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Di. 06-10-20
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
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
Vr 19-03-21
Di
23-03-21
Do 08-04-21
Di
20-04-21
Di
11-05-21
Di
25-05-21

Sjoelen
Wandelen en koffie-uurtje
Thema-avond wensambulance
Hobby- en handwerkbeurs
Wandelen + koffie-uurtje
PodiumB - the one that never happened
Kienen
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
Pannenkoeken dag
Sjoelen
Bowlen
Midgetgolven Hoogkoor
Moederdagviering
Afsluitende fietstocht

‘KVB’
‘KBO’
‘KVB’
‘KBO’
‘KBO’
‘Podium B’
‘KVB’
‘KBO’
‘KVB’
‘KBO’
‘KVB’
‘KVB’
‘Zonnebloem’
‘KBO’
‘KBO’
‘KVB’
‘KBO’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘Dorpsraad’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
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Zaterdag 10 oktober om 19.00 uur H. Mis
(28e Zondag door het jaar)
Fam. Fransen-Gabriel; Piet en Stien Cornelissen-Rutten; Jos v.d. Mond
en Helma Litjens
Acoliet A. Hendriks
Zaterdag 17 oktober om 19.00 uur H. Mis
(29e Zondag door het jaar)
Jo Bindels
Acoliet W. Verdijck
Zaterdag 24 oktober om 19.00 uur H. Mis
(30e Zondag door het jaar)
Pastoor v.d. Steen; Theo Bindels en Ria; Marie Verdijk-Driessen en
Antoon Verdijk
Acoliet J. Lamers
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Jaarbijdrage De Info 2020
In verband met de Corona-crisis vullen we het ophalen van de jaarlijkse
bijdrage dit jaar anders in. Er komen geen vrijwilligers aan de deur. Bij deze
Info zit een brief met een toelichting voor de vrijwillige jaarbijdrage.
Er zijn drie manieren waarop u uw bijdrage aan ons kunt geven.
1. Bij deze Info zit een envelop. Hierin kunt u uw bijdrage stoppen en de
envelop dicht plakken. Schrijf desgewenst uw naam/adres als
afzender op de envelop. De envelop kunt u bij MFC Het Kruispunt
buiten in de brievenbus doen. Ook kunt u de envelop bij MFC Het
Kruispunt binnen in de daarvoor bestemde bus stoppen. Vraag
hiernaar bij de aanwezige beheerder of vrijwilliger.
2. U kunt uw bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer
NL93 RABO 0107 1907 53 t.n.v. Stichting Dorpsblad Info Beugen.
Betaalkenmerk: Jaarbijdrage 2020 De Info
3. U kunt met uw smartphone de onderstaande QR-code scannen
waarna u via de eigen bank app op de telefoon de betaling doet. Het
bedrag kunt u desgewenst aanpassen.
Graag willen wij alvast iedereen heel hartelijk danken voor een jaarbijdrage
aan ons Dorpsblad.
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Beste inwoners van Beugen……
Afgelopen maand mei was de lotenverkoop
gepland van de Zonnebloem. Van de opbrengst
organiseren we gezellige middagen voor de
gasten, een bloemetje bij ziekte etc. etc.
Door het coronavirus kon de rondgang helaas
niet doorgaan.
Ook in de maand oktober kan er door het
Coronavirus geen lotenverkoop plaatsvinden
vandaar dat het bestuur van de Zonnebloem heeft besloten om dit jaar
niet aan loten verkoop te doen.
De Rabobank organiseert ook dit jaar weer een Rabo ClubSupport.
Deze vindt vanaf 5 oktober plaats.
Van harte raden wij u aan, om dan aan de Zonnebloem te denken met
het stemmen, zodat er toch extra geld in ons Zonnebloem laatje
komt!!
Met vriendelijke groet
Namens de Zonnebloem,
Jeanne Eijnthoven.
_________________________________________________________

Mededeling Meer Bewegen voor Ouderen
Er is een foutje geslopen in het artikeltje van de activiteiten van de
SWOGB. De wekelijkse gym in MFC ’t Kruispunt op maandagmorgen is
van 9.45 – 10.30 uur aansluitend drinken we een kopje koffie/thee.
U bent van harte welkom.
Vriendelijke groeten,
Antonet Oosterlaken, Sport- en beweegleider senioren
7
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Boekenmarkt 2020 in MFC
Nadat vanwege Covid-19 de Boekenmarkt in juni geen doorgang kon vinden
is in het weekend van 26 en 27 september de Boekenmarkt toch gehouden,
naar later bleek nog juist voor nieuwe maatregelen de organisatie erg zouden
hebben bemoeilijkt.
Om de gepaste afstand te waarborgen zijn de tafels met boeken verder uit
elkaar geplaatst, waardoor we ook zaal 4 en 5 moesten gebruiken om alles te
kunnen plaatsen. Gebruik van mondkapjes en handschoenen en het noteren
van naam en telefoonnummer van bezoekers waarborgden zoveel mogelijk
de veiligheid.
Vooral op zaterdag was het een gezellige drukte, waardoor het totaal aantal
bezoekers bijna 200 bedroeg, een fractie minder dan vorig jaar. Veel
bezoekers waren dankbaar dat de Boekenmarkt doorging, zo konden ze een
flinke voorraad aanschaffen voor het geval dat er een nieuwe lockdown zou
komen! Er zijn zeker meer dan 1000 boeken verkocht, en eenzelfde aantal als
oud papier afgevoerd. De netto-opbrengst is nog niet bekend, maar zal zeker
vergelijkbaar zijn met vorig jaar. Al met al een goede activiteit, waar een
groot aantal vrijwilligers van de KBO een grote bijdrage aan hebben geleverd!
Bestuur KBO Beugen.
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Rabobank Clubsupport start 5 oktober
Leden van de Rabobank kunnen onze Beugense clubs flink
ondersteunen
De financiële ondersteuning van clubs door Rabobank is een grote landelijke
campagne. Ook Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen doet uiteraard mee
en stelt dit jaar wederom een groot bedrag ter beschikking voor verenigingen
in haar werkgebied. Het bedrag wordt onder de verenigingen verdeeld op
basis van stemmen die door de Rabobank leden kunnen worden uitgebracht.
Rabobank leden kunnen van 5 oktober tot 25 oktober hun stem uitbrengen.

Let op, stemmen via Rabo app of Rabo Internetbankieren!
Het stemmen verloopt dit jaar anders dan je van de Rabobank gewend bent.
Via de Rabo App of via Rabo Internetbankieren kun je stemmen op jouw
favoriete club. Je ontvangt dit jaar van de Rabobank dan ook geen stemcode
per e-mail of post. Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 'Zelf regelen'.
Heb je vorig jaar je stem uitgebracht, maar heb je geen toegang tot de Rabo
App en Rabo Internetbankieren, dan ontvang je van Rabobank een e-mail
met unieke stemcode. Met deze code kun je tijdens de stemperiode via
www.rabobank.nl/clubsupport jouw stem uitbrengen.
De stemperiode loopt van 5 tot en met 25 oktober 2020. Alleen leden van
Rabobank kunnen stemmen.

Rabobank leden, laat je stem niet verloren gaan!
Vorig jaar verdeelde Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen € 368.000 in
haar werkgebied. Elk Rabobank lid mocht daarmee zo’n € 29,00 verdelen
over maximaal 5 clubs. Dat is zeer de moeite waard. Vorig jaar ging er in
totaal € 12.690,85 naar de Beugense clubs. Gemiddeld ontving elke
vereniging € 667 waarbij de bedragen varieerden van € 200 tot € 1.600 per
vereniging.
Vorig jaar bleek ook dat maar de helft van de in Beugen woonachtige
Rabobank leden heeft gestemd. De helft van de mogelijke stemmen werd
niet gebruikt en dat is jammer. Wij willen bij deze alle leden van de Rabobank
in Beugen oproepen om mee te doen en de stem te gebruiken voor het
mooie verenigingsleven dat we in Beugen kennen.
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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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HENGELSPORTVERENIGING

"DE MAAS" Beugen
Ook dit jaar hebben wij onze vereniging weer
aangemeld voor de Rabo ClubSupport actie.
Mogen wij ook dit jaar weer op Uw stem(en)
rekenen? U kunt stemmen vanaf 5 oktober tot
25 oktober. Dit geldt voor leden van de Rabobank Land van Cuijk en
Maasduinen.

Hallo dames van de K.V.B
Op dinsdag 20 oktober komen medewerkers van de
wensambulance vertellen en uitleggen wat zij allemaal
doen. Wij beginnen deze avond om 19.30 uur in MFC
Het Kruispunt. 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. Vanaf 5 oktober kunt U weer stemmen.
Groetjes Het Bestuur.
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13 oktober online informatiebijeenkomst:
Mantelzorgers aan het woord
Dinsdag 13 oktober organiseert het Centrum Mantelzorg Land van
Cuijk een online informatiebijeenkomst. Aan het woord zijn dan de
mantelzorgers zelf. Zij vertellen hun verhaal en delen ervaringen. De
avond start om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur. Mantelzorgers zijn
welkom, maar ook iedereen die in zijn werk met mantelzorg te
maken heeft.
Hoe is het om de zorg voor een ander te combineren met een baan?
Hoe is het als een zorgvrager in jouw tuin woont? Hoe zijn andere
mantelzorgers de coronaperiode doorgekomen? Iedere mantelzorger
zit in een unieke situatie. En iedere situatie roept andere vragen op.
Tijdens de online informatiebijeenkomst vertellen twee mantelzorgers
hun ervaringsverhaal. Ook worden er tips en advies uitgewisseld. De
aanwezige mantelzorgconsulent beantwoordt vragen van deelnemers.
Aanmelden
Aanmelden voor de online bijeenkomst kan tot 8 oktober via een
aanmeldformulier op de website www.mantelzorglvc.nl. Deelnemers
ontvangen na aanmelding een link naar de bijeenkomst en uitleg over
deelname. Meer informatie? Bel: 0485 – 846 739.

19

20

Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn Beugen.

Oproep avondbijeenkomst 9 november 19.30 uur
in Het Kruispunt.
In juli werden de bevindingen van de enquete gepresenteerd in
Beugen.info en de Nieuwsbrief KBO Beugen. Inmiddels heeft er overleg
plaats gevonden in de werkgroep met de belangstellenden die zich
tijdens de informatiemiddag hadden gemeld.
De conclusie: Bij senioren uit Beugen is behoefte aan grondgebonden
levensloopbestendige koopwoningen, gesitueerd in een hofje nabij
de dorpskern. Deze constructie zorgt ervoor dat senioren langer
zelfstandig kunnen blijven wonen en een vorm van onderlinge
support gemakkelijker mogelijk is.
Voor de planontwikkeling is een initiatiefgroep nodig. Deze onderzoekt
hoeveel inwoners daadwerkelijk tot de koop van een dergelijke woning
willen overgaan, stemmen af met de resultaten uit eerdere enquêtes
(gemeente, KBO, Dorpsraad en de werkgroep), denken na over een
locatie, een bouwconcept, een voor-financieringsvorm en overleggen
met Dorpsraad en gemeente.
De voorbereiding van de bijeenkomst wordt gedaan door Maria
Gerrits-Kock, Toon Strik en Frans van der Zande.
Willen belangstellenden voor deze bijeenkomst zich melden bij
Mathieu Steegs, Mathieu.dilia@outlook.com of Rob Verwaaijen,
verwaaijen001@kpnmail.nl

21

Maasziekenhuis: met Parkinsonhorloge meer goede uren
Maasziekenhuis Pantein zet sinds kort het innovatieve
Parkinsonhorloge in voor Parkinsonpatiënten. Het horloge registreert
de bewegingen van patiënten en helpt om de medicatie goed in te
stellen. Dit levert meer goede uren per dag op en meer kwaliteit van
leven. Dat is enorme winst.
Beter beeld patiënt
Parkinsonpatiënten hebben heel wisselend last van hun ziekte. Dat
maakt het moeilijker voor de specialist of Parkinsonverpleegkundige
om tijdens het spreekuur een goed beeld te krijgen hoe het met de
patiënt gaat. Parkinsonpatiënten dragen het horloge een week lang
dag en nacht voordat zij de neuroloog bezoeken.
Meer goede uren
Met de informatie van het horloge krijgt de neuroloog een objectiever
en beter beeld van hoe het gedurende de dag met de patiënt gaat.
Anke Snijders, neuroloog: “Met de digitale gegevens uit het horloge
kan ik de medicatie goed instellen. Daardoor verbetert bij de patiënt
het gevoel en de mobiliteit tijdens de dag en daarmee wordt het leven
weer een stuk aangenamer. De patiënt kan hierdoor ook zelf meer
bepalen wat hij of zij wil op een dag.”
Meer goede uren
Jacqueline Arts, Parkinsonverpleegkundige, verwacht dat patiënten
ontzettend blij zijn met dit horloge. “Als iemand door het horloge meer
goede uren op een dag heeft dan is dat enorme winst. Meer goede
uren betekent voor een Parkinsonpatiënt minder kans op complicaties,
zoals valpartijen, een opname in het ziekenhuis of mentale
problemen.”
Voor wie is het horloge?
De neuroloog bekijkt of de inzet van het Parkinsonhorloge zinvol is
voor een patiënt. Het horloge wordt ingezet bij patiënten die tijdens
hun afspraak moeilijk kunnen aangeven wanneer en waardoor zij
minder functioneren.
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UITSLAGEN 26 SEPTEMBER EN 3 OKTOBER
VIOS’38 JO7-1
 SIOL JO7-4
De Zwaluw JO9-1
 VIOS’38 JO9-1
ST SV United/BVV'27 JO11-3  VIOS’38 JO11-1
VIOS’38 JO13-2
 Boekel Sport JO13-2G
VIOS’38/Toxandria JO15-2  SIOL JO15-2
VIOS’38 MO15-1
 Boekel Sport MO15-1
VIOS’38/Toxandria JO15-1  DSV JO15-1
VIOS’38/Toxandria JO17-2  SV VenrayJO17-5
VIOS’38/Toxandria JO17-1  VV Achates JO17-2
Vianen Vooruit JO7-1
 VIOS’38 JO7-1
VIOS’38 JO9-1
 Hapse Boys JO9-1G
VIOS’38 JO11-1
 SSS'18/Holthees JO11-3G
SIOL JO13-1
 VIOS’38 JO13-2
Constantia MO15-1
 VIOS’38 MO15-1
SV Oostrum JO15-2G
 VIOS’38/Toxandria JO15-2
SJO SSA/Vesta'19 JO15-1
 VIOS’38/Toxandria JO15-1
SV Venray JO17-4
 VIOS’38/Toxandria JO17-2
SV Venray JO17-5
 VIOS’38/Toxandria JO17-1
SJO Vianen Vooruit HBV JO19-1  VIOS’38 JO19-2

3- 8
1- 7
1- 2
1- 1
2- 6
4- 2
7- 4
1- 1
20 - 0
19 -11
5- 5
14 - 3
3- 0
0- 9
9- 2
3- 4
1- 1
verplaatst
1- 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA DINSDAG 6 OKTOBER
aanwezig
aanvang
VIOS’38 JO19-2
 SIOL JO19-1
18.45 uur
19.30 uur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA ZATERDAG 10 OKTOBER
aanwezig
aanvang
VIOS’38 JO7-1/2
 Vianen Vooruit JO7
09.00 uur
09.30 uur
SV Milsbeek JO9-1
 VIOS’38 JO9-1
08.45 uur
09.30 uur
rijden: Bradley, Daan en Jesse
VV Achates JO11-2
 VIOS’38 JO11-1
09.45 uur
10.30 uur
rijden: Sam
VIOS’38 JO13-2
 VV Achates JO13-2G
10.45 uur
11.30 uur
VIOS’38/Toxandria JO15-2  DSV JO15-2
10.45 uur
11.30 uur
VIOS’38 MO15-1
 Volkel MO15-1
12.00 uur
13.00 uur
VIOS’38/Toxandria JO15-1
 UDI’19/CDU JO15-3
12.00 uur
13.00 uur
in Rijkevoort
rijden: per fiets
VIOS’38/Toxandria JO17-2  ST Maasduinen JO17-2 13.15 uur
14.00 uur
VIOS’38/Toxandria JO17-1
 SV Venray JO17-4
13.00 uur
14.00 uur
in Rijkevoort
rijden: per fiets
VIOS’38 JO19-2
 UDI’19/CDU JO12-2
14.15 uur
15.00 uur
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PROGRAMMA ZATERDAG 17 OKTOBER (bekerwedstrijden) aanwezig
VIOS’38 JO13-2
 Juliana Mill JO13-1
10.45 uur
rijden: Ole, Daniëlle en Stephan
VIOS’38/Toxandria JO15-1  Vitesse’08 JO15-1
12.00 uur
in Rijkevoort
rijden: per fiets
Leunen JO17-1
 VIOS’38/Toxandria JO17-1 13.30 uur
rijden: Kai en Dennis
Festilent JO19-2
 VIOS’38 JO19-2
13.15 uur
rijden: Jasper en Mick

aanvang
11.30 uur
13.00 uur
14.45 uur
14.45 uur
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