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Di. 11-08-20 
Do 13-08-20 fietstocht ‘KBO’ 
Vr 21-08-20 Back2School kamp ‘Jeugdhuis’ 
Za 22-08-20 Back2School kamp ‘Jeugdhuis’ 
Ma 24-08-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Do 03-09-20 Kienen (onder voorbehoud) ‘KBO’ 
Za 12-09-20 Ziekendag met mis in de kerk om 19u en koffie na in  
  MFC het Kruispunt ‘Zonnebloem’ 
Vr 11-09-20 Algemene Leden Vergadering ‘KBO’ 
Ma 14-09-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Wo 16-09-20 Samen koken-eten(onder voorbehoud) ‘KBO’ 
Wo 23-09-20 Ledenvergadering ‘Het Gilde’ 
Za 26-09-20 Boekenbeurs ‘KBO’ 
Zo 27-09-20 Boekenbeurs ‘KBO’ 
Ma 28-09-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Do 01-10-20 Kienen ‘KBO’ 
Ma 12-10-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Wo 21-10-20 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Zo 25-10-20 Hobby- en handwerkbeurs ‘KBO’ 
Ma 26-10-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Do 05-11-20 Kienen ‘KBO’ 
Za 31-10-20 PodiumB - editie 10 ‘PodiumB / ’t Posthuis’ 
Vr 06-11-20 Jan Centen Bokaal ‘Het Gilde’ 
Ma 09-11-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Wo 18-11-20 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Ma 23-11-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Do 03-12-20 Kienen ‘KBO’ 
Vr 11-12-20 Kerstviering in MFC het Kruispunt ‘Zonnebloem’ 
Ma 14-12-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Vr 18-12-20 Kerststukjes maken + Kerstviering ‘KBO’ 
Ma 28-12-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
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Zaterdag 15 augustus om 19.00 uur H. Mis 
(20e Zondag door het jaar; Hoogfeest Maria ten Hemelopneming, 
feestdag 15 augustus; Patrones van onze parochie) 
Ouders Janssen-v. Duijnhoven en overl. kinderen; Jan Gerrits; Nellie 

Lamers-Barten, Theo Lamers en dochter Ceciel; Marie Verdijk-Driessen 

en Antoon Verdijk; Jan Barten, Hermina Boumans, zoon Harrie, 

dochter Corrie alsmede Jan v. Rooi; Nelly Graat-Gijsbers 

Zaterdag 22 augustus om 19.00 uur H. Mis 
(21e Zondag door het jaar) 
Jrgt. Pastoor v.d. Steen; Theo Bindels en Ria 

Zaterdag 29 augustus om 19.00 uur H. Mis 
(22e Zondag door het jaar) 
Hendrikus v. Benthum, Petronella Ebbers en Dora; Gerrit en Drika v. 

Benthum 
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YOGA………iets voor U?   
 
Docente Kitty Putman verzorgt deze maand elke donderdagmorgen 
van 10.30 tot 11.30 yogales in de grote zaal van MFC het Kruispunt. 
 
Deze yogalessen zijn gratis te volgen en dus een uitgelezen kans voor u 
om kennis te maken met yoga.  
Alle senioren zijn welkom. 
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Fiets-speurtocht KBO Beugen. 

Op donderdag 23 juli vertrokken we met 

32 fietsers, onder een stralend zonnetje 

met hier en daar wat sluierbewolking, 

voor een fiets-speurtocht van circa 37 km 

door het Land van Cuijk. De fietsers 

werden in groepen ingedeeld zodat 

voldoende onderlinge afstand kon 

worden gewaarborgd. Eigenlijk was  deze 

eerste activiteit sinds het uitbreken van 

de corona crisis al een week eerder 

gepland,  maar door de verwachte weersomstandigheden voor die dag 

werd de tocht een week verplaatst.  Voor een 13-tal van onze minder 

mobiele leden werden auto’s ingezet voor een autoritje door die zelfde 

omgeving. De fietstocht, waar onderweg nog aan de hand van een 10-

tal foto’s opdrachten werden uitgevoerd,  ging via natuurgebied de 

Vilt, Kruispunt Beugen en landgoed de Quay ( van onze vroegere KVP 

minister-president Jan de Quay) naar onze pauzeplaats “Het wapen 

van Beers”, waar ook de autopassagiers werden verwelkomd op het 

terras. Hier konden we genieten van koffie met appelgebak en 

slagroom, uiteraard weer rekening houdend met de anderhalve meter 

afstand volgens de regels van het RIVM. Na een ruime pauze 

vertrokken de fietsers richting Linden, langs de Kraaijenbergse plassen 

en vervolgens langs de haven van Cuijk, waar we ons aan de Costa’s 

waanden vanwege de vele zonnebadende strandbezoekers. Via St. 

Agatha, Oeffelt en het Maasheggenlandschap kwamen we om 5 uur in 

Beugen aan voor de nabespreking en koffie met een broodje kroket. Al 

met al een zeer geslaagde middag dank zij de goede organisatie van 

Henk en Arnold.  Onze activiteit haalde ook de voorpagina van ons 

dorpsblad “de Info” met een foto van de deelnemers voor vertrek.  

Martien van der Linden, KBO Beugen. 
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Gratis spreekuur voor duurzaam wonen 
Vanaf 7 september in de bibliotheek 

 

 
Lage energiekosten en stroom besparen willen we allemaal. Maar hoe 
doet u dat? Wat is er mogelijk met uw woning? Zijn er interessante 
subsidies? En wat kunt u het beste nu doen met het oog op de 
toekomst? Om u met dit soort vragen te helpen, kunt u vanaf 7 
september gebruikmaken van het gratis spreekuur in de bibliotheek in 
Boxmeer. 
 
Hoe werkt het? 
Om u aan te melden voor het gratis spreekuur, gaat u naar 
www.brabantwoontslim.nl/spreekuurboxmeer en kiest u een datum. 
De spreekuren vinden vanaf 7 september tweewekelijks plaats op de 
maandagavonden van 18.00 tot 20.00 uur. In een gesprek van een half 
uur geeft een adviseur antwoord op uw vragen over het verduurzamen 
van uw woning.  
 
Wethouder duurzaamheid Bouke de Bruin: ”Steeds meer mensen 
kiezen voor duurzame aanpassingen aan hun woning. En dat is 
begrijpelijk, want het is zowel goed voor het klimaat als voor de eigen 
portemonnee! Zo verlaagt isolatie bijvoorbeeld de CO2 uitstoot én de 
energierekening. Met dit spreekuur ontdekt u wat voor u de 
mogelijkheden zijn.” 
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AANVANG TRAININGEN 
In de week van maandag 17 augustus worden de trainingen weer hervat. Zie voor 
verdere informatie (dagen, tijden, etc.) de website van VIOS’38 onder “indeling 
jeugdteams” en de diverse teamapps. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA BEKER-COMPETITIEWEDSTRIJDEN 
Op 29 augustus en op 5 en 12 september starten we met drie bekerwedstrijden voor 
JO19 t/m JO13. Het programma hiervan staat op de website. Op zaterdag 5 
september start de competitie voor JO11 t/m JO7. Op zaterdag 19 september begint 
ook voor de oudere jeugdteams de competitie. Na bekendmaking door de KNVB (op 
21 augustus) komt ook het competitieprogramma op de website te staan. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZONDAG 23 AUGUSTUS (Kick-off toernooi in Boxmeer) vertrek aanvang 

VCA JO9-1    VIOS’38 JO9-1 08.15 uur 09.47 uur 
De laatste poulewedstrijd is om 13.28 uur en de prijsuitreiking om 14.00 uur. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BEKERPROGRAMMA ZATERDAG 29 AUGUSTUS  vertrek aanvang 

ST SVS/Excellent/WBB JO13-2  VIOS’38  JO13-2  11.30 uur 12.30 uur 
sportpark Het Domein Oploo 

Constantia MO15-1    VIOS’38 MO15-1  12.00 uur 13.00 uur 
sportpark De Kwik Wanroy 

Olympia’18 JO15-4   VIOS’38/Toxandria JO15-2 12.00 uur 13.00 uur 
sportpark Pelzer Boxmeer per fiets 

ST SVS/Excellent/WBB JO15-1  VIOS’38/Toxandria JO15-1 13.00 uur 14.00 uur 
sportpark SVS Stevensbeek 

Wittenhorst JO17-3    VIOS’38/Toxandria JO17-2 13.45 uur 15.00 uur 
sportpark Ter Horst Horst 

ST Volharding/Sambeek JO17-2  VIOS’38/Toxandria JO17-1 14.00 uur 15.00 uur 
sportpark Soetendaal in Vierlingsbeek 

ST America/Meterik JO19-2  VIOS’38 JO19-2  12.45 uur 14.00 uur 
sportpark Erica America 
  
Het rijschema wordt z.s.m. gepubliceerd (op de website en voortaan ook 
weer tweewekelijks op deze pagina in de INFO). 
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