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Di. 26-01-21 
Za 30-01-21 TV De Vèrkeskôp - digitale avonduitzending ‘De Verkeskop’ 
Di 23-02-21 Excursie naar Van Welie Stevensbeek ‘KVB’ 
Vr 05-03-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 09-03-21 Jaarvergadering. Na de pauze kienen ‘KVB’ 
Vr 12-03-21 Algemene Leden Vergadering ‘KBO’ 
Vr 19-03-21 Pannenkoeken dag ‘Dorpsraad’ 
Di 23-03-21 Sjoelen ‘KVB’ 
Do 08-04-21 Bowlen ‘KVB’ 
Di 20-04-21 Midgetgolven Hoogkoor ‘KVB’ 
Vr 07-05-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 11-05-21 Moederdagviering ‘KVB’ 
Di 25-05-21 Afsluitende fietstocht ‘KVB’ 
Vr 09-07-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Vr 03-09-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
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Zaterdag 30 januari om 19.00 uur H. Mis  

(4e Zondag door het jaar) 

Fam. Brienen-Jilesen; Jan Gerrits; alle overledenen v.d. parochie; Riek 
Linssen; Truus Philips-Coenen;  
Acoliet 

Wim Verdijck 
 
Zaterdag 6 februari om 19.00 uur H. Mis  

(5e Zondag door het jaar) 

Mien Willems-v. Hees; jaarget. Jos v.d. Mond en Helma Litjens; Riek 
Linssen; Truus Philips-Coenen 
 

Zaterdag 13 februari om 19.00 uur H. Mis  

(6e Zondag door het jaar) 

1e mnd.ged. Riek Linssen; 1e mnd.ged. Truus Philips-Coenen 
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IN MEMORIAM Riek Linssen 
 
Op zaterdag 16 januari hebben wij in onze parochiekerk afscheid ge-
nomen van Riek Linssen.  
Zij werd geboren op 19 september 1924 op de plek waar nu De 
Haartse Hoeve staat. Zij heeft als jong meisje samen met haar zus Gra-
da zware arbeid verricht op de boerderij van haar ouders. In 1956 ver-
huisde het gezin naar Cuijk. Riek kreeg een baan bij de Adler typema-
chinefabriek waar zij met veel plezier werkte. Ze was intelligent en 
werkte zich op tot hogere functies. Na een bewogen periode in haar 
leven, waarin Riek niet gezien werd zoals zij eigenlijk was, kon ze een 
kamer krijgen in Weijerstaete. Daar brak voor haar een gelukkige peri-
ode aan. Ze ontmoette daar haar jeugdvriendin Drika van Benthum die 
ze met veel liefde dagelijks bezocht. Na het overlijden van Drika werd 
Riek als zus opgenomen bij de familie Van Benthum.  
Riek was voor iedereen gastvrij, vrolijk, eenvoudig en tevreden. Het 
was met karnaval dat ze van het huis de erepenning ‘Vrolijke Noot’ 
kreeg. Een jarige vergat ze nooit en haar afsprakenkalender had ze in 
haar hoofd. Riek kon zich goed vermaken met kruiswoordpuzzels en 
het nieuws uit de krant. De krant bracht ze elke avond met een be-
zoekje naar haar huisvriendin Annie. Riek was dankbaar voor de vaste 
bezoekmomenten en uitstapjes die ze met Toos, Jozefien en Tonny 
mocht beleven. Ook was ze dankbaar voor de liefdevolle zorg en aan-
dacht die ze kreeg van het personeel bij Weijerstaete.  
Na een kort ziekbed waarin haar lichaam aangaf dat het niet meer ver-
der kon, heeft ze op 10 januari jl. afscheid genomen van dit leven. Zij 
mocht de hoge leeftijd van 96 jaar bereiken.  
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IN MEMORIAM Truus Philips-Coenen 
 
Op donderdag 21 januari hebben wij in onze parochiekerk afscheid 
genomen van Truus Philips-Coenen.  
Truus is geboren in Oeffelt op 22 februari 1930. Zij was het jongste in 
een gezin van 7 kinderen. Als jong meisje moest ze al hard werken; 
koeien melken, met de melkflessen op de bakfiets, aardappelen rapen 
etc. In 1961 trouwde ze met Toon Philips en ging ze in Beugen wonen 
waar ze samen een boerderij runden. Ze kregen 5 kinderen, eerst drie 
jongens en toen twee meisjes. Door een noodlottig ongeval overleed 
de oudste zoon Berty op 8-jarige leeftijd. Een groot verdriet, maar alles 
moest gewoon doorgaan want er waren nog 4 kleine kinderen. Mede 
vanwege gezondheidsproblemen van Toon is de boerderij gestopt. 
Toen de kinderen groot waren, trokken Truus en Toon er vaak samen 
op uit. Op de fiets de natuur in, met een thermoskan koffie in de fiets-
tas. Toen Toon niet meer kon rijden en fietsen, kwam er een scootmo-
biel  zodat ze toch nog samen op pad konden.  
Bij gelegenheid van hun 30-jarig huwelijk zijn ze samen naar Lourdes 
geweest. Ook het 40-jarig huwelijk hebben ze mogen vieren. Onder-
tussen kwamen er ook kleinkinderen, 4 kleinzonen en 4 kleindochters. 
Wat waren ze daar trots op. Met de hele familie werd er genoten van 
de kermissen en de feestdagen als ze allemaal samen waren en Truus 
zorgde voor heerlijke zondagse soep.  
Toen Toon in 2011 overleed waren ze bijna 50 jaar getrouwd. Truus 
bleef alleen achter maar ze pakte de dagelijkse activiteiten weer op. Ze 
nam heel actief deel aan het gemeenschapsleven in Beugen. Net voor 
haar 90ste verjaardag ging alles moeizamer, maar ze was altijd positief 
en vrolijk. Vanaf december kon ze bijna niet meer op haar benen staan 
en op 14 januari is ze rustig in het bijzijn van de familie ingeslapen. Het 
is heel fijn dat ze haar leven in haar eigen huisje aan de Dijkstraat, 
naast haar zoon Toon en schoondochter Annette heeft mogen afslui-
ten. 
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De medeleven en steun van onze lieve Beugense 

vrienden en kennissen na het overlijden van mijn lieve 

man en maatje en onze lieve en trotse vader, 

schoonvader en grootvader 

 

RONALD KEITH COOKE 

 

heeft ons erg goed gedaan. 

Daarvoor willen we u hartelijk danken 

Jeanette 

Rebecca & Fari, Aiden 

Caleb & Andrea, Jonah, Hannah, Samuel 

Melissa & Remco, Amy, Scott 
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Giel Ermers versterkt bestuur voor 
portefeuille 'openbare ruimte en verkeer' 

 
 
 

Onlangs is Giel Ermers toegetreden tot het bestuur van de dorpsraad 
Beugen.   
 
Giel: "In De Info van Beugen kwam de oproep voorbij voor vrijwilligers 
voor de dorpsraad. Als "verse" Beugenaar wil ik graag een steentje 
bijdragen aan het wel en wee in het dorp. In het kader van vele handen 
maken licht werk, heb ik me aangemeld voor de portefeuille Openbare 
Ruimte en Verkeer, omdat ik daar de meeste affiniteit mee heb. Om de 
openbare ruimte is natuurlijk altijd wel wat te doen en iedereen heeft 
er een mening over. Zeker in tijden waarin de gemeente zich moet 
herbezinnen op haar relatie tot de kerkdorpen. Er is dus genoeg te doen 
de komende jaren! Ik hoop daarin de belangen van Beugen zo goed 
mogelijk op de kaart te zetten, samen met jullie als inwoners.” 
 
“Met mijn vrouw Ellen en twee zonen wonen we in de Dorpsstraat, 
waar komende maanden nog een huis moet verrijzen. Ik werk als 
docent natuur- en scheikunde aan het Elzendaalcollege in Boxmeer, 
waardoor menig jongere in Beugen me wel zal kennen. Verder heb ik in 
de periode voor mijn schoolcarrière een aantal jaren voor het 
waterschap en het drinkwaterbedrijf gewerkt, dus de ambtelijke 
processen zijn me niet onbekend.  
 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Mocht je ideeën hebben over de openbare ruimte, dan bespreek ik die 
graag met je en dan kijken we of de dorpsraad daar iets in kan 
betekenen".   
 

 
 
We zijn erg blij met het enthousiasme waarmee Giel aan de slag gaat 
binnen onze dorpsraad.  
 
Giel woont aan de Dorpsstraat in Beugen.  
Wij wensen Giel veel succes met zijn rol in de dorpsraad.  
 
Dorpsraad Beugen 
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Zeven nieuwe vaccinatielocaties in regio GGD Hart voor 
Brabant 
 
GGD Hart voor Brabant opent naast de reeds bestaande vaccinatielo-
catie in Veghel, zeven nieuwe vaccinatielocaties in de regio. De loca-
tie in ’s-Hertogenbosch opent als eerste eind januari. 
In de landelijke vaccinatiestrategie wordt onderscheid gemaakt tussen 
vier categorieën priklocaties: S-locaties (capaciteit van 400 prikken per 
dag), M-locaties, (capaciteit van 800 prikken per dag), L-locaties, (ca-
paciteit van 1600 prikken per dag) en XL-locaties (capaciteit van 2400 
prikken per dag).  
 
Nieuwe locaties 
Er komen naast de reeds bestaande locatie in Veghel (L/XL- locatie) 
nieuwe vaccinatielocaties in de volgende gemeenten:  

 Tilburg (M/L-locatie)  
 ’s-Hertogenbosch (M/L-locatie)  
 Boxtel (S/M-locatie)  
 Oss (S/M-locatie)  
 Boxmeer (S/M-locatie)  
 Uden (S/M-locatie) 
 Waalwijk (S/M-locatie)  

 
De vaccinatielocatie in Veghel heeft op dit moment een capaciteit die 
gelijk is aan een L-locatie. Momenteel worden in Veghel zo’n 500 prik-
ken per dag gezet. Dat is het huidige regionale quotum van de nationa-
le voorraad. Zowel logistiek als organisatorisch is GGD Hart voor Bra-
bant klaar voor het opschalen van deze locatie naar een XL-locatie.  
 
Opschaalbaar 
Ook de andere zeven locaties moeten opschaalbaar zijn, als de situatie 
daar om vraagt. Met hulp van de betreffende gemeenten en onder-
steuning van de Veiligheidsregio’s zoekt GGD Hart voor Brabant op 
korte termijn naar geschikte locaties. Waar mogelijk maakt de GGD 
gebruik van bestaande eigen locaties. De vaccinatielocatie in 's-
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Hertogenbosch komt in de Brabanthallen. Ook in Tilburg is GGD Hart 
voor Brabant vergevorderd in het selecteren van een passende locatie. 
Naar verwachting zal de definitieve locatiekeuze deze week plaatsvin-
den. De vaccinatielocatie in ’s-Hertogenbosch gaat eind januari open 
en de locatie in Tilburg gaat naar verwachting de tweede week van 
februari open. 
 
Voorwaarden locaties 
Bij de keuze van de geografische ligging van vaccinatielocaties zijn de 
landelijk gestelde voorwaarden het uitgangspunt. De locaties moeten 
dicht bij grotere kernen liggen. De reistijd vanuit het omliggende ge-
bied bedraagt maximaal een half uur met de auto. De locaties sluiten 
goed aan op de geografische spreiding van vaccinatielocaties in aan-
grenzende regio’s. Daarnaast is van belang dat er sprake is van een 
flexibele beschikbaarheid, veiligheid en beveiligbaarheid en er is een 
mogelijkheid tot uitbreiding van capaciteit en opslag. Bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer is ook meegewogen. Waar nodig worden 
met gemeenten aanvullende afspraken gemaakt om de bereikbaarheid 
te verbeteren.  
 
Landelijke vaccinatiestrategie 
De GGD voert de landelijke vaccinatiestrategie van VWS uit. Volgens 
deze strategie verzorgt de GGD op haar locaties de vaccinatie van me-
dewerkers uit de langdurige zorg (verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, 
Wijkverpleging en Wmo-ondersteuning), mobiele 60-plussers en 18 tot 
60-jarigen zonder medische indicatie. Landelijk wordt besloten en ge-
communiceerd welke doelgroep wanneer uitgenodigd wordt. Zolang 
mensen niet zijn uitgenodigd, kunnen zij geen afspraak maken voor 
een vaccinatie. Zonder afspraak kunnen mensen niet terecht op de 
vaccinatielocatie. Meer informatie is te vinden op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie en 
https://www.ggdhvb.nl/corona/coronavaccinaties. 
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PAS OP Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona 
 
Wij willen graag een vorm van oplich-
ting onder de aandacht brengen.  
Met name senioren worden benaderd 
door oplichters. Het gaat over een 
nepafspraak voor het coronavaccin.  
 
Hoe gaan de oplichters te werk? 
De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’.  

 Of het is zogenaamd een gezamenlijke actie van huisartsen, Thuis-
zorg en GGD.  

 Mensen worden gebeld om een(nep-)afspraak te maken voor vac-
cinatie tegen corona.  

 Er wordt geld voor gevraagd.  

 De daders hebben op elke vraag een antwoord paraat. Ze beweren 
bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er 
moet nu wel alvast betaald worden via een digitaal betaalverzoek.  

 Er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt.  
 

Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld af-

handig te maken. De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! Maak 

dus geen geld over 

 

Dit is de juiste werkwijze 

 Je ontvangt voor het coronavaccin een brief van de GGD. In die 
brief staat een telefoonnummer. 

 U belt zelf naar de GGD om een afspraak te maken. 

 De GGD vraagt nooit geld voor coronatesten of vaccinaties.  
Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’ 

Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351. Zij 

zijn dagelijks (ook in het weekend) telefonisch bereikbaar van 8.00 

tot 20.00 uur.  
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Thuis carnaval / Valantijn pubquiz 

Helaas zitten we met zijn allen de komende weken nog thuis en niet 
gezellig bij ’t Posthuis in de kroeg. Daardoor zal ook carnaval dit jaar 
geen doorgang vinden. Gelukkig zijn er in Beugen altijd genoeg en-
thousiastelingen die iets organiseren, zo is de carnavalskrant in de bus 
gevallen en is er op carnavalszondag een leuke Valentijn pubquiz om 
aan deel te nemen.  
Wil jij gezellig met jouw Valentijn aan de quiz deelnemen met een 
Beugens biertje? Dat kan! Zie hieronder waar Kaatje Tripel besteld kan 
worden. 
 
Natuurlijk hopen we met zijn allen weer snel een biertje te kunnen 
drinken bij ’t Posthuis, maar in de tussentijd hebben we niet stil geze-
ten. De afgelopen maanden hebben we gebruikt om ons 2e bier te 
ontwikkelen.  
Zodra het voorjaarszonnetje weer begint te schijnen en we hopelijk de 
terrassen weer mogen bestijgen, zorgen wij ervoor dat De Brouwploeg 
Blond klaar is en gedronken kan 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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Doortrappen tot je honderdste,  

wie wil dat niet. Iedereen natuurlijk, maar helaas dit is niet iedereen 
gegeven. Niet iedereen blijft lang genoeg gezond om te kunnen fiet-
sen, of men heeft al jaren niet meer gefietst, altijd de auto gebruikt en 
daardoor het fietsen een beetje ontwent.  

Ondanks dat gaan gelukkig vele 55 plussers weer op pad met de fiets, 
soms met de oude vertrouwde fiets maar tegenwoordig steeds meer 
met de elektrische fiets. Alleen of samen met je partner of fietsgroep-
je, maar lekker in de buitenlucht genieten van onze mooie omgeving. 
Maar zoals zoveel dingen in het leven is het fiet-
sen niet zonder gevaar. Dit blijkt ook uit de lan-
delijke cijfers, meer en meer fietsongevallen, 
zeer vaak met 55 plussers met soms zeer ernstig 
letsel.  

Om enkele handvaten te geven met betrekking 
tot “Veilig Fietsen” hebben we als SWOGB sa-
men met alle ouderen organisaties en de diver-
se overheden een mooie fietstraining ontwikkeld. Deze zeer mooie, 
gezellige en leerzame dag gaan wij in Beugen, Sambeek, Hol-
thees/Smakt en Overloon organiseren in mei/juni 2021. Natuurlijk alles 
volgens de Corona voorschriften. 

Voor wie is zo’n fietsdag nu bestemd. Velen zullen zeggen “niet voor 
mij, ik kan fietsen”. Dat we allemaal kunnen fietsen is bekend, maar 
fietsen we ook veilig en beheerst, kennen we de regels, kennen we de 
fiets? 
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Wat gaan bijvoorbeeld doen op deze dag:  

Op de eerste plaats natuurlijk gezellig samen een aantal tips bespreken 
om veilig te kunnen fietsen, verkeersregels, snelheid, gedrag, houding 
enz. Daarnaast wordt u advies gegeven over het afstellen van uw fiets 
en kunt u een testparcours afleggen. Verder zijn er nog diverse activi-
teiten die op deze dag besproken, getest of gedemonstreerd worden.  

Als het weer meewerkt gaan we voor de liefhebbers een rondje Beu-
gen fietsen als u dat wilt. 

De dag wordt afgesloten met een gezellig kopje koffie waar de dag 
geëvalueerd word en waar een dankwoord gesproken zal worden. 

Deze dag is vanzelfsprekend niet alleen voor alle 55 plussers uit ge-
noemde dorpen maar voor alle 55 plussers uit onze gemeente. Maar u 
bent als eerste aan de beurt om in te schrijven. Maak gebruik van deze 
unieke kans. Verdere info volgt in komende periode. 

Kortom, laat dit niet aan uw neus voorbij gaan, schrijf u in, voor u zijn 
de kosten slechts 5 euro. (inclusief lunch) 

Hebt u vragen: 
Voor Beugen: Wilma Schaminée 
Voor Sambeek: Martin Zeegers 
Voor Holthees/Smakt: Sjaar Janssen 
Voor Overloon: Wil Philipsen 
of mail naar: henkroeffen@gmail.com 
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