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Di. 10-08-21  
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’ 
Za 11-09-21 Ziekendag ‘Zonnebloem’ 
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’ 
do 07-10-21 Kienen ‘KBO’ 
vr  08-10-21 Soepmiddag o.l.v. Sociom ‘KBO’ 
ma 11-10-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
wo 20-10-21 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Do 21-10-21 Spellenmiddag ‘Zonnebloem’ 
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’  
Vr 17-12-21 Kerstviering ‘Zonnebloem’ 
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’ 
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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 

 

Zaterdag 21 augustus 19.00 uur H. Mis  

(21e Zondag door het jaar) 

Erfjrgt. pastoor v.d. Steen 

Acoliet 

W. Schaminee 

 

Zaterdag 28 augustus 19.00 uur H. Mis  

(22e Zondag door het jaar) 

Alle overledenen v.d. Parochie 

Acoliet 

T. Hendriks 
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      Lieve inwoners van Beugen, 

 
 

De ‘huiskamer’ is een feit.                              
We gaan beginnen. 
We starten op dinsdag 21 september van 9.30 tot 11.30 uur. 
Fijn dat er zich al vrijwilligers hebben aangemeld om 
gastheer/gastvrouw te zijn. 
 
De ‘huiskamer’ is bedoeld voor alle inwoners die behoefte hebben aan 
gezelligheid en sociaal contact, ongeacht de leeftijd. 
Dit alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee. 
 
Dit is natuurlijk erg spannend, ook voor ons, maar we hebben er erg 
veel zin in. We kunnen van de ‘huiskamer’ alleen maar een succes 
maken samen met jullie, inwoners van Beugen. 
We zijn erg dankbaar dat we een mooie locatie hebben gevonden in 
MFC ’t Kruispunt.  
 
Lijkt het je fijn om te komen maar is het lastig de eerste stap te zetten? 
Wij komen je graag halen. 
 
De ‘huiskamer’ is geopend: 
   elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur èn 
  donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
Je bent van harte welkom!! De koffie en thee en een heerlijke 
‘feestelijke’ traktatie staan voor je klaar. 
 
Heb je vragen, bel: 
 
Carla Hermans, 0485 - 36 2050 of 06 – 208 435 48 
Reggy Janssen,  0485 – 36 1361 of 06 – 136 264 48 
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Welkom in Beugen! 
Een extra warm welkom voor nieuwe dorpsgenoten! 

 
Heb jij het 'Welkom in Beugen' bord al gezien in ons dorp? Daar 
hebben we nieuwe dorpsgenoten extra warm ontvangen met een bord 
in de tuin en een welkomstpakket.  
 
Waarom dit initiatief? 
Tijdens ons onderzoek "Kijk op Beugen 2025" uit 2017 kwamen we 
erachter dat nieuwe inwoners van ons dorp het lang niet altijd 
makkelijk vinden aansluiting te krijgen in ons dorp. Door ze extra warm 
te ontvangen, hopen we eventuele drempels weg te nemen.  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Welkomstpakket 
Iemand van de Dorpsraad of iemand die de nieuwe inwoners van ons 
dorp zelf welkom wil gaan heten, kan het bord en een welkomstpakket 
ophalen bij de Dorpsraad en aanbieden aan de nieuwe dorpsgenoten. 
Natuurlijk mogen de nieuwe 
inwoners van ons dorp zelf 
weten of ze een bord in de 
tuin willen. Niets is verplicht! 
 
Het welkomstpakket is erg leuk.  
Hierin zitten: 

 De brochure 'Welkom in 
Beugen'. Met informatie 
over ons dorp, 
contactgegevens van 
verenigingen. Maar ook 
aanbiedingen, zodat het 
starten bij een vereniging 
makkelijker wordt. 

 Leuke gadgets van 
bijvoorbeeld De Passand en de Knakworstrennen.  

 
Hoe krijg je een bord en welkomstpakket?  
Neem contact op met de Dorpsraad in Beugen! We hebben één bord 
en voldoende welkomstpakketjes klaarstaan. Er zijn geen kosten aan 
verbonden voor de aanvrager of de nieuwe inwoner(s). We spreken 
dan samen af wie er naar de nieuwe dorpsgenoten gaat om het aan te 
bieden.  

 
Tip ons zeker als er nieuwe mensen zijn die voor het 
eerst in ons dorp komen wonen en een zetje kunnen 
gebruiken om zich hier optimaal thuis te voelen. 
Want daar is Beugen voor!  
 

Dorpsraad Beugen 
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Beugen van vroeger: Gemeentehuis ca.1942. Dit stond naast de pastorie (bron: bhic)  
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Evenement ‘Megakermis’ op industrieterrein Sterckwijck 
 

Het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer heeft besloten 
om, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het evenement 
‘Megakermis’. Het evenement vindt volgens planning plaats van 10 t/m 26 
september 2021, op het industrieterrein Sterckwijck. 
 

Een editie van het evenement werd onlangs ook georganiseerd in Arnhem. 
Het evenement omvat ongeveer 60 attracties, inclusief de kramen etc. De 
initiatiefnemers zijn met de gemeente in gesprek gegaan, omdat zij iets 
wilden organiseren ter vervanging van de kermissen die door de coronacrisis 
geen doorgang vonden. Wethouder Willy Hendriks-van Haren: ”Omdat we 
het iedereen gunnen na een tijd van strenge maatregelen, zijn we bereid om 
mee te werken aan dit evenement.” 
 

Vanzelfsprekend zijn de dan geldende coronamaatregelen onder meer 
bepalend of het evenement door kan gaan. Daarnaast stelt het college 
voorwaarden, waaronder de toegankelijkheid van het terrein. Omdat het 
evenement gepland staat op 10 september, vergt dat in korte tijd veel op het 
gebied van de vergunningaanvragen. De initiatiefnemers en de gemeente 
werken er hard aan om het evenement door te kunnen laten gaan.  
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BOERENCOLUMN 

‘Wilskracht’ 
 

Het is telkens weer bijzonder als een nieuw 
leven geboren wordt. Als boer zie je dat een 
bevalling begint. Je blijft de vooruitgang in de 
gaten houden maar laat de natuur zijn werk 
doen. Soms help je bij de bevalling. Als 
moederkoe zich meteen na de geboorte over 
haar pasgeboren kalf ontfermt weet je dat het 
goed is. 

Maar het gaat niet altijd goed, een kalfje kan 
wat mankeren of ziek geboren worden. Zo ook 
enkele jaren geleden toen een vaarskalf 
(meisjeskalfje) ziek in haar verblijf lag. Het kalf 
was erg zwak, bleef maar ziek en sliep erg veel. Ik hielp het kalf iedere drie 
uur met de fles geven. 

Maar het kalfje bleef ziek en futloos liggen. Ook de boer zag dat het kalfje 
niet beter werd en vroeg zich hardop af of het verstandiger was om het 
kalfje uit zijn lijden te verlossen. Ik sputterde tegen en bleef de 
daaropvolgende dagen trouw het kalfje verzorgen. 

Het kalfje bleef ziek en kon alleen met hulp staan. De boer kwam bij het 
kalf dat van de mij de fles kreeg. ´Ik heb zojuist de dierenarts gebeld 
(mobieltjes bestonden nog niet) om het kalfje uit zijn lijden te verlossen. 
Ik kan het niet meer aanzien’, zei de boer. Ik begreep waarom de boer zo 
had gehandeld maar was het er niet mee eens. Ik boog over het kalf heen 
en vertelde wat de boer zojuist had meegedeeld. ‘Probeer eens te gaan 
staan’, vroeg ik het kalf. ‘Laat ons eens zien dat je wilt leven, dat je een 
gezonde koe wilt worden.’ 

Het kalfje keek omhoog en begon te bewegen. Met veel moeite en een 
uiterste krachtsinspanning kwam het kalfje overeind en ging staan. Wat 
een wilskracht liet het kalfje nu zien.  
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Vol verwondering bekeken wij dit tafereel. Ik snelde naar binnen en 
annuleerde de afspraak met de dierenarts.  

 

Het kalfje werd een gezonde koe die nog 3 kalfjes kreeg. Altijd als ik de 
stal inliep, kwam deze koe meteen naar mij toe om me te begroeten.  

Boeren, het is genieten maar ook veel wilskracht. 

Gerdi Lamers, melkveehoudster in Beugen. 
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Wegens vakantie zijn wij gesloten 
van 9 augustus t/m 19 augustus. 

Vrijdag 20  augustus zijn we weer present. 
= 

John, Daisy, Bas en Lynn 
En natuurlijk de rest van de bups. 
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