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Di. 27-07-21 
ma 09-08-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
vr 13-08-21 Fietstocht ‘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’ 
vr 24-09-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
ma 27-09-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
wo  06-10-21 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’ 
vr 12-11-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
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’  
ma 19-12-21 Kerststukjes maken ‘KBO’ 
ma 19-12-21 Kerstviering ‘KBO’  
ma 27-12-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
vr 28-01-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
vr 25-03-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
vr 10-06-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
vr 02-09-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’  



 

4 

 
 

Zaterdag 31 juli 19.00 uur H. Mis  

(18e Zondag door het jaar) 

Herman Kersten en Mina Groenen en overl. kinderen 

Acoliet 

J. Lamers 

 

Zaterdag 7 augustus 19.00 uur H. Mis  

(19e Zondag door het jaar) 

Gebr. v. Dommelen en overl. fam.; erfjrgt. overl. fam. Barten-v.d. 

Bosch; fam. Fransen-Gabriel; mndged. Riek Linssen; overl. fam. v. 

Benthum-Ebbers 

Acoliet 

G. Verberk 

 

Zaterdag 14 augustus 19.00 uur H. Mis  

(20e Zondag door het jaar: Hoogfeest: Maria ten Hemelopneming) 

Alle overledenen v.d. Parochie 

Acoliet 

G. Hendriks 
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KBO hervat Samen Koken - Samen eten 
 

Na een pauze van bijna anderhalf jaar in verband met de Corona pandemie is 
de KBO Beugen op woensdag 21 juli weer gestart met hun maandelijkse 
bijeenkomsten ‘Samen koken – Samen eten’. Afgelopen woensdag werd er 
door vrijwilligers van de KBO voor 44 mensen gekookt in MFC Het Kruispunt. 
De bijeenkomsten zijn voor KBO-leden maandelijks op de 3e woensdag van de 
maand. 
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Beste inwoners van Beugen, 

Op Onze Bouwsteen hebben we deze week een 
heel speciaal afscheid gevierd. Nog een paar 
dagen werken en dan gaat juf Ans met pensi-
oen. Ze werkt al meer dan 39 jaar in het on-
derwijs, waarvan 31 jaar op onze school. In 
1998 is ze met Onze Bouwsteen naar het huidi-
ge gebouw gegaan. Na een aantal jaren in 
groep 3 te hebben gewerkt, vond zij al snel haar 
plekje bij de kleuters.  
We zijn heel trots dat Ans zo lang op Onze 
Bouwsteen heeft gewerkt. We zullen haar be-
trokkenheid en inzet missen. Gelukkig kunnen 
we Ans de komende jaren nog vinden bij Kids 
Okay! Daar zal ze bij de peuters werken aan het 
fundament van vele leerlingen van Onze Bouw-
steen! 
Ans, bedankt voor alles en het ga je goed! 
Team Onze Bouwsteen. 
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Beste mensen en kinderen uit Beugen, 
 
Na 31 jaar op Onze Bouwsteen ge-
werkt te hebben heb ik besloten om te 
stoppen met het onderwijs. Aangezien 
ik een leeftijd heb bereikt waarop ik 
met prepensioen mag gaan.  
Op 14 juli heb ik een mooi afscheid 
gehad met de kinderen en collega’s. 
 
Ik ben begonnen in het gebouw aan de 
Hagelkruisstraat, naast Cornerstone.  
In 1998 mochten we naar het huidige 
gebouw. Veel lief en leed heb ik mo-
gen delen met kinderen en ouders.  
Al die jaren vanaf 1990 heb ik genoten 
van de ontwikkelingen van de kin-
deren. Van de groepen 3 en later van de kleuters. Daar lag zeker de 
laatste jaren mijn hart. De verwondering en het ontdekken is natuurlijk 
prachtig om te zien en te mogen begeleiden.  
Op een gegeven moment worden die kleine kinderen ouder en komen 
zij hun kind aanmelden bij je en zit je met een ouder om de tafel die 
jaren geleden voor je zat in de groep.  
Dit alles heb ik mogen meemaken.  
Dank je wel voor de goede samenwerking en voor het vertrouwen wat 
ik heb mogen ontvangen van jullie.  
Ik hoop dat jullie allemaal gezond en gelukkig mogen blijven.  
Jullie zien me hopelijk nog een tijdje bij Kids Okay. Daar hoop ik nog te 
mogen werken aan het fundament van de kinderen van Onze Bouw-
steen. 
 
Groetjes juf Ans                          
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Huiskamerproject in het Kruispunt Beugen 
 
De werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn Beugen heeft positieve reac-
ties gekregen op het voornemen een ‘huiskamer’ te starten. Zie ook 
de oproep in juni in Beugen.info.  
 
De Huiskamer is bedoeld voor alle leeftijdsgroepen, in de praktijk het 
merendeel voor senioren, en fungeren als sociaal ontmoetingspunt. 
Kortom voor een even thuis weg zijn, een kopje koffie, een praatje, 
een spelletje en dat wat deelnemers zelf gezellig vinden.  
 
Er hebben zich al voldoende vrijwilligers gemeld die als gast-
vrouw/gastheer willen ingezet worden. Veel dank aan hen. Ook heb-
ben zich twee kartrekkers gemeld die de Huiskamer op poten willen 
zetten en sturing willen geven. Carla Hermans en Reggy Janssen ne-
men deze taak op zich, inderdaad hetzelfde duo dat ook de Vrijwillige 
Hulpdienst runt. Bijzondere dank aan hen. Zij doen dit onder verant-
woordelijkheid van de SWOGB, die de Huiskamer financiert.  
 
Naar verwachting zal de Huiskamer half september 2021 starten voor 
twee dagdelen per week. De verdere informatie wordt door Carla en 
Reggy bekend gemaakt. De werkgroep hoopt met deze ontwikkeling 
een goede bijdrage geleverd te hebben aan de leefbaarheid van Beu-
gen. 
 
Namens de werkgroep Rob Verwaaijen. 
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Dag basisschool, groep 8 zwaait af! 
 

22 juli was de laatste schooldag voor de zomervakantie en deze is voor 
kinderen in groep 8 wel heel bijzonder. Traditioneel werden de kinderen van 
groep 8 uitgezwaaid met een erehaag van alle schoolkinderen en hun juffen 
en meesters. De ouders van groep 8 stonden hun kinderen op deze 
bijzondere dag bij de school op te wachten. Na afloop was er voor iedereen 
een ijsje. 
Uitgezwaaid door hun leerkracht Günther Robben gaan Marit, Hanna, Freya, 

Maartje, Ella, Mia, Mira, Jules, Vince, Sil, Ole, Elke, Sara, Mille, Pien, Daniëlle, 

Sarah en Kai nu over naar het voortgezet onderwijs. Wij wensen jullie 

allemaal een fijne zomervakantie heel veel succes in het nieuwe schooljaar! 
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Wim Schaminee 60 jaar bij Were Di 
 

Vorige week woensdag 21 juli is Wim 
Schaminee gehuldigd bij Muziekvereniging 
Were Di. Uit handen van voorzitter Theo 
Driessen ontving hij de onderscheiding van 
de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek 
Organisatie), een vergulde speld met 2 
zirkonia’s. De voorzitter memoreerde in 
zijn toespraak dat Wim mogelijk nog langer 
bij Were Di lid was maar dat dit in de oude 
administratie niet terug te vinden is. Wim 
vertelde dat hij eerst met een groepje 
jongens is gaan drummen en dat dat later 
is toegevoegd aan Were Di. Dat was al voor 
zijn huwelijk en aangezien Wim dit jaar ook 
60 jaar getrouwd is, moet het dus langer 
geleden zijn. Precies wist hij het ook niet 
meer. Wim is naast zijn lidmaatschap van 
Were Di ook zeer betrokken bij Beugen met zijn verschillende 
vrijwilligersactiviteiten. Na de toespraak klonk op het terras van het Posthuis 
het ‘Lang zal hij leven’, gespeeld door de muzikanten van Were Di. Daarna 
hadden de muzikanten op het terras nog een gezellige afsluiting van het 
muziekseizoen. 
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Verslag fietstocht KBO Beugen 

Op vrijdag 9 juli hebben we met 34 fietsers – 
natuurlijk wel in groepjes! - genoten van een 
mooie fietstocht door een gedeelte van onze 

(nu nog) gemeente Boxmeer.  We vertrokken met 
stralend weer vanuit Beugen rich-
ting Boxmeer met op zak allemaal 
een foto. We moesten maar zien uit te vinden 
waar we het voorwerp op de foto konden 

vinden. Gelukkig waren we allemaal oplettende fietsers, zo-
wel op het verkeer als op de foto’s dus dat ging helemaal 
goed komen.  Verder door het mooie Maas-
heggengebied kwamen we bij de pont in Vier-
lingsbeek, waar Arnold, Henk en Christien ons 
verblijdden met een lekker flesje fris water. 
Hier konden we het fietsenzadel even ruilen 

voor het zitten op een bank. Ook fijn 😊Verder ging de reis 
langs de Maas richting Maashees maar zover kwamen we 
niet. Na de oversteek van de grote weg gingen we richting 
Holthees.  Via de aangegeven knooppunten volgden we een 
mooie route door de bossen en kwamen uit bij het Oorlogs-
museum in Overloon.  De route liep over de nieuwe fiets-
brug, dwars door het museum, wat erg mooi was.  Verder 
ging onze reis door Overloon naar onze pauzeplaats…bij 
knooppunt richting 48 dachten we……..maar, op de achter-
kant van het routekaartje stond het vervolg ontdekten we. 
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Toch nog maar even zoeken en doorfietsen en jawel hoor; 
we arriveerden bij ’t Helder.             

Daar werden we ontvangen met koffie of thee met een heer-
lijk stuk vlaai (én slagroom als je wilde).We waren er aan toe. 

Intussen waren ook de chauffeurs van de auto’s met hun 
passagiers aangekomen. Zij hadden genoten van 
een mooie toe- ristische route o.a. langs 
de stuw in Sam- beek en door het mooie 
Vortum-Mullem.                                                                Na gezellig te hebben bij 
gebuurt ging de reis weer verder door Overloon, 
via de mooi aangelegde fietspaden door de bossen van Ste-
vensbeek. Via de Kevelaersedijk, Voortweg en Herselsedijk 
kwamen we op de Langstraat richting Sambeek.  
Daarna via Boxmeer weer terug naar ons eigen 
Beugen. Uiteraard waren er ook weer foto’s voor 

de terugweg zodat we zeker moes-
ten blijven opletten, en niet alleen 
op het verkeer.Bij MFC het Kruispunt werden 

we ontvangen met een lekkere consumptie en een broodje 
kroket, wat iedereen zich goed liet smaken.  Ook de auto’s  
met alle passagiers wa- ren erbij.  Jammer ge-
noeg is het geen een groep gelukt om alle 
onderwerpen op de fo- to’s terug te vinden 
maar dat kon de pret niet drukken.  We heb-
ben allemaal deze mid- dag genoten van een 
prachtige tocht over veilige fietspaden en 
door een heel mooie omgeving.  Arnold en Henk, nogmaals 
bedankt voor de organisatie. We hebben ervan genoten. 
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Jaarlijkse boekenmarkt juli 2021 

In het weekend waarin we omringd werden door het hoge water hebben wij 

onze jaarlijkse boekenmarkt gehouden. Deze markt organiseren wij als KBO al 

jaren en we mogen wel zeggen met groot succes. Ook dit jaar kwamen onze 

bezoekers van heinde en verre, zelfs uit het Limburgse Gronsveld waren er 

bezoekers.  

Mede doordat vele mensen Cor Janssen weten te vinden als men boeken van 

zolder heeft gehaald kunnen we dit doen. Hierdoor zitten er telkens weer 

verrassende boeken bij die elk jaar weer vele boekensnuffelaars trekt.  

En gesnuffeld werd er, van oorlogsboeken, reisboeken tot natuur en science-

fiction en voor de kinderen stripboeken, maar vooral vele, vele romans over 

ontelbare onderwerpen. Daarnaast was dit jaar ook de hobbygroep van de 

partij met een mooie stand. Ook deze trok veel belangstelling. Dit is een 

mooie welkome aanvulling die zeker voor herhaling vatbaar is. 

Maar vanzelfsprekend is dit alles alleen mogelijk met medewerking van de 

vele vrijwilligers. Dankzij hen is dit alles mogelijk. Vanaf deze plaats iedereen 

bedankt en we hopen dat we dit ook in 2022 weer kunnen en mogen organi-

seren. 

Namens het bestuur iedereen dank. 
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Wegens vakantie zijn wij gesloten 
van 9 augustus t/m 19 augustus. 

Vrijdag 20  augustus zijn we weer present. 
 

Ook wij gaan even genieten van de zon en elkaar, 
dan staan we daarna weer uitgerust voor u klaar. 

De zwembroek trekken we weer uit de kast, 
hopelijk dat dat verrekte strakke ding nog past. 

Laat de zon dan maar knetteren, 
liggen wij lekker in het water te spetteren. 

Geniet van de vakantie dat is toch oh zo fijn, 
daarna moet u voor al uw lekkers weer bij van Oijen zijn. 

 
John, Daisy, Bas en Lynn 

En natuurlijk de rest van de bups. 
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