PubQuiz Aanvang 20.00 uur in MFC Het Kruispunt.
Za 11-04-20/Zo 12-04-20 Eastern Open
‘Vios’38’
Ma 13-04-20
Kofferbakverkoop (2e paasdag)
‘Het Gilde’
Ma 13-04-20
2de paasdag Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Wo 15-04-20
Samen koken-eten
‘KBO’
Di
21-04-20
Thema-avond OPRUIMCOACH samen met AVB
‘KVB’
Vr 24-04-20
Toneelmiddag
‘KBO’
Za 25-04-20
H. Mis – na afloop koffie
‘KBO’
Di
28-04-20
Excursie museum Nostalgie en techniek Langenboom. ‘AVB’
Medio mei
Fietsen met bedrijfsbezoek
‘KBO’
Do 07-05-20
Kienen
‘KBO’
Ma 11-05-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Di
12-05-20
Moederdagviering
‘KVB’
Di
12-05-20
Eerste hulp aan kinderen
‘EHBO’
Wo 20-05-20
Samen koken-eten
‘KBO’
Zo 24-05-20
Kringgildedag Haps
‘Het Gilde’
Zo 24-05-20
Vrijwilligersbrunch
‘KBO’
Di
26-05-20
Fietstocht
‘KVB’
Ma 01-06-20
Koningsschieten (2e pinksterdag)
‘Het Gilde’
Do 04 -06-20
Kienen
‘KBO’
Za/zo 06/07-06-20 Boekenmarkt
‘KBO’
Za 06-06-20
Tiny Fransentoernooi
‘Vios’38’
Za 06-06-20/Zo 07-06-20 jeugdkamp jongere jeugd.
‘Vios’38’
Za 06-06-20
Boekenmarkt
‘KBO’
Za 06-06-20
Dorpsquiz: 2e editie
‘Jongens knakworst’
Zo 07-06-20
Boekenmarkt
‘KBO’
Ma 08-06-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Zo 14-06-20
Vaartprocessie Boxmeer
‘Het Gilde’
Wo 17-06-20
Samen koken-eten
‘KBO’
Wo 24-06-20
Busreis
‘KBO’
Vr 26-06-20
Finaleavond en prijsuitreiking Dorpsquiz
‘Jongens knakworst’
Vr 03-07-20
Kermis – Opening
Za 04-07-20
Kermis - Bent in de Tent
Zo 05-07-20
Kermis - Beugen Buiten
Ma 06-07-20
Kermis – Dansmatinee
Za 31-10-20
PodiumB - editie 10
‘PodiumB / ’t Posthuis’
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Zaterdag 18 januari om 19.00 uur H. Mis
(2e Zondag door het jaar)
Pastoor v.d. Steen (verjaardag); Theo Bindels en Ria (mndged.); fam.
Fransen-Gabriel
Acolieten
Fr. Verstraten en G. Hendriks
Koor Seniorenkoor Maaslandsglorie
Zaterdag 25 januari om 10.00 uur H. Mis
(3e Zondag door het jaar)
Acolieten
Leden van het Gilde
Koor Carminis
Zaterdag 1 februari om 19.00 uur H. Mis
(Feest: Opdracht van de Heer in de tempel)
Erfjrgt. Pastoor v.d. Steen; Fam. Brienen-Jilisen
Acolieten
A. Hendriks en G. Verberkt (Rijkevoort)
Koor Cantamus Rijkevoort
MEDEDELING:
Op zaterdag 25 januari is de Kring - Gildedag in Beugen en dit begint
met een H. Mis om 10.00 uur.
In deze viering zijn ook de parochianen van Beugen en andere
geïnteresseerden van harte welkom.
Dien ten gevolge zal de avondviering van 19.00 uur op zaterdag
25 januari vervallen.
U wordt van harte uitgenodigd voor de viering om 10.00 uur.
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4 x 40 jaar acoliet
Op 6 januari 2020 werd tijdens een samenzijn stil gestaan bij het feit
dat Cor Philipse, Toon Hendriks, Wim Schaminée en Wim Verdijck,
40 jaar acoliet zijn in de deelparochie Beugen.
Samen met de andere acolieten verlenen zijn bij toerbeurt assistentie
aan de priester die voorgaat in de vieringen, verzorgen verder o.a. de
lezingen en assisteren bij het uitdelen van de H. Communie.
In 1979 werden genoemde personen door wijlen Pastoor Van der
Steen gevraagd voor deze functie. Naast de taken van de acolieten
hebben zij veel andere taken uitgevoerd in deze lange periode, zoals
het verzorgen van Woord en Communievieringen, de bijzondere
vieringen op 4 mei en Allerzielen, maar ook
onderhoudswerkzaamheden en kleine reparaties aan het kerkgebouw,
de pastorie en het interieur en het onderhoud van tuin en kerkhof.
Pastoor Van der Sluis sprak, mede namens het pastorale team, zijn
dank en waardering uit voor hun inzet en goede en prettige
samenwerking. Mede door de bijdrage van de acolieten kunnen de
vieringen goed verlopen.
Ook van de zijde van de deelparochieraad werd dank uitgesproken
voor hun werkzaamheden in het verleden, het heden en zo mogelijk
ook in de nabije toekomst. Werkzaamheden die zeker bijdragen aan
het in stand houden van de parochie.
De onvoorwaardelijke trouw aan de geloofsgemeenschap is zeker in
deze tijd heel bijzonder.
Leden van de deelparochieraad
Parochie Beugen.
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PER MEDIO MAART WOONHUIS TE HUUR IN BEUGEN
3 SLAAPKAMERS
VOOR VERDERE INFORMATIE
FRANS BERBERS
06-53387709

Hallo dames van de K.V.B.
Dinsdag 21 januari 2020 hebben wij een excursie naar
het Kermismuseum in Vortum-Mullem. Jullie kunnen je
opgeven bij Diny tel. 06-23961946 tot en met
14 januari.
Verdere gegevens komen in de volgende info
Groetjes Het Bestuur
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WIJ ZIJN ER VOOR U

Elk voor- en najaar wordt er een cursus computer gebruik voor ouderen
gegeven. Of uw computer nu een laptop, tablet of een mobiele telefoon
is, of iets wat daarop lijkt, wij helpen u graag op weg.
Een cursus bestaat uit 8 wekelijkse lessen van een uur. Voor ú persoonlijk,
dus één op één. Of u nu vlot leert of juist wat langzamer, onze docenten
passen zich aan. Zij leggen het desnoods nóg een keer uit. Bent u
beginnend of gevorderd, u vraagt, wij draaien. U geeft aan wat u wilt.
Over de aanvangsdatum wordt u persoonlijk geïnformeerd.
De kosten voor een serie van 8 wekelijkse lessen zijn € 40. Lessen worden
lokaal in de kerkdorpen van Boxmeer gegeven.
Op verzoek en bij beschikbaarheid komen docenten ook aan huis.
U kunt zich aanmelden met een telefoontje naar de heer P. Ermers
(coördinator), Telefoon 06-20625198 of per
email: pjermers@outlook.com
Een aanmeldingsformulier kunt u ook downloaden op de website:
www.swogb.nl
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Metameer informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s)
groep 7 en 8
Stevensbeek/Boxmeer – Wat staat mijn kind straks te wachten in het
voortgezet onderwijs? Hoe ziet het eerste jaar eruit in de brugklas? De
overstap van basisschool naar de middelbare school roept allerlei
vragen op bij ouder(s)/verzorger(s). Metameer beantwoordt deze graag.
Ouder(s) en verzorger(s) van groep 7 en 8 van de basisschool zijn van
harte welkom op de informatieavonden.
Deze vinden plaats op 22 en 23 januari op Metameer jenaplan Boxmeer
(Stationsweg 5) en 27 en 28 januari op Metameer Stevensbeek
(Stevensbeekseweg 8A).
Alle avonden beginnen om 19.00 uur.
Metameeronderwijs
Ouder(s)/verzorger(s) krijgen onder andere informatie over alle
instroommogelijkheden in de brugklas.
In Stevensbeek kan hun kind kiezen voor de brugklas tweetalig
havo/vwo, havo/vwo, mavo/havo en vmbo.
De locatie in Boxmeer biedt jenaplanonderwijs aan op vmbo, havo, vwo
en tweetalig vmbo en tweetalig havo/vwo.
Docenten, ouders en leerlingen delen hun ervaring met het onderwijs
op Metameer. Zo kunnen groep 8’ers samen met hun
ouder(s)/verzorger(s) een weloverwogen keuze maken voor de school
waar het kind zich veilig voelt en gezien wordt.
Masterclasses en open dagen
Naast deze informatieavonden kunnen leerlingen van groep 8 meedoen
aan een masterclass tweetalig onderwijs en samen met hun ouders,
broertjes, zusjes de open dagen bezoeken vrijdag 7 februari op locatie
Stevensbeek en vrijdag 14 februari op locatie jenaplan Boxmeer.
Kijk op www.Metameer.nl.
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Bliksemaktie
Op zondag 26 januari komen de leden van de Carnavalsvereniging
weer langs de deur met de carnavalskrant van 2020. Vanaf 10.30 uur
kunt u iemand verwachten en een vrijwillige bijdrage doen voor deze
krant en onze vereniging.
Alvast bedankt!!
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VERVOLG CURSUS BRIDGE
KBO Rijkevoort start op donderdagavond met vervolgcursus
Leer Bridge met Berry 5, waar volgens de modernste inzichten het
bridgespel geleerd wordt.
Deze cursus is ook geschikt voor mensen die al langer (thuis)bridgen,
maar hun kennis wat willen ophalen of bijspijkeren.
Ook niet KBO-leden zijn welkom.
Informatie: Rikie Fransen, tel. 06- 12427854 of
email: rikiefransen@hotmail.com.
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CURSUS ‘DE ZORG DE BAAS’
Mantelzorg overkomt je, maar hoe blijf je zelf in balans?
Op woensdagochtend 19 februari 2020 start de ondersteuningscursus ‘De
Zorg de baas’ in Boxmeer.
Deze wordt gegeven door Centrum Mantelzorg Land van Cuijk in
samenwerking met MEE.
De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit het Land van Cuijk die
langdurig zorgen voor een kind, partner, ouder of vriend(in).
De zorg verschilt natuurlijk per situatie, maar de zorg voor een ander komt
meestal op de eerste plaats. Als de zorg langdurig en intensief is, merk je dat
de zorg steeds meer van je vraagt. De aandacht en hulpverlening zijn meestal
gericht op diegene die zorg nodig heeft, maar in deze cursus sta jij centraal.
Hoe hou je de regie over het eigen leven en kun je de zorg met voldoening
blijven volhouden? Tijdens deze cursus leer je hoe je de balans (weer) vindt
tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf.
Tijdens de cursus wordt er gewerkt met een informatieve cursusmap. Ook is
er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De volgende onderwerpen
komen aan bod:






Gevoelens (h)erkennen en leren grenzen aangeven
Stress en ontspanning
Kwaliteiten benutten
Hulp en steun vragen
Communicatie en assertiviteit

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur en één
terugkombijeenkomst en is gratis.
De bijeenkomsten zijn van 10:00 tot 12:00 uur en zullen plaatsvinden in De
Weijer (bibliotheek), Raetsingel 1 in Boxmeer
Voor meer informatie en aanmelding (tot 11 februari), kun je terecht bij
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk. Telefoon: 0485-846739 of e-mail:
info@mantelzorglvc.nl.
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H. Mis tijdens kring jaarvergadering
Zaterdag 25 januari wordt in Beugen de jaarvergadering gehouden van de
gildekring Land van Cuijk. Zoals gebruikelijk wordt deze vergadering
voorafgegaan door een Eucharistieviering. Ongeveer 100 gildeleden uit het
Land van Cuijk en de Beugense gildeleden zullen bij deze mis aanwezig zijn.
De gildebroeders en gildezusters nodigen u uit om deze H. Mis mee te komen
vieren. Aanvang 10:30uur.
Frank ten Haaf, secretariaat.
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PROGRAMMA ZATERDAG 18 JANUARI
aanwezig
aanvang
Constantia JO7-1
 VIOS’38 JO7-1
08.30 uur
09.00 uur
De Hoepel in Wanroy
rijden: Anna
VIOS’38 JO14-1
 VIOS’38 JO15-1
10.00 uur
10.30 uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA ZATERDAG 25 JANUARI
vertrek
aanvang
DSV JO7-1
 VIOS’38 JO7-1
08.45 uur
09.15 uur
De Hoepel in Wanroy
rijden: Femke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPELLENMORGEN EN DARTTOERNOOI ZATERDAG 25 JANUARI
10.00 – 12.00 uur: spellenmorgen voor JO8, JO9 en JO11
13.00 – 16.30 uur: darttoernooi voor JO13, JO14, JO15, MO15, JO17 en JO19
Aanmelden voor 15 januari via e-mail: wintervios38@hotmail.com, of rechtstreeks bij
iemand van de organisatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA VOORJAARSREEKS:
Op zaterdag 1 februari start de voorjaarsreeks. De competitie-indeling staat op de
website; het wedstrijdprogramma is nog niet bekend.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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