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Di. 08-09-20 
Di 08-09-20 Opening nieuwseizoen, na de pauze kienen ‘KVB’ 
Za 12-09-20 Ziekendag met mis in de kerk om 19u ‘Zonnebloem’ 
Vr 11-09-20 Algemene Leden Vergadering ‘KBO’ 
Ma 14-09-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 22-09-20 Fietstocht ‘KVB’ 
Za 26-09-20 Boekenbeurs ‘KBO’ 
Zo 27-09-20 Boekenbeurs ‘KBO’ 
Ma 28-09-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 06-10-20 Sjoelen ‘KVB’ 
Ma 12-10-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 20-10-20 Thema-avond wensambulance ‘KVB’ 
Zo 25-10-20 Hobby- en handwerkbeurs ‘KBO’ 
Ma 26-10-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Za 31-10-20 PodiumB - editie 10 ‘PodiumB / ’t Posthuis’ 
Di 03-11-20 Kienen ‘KVB’ 
Vr 06-11-20 Jan Centen Bokaal ‘Het Gilde’ 
Ma 09-11-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 17-11-20 Eten bij Pro-College Boxmeer ‘KVB’ 
Ma 23-11-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 24-11-20 Kaartavond ‘KVB’ 
Di 01-12-20 Sinterklaasviering ‘KVB’ 
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’ 
Di 22-12-20 Kerstviering ‘KVB’ 
Ma 28-12-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 05-01-21 Nieuwjaarsborrel en kienen ‘KVB’ 
Di 19-01-21 Bloemen workshop ‘KVB’ 
Di 02-02-21 Kaartavond ‘KVB’ 
Di 23-02-21 Excursie naar Van Welie Stevensbeek ‘KVB’ 
Di 09-03-21 Jaarvergadering. Na de pauze kienen ‘KVB’ 
Di 23-03-21 Sjoelen ‘KVB’ 
Do 08-04-21 Bowlen ‘KVB’ 
Di 20-04-21 Midgetgolven Hoogkoor ‘KVB’ 
Di 11-05-21 Moederdagviering ‘KVB’ 
Di 25-05-21 Afsluitende fietstocht ‘KVB’ 
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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; Hendrikus v. Benthum, 

Petronella Ebbers en Dora; Gerrit en Drika v. Benthum; Elly Knapen-v. 

Benthum; Riek v. Dommelen 

Zaterdag 19 september om 19.00 uur H. Mis 
(25e Zondag door het jaar) 
Erfjrgt. Jan v.d. Munkhof, Johanna v.d. Munkhof-Ewals; Nellie Lamers-

Barten, Theo Lamers en dochter Ceciel; Pastoor v.d. Steen; Jos v.d. 

Mond en Helma Litjens 

Zaterdag 26 september om 19.00 uur H. Mis 
(26e Zondag door het jaar) 
Herman Kersten-Groenen; Theo Bindels en Ria; Annie v. Benthum-

Boumans en Harrie v. Benthum; Marie Verdijk-Driessen en Antoon 

Verdijk 

 

Hallo dames van de K.V.B 

Op dinsdag 22 september hebben we een fietstocht. Er 

is een mooie kortere fietsroute uitgezet. We 

vertrekken om 18.45 uur vanaf het kerkplein. We 

hopen op mooi weer ……….en veel deelnemers. 

                                 Groetjes De Ontspanningsgroep. 

———————————————————————————————
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Uitnodiging voor de nationale Ziekendag 
 
Op zaterdagavond 12 september. 
Deze is in het leven geroepen door de landelijke 
vereniging De Zonnebloem. 
Deze ziekendag viering wordt gehouden  op zaterdag 
12 september om 19.00 in de kerk van Beugen.  
 
In deze H. Mis zingt Anneke Miggiels enkele liederen.  
 
Iedereen is van harte welkom, in het bijzonder de gasten en 
vrijwilligers van Zonnebloem Beugen.  
 
                                                        Bestuur Zonnebloem Beugen 
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Nieuws van  
MFC Het Kruispunt 
 
De oproep voor nieuwe vrijwilligers heeft succes gehad. Twee nieuwe vrijwil-

ligers kunnen worden toegevoegd aan ons team. Gerrit Schaminee uit Beu-

gen gaan binnenkort starten. Marjo Duijm komt in januari 2021 in Beugen 

wonen en gaat vanaf dat moment ook als vrijwilliger aan de slag. We heten 

deze twee enthousiaste mensen van harte welkom in vrijwilligersteam van 

ons gemeenschapshuis.  

 

Heb je ook belangstelling om mee te doen als vrijwilliger? We kunnen nog 

wat meer ondersteuning gebruiken. Laat je belangstelling aan ons weten 

met een mail naar info@mfchetkruispunt.nl of neem contact op met de be-

heerder (06-29516761 ). 

 

De ruimtes van het gemeenschapshuis waren al aangepast aan de nieuwe 

Coronaregels. Na overleg met de gemeente is er ook gestart met registratie 

van alle bezoekers. Net als bij cafés en restaurants worden alle bezoeker 

verzocht om hun persoonsgegevens bij bezoek in te vullen en achter te la-

ten. Het Kruispunt respecteert uiteraard ieders privacy en vernietigt de ge-

gevens weer na twee weken.  

 

De vergaderzalen worden op dit moment allemaal voorzien van airconditio-

ning. Hoewel het gebouw over luchtverversing beschikt is dat op warme 

dagen in de vergaderruimtes niet voldoende. Daarom heeft het bestuur be-

sloten om deze verbetering te realiseren.  

 

Vanaf september zal Bridgeclub Sans Rancune bridgen in MFC het Kruispunt. 

Deze vereniging bestaat al sinds 1988 en heeft ca. 90 leden. Zij bridgen op 

maandagavond en vrijdagmiddag.  
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VPTZ: Hospice de Cocon en Thuis:  

er zijn voor de ander 
 

In hospice de Cocon te St. Anthonis, maar ook bij mensen thuis in het 
Land van Cuijk, begeleidt een team van betrokken en gedreven 
vrijwilligers mensen in de laatste fase van hun leven om menswaardig 
te sterven. De afkorting VPTZ staat voor vrijwilligers palliatieve 
terminale zorg.  
 
Na de corona-uitbraak gaat de ondersteuning en begeleiding weer van 
start, en zijn vrijwilligers ‘die er willen zijn voor de ander’ meer dan 
welkom. 
 
Ondersteunende zorg door vrijwilligers 
De vrijwilligers zijn gemotiveerde, evenwichtige en integere mannen 
en vrouwen, die een luisterend oor en emotionele ondersteuning 
kunnen bieden. Zij hebben in hun begeleiding aandacht voor zowel de 
lichamelijke als geestelijke situatie van mensen die voor het afscheid 
van hun leven staan. De ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan op de 
behoeften en wensen van de gast of cliënt en de directe naasten.  
 
Wat houdt het in? 
Er is behoefte aan vrijwilligers in de directe zorg, als aanvulling op en in 
samenwerking met de mantelzorg en de professionele zorg. Bij directe 
zorg valt te denken aan het helpen bij de lichamelijke verzorging, 
samen met de thuiszorg, of bij het eten en drinken, voorlezen, zorg 
voor de gastenkamer en wat huishoudelijke taken. 
 
Medische zorg 
De verpleegkundige zorg wordt geleverd door een 
thuiszorgorganisatie. Voor de medische begeleiding blijft in principe de 
eigen huisarts verantwoordelijk. 
 
Aanmelden of vragen? 
Neem contact met ons op: 0485-381927 of kijk op de website: 
www.vptzlandvancuijk.nl  
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WensAmbulance Brabant                                                                                                                          
                                                                                                                
WensAmbulance Brabant voert laatste wens uit 
Op donderdagmiddag 17 september organiseert Centrum Mantelzorg 
Land van Cuijk in samenwerking met WensAmbulance Brabant een 
gratis informatiebijeenkomst bij de Catharinahof in Grave. Deze 
bijeenkomst is voor alle mantelzorgers uit Land van Cuijk die zorgen 
voor hun naaste die thuis wonen of in een zorginstelling.  
Nét opa geworden en graag nog een bezoekje kunnen brengen aan je 
kleinzoon.  Een paar dagen met je vrouw en dochter naar je geliefde 
vakantiehotel in Winterberg. Of met de hele familie een laatste keer 
naar het strand. WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke 
mensen nog één keer naar hun favoriete plek.  
Vrijwillig en voor niets 
WensAmbulance Brabant vervoert en 
begeleidt mensen uit Noord-Brabant en 
aangrenzende regio’s. Dat gebeurt 
vanuit hospices, zieken- en 
verpleeghuizen en vanuit huis. De eerste 
wensreis vond plaats in de zomer van 
2011. Momenteel worden er honderden 
wensreizen per jaar gerealiseerd. En allemaal voor niets!  
Ruim 150 vrijwilligers (verpleegkundigen en chauffeurs) en vier 
ambulances staan zeven dagen per week dag en nacht klaar voor deze 
gratis service. En íedereen is vrijwilliger!  
Kom ook in actie! 
Kent u een zieke met een wens? Kunt u deze vanwege de beperkte 
mobiliteit niet vervullen? Kom naar de informatiebijeenkomst en laat u 
informeren. 
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst: 
Aanmelden voor deze gratis informatiebijeenkomst kan door voor 10 
september een mail te sturen naar info@mantelzorglvc.nl of via de 
website   
Datum en tijd: 17 september 2020 van 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Catharinahof, Koninginnedijk 252 te Grave 

Cees Huijben bij een van de 
WensAmbulances 
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Oude tijden herleven vrijdag 18 september 

 

Tot 1921 bestierde de fam. Barten aan de 

Dorpsstraat bierbrouwerij De Lelie. Nu bijna 

100 jaar later vonden wij het weer tijd voor 

worden voor een eigentijds Beugensch bier. 

Wij, De Brouwploeg, ontstaan nadat vier 

bierliefhebbers de handen ineen hadden 

geslagen, wilden weer een Beugensch bier 

op de kaart zetten. En dat is gelukt. Na een 

aantal cursussen en de(het) vele proeven 

zijn we trots om een mooi ambachtelijk bier “Kaatje Tripel” te kunnen 

presenteren. Het eerste resultaat van onze kennis en kunde 

gecombineerd met de beste ingrediënten. 

 

Vrijdag 18 september om 20:00 uur heffen we bij Eetcafé Het Posthuis 

graag samen met jullie het glas op dit nieuwe Beugensch bier. Tijdens 

deze avond vertellen wij jullie graag meer over het ontstaan van De 

Brouwploeg, onze Tripel en de toekomstplannen. De eerste Tripel krijg 

je van ons, daarna schenkt het personeel van Het Posthuis je graag bij 

tegen een vriendelijke prijs. Uiteraard zorgen we er voor dat dit alles 

verloopt volgens de richtlijnen vanuit het RIVM.  

 

We zien jullie graag vrijdag de 18e om te proosten.  

In de tussentijd kun je ons volgen via  

facebook.com/debrouwploeg,  

instagram.com/debrouwploeg  

www.debrouwploeg.nl.  

 

De Brouwploeg 

Aaron, André, Kay en Theo 

 



 

20 



 

21 



 

22 



 

23 

 

 

 

 

 

Aanmelden!  
Wordt uw kind in 2020/2021, 3 of 4 jaar? Dan is het een goed moment 
om uw kind aan te gaan melden bij een school. Het is de bedoeling dat 
uw kind ingeschreven staat, als hij/zij 3 jaar is. Als u voor onze school 
kiest, dan kunt u dit kenbaar maken door het sturen van een mail 
naar dir.onzebouwsteen@optimusonderwijs.nl. De rest van de 
aanmeldprocedure volgt dan. Het is fijn dat we ook onze nieuwe 
leerlingen mee kunnen nemen in de aankomende tellingen.  
We ontvangen u graag voor een gesprek en rondleiding! 

GEVONDEN VOORWERPEN ZOMERKAMP 

Onderstaande spullen zijn blijven liggen na het zomerkamp. 
Mocht er iets van jou bij zitten, bel of whatsapp dan met  
tel. 06-13939253. 

 

Namens het Jeugdhuis 

 

 

————————————————————————————————
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Uitnodiging                                                                                             

Herdenking 19 september a.s. bij Pinpoint monument. 

Op 19 september a.s. herdenken we de twee Nederlandse 
oorlogsspionnen die in de nacht van 19 op 20 september per 
parachute in Beugen zijn geland,  inmiddels  77 jaar geleden. Deze 
herdenking is dit jaar bijzonder in het jaar van 75 jaar vrijheid in heel 
Nederland. 

Het programma van de herdenking zien er als volgt uit: 

10.30 uur: kranslegging bij het Pinpoint monument. 

10.35 uur: toespraak 

10.45 uur: een minuut stilte. 

Na afloop wordt er voor alle aanwezigen een kopje koffie aangeboden 
in Mfc Het Kruispunt.                                                                                         
Hier wordt ook het interview met Bram Grisnigt van de leerlingen van 
groep 8 van basisschool Onze Bouwsteen,  in het kader van 70 jaar 
vrijheid,  getoond. 

U bent allen van harte welkom.                                                                    
Werkgroep 75 jaar vrijheid/ Comité Pinpoint 
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UITSLAGEN 29 AUGUSTUS EN 5 SEPTEMBER 
ST SVS/Excellent/WBB JO13-2  VIOS’38  JO13-2    1 -  4 

Olympia’18 JO15-4    VIOS’38/Toxandria JO15-2   4 -  7 

ST SVS/Excellent/WBB JO15-1  VIOS’38/Toxandria JO15-1   2 -  3 

Wittenhorst JO17-3    VIOS’38/Toxandria JO17-2   4 -  1 

ST Volharding/Sambeek JO17-2  VIOS’38/Toxandria JO17-1   4 -  9 

ST America/Meterik JO19-2  VIOS’38 JO19-2    2 -14 

SIOL/Vitesse’08/De Zwaluw JO7  VIOS’38 JO7-1    9 -  7 

Vitesse’08 JO9-2    VIOS’38  JO9-1    3 -  7 

Bavos  JO11-2    VIOS’38  JO11-1    9 -  5 

VIOS’38  JO13-2    Merselo JO13-1    3 -  1 

VIOS’38/Toxandria JO15-2  JVC Cuijk JO15-4    1 -  7 

VIOS’38 MO15-1    UDI’19/SCU MO15-1    0 -  6 

VIOS’38/Toxandria JO15-1   Olympia’18 JO15-2    9 -  1 

VIOS’38/Toxandria JO17-2  Melderslo JO17-1    2 -  1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROGRAMMA DONDERDAG 10 SEPTEMBER  vertrek aanvang 

Constantia MO15-1    VIOS’38 MO15-1  17.45 uur 18.45 uur 
    rijden: Jody, Pascalle, Michelle B. en Lotte V. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROGRAMMA ZATERDAG 12 SEPTEMBER     aanwezig aanvang 

Vitesse’08 JO7-2    VIOS’38 JO7-1     08.30 uur 09.00 uur 
In Gennep    rijden: Thijs en Ruben 

VIOS’38  JO9-1    Constantia JO9-1     09.00 uur 09.30 uur 

VIOS’38  JO11-1    ST Elsendorp/Fiducia  JO11-1     09.30 uur 10.00 uur 

VIOS’38  JO13-2    Olympia’18 JO13-2     10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38/Toxandria JO15-2  Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2 10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38/Toxandria JO15-1   ST Constantia/Menos  JO15-1   12.00 uur 13.00 uur 
in Rijkevoort    rijden: per fiets 

VIOS’38/Toxandria JO17-2  Belfeldia JO17-1     13.15 uur 14.00 uur 

VIOS’38/Toxandria JO17-1   ST Astrantia/Milsbeek JO17-1   13.00 uur 14.00 uur 
in Rijkevoort    rijden: per fiets 

VIOS’38  JO19-2    Sparta’18/Kronenberg JO19-3   14.15 uur 15.00 uur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PROGRAMMA ZATERDAG 19 SEPTEMBER  aanwezig aanvang 

De Zwaluw JO7-1    VIOS’38 JO7-1  09.30 uur 09.30 uur 
In Oeffelt    rijden: in overleg 

VIOS’38 JO9-1    Astrantia  JO9-1  09.00 uur 09.30 uur 

VIOS’38 JO11-1    Gemert  JO11-5  09.30 uur 10.00 uur 

Merselo JO13-1    VIOS’38  JO13-2  11.30 uur 12.30 uur 
    rijden: Nathan, Harry en Jules 

VV Achates JO15-2    VIOS’38  JO15-2  12.30 uur 13.30 uur 
    rijden: Harmen en Vince 

Boekel Sport JO15-1G   VIOS’38  JO15-1  11.45 uur 13.00 uur 
    rijden: Jens, Tom, Randy en Dave 

VV Achates JO17-2    VIOS’38/Toxandria  JO17-2 14.00 uur 15.00 uur 
    rijden: Niels en Jesse P. 

ST Maasduinen JO17-2   VIOS’38/Toxandria  JO17-1 11.30 uur 12.30 uur 
in Bergen    rijden: Niels en Geert 

SVS/Excellent/Wb. Boys JO19-1  VIOS’38/Toxandria  JO19-2 13.30 uur 14.30 uur 
in Stevensbeek    rijden: Stijn en Rutger 
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