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Di. 28-07-20
Ma 10-08-20
Do 13-08-20
Vr 21-08-20
Za 22-08-20
Ma 24-08-20
Do 03-09-20
Za 12-09-20
Vr
Ma
Wo
Wo
Za
Zo
Ma
Do
Ma
Wo
Zo
Ma
Do
Za
Vr
Ma
Wo
Ma
Do
Vr
Ma
Vr
Ma

11-09-20
14-09-20
16-09-20
23-09-20
26-09-20
27-09-20
28-09-20
01-10-20
12-10-20
21-10-20
25-10-20
26-10-20
05-11-20
31-10-20
06-11-20
09-11-20
18-11-20
23-11-20
03-12-20
11-12-20
14-12-20
18-12-20
28-12-20

Wandelen en koffie-uurtje
fietstocht
Back2School kamp
Back2School kamp
Wandelen en koffie-uurtje
Kienen (onder voorbehoud)
Ziekendag met mis in de kerk om 19u en koffie na in
MFC het Kruispunt
Algemene Leden Vergadering
Wandelen en koffie-uurtje
Samen koken-eten(onder voorbehoud)
Ledenvergadering
Boekenbeurs
Boekenbeurs
Wandelen + koffie-uurtje
Kienen
Wandelen en koffie-uurtje
Samen koken-eten
Hobby- en handwerkbeurs
Wandelen + koffie-uurtje
Kienen
PodiumB - editie 10
Jan Centen Bokaal
Wandelen en koffie-uurtje
Samen koken-eten
Wandelen + koffie-uurtje
Kienen
Kerstviering in MFC het Kruispunt
Wandelen en koffie-uurtje
Kerststukjes maken + Kerstviering
Wandelen + koffie-uurtje

‘KBO’
‘KBO’
‘Jeugdhuis’
‘Jeugdhuis’
‘KBO’
‘KBO’
‘Zonnebloem’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘Het Gilde’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘PodiumB / ’t Posthuis’
‘Het Gilde’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘Zonnebloem’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
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Zaterdag 1 augustus om 19.00 uur H. Mis
(18e Zondag door het jaar)
Gebr. v. Dommelen en overl. fam.; erfjrgt. overl. fam. Barten-v.d.
Bosch; erfjrgt. overl. fam. Thijssen-Hendriks; Tien Barten en overl.
ouders Barten-Thijssen; overl. fam. Verdijck-Vergeest; Hendrikus van
Benthum en Petronella Ebbers en Dora; Gerrit en Drika van Benthum;
Elly en Louis Knapen - van Benthum
Zaterdag 8 augustus om 19.00 uur H. Mis
(19e Zondag door het jaar)
Fam. Fransen-Gabriel; Mien Willems-v. Hees
Zaterdag 15 augustus om 19.00 uur H. Mis
(20e Zondag door het jaar)
Ouders Janssen-v. Duijnhoven en overl. kinderen; Jan Gerrits; Nellie
Lamers-Barten, Theo Lamers en dochter Ceciel
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Beste inwoners van Beugen.
In april hebben wij jullie laten weten dat de collecte van de Goede
Doelen in het najaar zou plaatsvinden.
Gezien de onvoorspelbare stand van zaken rondom “COVID-19” heeft
de werkgroep Samen Sterk voor Goede Doelen echter besloten om ook
dit najaar de collecte NIET door te laten gaan.
Wij kijken vol goede moed uit naar volgend jaar en hopen in 2021 weer
een beroep te mogen doen op jullie giften.
Wij wensen iedereen in een goede gezondheid een mooie zomer toe!
Namens de werkgroep “Samen Sterk voor Goede Doelen”.
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Gezocht:
Stalling Boxmeer of in directe omgeving, voor oldtimer auto.
Uiteraard tegen betaling. Gebruik auto is hobbymatig.
S. Janssen – 06 28 18 50 35
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Wij hebben VAKANTIE van maandag 3
augustus tot en met donderdag 13
augustus. De cafetaria is dan GESLOTEN.
Op vrijdag 14 augustus staan wij weer
voor u klaar vanaf 17.00 uur.
Tot ziens,
Frank en Anny

Holistische Kinder- en Tieneryoga in Boxmeer en Overloon
Vanaf september ga ik, Anke van Leeuwen, Kinder- en Tieneryogalessen
geven.
Holistische kinder- en Tieneryoga richt zich op het totale zijn van het kind
waarbij het plezier voorop staat. De lessen bevorderen kracht, souplesse en
evenwicht in fysiek, mentaal en emotioneel opzicht. Op speelse
wijze en aansluitend op de belevingswereld gaan we aan de
slag met (dier)yogahoudingen, ademhalingsoefeningen,
beweegmomenten en rustmomenten. We zingen, bewegen
op muziek, geven elkaar een massage of luisteren naar een
verhaal.
De lessen zijn op woensdag in Boxmeer
en op donderdag in Overloon.
Voor meer informatie kijk eens
op www.ankevanleeuwen.nl
Hartelijke groet, Anke van Leeuwen
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Nieuwe beheerder MFC Het Kruispunt
Met veel genoegen kunnen wij bekend
maken dat we een nieuwe beheerder
hebben gevonden voor MFC Het Kruispunt. Nadat Cor Verbroekken op 30 juni jl.
afscheid heeft genomen zijn we druk bezig
geweest om geschikte kandidaten te vinden.
Na vele gesprekken en goed intern overleg
zijn wij er uit gekomen. Jacqueline Filippini
wordt onze nieuwe beheerder. Jacqueline
is geen onbekende voor de bezoekers van
MFC Het Kruispunt omdat zij hier al als vrijwilligster werkzaam was.
Nu gaat ze vanaf 1 augustus a.s. als beheerder aan de slag.
Wij hebben groot vertrouwen in Jacqueline en zijn er van overtuigd
dat ze deze taak op een voortreffelijke en klantvriendelijke wijze zal
uitvoeren. Wij vragen aan alle gebruikers van MFC Het Kruispunt om
haar daar bij te helpen. Zeker in het begin zal ze die steun goed kunnen gebruiken. Wij wensen Jacqueline veel succes toe.
Voor reserveringen blijft het oude e-mail adres van kracht:
info@mfchetkruispunt.nl. U kunt ook bellen naar: 0485-361560
Namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers,
Frans van der Zande
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Kiwanisclub in actie voor jeugd
Een verbetering van je leefomgeving bedenken die daadwerkelijk
gerealiseerd gaat worden. Het lijkt een droom, maar een die
werkelijkheid werd voor basisschoolkinderen in de regio. Door
Kiwanisclub Land van Cuijk werden zij uitgedaagd een project in te
dienen waarmee hun straat, het dorp of een situatie een positieve
wending krijgt.
Serviceclub Kiwanisclub Land van Cuijk bestaat uit een groep
enthousiaste mensen die door het opzetten en uitvoeren van
activiteiten geld bijeenbrengen dat zij spenderen aan goede doelen. Zij
willen graag iets betekenen voor de samenleving en in het bijzonder de
jeugd in de regio. Door het succes van georganiseerde evenementen
en bijdrage van clubleden en sponsoren zijn er in de loop der jaren
reserves ontstaan die zij zinvol willen besteden. Het idee ontstond, in
het kader van de participatiemaatschappij, jongeren te laten
meedenken aan de besteding van dit geld. In de herfst van 2019
werden basisscholen in het Land van Cuijk benaderd met ideeën te
komen, zoveel mogelijk uit de kinderen zelf, betrekkende hebben op
verbetering van hun leefomgeving. Het idee moet de samenleving
mooier maken.
Diverse basisschoolleerlingen gingen enthousiast aan de slag. Zo ook
leerlingen van Onze Bouwsteen in Beugen. Zij bedachten niet iets voor
henzelf maar voor (eenzame) ouderen: “Wij willen zorgen dat ouderen
uit ons dorp zich minder eenzaam voelen en dat ze meer mensen
ontmoeten. Twee keer per jaar willen wij een spelletjesochtend
organiseren met hen. De ouderen, maar ook wijzelf, hebben dan een
gezellige dag. Daarnaast leren wij een ochtend te organiseren. Om dit
project te realiseren zijn spelletjes nodig, als Mens erger je niet en
Rummikub. Ook klaptafels en een rolstoelplank zijn van harte
welkom.”
Tot grote vreugde van de Beugense basisschool heeft de jury dit
ingediende project goedgekeurd. Een cheque met het mooie bedrag
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van € 1012,58 is inmiddels aangeboden aan de leerlingenraad. “Hij is
wel licht voor zoveel geld,” grapte een leerling. Volgens directrice
Monika Lucassen waren de leerlingen direct enthousiast: “Ze stonden
meteen in de ‘aan’ stand, dat was fantastisch. Het is mooi dat dit
vanuit een prachtig project is ontstaan. Een mooi initiatief van de
Kiwanis, waarbij de krachten van de kinderen naar boven kwamen.”
Verbetering van kinderspeelmogelijkheden, het zwerfafval- en
hondenpoepprobleem aanpakken, het verleggen van een oversteek
waren onderwerpen die bij andere projecten aan de orde kwamen.
Hiervoor is overleg met de gemeente nodig, waar de Kiwanisclub mee
aan de slag is. Iedere school die een project indiende heeft als beloning
het mooie bedrag van € 250,00 ontvangen.
Naast dat de verschillende projecten wat gaan opleveren voor onze
leefomgeving is het een leerzaam proces geweest voor de jeugd. Van
het vraagstuk naar het nadenken over oplossingen tot het uitwerken
van een projectplan, alle facetten zijn doorlopen. Samen met hen heeft
de Kiwanisclub Land van Cuijk de samenleving een beetje mooier
gemaakt.

Leerlingenraad en directrice van Onze Bouwsteen nemen een cheque in ontvangst
van de Kiwanisclub Foto Kiwanis Land van Cuijk
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