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Di. 03-11-20 
Di 03-11-20 Kienen ‘KVB’ 
Vr 06-11-20 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
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’ 
Di 22-12-20 Kerstviering ‘KVB’ 
Ma 28-12-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 05-01-21 Nieuwjaarsborrel en kienen ‘KVB’ 
Vr 08-01-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 19-01-21 Bloemen workshop ‘KVB’ 
Di 02-02-21 Kaartavond ‘KVB’ 
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 7 november om 19.00 uur H. Mis 
(32e Zondag door het jaar) 
fam. Fransen-Gabriel; Jan Martens; Hendrikus v. Benthum en 
Petronella Ebbers en Dora; Gerrit en Drika v. Benthum; Elly en Louis 
Knapen-v. Benthum; Helm Miggiels, Coba de Haas en overl. kinderen; 
Hendrik Daanen en Cisca Daanen-v.d. Heuvel 
Acoliet 
G. Verberkt 
 
Zaterdag 14 november om 19.00 uur H. Mis 
(33e Zondag door het jaar) 
Jan Gerrits; alle overledenen v.d. parochie 
Acoliet 
W. Verdijck 
 
Zaterdag 21 november om 19.00 uur H. Mis 
(34e Zondag door het jaar. Hoogfeest: Christus, Koning van het 
Heelal) 
Pastoor v.d. Steen; Theo Bindels en Ria 
Acoliet 
A. Hendriks 
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MEDEDELINGEN: 

I.v.m. de Corona-maatregelen , met name de beperking van het 

aantal bezoekers per viering, zijn enkele intenties die 

aangevraagd waren voor zaterdag 31 oktober, ( Allerheiligen), in 

overleg met de betreffende families, doorgeschoven naar 

zaterdag 7 november aanstaande. 

In de viering van zaterdag 7 november zullen wij daarom 

opnieuw stilstaan bij Allerheiligen en Allerzielen. 

Hartelijk dank voor het begrip en de medewerking. 

Vooraankondiging: 

In het weekend van 7 en 8 november vindt er een extra collecte 

plaats ten behoeve van de Oecumene.  

Hiervoor staat een speciale collecte- bus achter in de kerk bij de 

collecteschalen. 

Onderhoud kerk en kerkhof 

Afgelopen woensdag hebben een aantal dames de kerk weer 

gepoetst. De banken afgedaan, gangpaden gezogen ,vloeren 

gedweild etc. etc.. Het ziet er allemaal weer keurig uit. 

Ook de vrijwilligers van de kerkhofgroep hebben afgelopen 

woensdag  speciaal i.v.m. Allerheiligen en Allerzielen alles 

bijgewerkt. Er is geschoffeld, alles bijgeharkt en de stoepen 

geveegd. 

Fijn dat er zoveel mensen zijn die zich voor het onderhoud en 

bijhouden van de kerk en het kerkhof inzetten.  

Oprecht hartelijk dank voor de inzet. 
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Hallo dames van de K.V.B 

Wij laten even weten voor de zekerheid dat tot nader 

bericht van het RIVM alle activiteiten van de KVB worden 

afgeblazen. Zo gauw als we weer kunnen, horen jullie van 

ons. Blijf gezond! 

Groetjes Het Bestuur. 
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Hartverwarmend 

 
waren al jullie felicitaties, bloemen en kaartjes, die ons 60-jarig 
huwelijksfeest op 20 oktober jl. onvergetelijk hebben gemaakt.  
Hartelijk dank daarvoor! 

Harrie en Annie 
Gieben-Claassen 

We hebben genoten! 
Beugen, oktober 2020 
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Bedankt voor de jaarbijdrage aan ons 

dorpsblad De Info  
 

Het ophalen van de jaarbijdrage voor ons dorpsblad is vanwege de Corona crisis 
dit jaar anders ingevuld. Er gingen dit jaar geen vrijwilligers langs de deuren en 
inwoners konden zelf het bedrag overmaken of een envelop in de bus doen bij 
MFC Het Kruispunt.  
We zijn ontzettend blij met de ontvangen bijdragen die ondanks deze andere 
invulling zelfs hoger is dan vorig jaar. Dit is vooral fijn omdat de inkomsten niet 
meer toereikend waren voor alle kosten die we maken. Hierdoor moeten we elk 
jaar een deel van de reserve aanspreken.  
Via de bank hebben we € 3.052,00 ontvangen van 236 inwoners. Bij MFC Het 
Kruispunt hebben we met 83 ingeleverde enveloppen € 1.010,00 ontvangen. In 
totaal is er € 4.062,00 opgehaald. De meeste inwoners hebben € 10,00 gegeven 
maar er waren ook veel gulle gevers die een hoger bedrag hebben bijgedragen.  
We willen graag iedereen die een bijdrage heeft gegeven heel hartelijk 
bedanken.  
 
Stichting Dorpsblad Info Beugen 
 

 
Perry Filippini en Jan Graat bij het openen van de doos met enveloppen in Het Kruispunt. 
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Nieuwe veldhekken in de Maasheggen bij Beugen 
 
De Maasheggen zijn door UNESCO aangewezen als Mens en Biosfeergebied. 
Dit zijn gebieden met een speciale status waar intensief wordt samengewerkt 
aan duurzame ontwikkeling en aan doelen op gebied van economie, natuur, 
toerisme en water. De Maasheggen is het enige Mens en Biosfeergebied van 
Nederland. 

 
Het bestaan van de vlechtheggen in het gebied wordt gekoesterd. De 
percelen in de Maasheggen zijn verschillend, maar wel allemaal ongeveer één 
hectare groot. De vormen lopen erg uiteen. In de loop der tijd kregen de 
percelen een eigen naam, vaak afhankelijk van de vorm. Er ontstonden 
bijzondere namen, zoals Vrolliehemd. Dit perceel lijkt op een vrouwenshirt. 
Vrollie is dialect voor vrouwen. Op kaarten is de vorm duidelijk te zien: een 
rechthoek (het hemd) met twee smalle rechthoekige ‘korte mouwen’ van het 
hemd aan beide kanten. Andere opvallende namen zijn Bieleke (dialect voor 
bijltje), Geer en Peperkoek. Het weiland Bieleke lijkt op een bijl. Daarnaast 
kennen we de Oeffeltse Geer en Beugense Geer. Deze naam is afgeleid van 
de plaatsnamen en van ‘geren’, dat zoveel betekent als schuin lopen. Een 
geer heeft de vorm van een driehoek met uiteraard schuine hoeken. Een van 
de oudste, gedocumenteerde weilanden is de Peperkoek. De Peperkoek  
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wordt al genoemd in oude pachtcontracten. Volgens deze documentatie 
dateert het weiland uit 1448. Het perceel behoorde toe aan het klooster van 
Sint Agatha. Het is lang en smal en heeft daardoor de vorm van een 
ontbijtkoek, in het dialect een ‘peperkoek.'” 
 

 
 

Veldhekken 

Om de eigenheid van de weilandjes in stand te houden werd van veel 
percelen de oorspronkelijke naam achterhaald. Staatsbosbeheer heeft enkele 
jaren geleden het idee opgevat om authentieke veldhekken te plaatsen. Er 
zijn er al 22. Begin oktober zijn er nog 12 bijgeplaatst, zo ook in het gebied bij 
Beugen. Zo krijgen steeds meer weilanden hun oorspronkelijke naam 
zichtbaar terug. 
Ten oosten van Beugen zijn ook verschillende nieuwe veldhekken geplaatst. 
Wanneer je bij de Hagelkruisstraat de Provincialeweg over steekt en 
rechtdoor d e dijk oversteekt, volgt daarna een zandpad naar links. Volg dit 
pad tot aan de splitsing. Hier zie je het nieuwe hek ‘Horloge Kamp’. Bij die 
spitsing volg je het pad naar links en zie je nog meer veldhekken met namen 
zoals ‘Wei van Tien Barten’, ‘Bekkenkamp’, ‘De Hazenkamp’ en ‘De Delftse 
Kampen’.  
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75 jaar vrijheid 

 
“In vrijheid vieren” heet het boekje waarin 75 jaar vrijheid in Beugen 
herdacht wordt. In dit boekje staan een aantal verhalen en 
oorlogsherinneringen van Bertha Daanen, Riek Linssen, Toon van 
Oostrum, Harrie Veekens en Bert Boumans opgetekend, samen met 
het Dagboek van Pastoor Verhoeven uit 1944 en enkele Duitse 
bijdragen. 
Een aantal exemplaren van dit boekje zijn nog steeds beschikbaar voor 
€ 3.50 en verkrijgbaar bij Cor Janssen, Dorpsstraat 56 in Beugen. Ook 
per mail of per telefoon te bestellen, het boekje wordt dan 
thuisbezorgd (tinycor68@gmail.com, tel 0485-362111). 
 
Werkgroep 75 jaar vrijheid/Comité Pinpoint 
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Enquête voor inwoners over samenwerking met gemeente                
Land van Cuijk  
 

Half november start een online enquête voor de inwoners van de 
toekomstige gemeente Land van Cuijk. Gevraagd wordt onder andere 
wat inwoners belangrijk vinden in hun dorp en hoe zij met de 
gemeente willen samenwerken. Voor deze enquête gaan inwoners half 
november naar www.gemeentelandvancuijk.nl.  
 

Dit is een van de activiteiten om inwoners te betrekken bij het zo goed 
mogelijk inrichten van de gemeente Land van Cuijk. Burgemeester 
Antoine Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert: “We hebben 
gekozen om samen een grotere gemeente te vormen, omdat deze 
grootte ons meer slagkracht geeft. Maar vanaf het begin hebben we 
ook gezegd: we doen het op zo’n manier, dat de 29 dorpen centraal 
staan en we dicht bij onze inwoners blijven”.  
 

Wethouder Bouke de Bruin, gemeente Boxmeer: “En dat betekent ook 
ruimte geven aan alle goede energie die er in dorpen en inwoners zit. 
We willen de nieuwe gemeente zo inrichten, dat er een goed klimaat is 
voor initiatieven van dorpen, verenigingen en individuele inwoners”.   
 

De informatie die met de enquête wordt opgehaald, is onderdeel van 
het advies over het inrichten van de nieuwe organisatie aan de 
gemeenteraad en het management. Ook wordt deze ingezet om te 
kijken op welke manier inwoners hier verder over mee willen praten, 
denken en doen. Onder andere tijdens bijeenkomsten, als de 
coronamaatregelen dit weer toelaten. 
 

Deze week gaat de campagne van start, waarin inwoners van een groot 
aantal dorpen van de gemeente Land van Cuijk vertellen waarom zij 
het belangrijk vinden mee te praten, te denken en te doen. 
Burgemeester Antoine Walraven en wethouder Bouke de Bruin starten 
de campagne met een videoboodschap.  
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Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn Beugen.         
 
Gewijzigd. 
Avondbijeenkomst 9 november 19.30 uur in Het Kruispunt vervalt 
tgv. Corona-maatregelen. Als de maatregelen dat toelaten plannen we 
een nieuw datum. 
                                                                     
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.   
 
Belangstellenden voor de nog te plannen bijeenkomst kunnen zich 
melden bij Mathieu Steegs, Mathieu.dilia@outlook.com of Rob 
Verwaaijen, verwaaijen001@kpnmail.nl                               
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Uitslag loterij KBO Beugen 
Op 25 oktober heeft de trekking plaatsgevonden van de loterij. 
De winnende nummers zijn: 
1ste prijs € 75,--   lotnummer 0937 
2de prijs € 35,--            0426 
3de prijs € 25,--                        0669 
4de prijs € 12.50           0096 
5de prijs Waardebon € 10,--          0065 
6de prijs Waardebon € 10,--          0662 
7de prijs Waardebon € 7,50           1417 
8ste prijs Waardebon € 7,50           0765 
9de prijs Wees Welkom bord          0351 
10de prijs Hondje            0926 
11de prijs Pakje kaarten           1094 
12de prijs Lijstje            0533 
13de prijs Lijstje            1076 
14de prijs Kaart            0028 
15de prijs Kurk kerstboompje          1467 
16de prijs  Clowntje           0074 
 
 
Als u een winnend lotnummer heeft mag u contact opnemen met het 
secretariaat  via kbobeugen2019@gmail.com of 06-30214619 zodat we 
de prijs bij u kunnen bezorgen. 
 

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van de loten. 
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SWOGB Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer   

Ondersteunt alle 55-plussers, door diensten zoals huisbezoek en 

advies, een maatje voor de gezelligheid of samen iets te ondernemen, 

vervoer, maaltijdvoorziening en administratie.  

Creëert voor alle 55-plussers in ieder kerkdorp met een docent 

bewegingsactiviteiten, zoals fitness, dans en yoga en brengt mensen bij 

elkaar die samen naar muziek luisteren of muziek maken. 

Creëert en organiseert voor alle 55-plussers in ieder kerkdorp samen 

met KBO/KOV ontmoetingsactiviteiten, zoals kaarten, biljarten en 

creatieve bezigheden, fietsen en wandelen of jeu de boules en 

koersballen 

Geeft cursussen aan alle 55-plussers op het gebied van 

verkeersveiligheid en individueel op het gebied van computers. 

Dit alles realiseert SWOGB door de inzet van plm. 300 vrijwilligers en in 

goede samenwerking met KBO/KOV en Sociom. 

Wilt u meer weten kijk dan op onze website: www.swogb.nl 

Of stuur een mailtje naar: secretaris.swogb@gmail.com 

Of bel naar: 0485-792020. 
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