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Di. 22-09-20
Di
22-09-20
Za 26-09-20
Zo 27-09-20
Ma 28-09-20
Di
06-10-20
Ma 12-10-20
Di
20-10-20
Zo 25-10-20
Ma 26-10-20
Za 31-10-20
Di
03-11-20
Vr 06-11-20
Ma 09-11-20
Di
17-11-20
Ma 23-11-20
Di
24-11-20
Di
01-12-20
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

Fietstocht
Boekenbeurs
Boekenbeurs
Wandelen + koffie-uurtje
Sjoelen
Wandelen en koffie-uurtje
Thema-avond wensambulance
Hobby- en handwerkbeurs
Wandelen + koffie-uurtje
PodiumB - editie 10
Kienen
Jan Centen Bokaal
Wandelen en koffie-uurtje
Eten bij Pro-College Boxmeer
Wandelen + koffie-uurtje
Kaartavond
Sinterklaasviering
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

‘KVB’
‘KBO’
‘KBO’
‘KBO’
‘KVB’
‘KBO’
‘KVB’
‘KBO’
‘KBO’
‘PodiumB / ’t Posthuis’
‘KVB’
‘Het Gilde’
‘KBO’
‘KVB’
‘KBO’
‘KVB’
‘KVB’
‘Zonnebloem’
‘KBO’
‘KBO’
‘KVB’
‘KBO’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
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Zaterdag 26 september om 19.00 uur H. Mis
(26e Zondag door het jaar)
Herman Kersten en Mina Groenen; Theo Bindels en Ria; Annie v.
Benthum-Boumans en Harrie v. Benthum; Marie Verdijk-Driessen en
Antoon Verdijk
Zaterdag 3 oktober om 19.00 uur H. Mis
(27e Zondag door het jaar)
Mien Willems-v. Hees
Zaterdag 10 oktober om 19.00 uur H. Mis
(28e Zondag door het jaar)
Fam. Fransen-Gabriel; Piet en Stien Cornelissen-Rutten

————————————————————————————————

FELICITATIE
Op Zondag 13 september jl hebben de volgende drie
kinderen uit Beugen uit handen van Pastor
Tullemans de Eerste Heilige Communie ontvangen:
Nick Nielen
Femke Peters
Bradley Peeters
De viering vond plaats in de kerk van Oeffelt.
Een hartelijk proficiat voor de communicantjes en hun ouders.
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UITNODIGING PAROCHIEBEDEVAART NAAR KEVELAER
ZATERDAG 10 OKTOBER 2020
Zaterdag 10 oktober kunt u weer mee met de parochie Maria, Moeder van de
Kerk op bedevaart naar Kevelaer. Kevelaer is al eeuwenlang een bekend
Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een
wonderbaarlijk genadebeeld van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld
staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der bedroefden’.
Jong en oud van harte welkom!
Programma:
12.30 uur: Vertrek vanaf de diverse plaatsen richting Kevelaer (carpoolen)
of rechtstreeks rijden
Parkeren direct achter de Mariabasiliek, parking Basilikastraße 2
13.30 uur: Eucharistieviering in de Biechtkapel (ingang via pleintje links
naast de Mariabasiliek)
14.30 uur: Bezoek genadebeeld in de Genadekapelle op de Kapellenplatz
14.45 uur: Gezamenlijk koffie drinken met taart in het Priesterhuis,
Kapellenplatz 35, Kevelaer
15.30 uur: Kruisweg in het Marienpark of rozenkransgebed in de
Biechtkapel voor degene die minder mobiel zijn
17.00 uur: Vertrek huiswaarts
Kosten:

Bijdrage voor Kaffee mit Kuche 7,00 euro, carpoolen
verrekenen met chauffeur ter plaatse. Bent u wat minder
mobiel en neemt u een rollator of rolstoel mee, laat dit dan
weten.

Aanmelden:
`

Vóór 3 oktober via pastoraal werkster Jantje Bax
E: bax@mmvdk.nl
T: 06 - 30 51 76 29

Mondkapje:

Zorg dat u een mondkapje mee neemt vanwege de
mondkapjesplicht waar de 1,5 meter afstand-regel niet
hanteerbaar is. In de kerk en in het Priesterhuis zijn
mondkapjes verplicht als u zich verplaatst. Let op: een
automobilist mag in Duitsland geen mondkapje dragen
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Uitnodiging informatieavond 1e Heilige Communie
Parochie Maria Moeder van de Kerk
Deelparochies Sint Anthonis, Ledeacker, Oploo, Oeffelt, Beugen,
Wanroij, Landhorst, Rijkevoort, Overloon, Westerbeek, Stevensbeek,
Vierlingsbeek, Maashees, Groeningen
Ouders die overwegen om hun kind in groep 4 of 5 van de basisschool
mee te laten doen aan de 1e Heilige Communie, nodigen wij uit voor
een informatieavond op:
1. woensdag 7 oktober van 20.00 – 21.00 uur in het
parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a,
5845 BK Sint Anthonis of
2. donderdag 8 oktober van 20.00 – 21.00 uur in de pastorie,
Kerkplein 4, 5441 BE Oeffelt.
Ook als uw kind nog niet gedoopt is, bent u van harte welkom.
U krijgt deze avond informatie over het communieproject, de
activiteiten in de voorbereiding en u ontvangt het inschrijfformulier.
De voorbereiding start in november en de 1e Heilige Communiemis
vieren we in april 2021. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op één
van deze avonden aanwezig te zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar
secretariaat@mmvdk.nl of bellen naar 0485-471246 (op werkdagen
van 9.00 – 12.30 uur behalve donderdags) en zenden wij u een
formulier toe. Het inschrijfformulier kunt u uiterlijk vrijdag 16 oktober
in leveren bij de communiewerkgroep ter plaatse of opsturen naar/ af
te geven bij het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk,
Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis.
Pastoor Van der Sluis en pastor Tullemans
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Hallo dames van de K.V.B
Op dinsdag 6 oktober hebben wij een sjoel-avond
georganiseerd. Deze avond wordt gehouden in MFC
Het Kruispunt en begint om 20.00 uur. Tevens willen
wij jullie eraan herinneren dat ook wij dit jaar weer
meedoen met de RABO CLUBSUPPORT. Dus denk met
Uw stem ook aan de KVB.
Groetjes Het Bestuur.

Seniorenkoor Maaslands Glorie zoekt versterking.
Maaslands Glorie is een klein gemengd koor voor senioren. Wij zingen
elke donderdagmorgen om 9.00 uur met veel plezier in Mfc Het
Kruispunt. Onze enthousiaste dirigente is Arlette van Hout. Wij zingen
op verzoek soms in de kerk en op uitnodiging op andere plaatsen. Wij
vinden de sociale contacten een belangrijk onderdeel van ons koor.
Nu onze organiste is gestopt zijn wij op zoek naar een nieuwe
organist(e) die ons tijdens de repetities en onze optredens kan
begeleiden.
Daarnaast zoeken wij mannen en vrouwen die het leuk vinden om te
zingen en ons koor willen versterken.
Kom vrijblijvend kijken op donderdagmorgen tijdens onze repetities.
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Theo van Crey
of Frans van der Zande.
Namens Maaslands Glorie
Frans van der Zande, 06-28254392
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BOEKENMARKT KBO BEUGEN 26 en 27 september 2020
Op zaterdag 26 en zondag 27 september houdt KBO Beugen alsnog zijn
jaarlijkse boekenmarkt in MFC ’t Kruispunt, Kerkplein 6 in Beugen.
Vanwege corona kon de boekenmarkt in juni niet doorgaan. Ook dit
jaar zijn de boeken op onderwerp geselecteerd, waardoor bezoekers
makkelijk door de meer dan 13.000 boeken kunnen struinen. De
boekenmarkt is op beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur; op
zaterdagavond bovendien van 19.00 tot 22.00 uur.
Alles onder twee euro
Dit jaar zijn er meer dan 13.000 boeken te koop met een
maximumprijs van € 2,-. De meeste boeken zijn echter nog goedkoper.
Daarnaast zijn de boeken onderverdeeld in onder andere
kinderboeken (10 voor € 1,-) en hobbyboeken: over koken, tuinieren,
handwerken, muziek, sport, et cetera. Maar er zijn ook secties over
gezondheid en voeding, landeninfo/toerisme, groteletterboeken,
sciencefiction (voor het eerst!), en Engels/Duits/Frans. Er is dus voor
iedereen wat te vinden.
Opbrengst en coronamaatregelen
De opbrengst van de boeken en het entreebedrag van € 1,- zijn
bestemd voor de lokale Bond van Ouderen. KBO organiseert
activiteiten waar senioren elkaar kunnen ontmoeten en behartigt
lokaal hun belangen. Het bestuur van KBO Beugen hoopt dan ook veel
bezoekers te mogen begroeten in dit laatste weekend van september.
Uiteraard met inachtneming van de geldende gezondheidsvoorschriften; behalve in de grote zaal staan er nu ook boeken in de
foyer en in zaal 4 en 5. Zo is er meer ruimte gecreëerd in verband met
de anderhalvemeterregel! Mensen met gezondheidsklachten worden
uiteraard verzocht om de boekenmarkt dit jaar over te slaan.
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Kaatje Tripel valt goed in de smaak
Het fust aangesloten. De flesjes gevuld. De glazen grondig schoon. Vanaf heden
kan iedere bierliefhebber in de regio genieten van een heerlijke Kaatje Tripel.
Echt Beugensch bier.

Vrijdag 18-9 was het dan zover. De eerste Kaatje Tripel stroomde uit de tap en
vond gretig aftrek bij de aanwezige. We hebben veel leuke reacties mogen
ontvangen en door veel enthousiastelingen is meteen een pakketje Kaatje Tripel
mee naar huis genomen. De interesse was/is dermate groot dat we zaterdag 199 alweer om 07:00 uur in de Brouwerij stonden om de volgende batch van 500
liter te brouwen.

Er is op het moment van schrijven nog een kleine voorraad Kaatje Tripel
beschikbaar dus wees er snel bij. Eventueel kan er ook een Brouwploeg glas
bijbesteld worden.
Bestellen kan bij Kay (0630185748)
Aaron (0622778675) of per mail via
info@debrouwploeg.nl

facebook.com/debrouwploeg,
instagram.com/debrouwploeg
www.debrouwploeg.nl.
De Brouwploeg
Aaron, André, Kay en Theo
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Aanwezigheidshulp zoekt vrijwilligers
Wilt u graag iets voor een ander betekenen en hebt
u nog een uurtje over om met iemand een blokje
om te gaan, een kopje koffie te drinken of een
spelletje te doen;
Geef u dan op als vrijwilliger bij de dienst Aanwezigheidshulp!
We hebben een enthousiaste club vrijwilligers, die veel plezier beleven
aan de omgang met anderen en een belangrijke bijdrage leveren aan
zelfstandig wonende mensen, die soms niet meer alleen naar buiten
kunnen of behoefte hebben aan gezelschap.
Wij proberen ook altijd de juiste vrijwilliger aan de juiste persoon te
koppelen, zodat het voor beiden goed werkt.
We werken zodanig dat de coronamaatregelen kunnen worden
opgevolgd.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met
Dette Koenders, telnr. 06-10430039 of
mailen naar dettekoenders@sociom.nl
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Opstart bewegings- en
ontmoetingsactiviteiten SWOGB
De SWOGB biedt samen met haar docenten en dirigenten ouderen van
de gemeente Boxmeer een breed scala aan bewegings- en
ontmoetingsactiviteiten, zoals dans, bewegen, yoga, zang en aquafit.
Vanwege het covid-19 virus zijn deze activiteiten in maart jl. stilgelegd.
In juni hebben de coronamaatregelen van de overheid weer ruimte
gekregen. Aanvankelijk was dat voor buiten, later ook voor binnen
activiteiten. Samen met de docenten heeft de SWOGB toen veel
activiteiten voorzichtig opgestart. Ouderen hadden weer de kans
elkaar te ontmoeten.
De activiteiten waren vrij toegankelijk voor alle ouderen van de
gemeente. Met beperkingen en onder voorwaarden is het nu mogelijk
alle activiteiten weer aan te bieden.
Daarom heeft het bestuur samen met de docenten en met
vertegenwoordigers uit alle dorpen bekeken hoe we in september tot
een verantwoorde opstart kunnen komen.
Zo maar een startsignaal geven, kan niet. Alle deelnemers zijn immers
ouderen, in meer of mindere mate kwetsbaar. Ze voelen zich niet altijd
veilig. Alles moet daarom zorgvuldig worden afgewogen: het
beoordelen van de ruimtes en verantwoord gebruik hiervan, goede
instructies en toezien op het nakomen van de regels.
Met als basis van de coronaregels van de overheid zijn alle activiteiten
zijn per kerkdorp met de docenten besproken. Vooral is er op gelet of:
- De ruimte groot genoeg is om afstand te kunnen houden.
- De routing in het gebouw geschikt is om bij binnenkomst en vertrek
elkaar niet tegen te komen.
- De ventilatie op orde is.
- De hulpmiddelen ontsmet kunnen worden.
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Waar nodig zijn er aanpassingen zoals het verkleinen van groepen en
andere ruimtes. Er is aandacht voor instructies. Docenten en
dirigenten zullen het nakomen van veiligheidsmaatregelen bewaken.
In de loop van september kan alles opgestart worden, soms eerst met
een koffie-uurtje om bij te praten en afspraken te maken.
Wij wensen alle deelnemers een mooi en actief jaar en veel
gezondheid toe. Wees gerust: Docenten en dirigenten pakken de
begeleiding van de activiteiten op een verantwoorde wijze op.
ent u een oudere van de gemeente Boxmeer, overweegt u om ook te
gaan deelnemen aan een activiteit, bezoek dan onze website
www.swogb.nl

Het bestuur van de SWOGB
In september gaan verschillende activiteiten weer van start. Nieuwe
deelnemers zijn welkom en kunnen in de maand september
vrijblijvend komen kijken, kennismaken en natuurlijk ook meedoen.
Informatie is te verkrijgen bij de diverse docenten en
dorpscoördinatoren of via de website van de SWOGB
Meer Bewegen voor Ouderen o.l.v. Antonet Oosterlaken
Wekelijks op maandagmorgen van 10.00 – 10.45 uur
Seniorenkoor Maaslandsglorie Beugen met Arlette van Hout
Wekelijks op donderdagmorgen van 09.00 – 10.15 uur in MFC ’t
Kruispunt Beugen.
Yoga met Kitty Putman
“We gaan gewoon door zoals we dat ook in juli en augustus gedaan
hebben.” Wekelijks op de donderdagochtend van 10.30 - 11.30 uur in
MFC ’t Kruispunt Beugen.
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Voortaan dagelijks telefonisch spreekuur
“Uit elkaar. En dan?”
Een toegankelijk, laagdrempelig spreekuur voor
mensen met vragen rond scheiden of uit elkaar
gaan. Daar blijkt behoefte aan. Daarom start het Scheidingsloket van
Sociom met een dagelijks telefonisch spreekuur voor alle inwoners
van het Land van Cuijk.
Uit elkaar. En dan?
Als jij en/of je partner hebben besloten om uit elkaar te gaan, komt er
veel op je af. Misschien hebben jullie al kinderen samen, een huis, of
huisdieren. Dan moet je misschien een woning regelen, een advocaat
inschakelen, of je financiën ineens zelf gaan beheren.
Omdat een scheiding ook altijd veel emotie met zich meebrengt zijn de
regelzaken die voortkomen uit een scheiding voor niemand makkelijk.
“Uit elkaar. En dan?” is een dagelijks telefonisch spreekuur waar je
antwoorden krijgt op al die regelzaken, maar ook tips en steun die je
kunt gebruiken wanneer je het bijvoorbeeld aan je kinderen gaat
vertellen.
Telefonisch spreekuur
Tel. 0485-700500, elke werkdag van 9.00 - 10.00 uur. E-mailen kan
ook: scheidingsloket@sociom.nl. Kijk voor meer informatie op
www.sociom.nl/scheiden.
Over Sociom
Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf
gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente West Maas en
Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. De sociaal
werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen waar
nodig en zijn altijd in de buurt. Zie ook www.sociom.nl.
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Wie verdient de Dr. Peelen
Cultuurprijs of Stimuleringsprijs?
Onze wereld is de afgelopen maanden sterk veranderd door het
coronavirus. Ondanks deze verandering worden ook dit jaar de
Dr.Peelen Cultuurprijs en -Stimuleringsprijs uitgereikt, beide voor
bijzondere culturele prestaties in onze gemeente. Tot 1 oktober 2020
kunt u personen of organisaties voordragen op www.drpeelen.nl. Via
de website heeft u binnen 10 minuten al een voordracht gedaan.
Wie komt in aanmerking?
Iedereen kan een persoon, vereniging of instelling voordragen die zich
door één of meerdere bijzondere culturele activiteiten of initiatieven
in de gemeente Boxmeer heeft onderscheiden. Het gaat er daarbij niet
per se om wat in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden.
Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Cultuur is in veel opzichten het
hart van onze gemeente. Ook in de afgelopen periode met zoveel
beperkingen hebben we gezien hoe onze gemeenschap zich inzet om
dit te koesteren. Iedereen die een culturele bijdrage levert, doet dit
met passie en plezier. Door hen te nomineren laat u zien dat u dit
waardeert. Dus: kent u iemand die de Dr. Peelen Cultuurprijs of
Stimuleringsprijs verdient?”
Prijzen
Het college van B&W wil met deze prijzen haar waardering tonen voor
degenen die zich inzetten op cultureel gebied. Om zo anderen te
stimuleren dit ook te doen en het aanbod en de deelname aan cultuur
26

in de gemeente Boxmeer te bevorderen. De winnaar krijgt een
bronzen beeldje van dr. Peelen, vervaardigd door kunstenaar Sias
Fanoembi. Ook krijgt de winnaar een geldbedrag van € 750,-. De
Stimuleringsprijs is in 2015 ingesteld en is een stimulans voor een
relatief nieuw initiatief op het gebied van cultuur en kunst in de
breedste zin van het woord. De winnaar ontvangt een geldbedrag van
€ 250,-.
Uitreiking in 2021
De uitreiking zal in
januari 2021
plaatsvinden. Het is
nu nog niet duidelijk
in welke vorm de
uitreiking wordt
georganiseerd.
Daarover wordt later
in het jaar meer
duidelijkheid
verschaft.
Ondertussen
nodigen wij u uit om
een ander te
nomineren via
www.drpeelen.nl.
We kijken uit naar
uw inzendingen!
Volg Dr. Peelen Cultuurprijs & Stimuleringsprijs op Facebook voor
meer nieuws.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling
Communicatie van de gemeente Boxmeer, 06-22299377,
communicatie@boxmeer.nl.

Gemeente Boxmeer
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Volleybal snuffelstage voor
basisschoolkinderen
Wil je zelf ervaren hoe leuk volleybal voor jouw
kind kan zijn? Kom dan naar een training van de
mini’s.
De kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar spelen op een klein
volleybalveld 4 tegen 4. Het begint met vangen en gooien van de bal.
En in zes jaar tijd leren ze spelenderwijs echt volleyballen.
De kinderen mogen vier keer gratis meetrainen en zo ervaren of dat ze
volleyballen leuk vinden. De training zijn op donderdagmiddag en/of
zaterdagmorgen. De trainingen worden verzorgd door professionele
trainers met een gedegen trainersopleiding. De eerste training start op
donderdag 24 of zaterdag 26 september.
Laat je kind lekker sporten en meld je kind aan voor de snuffelstage.
Stuur een e-mail naar mini-tc@vocala.nl. Vermeld daarbij de naam en
leeftijd van uw kind. Er zijn geen kosten aan verbonden.

———————————————————————————–-——

Gezocht:
Wij zoeken een hulp in de huishouding in Beugen voor +/- één dagdeel
in de twee weken. Neem bij interesse contact op met Sabien de
Pagter.
Telefoon: 0622065211
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