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Di. 01-12-20 
Vr 11-12-20 Club van 50 - digitale ledenbijeenkomst ‘VIOS'38’ 
Ma 14-12-20 Wandelen ‘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 5 december om 19.00 uur H. Mis 
(2e Zondag van de Advent) 
Nellie Lamers-Barten, Theo Lamers en dochter Ceciel; Jos Janssen; 
Mien Willems-v. Hees; jrgt. Nellie Weerepas 
Acoliet 
G. Verberkt 
 

Zaterdag 12 december om 19.00 uur H. Mis 
(3e Zondag van de Advent) 
Tien Wientjens en Anna Miggiels; Diny Egberts (70e verjaardag) 
Acoliet 
J. Lamers 
 

Zaterdag 19 december om 19.00 uur H. Mis 
(4e Zondag van de Advent) 
Patoor v.d. Steen; Nellie Weerepas (verjaardag) 
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AKKERS VOOR ONTHEEMDE GEZINNEN IN  
DR CONGO 
 
Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de 
Rooms-Katholieke Kerk waarbij in de vier weken 
voor Kerstmis, de adventsperiode, geld wordt 
ingezameld voor mensen in nood. Dit jaar staat 
de adventsactiecampagne in het teken van 
voedselzekerheid.  
 
De parochie Maria, Moeder van de Kerk steunt dit jaar het project 
‘Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo’. In het Masisi-gebied in 
de Democratische Republiek Congo leven 20.000 ontheemden die zijn 
gevlucht voor extreem geweld. Zij hebben dringend gebrek aan 
voedsel. Wij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 
250 kinderen en jongeren uit 50 meest kwetsbare gezinnen. Zo krijgen 
deze gezinnen de beschikking over gemeenschappelijke akkers, 
materialen en zaaigoed. De lokale parochie heeft daarvoor grond 
beschikbaar gesteld.  
 
De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de 
aankoop van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen 
de gezondheidszorg te bekostigen in het lokale ziekenhuis.  De 
deelnemers krijgen les in agrarische technieken en leren van elkaars 
ervaringen. Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun 
producten op de lokale markten goed kunnen verkopen. Ze werken 
onder leiding van een comité van boeren, die training krijgen in 
leiderschap, ondernemerschap en vreedzaam samenleven.  
 
U kunt dit project steunen door een gift over te maken op: 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. 
Adventsactie 2020 parochie Maria Moeder van de Kerk St Anthonis.  
U kunt uw gift ook deponeren in de daarvoor bestemde bus in onze 
kerk. De Actie loopt van 28 november tot en met 26 december.  
Alvast dank voor uw bijdrage. 
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Hier nog een keer een berichtje van de Sint, 

Omdat ik het zo ontzettend jammer vind 

Dat Sint jullie niet kan zien dit jaar, 

Ik bedoel gezellig met alle kindjes van Beugen bij elkaar. 

Daarom heeft Sint een filmpje opgenomen, 

Zodat ik toch nog een klein beetje bij jullie thuis kan komen. 

Op Youtube en Facebook kun je dit allemaal gaan zien, 

Vraag aan papa of mama of je dit mag kijken misschien? 

Stop ook een mooie tekening in je schoen, 

Dan zal Piet er vast en zeker iets lekkers in doen. 

Hopelijk zien we elkaar dan volgend jaar wel weer, 

Op de normale manier deze keer 

 

Lieve groeten 

Sint en Piet 

 

Filmpje op Youtube "Sinterklaas intocht Beugen 2020"  
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Beste inwoners van Beugen,                     

Zoals u misschien gezien heeft, 

hebben wij op het schoolplein het kleine speelhuisje af moeten 

breken. 

Wij wilden dit jaar een kerstmarkt houden, maar helaas kan dit niet 

doorgaan vanwege corona. 

Aangezien wij ieder jaar een goed doel hebben tijdens de kerstperiode, 

willen wij nu een sponsorloop houden, om geld op te halen voor het 

schoolplein. 

Wat houdt dit in: 

Kinderen van Onze Bouwsteen lopen tijdens de gymlessen rondjes en u 

kunt deze kinderen een bepaald bedrag geven. 

In de weken na Sinterklaas komen de kinderen met een sponsorkaart 

bij u langs de deur. Dit gebeurt op een corona veilige manier. U kunt 

uw naam en het bedrag op de sponsorkaart noteren en het geld 

contant afgeven.  

Wij hopen op deze manier een mooi bedrag op te halen voor ons 

schoolplein. Dit bedrag maken wij bekend tijdens de kerstviering van 

17 december op school. 

Alvast hartelijk dank en voor iedereen prettige kerstdagen.  

    

 

 

 Kinderen en team van Onze Bouwsteen 
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Bestel uw kerstdiner bij Beerkens Catering! 

U kunt kiezen uit een diner in buffetvorm of een afhaalmenu (andere gerechten 
kunnen niet besteld worden). Bestellen kan alleen voor Eerste Kerstdag. 

 
Het diner in buffetvorm kan al besteld worden vanaf 6 personen en bezorgen 

we bij u thuis. 
Het afhaalmenu kunt u afhalen op Eerste Kerstdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Alleen contante betaling mogelijk (pinnen is niet mogelijk). 
 

Indien u interesse heeft, kunt u het menu via de email ontvangen. Stuur een 
bericht naar info@beerkenscatering.nl of bel: 0485-522267. Of kijk op onze 

website: www.beerkenscatering.nl 
 

Bestel tijdig want we nemen maar een beperkt aantal personen aan! 
 

*********************************** 
 

Diner in buffetvorm in 3- of 4-gangen al vanaf € 27,00 p.p. 
 

*********************************** 
 

Afhaalmenu 
Het menu wordt koud aangeleverd, maar wel volledig bewerkt. 

Warme gerechten hoeft u thuis alleen nog op te warmen. 
 

Zalm- of vleessalade: € 9,00 p.p.  
Minimale afname van 5 personen 

* 
Soep naar keuze (2,5 dl. p.p.; 3 soorten): € 2,75 p.p.  

met stokbrood en kruidenboter 
Minimale afname van 3 personen 

* 
Hoofdgerechten: al vanaf € 10,00 p.p. 

Minimale afname van 3 personen per gerecht 
* 

Groente naar keuze: 150 gram p.p.: € 1,50 p.p. 
* 

Aardappelen naar keuze: 150 gram p.p.: € 1,50 p.p. 
* 

Dessert: € 5,00 p.p. 
Minimale afname van 3 personen: € 5,00 p.p. 

Kerstijstaart met vers fruitsalade 
 

Eet smakelijk! 
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    Bewegen blijft belangrijk 
 

In deze tijd kan of wil niet iedereen gebruik maken van het regulier 
bewegingsaanbod bij de SWOGB. Er worden door de overheid 
maatregelen getroffen, soms treft het bestuur maatregelen én er zijn 
ook senioren die de drukte liever niet opzoeken. Zij kiezen liever voor 
alternatieve activiteiten. 
Belangrijk is dat u kiest wat bij u past én dat u in beweging blijft. 
 
Alternatieve bewegingsactiviteiten in en rondom het huis 

 “Nederland in Beweging” voor als u redelijk goed mobiel bent: 
iedere dag op TV     NPO 1 om 10.15  

 “Beweeg mee” op TV bij Omroep Land van Cuijk: iedere dag om 
10.30 en 15.30. 
Het aanbod is gericht op mensen die wat rustiger willen bewegen. 
En het kan ook op de stoel. 

 “De Ommetje app” van de hersenstichting, ontwikkeld met Erik 
Scherder. Elke dag een wandeling maken is goed voor je mentale 
en fysieke gezondheid. Je kunt er individueel gebruik van maken 
maar ook in groepsverband. Sommige docenten gebruiken het 
bijvoorbeeld met de groep. Wilma Huijbers, een bewegingsdocent: 
“Het gaat om de tijd die je aan een wandeling besteedt en niet om 
de afstand. En dat maakt het voor meer mensen toegankelijk. Met 
een groep geeft natuurlijk meer motivatie en beweegplezier.” 
Nieuwsgierig naar hoe het werkt? Googel maar eens naar 
www.hersenstichting.nl/ommetje. Heeft u hierbij hulp nodig, er is 
vast wel iemand in uw netwerk, die u hierbij kan helpen. 

 

“Samen bewegen is ook elkaar ontmoeten” 
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WinterQuiz  
12 december 2020 

 
Derde editie Pepe's Online Quiz 
Na onze eerste edities in april en mei van dit jaar kregen we zo veel 
leuke reacties, dat we in deze donkere dagen terug zijn met een online 
quiz. Deze keer de WinterQuiz. Doe je weer mee?  
 

Hoe?  
Het werkt simpel: je hoeft je niet eens aan te melden hiervoor en het is 
gratis. Je kijkt op 12 december vanaf 20.00 uur naar de livestream op 
YouTube en geeft antwoord via een tweede scherm of je telefoon. Je 
ziet na elk antwoord je score en op welke plaats in de ranglijst je staat. 
En niet onbelangrijk: of je beter presteert dan je huisgenoten. Je mag 
individueel spelen of in teams. Tijdens de live uitzending leggen we 
alles uit. En meer informatie vind je op het Facebook evenement van 
Het Posthuis en op www.pepespubquiz.nl.  
 

Doe je mee?  
Daag je vrienden en bekenden uit om mee te doen die avond. Pepe's 
WinterQuiz wordt nog leuker dan de vorige quizedities! Tot dan!  
 

Pepe's PubQuiz  
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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 mijngemeente-
app), 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   

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Reserveer uw kerstbuffet bij La Marmotte 

Graag brengen wij u op de hoogte van ons Kerstbuffet 2020. Een 

heerlijk buffet waarbij u zelf de drie hoofdgerechten kan kiezen. Wij 

leveren het buffet inclusief borden en bestek. En na afloop komen wij 

de afwas weer halen. 

Het Kerstbuffet kan voor 24, 25 of 26 december gereserveerd worden. 

Reserveren kan door te bellen naar 0485 38 21 21 / 06 16 83 02 96 of 

te mailen naar info@lamarmotteoploo.nl. Daarbij hanteren wij het 

principe wie als eerst komt, heeft de eerste keus in gewenste datum 

en tijd.  

Wij hopen van harte ook bij u dit jaar een heerlijk kerstbuffet te mogen 

verzorgen! 

Team La Marmotte  
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Mantelzorgvergoedingen van zorgverzekeraars 

Veel mantelzorgers weten niet altijd waar ze recht op hebben 

Van welke vergoedingen kun je gebruikmaken om de zorg voor je naaste 

vol te houden en goed voor jezelf te blijven zorgen? Met een aanvullende 

verzekering hebben mantelzorgers vaak recht op allerlei vergoedingen, 

maar dit weten ze niet altijd. Het is belangrijk om goed te kijken naar de 

kleine lettertjes in de voorwaarden. Mantelzorgers kunnen hierbij altijd om 

advies vragen. 

Het basispakket is als zorgverzekering verplicht voor iedere Nederlander. De 

overheid bepaalt welke zorg onder het basispakket valt. In een aanvullende 

verzekering staan vergoedingen voor allerlei extra zorg, waaronder 

mantelzorgvergoedingen. Denk aan een mantelzorgmakelaar, respijtzorg 

(ook wel vervangende mantelzorg genoemd) of hulp bij mantelzorg. Kortom, 

een hele verzameling aan diensten waar mantelzorgers gebruik van kunnen 

maken. Zij zijn hiervan echter niet altijd op de hoogte. 

Uitgebreide mogelijkheden 

Ook trainingen en cursussen, zoals mindfullness of een slaapcursus kunnen 

worden vergoed. Verder zijn er vergoedingen voor praktische zaken, zoals 

een logeerhuis of herstellingsoord, reiskosten van ziekenbezoek, 

lidmaatschap van een patiëntenvereniging, kinderopvang aan huis bij 

ziekenhuisopname van ouders, hulp aan huis (ADL) na een ziekenhuisverblijf 

en instructies of begeleiding van een ergotherapeut. 

Niet dezelfde verzekering nodig 

Mantelzorgers hoeven niet dezelfde aanvullende verzekering te hebben als 

degene waarvoor ze zorgen. Voor bepaalde vergoedingen is het wel vereist 

dat mantelzorger en zorgvrager hetzelfde aanvullende verzekeringspakket 

hebben. Dit geldt soms bij respijtzorg . Mantelzorgers die overwegen een  
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aanvullend pakket te nemen voor respijtzorg of een mantelzorgmakelaar, 

moeten kritisch naar de voorwaarden kijken. Vaak komt iemand bijvoorbeeld 

niet in aanmerking voor respijtzorg als de naaste in een instelling verblijft. 

Let op de kleine lettertjes 

Respijtzorg is opgenomen in verschillende aanvullende 

verzekeringspakketten, maar mantelzorgers mogen niet alle zorgverleners 

inschakelen als zij de respijtzorg vergoed willen krijgen. Soms staat er in de 

voorwaarden dat mensen voor respijtzorg eerst bij de gemeente moeten 

aankloppen. Vaak moet je vooraf toestemming aan de verzekeraar vragen als 

je gebruik wilt maken van respijtzorg. Soms geldt een maximale vergoeding 

voor de verschillende soorten van ondersteuning, bijvoorbeeld voor zowel 

respijtzorg als een mantelzorgmakelaar. 

Waar heb je recht op? 

Sommige zorgverzekeraars geven op hun website informatie over hoe zij 

mantelzorgers helpen. Om te weten waar je recht op hebt, is het goed om 

altijd eerst telefonisch contact op te nemen. De zorgverzekeraar kan dan 

meer vertellen over de voorwaarden en bij welke zorgverleners iemand 

terecht kan. Voor meer informatie en advies kunnen mantelzorgers ook 

contact opnemen met het Centrum Mantelzorg. Dat kan via telefoonnummer 

0485-846739 of via de website mantelzorglvc.nl. 
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Maasziekenhuis Pantein opereert binnenkort ook in Mill 
 
Maasziekenhuis Pantein gaat vanaf januari ook opereren in Mill. Het 
ziekenhuis kan in Mill gebruik maken van een modern operatiecomplex 
voor het uitvoeren van kleine medische ingrepen. 

Kleinere medische behandeling 
Op de nieuwe locatie voert het ziekenhuis chirurgische, 
gynaecologische en oogheelkundige behandelingen uit. Dankzij de 
extra operatiecapaciteit kunnen patiënten sneller geopereerd worden. 
Ook verkort dit de wachttijd voor operaties in het Maasziekenhuis. 

Voor- en nazorg in Maasziekenhuis 
Patiënten die in Mill geopereerd worden gaan op de dag van de 
operatie naar Mill toe. Voor de eerste afspraak en nazorg komen zij 
naar het Maasziekenhuis. De  behandelingen in Mill worden 
uitgevoerd door artsen en medisch personeel van Maasziekenhuis 
Pantein. 

Patiënten sneller behandelen 
Het ziekenhuis is blij met de nieuwe mogelijkheden. Als gevolg van 
vergrijzing en corona wachten meer mensen op een operatie. Vanuit 
het oogpunt van gezondheid en welbevinden willen we mensen niet 
langer laten wachten dan nodig is. Aangezien er bij het Maasziekenhuis 
geen extra mogelijkheden voor operaties beschikbaar zijn, is er 
gezocht naar een kwalitatief hoogwaardige alternatief. Dit hebben we 
in Mill gevonden. We gaan hier 2 dagen in de week operaties 
uitvoeren. We kunnen patiënten hier uitstekend behandelen.   

Start in januari 
Op dit moment worden alle voorbereidingen getroffen om  in januari 
aan de Hoogveldseweg 7 in Mill te starten. Het ziekenhuis gaat 2 dagen 
in de week op de nieuwe locatie werken. Op deze plek was voorheen 
een medische kliniek gevestigd. Het ziekenhuis ziet het kunnen 
opereren in Mill als belangrijke stap om toegangstijden voor medische 
behandelingen te verkorten. 
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Met kerst aan de Kaatje Tripel ? 

 

De afgelopen weken is Kaatje Tripel de schappen uitgevlogen. 

De voorraad is gelukkig weer aangevuld en er is in verband met de kerst 

ook een 75cl fles verkrijgbaar. Deze fles kan geleverd worden in een 

kadoverpakking en staat leuk bij een kerstboom. Naast de 75cl fles is ook 

de 33cl fles en het Brouwploeg glas verkrijgbaar. 

 

Let op OP=OP! 

 

 

 

 

 

 

 

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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