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Di. 25-08-20
Do 03-09-20
Wo 08-09-20
Za 12-09-20
MFC het Kruispunt
Vr 11-09-20
Ma 14-09-20
Wo 16-09-20
Di
22-09-20
Za 26-09-20
Zo 27-09-20
Ma 28-09-20
Do 01-10-20
Di
06-10-20
Ma 12-10-20
Di
20-10-20
Wo 21-10-20
Zo 25-10-20
Ma 26-10-20
Do 05-11-20
Za 31-10-20
Di
03-11-20
Vr 06-11-20
Ma 09-11-20
Di
17-11-20
Wo 18-11-20
Ma 23-11-20
Di
24-11-20
Di
01-12-20
Do 03-12-20
Vr 11-12-20
Ma 14-12-20
Vr 18-12-20
Di
22-12-20
Ma 28-12-20
Di
05-01-21
Di
19-01-21
Di
02-02-21
Di
23-02-21
Di
09-03-21
Di
23-03-21
Do 08-04-21
Di
20-04-21
Di
11-05-21
Di
25-05-21

Kienen (onder voorbehoud)
Opening nieuwseizoen, na de pauze kienen
Ziekendag met mis in de kerk om 19u en koffie na in
‘Zonnebloem’
Algemene Leden Vergadering
Wandelen en koffie-uurtje
Samen koken-eten(onder voorbehoud)
Fietstocht
Boekenbeurs
Boekenbeurs
Wandelen + koffie-uurtje
Kienen
Sjoelen
Wandelen en koffie-uurtje
Thema-avond wensambulance
Samen koken-eten
Hobby- en handwerkbeurs
Wandelen + koffie-uurtje
Kienen
PodiumB - editie 10
Kienen
Jan Centen Bokaal
Wandelen en koffie-uurtje
Eten bij Pro-College Boxmeer
Samen koken-eten
Wandelen + koffie-uurtje
Kaartavond
Sinterklaasviering
Kienen
Kerstviering in MFC het Kruispunt
Wandelen en koffie-uurtje
Kerststukjes maken + Kerstviering
Kerstviering
Wandelen + koffie-uurtje
Nieuwjaarsborrel en kienen
Bloemen workshop
Kaartavond
Excursie naar Van Welie Stevensbeek
Jaarvergadering. Na de pauze kienen
Sjoelen
Bowlen
Midgetgolven Hoogkoor
Moederdagviering
Afsluitende fietstocht

‘KBO’
‘KVB’

‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘KVB’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘KVB’
‘KBO’
‘KVB’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘PodiumB / ’t Posthuis’
‘KVB’
‘Het Gilde’
‘KBO’
‘KVB’
‘KBO’
‘KBO’
‘KVB’
‘KVB’
‘KBO’
‘Zonnebloem’
‘KBO’
‘KBO’
‘KVB’
‘KBO’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
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Zaterdag 29 augustus om 19.00 uur H. Mis
(22e Zondag door het jaar)
Mia v.d. Laar-v.d. Elzen, haar vader en zus Gemma
Zaterdag 5 september om 19.00 uur H. Mis
(23e Zondag door het jaar)
Hendrikus v. Benthum, Petronella Ebbers en Dora; Gerrit en Drika v.
Benthum; Elly Knapen-v. Benthum; Gebr. v. Dommelen en overl. fam.;
fam. Fransen-Gabriel; Harrie Janssen, Dina Wientjes en overl. kinderen;
Riek v. Dommelen
Zaterdag 12 september om 19.00 uur H. Mis
(24e Zondag door het jaar)
Erfjrgt. Piet v. Lanen en Lina v. Lanen-Lange; fam. Brienen-Jilesen; alle
leden en overl. leden v.d. Zonnebloem Beugen
Mededeling:
In het weekend van 29 en 30 augustus vindt er een extra collecte
plaats voor de MIVA bestemd voor medische zorg voor vluchtelingen in
Bangladesh.
__________________________________________________________

Felicitatie
Zondag 23 augustus is door het H. Doopsel opgenomen in de R.K.
Parochiegemeenschap, Nils Janssen, zoon van Wouter Janssen en
Sanne de Haan, wonende Bakkerskamp 7.
Hartelijk gefeliciteerd met deze voor jullie mooie gebeurtenis.
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Volksdansgroep de Molenwiekers
De rustige vakantie loopt al weer ten einde. Het is allemaal een beetje
anders als we gewend zijn. Helaas, na een lange periode van rust
hebben wij elkaar echt wel gemist. Vanwege corona, die er nog steeds
is, gaan wij toch weer proberen de voetjes van de vloer te krijgen om
gezellig te dansen met zijn allen. Het nieuwe seizoen is van september
t/m april in MFC het Kruispunt. Om afstand te houden in deze tijd,
wordt alleen line dance gedanst. Onze wekelijkse dansavond begint op
woensdagavond 2 september a.s. van 18.45 uur tot 19.45 uur. Ook
nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met:
Jo Jacobs tel: 0485 – 361805 of Doortje Graat tel: 0485 - 362377
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Meer bewegen voor ouderen
De vakanties zijn weer ten einde, maar in deze onzekere coronatijd
heb ik vanuit de SWOGB nog geen definitieve datum te horen
gekregen wanneer we weer mogen starten met de gym. In week 35
krijgen we vanuit de SWOGB meer duidelijkheid, maar dan is dit
dorpsblad Beugen.info al gedrukt.
Daarom heb ik besloten om voor de MBvO-leden te starten met een
koffie-uurtje op maandag 31 augustus aanvang 9.45u in het
MFC ’t Kruispunt.
Dan kunnen we bijpraten en kan ik verdere informatie geven wanneer
we, met toestemming van de SWOGB, mogen starten met de
gymlessen.
Vriendelijke groeten,
Antonet Oosterlaken, Sport- en beweegleider senioren
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Informatiebijeenkomst Mantelzorg
en Persoons Gebonden Budget
Op woensdagavond 9 september 2020
organiseert het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk een online
informatiebijeenkomst voor mantelzorgers over het Persoons
Gebonden Budget (PGB).
Met een PGB kunnen mensen die langere tijd zorg of ondersteuning
nodig hebben deze zelf regelen. Ook sommige zorgtaken van
mantelzorgers kunnen uit een PGB worden betaald. Mensen met een
pgb ontvangen hun budget, afhankelijk van hun zorgvraag, uit één van
de vier volgende wetten: de Jeugdwet (via de gemeente), de Wmo (via
de gemeente), de Wlz (via het zorgkantoor) en de Zvw (via de
zorgverzekeraar).
Een voorlichter van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met
een PGB, vertelt over wat een PGB inhoudt, wat er in de praktijk bij
komt kijken en welke mogelijkheden het kan bieden voor
mantelzorgers en hun naasten. Er is ook ruimte voor vragen.
De bijeenkomst vindt online plaats op 9 september 2020 via het
programma Zoom van 19.30 tot 21.00 uur. Toegang is gratis. Er zijn
beperkte plaatsen beschikbaar, vol = vol. Na aanmelding ontvang je
een bevestiging en een link om de bijeenkomst te kunnen bijwonen.
Ook ontvang je dan meer uitleg over hoe je met het programma Zoom
kunt meedoen. Voor meer informatie en aanmelding neem je contact
op met Centrum Mantelzorg Mantelzorg Land van Cuijk via 0485846739 of info@mantelzorglvc.nl.
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Hallo dames van de K.V.B
We gaan weer beginnen aan een nieuw seizoen.
Hopelijk kunnen alle avonden doorgaan. We beginnen
dinsdag 8 september met het doornemen van het
programma. Deze avond begint om 20.00 uur en wordt
gehouden in Het Posthuis en dus NIET in het MFC zoals
normaal. We hopen jullie na deze lange verplichte pauze
allemaal terug te zien op 8 sept.
Groetjes Het Bestuur.
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De gemeente Boxmeer heeft vanaf
1 augustus 2020 afspraken gemaak
met Onafhankelijke
Zorgondersteuning Zuid (OZOZ) om
een pilot uit te voeren ten behoeve
van cliëntondersteuning en het bereiken van inwoners die nu niet bereikt
worden.
Alle cliënten van de gemeente, van jong tot oud, hebben wettelijk recht op
gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning.
OZOZ is een samenwerkingsverband van Astrid Schut en Ellen van Steenveldt.
Astrid en Ellen zijn breed inzetbare
professionals die de Post-HBO opleiding
tot mantelzorgmakelaar hebben afgerond.
Zij zijn op de hoogte van wet- en
regelgeving op het gebied van zorg,
welzijn, wonen, arbeid, inkomen en recht.
Ellen en Astrid hebben een groot
regionaal netwerk en zijn op de hoogte van het actuele
ondersteuningsaanbod in de regio. Door hun ervaring, kennis en netwerk te
bundelen willen zij mensen met een zorg- en of hulpvraag ondersteunen
door hen te voorzien van informatie, in contact brengen met de juiste
instanties en het uit handen nemen van praktisch regelwerk. Dit doen zij door
de cliënt in zijn kracht te zetten door te denken in mogelijkheden en waar
mogelijk het netwerk van de cliënt te gebruiken.
OZOZ richt zich ook op een proactieve benadering. Het uitgangspunt is dat
inwoners die nu niet worden bereikt, eerder worden bereikt, waardoor er
sneller en beter hulp geboden kan worden. Zij richten zich hierbij op
kwetsbare inwoners, dit zijn niet alleen ouderen, maar ook bijvoorbeeld
mensen met psychische kwetsbaarheid en mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking.
Contactgegevens:
www.onafhankelijkezorgondersteuningzuid.nl
info@onafhankelijkezorgondersteuningzuid.nl


Telefoonnummer : 06-42852258
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Als mantelzorger tijdelijk de zorg overdragen?
Deze checklist helpt
Zorg en hulp aan een naaste kan intensief zijn. Voor mantelzorgers
die de zorg af en toe tijdelijk willen overdragen aan iemand anders, is
er nu een hulpmiddel. Centrum Mantelzorg Land van Cuijk biedt een
checklist aan, speciaal om mantelzorgers te ondersteunen.
De checklist heeft de vorm van een klein, handzaam boekje. Het geeft
een beeld van de zorgsituatie. Hiermee kan de vervanger van de
mantelzorger de juiste zorg en ondersteuning bieden aan de
zorgvrager.
Als mantelzorger wil je misschien ook wel eens een weekendje weg of
op vakantie? Je wilt er dan op kunnen vertrouwen dat je naaste een
prettige tijd heeft en dat de verzorging goed wordt overgenomen. Ook
is de checklist erg waardevol wanneer een mantelzorger plots zelf in
het ziekenhuis belandt.’
Onderdeel van de checklist is de mantelzorgpas
Deze biedt oplossing wanneer de mantelzorger plotseling uitvalt. Een
mantelzorger vermeldt twee vertrouwde personen uit de omgeving op
deze pas. Met naam en telefoonnummer. De mantelzorger bewaart de
mantelzorgpas vervolgens in zijn of haar portemonnee. Hulpdiensten
kijken vaak in iemands portemonnee om de identiteit te bepalen.
Wanneer zij de mantelzorgpas vinden, kunnen zij snel vervangers op
de hoogte stellen om de zorg over te nemen.
Meer informatie
Woensdag 16 september van 19.30 uur tot 20.00 uur organiseert
Centrum Mantelzorg een webinar. Een mantelzorgconsulent geeft dan
uitleg over de checklist en de mantelzorgpas. Mantelzorgers die willen
deelnemen, kunnen zich aanmelden via de website:
www.mantelzorglvc.nl. Of stuur een mail naar: info@mantelzorglvc.nl.
Deelnemers ontvangen na aanmelding een link en uitleg voor
deelname. Wie meer informatie wil, kan ook bellen naar 0485 – 846 739.
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PROGRAMMA BEKER-COMPETITIEWEDSTRIJDEN
Op 29 augustus en op 5 en 12 september starten we met drie bekerwedstrijden voor
JO19 t/m JO13. Het programma + rijschema 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. Het competitieprogramma is
nu ook bekend en komt inclusief het rijschema z.s.m. op de website te staan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------BEKERPROGRAMMA ZATERDAG 29 AUGUSTUS
vertrek
aanvang

 VIOS’38 JO13-2
11.30 uur
rijden: Maykel, Frej en Sem
 VIOS’38/Toxandria JO15-2 12.00 uur
rijden: per fiets
ST SVS/Excellent/WBB JO15-1  VIOS’38/Toxandria JO15-1 13.00 uur
in Stevensbeek
rijden: Daan, Jesse, Stije en Lukas
Wittenhorst JO17-3
 VIOS’38/Toxandria JO17-2 13.45 uur
in Horst
rijden: Yannick en Sem
ST Volharding/Sambeek JO17-2  VIOS’38/Toxandria JO17-1 14.00 uur
in Vierlingsbeek
rijden: Dennis en Kai
ST America/Meterik JO19-2  VIOS’38 JO19-2
12.45 uur
in America
rijden: Kevin en Eise
ST SVS/Excellent/WBB JO13-2

12.30 uur

in Oploo
Olympia’18 JO15-4
in Boxmeer

13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
14.00 uur

------------------------------------------------------------------------------------------------------BEKER/COMPETITIE PROGRAMMA ZATERDAG 5 SEPTEMBER aanwezig aanvang

SIOL JO7-4

bij SIOL
Vitesse’08 JO9-2

in Gennep
Bavos JO11-2

in Bakel
VIOS’38 JO13-2

VIOS’38/Toxandria JO15-2 
VIOS’38 MO15-1

VIOS’38/Toxandria JO15-1 
in Rijkevoort
VIOS’38/Toxandria JO17-2 
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VIOS’38 JO7-1
08.00 uur
rijden: Thijs en Tren
VIOS’38 JO9-1
08.15 uur
rijden: Nick, Raf en Lars
VIOS’38 JO11-1
09.15 uur
rijden: Lucas
Merselo JO13-1
10.45 uur
JVC Cuijk JO15-4
10.45 uur
UDI’19/SCU MO15-1 12.00 uur
Olympia’18 JO15-2
12.00 uur
rijden: per fiets
Melderslo JO17-1
13.15 uur

08.30 uur
09.00 uur
10.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
13.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
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