2

Di. 17-11-20
Ma 23-11-20
Ma 14-12-20
Di
22-12-20
Ma 28-12-20
Di
05-01-21
Vr 08-01-21
Di
19-01-21
Di
02-02-21
Di
23-02-21
Vr 05-03-21
Di
09-03-21
Vr 12-03-21
Vr 19-03-21
Di
23-03-21
Do 08-04-21
Di
20-04-21
Vr 07-05-21
Di
11-05-21
Di
25-05-21
Vr 09-07-21
Vr 03-09-21

Wandelen
Wandelen en koffie-uurtje
Kerstviering
Wandelen + koffie-uurtje
Nieuwjaarsborrel en kienen
18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen
Bloemen workshop
Kaartavond
Excursie naar Van Welie Stevensbeek
18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen
Jaarvergadering. Na de pauze kienen
Algemene Leden Vergadering
Pannenkoeken dag
Sjoelen
Bowlen
Midgetgolven Hoogkoor
18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen
Moederdagviering
Afsluitende fietstocht
18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen
18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen

‘KBO’
‘KBO’
‘KVB’
‘KBO’
‘KVB’
‘JJBeugen’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘JJBeugen’
‘KVB’
‘KBO’
‘Dorpsraad’
‘KVB’
‘KVB’
‘KVB’
‘JJBeugen’
‘KVB’
‘KVB’
‘JJBeugen’
‘JJBeugen’
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Uitnodiging informatieavond Heilig Vormsel 2021
Voor ouders van kinderen in groep 8 van de basisschool is in de
parochie Maria, Moeder van Kerk een informatieavond H. Vormsel
voor één ouder per gezin gepland op woensdag 25 november van
20.00 – 21.00 uur in het parochiecentrum, Lepelstraat 13a, Sint
Anthonis.
We verzoeken u vriendelijk uiterlijk maandag 23 november door te
geven aan het parochiesecretariaat of we u mogen verwachten via email: secretariaat@mmvdk.nl of telefoon: 0485-471246 (op werkdagen
van 9.00 – 12.30 uur behalve donderdags). Dit in verband met het
beperkt aan zitplaatsen in de parochiezaal vanwege de richtlijnen van
het RIVM en de Rijksoverheid. Mochten er meer aanmeldingen zijn,
dan verplaatsen we het naar de kerk.
Op deze informatieavond krijgt u informatie over het vormselproject
Vormfun2 en is er gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien
ontvangt u het aanmeldingsformulier en het conceptrooster. U wordt
verzocht het aanmeldingsformulier uiterlijk 14 december in te leveren
via e-mail: secretariaat@mmvdk.nl of per post bij het
parochiecentrum, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis.
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om op deze
informatieavond aanwezig te zijn, dan kunt u dit via het
parochiesecretariaat
laten
weten
en
wordt
u
een
aanmeldingsformulier toegezonden.
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Afspraak maken voor bloed prikken Maasziekenhuis
Vanaf 16 november afspraak nodig voor bloedafname in het Maasziekenhuis
Pantein wordt druk bezocht voor bloedafname. Daarom werken we vanaf 16
november 2020 in het ziekenhuis op afspraak.
Voor alle andere bloedafnamelocaties in de regio kunnen mensen langskomen
op de tijden zoals die op de website vermeld staan. Het maken van een
afspraak is hier nog niet mogelijk.
Via de afsprakenmodule op de website van Masziekenhuis Pantein kan een
afspraak gepland worden:
https://www.maasziekenhuispantein.nl/afsprakenagenda-bloedafname
Door het werken op afspraak in het ziekenhuis kunnen we het aantal personen
in de wachtkamer tot een minimum beperken en de anderhalve meter
waarborgen, zowel voor patiënten als medewerkers. Op deze manier proberen
we er alles aan te doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Bijkomend voordeel is dat de patiënt direct wordt geholpen. Het is belangrijk
dat iedereen die een afspraak heeft, zich niet meer dan 5 min van tevoren
aanmeldt bij de poli Bloedafname. Bij de afspraak is het van belang om het
aanvraagformulier van de arts mee te nemen.
Afgifte van lichaamsmateriaal zoals urine en ontlasting kan zonder afspraak.
Hiervoor gelden de reguliere openingstijden van poli Bloedafname in het
Maasziekenhuis (op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur). Patiënten die zich
melden zonder afspraak worden ook geholpen, maar moeten rekening houden
met een langere wachttijd.
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De Beugense winterverlichting
kan er weer jaren tegen!
Zoals jullie wellicht al hebben opgemerkt, Hartje Beugen
is weer sfeervol verlicht. Henk Coenen, Toon Daanen en
Leo Daanen hebben deze winterverlichting op dinsdag
10 november weer geplaatst.
De verlichting, die inmiddels alweer meer dan 10 jaar
oud was, was aan vervanging toe omdat er enkele delen
het begeven hadden. Dus moesten de lichtslangen die
om de ornamenten zitten hoog nodig vernieuwd
worden.
De kosten hiervoor zijn door onderstaande bedrijven voor hun
rekening genomen:
 Bindels administratie Beugen (Dennis Bindels)
 Brienen Mechanisatie Beugen (Marc en Hilde Brienen)
 Boerbakker Wanroij (Vic Meulensteen)
 Verheyen bloembollen BV Beugen (Fons en Reggy Verheyen)
 SLS Brienen BV Beugen (Frans en Els Brienen)
Dank aan Frans Brienen voor het regelen van deze sponsoren en het
beschikbaar stellen van de bouwruimte en de koffie. Mede namens
alle Beugenaren zijn wij deze bedrijven hierboven ontzettend dankbaar
en willen wij hen via deze weg hiervoor dus hartelijk bedanken.
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Omdat de Gemeentelijke straatverlichting op de Boxmeerseweg en het
Kerkplein al voorzien zijn van nieuwe LED lampen die helder wit zijn, is
de sfeerverlichting naar deze kleur aangepast.
Een oplettende bewoner merkte dit al op en zei dat de verlichting wat
feller was. Dat is dus met die reden gedaan. Al met al was het weer
een hele (maar wel leuke) klus en Beugen is weer op tijd SFEERVOL
verlicht. Dank dus zeker ook aan Henk, Toon, Leo en Frans voor het
realiseren van deze klus.
Blijf vooral allemaal gezond en wij wensen alvast iedereen sfeervolle
feestdagen toe.
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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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————————————————————————————————
Hallo dames van de K.V.B
Wij willen even laten weten dat het bedrag van de RABO CLUB
SUPPORT het mooie bedrag heeft opgebracht van € 192,36
Alle stemmers hartelijk bedankt.
Zo gauw als we weer kunnen, horen jullie van ons.
Blijf gezond!
Groetjes Het Bestuur.
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Beste inwoners van Beugen,
Afgelopen weken hebben we weer meegedaan met de Wecycle scholen
inzamelactie 2020.Deze keer was het een enorm succes. We hebben
ruim 200 apparaten ontvangen. Mensen hebben spontaan tassen of
dozen afgeleverd met apparaten.
Wij als school zullen een pakket boeken ontvangen en stichting Jarige
Job, zal een verjaardagsbox ontvangen namens Onze Bouwsteen.
Samen zorgen we ook nog eens dat deze
apparaten gerecycled worden. Hartelijk dank
allemaal.
De inzameling van batterijen gaat gewoon door. We
hebben al de eerste ton vol batterijen aangeboden.
Hebt u lege batterijen geef ze op school af. Helaas mag u
niet het gebouw in, maar wij ontvangen ze graag.
Team “Onze Bouwsteen”
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Geef uw verbeterpunten door!
Openbare ruimte?
De openbare ruimtes zijn alle plekken in ons dorp die voor iedereen
toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken of speeltuinen.
De gemeente Boxmeer heeft de Dorpsraad gevraagd om medio januari
2021 aan te geven welke openbare ruimten in Beugen verbeterd
kunnen worden, zodat het plan voor 2021 en verder gemaakt kan
worden. Het gaat daarbij niet om stoeptegels die verkeerd liggen (die
kan men gewoon melden bij de gemeente of via de mijngemeenteapp), maar meer om grotere zaken die verbeterd dienen te worden.
Mail ons uw ideeën!
Denkt u dat er een openbare
ruimte in ons dorp toe is aan
verbetering, die de gemeente kan
uitvoeren?
Mail
dan
de
dorpsraad. Wij verzamelen alle
ingediende verzoeken en sturen
die naar de gemeente. Het biedt geen garantie voor verbetering, maar
als we niets inleveren weten we zeker dat bepaalde zaken niet
aangepakt worden. Dus mail naar dorpsraadbeugen@live.nl.
Dorpsraad Beugen
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Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen heeft wederom een geweldige bijdrage
geleverd aan de Beugense verenigingen en stichtingen. Onderstaand zie je de
uitslag van dit jaar. Bedankt Rabobank voor deze mooie bijdrage!

Deelnemer
Voetbalvereniging Vios ’38
Volleybalvereniging Vocala*
Knakworstrennen Beugen
K.B.O. Beugen
De Zonnebloem Beugen
Jeugdhuis Beugen
Dorpsblad De Info Beugen
Stichting Kermis Beugen
E.H.B.O. Vereniging Beugen
Tennisvereniging De Geer
CV De Verkeskop
Dorpsraad Beugen
Podium B
Vocal Group Voix La
Actieve vrouwen Beugen (AVB)
Gilde Beugen
Muziekvereniging Were Di
K.V.B. Beugen
Toneelvereniging Beugen
Hengelsportvereniging De Maas
Zangvereniging Denna Sang

2020
€ 1.036,85
€ 985,24
€ 914,87
€ 642,75
€ 516,08
€ 469,16
€ 398,79
€ 375,33
€ 351,87
€ 337,80
€ 319,03
€ 286,19
€ 248,66
€ 239,27
€ 229,89
€ 225,20
€ 211,12
€ 192,36
€ 182,97
€ 168,90
€ 126,67

2019
2018
€ 1.629,86 € 1.078,59
€ 1.693,66
€ 965,55
€ 1.189,04
€ 791,28
€ 864,23
€ 706,50
€ 916,43
€ 574,62
€ 725,03

Totaal

€ 8.459,00 € 12.690,85 € 8.110,62

€ 725,03
€ 603,22
€ 301,61
€ 812,03

€ 805,41
€ 602,88
€ 193,11
€ 386,22

€ 446,62
€ 272,61
€ 394,41
€ 614,82
€ 371,21
€ 307,41
€ 365,41
€ 203,01
€ 255,21

€ 343,83
€ 160,14
€ 174,27
€ 480,42
€ 273,18
€ 273,18
€ 193,11
€ 108,33

*inclusief Rijkevoort en Oeffelt
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Ooit aan Vrijwilligerswerk bij de Dagbesteding gedacht?
De dagbesteding van Sociom op locaties Haps, Cuijk en Boxmeer zoekt meerdere
vrijwilligers. De dagbesteding geeft mensen, die een steuntje in de rug nodig hebben,
een zinvolle dag en gezelligheid. Ook ontlast de dagbesteding de mantelzorgers van
ouderen. De dagbesteding wordt gedaan door beroepskrachten in samenwerking
met vrijwilligers. Sociom zoekt voor de dagbesteding:

CHAUFFEURS
Enthousiaste vrijwilligers die de deelnemers thuis ophalen en/of naar huis brengen.
De chauffeurs stellen in overleg met de beroepskracht een rittenrooster op. Zo
weten chauffeurs van tevoren waar ze aan toe zijn. En is er ook ruimte voor vakanties
en andere bezigheden.
Wilt u eens proefdraaien als vrijwilliger? Wilt u meer informatie?
U kunt contact opnemen met de locatie;
Parasol Boxmeer: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Tel. 06-82916943
Parasol Cuijk:
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Tel. 06-30640492
Mariagaarde Haps: maandag, woensdag en vrijdag.
Tel. 06-30640445
(De dagbestedingen zijn voor de deelnemers geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.
De rijtijden zijn van ongeveer 9.30 uur tot 10.15 uur en van 15.45 uur tot 16.30 uur.
Meer informatie over Sociom is te vinden op www.sociom.nl
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