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K.B.O. Beugen wenst u 
 

mooie kerstdagen 
en 

een liefdevol 2021 
 

 
 
Di 22-12-20 Kerstviering ‘KVB’ 
Ma 28-12-20 Wandelen ‘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’ 
Za 30-01-21 TV De Vèrkeskôp - digitale avonduitzending ‘De Verkeskop’ 
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 19 december om 19.00 uur H. Mis  

(4e Zondag van de Advent) 

Pastoor v.d. Steen; Nellie Weerepas (verjaardag) 
Acolieten 

Wim Verdijck 

Vieringen met KERST en Nieuwjaar: 

Donderdag 24 december om 19.00 uur en vrijdag 25 december,  

Eerste Kerstdag om 9.00 uur H. Mis 

(Kerstmis) 
Jan Gerrits, Herman Kersten en Mina Groenen; fam. Fransen-Gabriel; 
Pieter en Willem Verdijck; Tien Peters; Nelly Graat-Gijsbers 
(verjaardag) 
Acolieten 

Donderdag: Toon Hendriks 
Vrijdag: Wim Schaminee 
 
Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) GEEN H. Mis 
 
Zaterdag 2 januari om 19.00 uur H. Mis  

(Openbaring des Heren Driekoningen) 

Alle overledenen van onze parochie 
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Mededelingen: 

Corona-maatregelen, 
De bisschoppen hebben overeenkomstig de landelijke maatregelen als 

richtlijn aangegeven dat het aantal bezoekers van kerkdiensten zich 

moet beperken tot  30 personen. De beperking van het aantal 

bezoekers tot 30 personen roept ongetwijfeld emoties op bij onze 

kerkbezoekers, evenzo ook bij het parochiebestuur. Toch willen wij ons 

hier in Beugen  zo goed mogelijk aan de aanvullende maatregelen 

houden. 

Reserveren. 

Omdat de vieringen van Kerstmis, normaliter druk bezocht worden,  

vragen wij u om voor de viering op donderdag 24 december (19.00 

uur) en vrijdag 25 december (9.00 uur) te reserveren. Dat kunt u doen 

door een telefoontje naar Jos Schaminée, 06 13578019, dan hoeft u 

dat niet meer te doen.) 

Wij begrijpen dat het allemaal lastig is, maar vragen uw begrip voor de 

maatregelen.  

Mochten er de komende dagen nog aanvullende maatregelen komen 

dan zult u daarover zo snel mogelijk geïnformeerd worden. 

Kerststal bezichtigen. 

Op Eerste Kerstdag zal er gelegenheid zijn om de Kerststal te komen 

bekijken, die zoals elk jaar weer met veel zorg en toewijding door de 

vrijwilligers is opgebouwd. 

Openingstijden:   Aansluitend op de viering van 9.00 uur tot 12.00 uur 

en van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
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Parochie H. Maria ten Hemelopneming. 
 
Als je nu onze kerk binnenloopt, ziet alles eruit zoals het er andere jaren ook 
uitziet in de Adventtijd. Nabij het altaar de adventskrans, met het frisse groen 
en de vier kaarsen. De kerststal is nagenoeg geheel opgebouwd en de van 
oudsher bekende beelden van Maria en Jozef en de herders met de schapen 
hebben hun plek weer gekregen.  
Hoewel uiterlijk alles hetzelfde lijkt, is er voor wat de vieringen betreft heel 
veel anders. Dat zal ook zo zijn voor de Kerstvieringen dit jaar.  
 
Wat we vieren verandert niet; de geboorte van de Vredevorst, in het 
kwetsbare kindje Jezus. Maar hoe we vieren verandert dit jaar wel. De viering 
op Kerstavond, die altijd heel druk 
werd bezocht, waar communicanten 
het kerstspel uitbeeldden en waar 
koren door aloude kerst- gezangen 
de kerstsfeer opriepen, zal dit jaar 
door de omstandigheden heel anders 
verlopen. We mogen de viering maar 
met 30 personen bijwonen en zitten 
ver bij elkaar vandaan. Een kerstspel 
uitbeelden kan niet en koren mogen 
niet zingen. De redenen hoeven we 
niet meer uit te leggen.  
 
Toch nodigen deze tijd en ook deze 
speciale omstandigheden uit tot een 
moment van bezinning. Jammer 
genoeg kan niet iedereen die dat zou 
willen aanwezig zijn bij de vieringen op Kerstavond en  Eerste Kerstdag. Maar 
op Eerste Kerstdag is er wel meer ruimte om een bezoek te brengen aan de 
kerststal die met zoveel zorg door de vrijwilligers is opgebouwd en om een 
kaarsje aan te steken. Een moment van bezinning kan altijd en overal.  
  
Kerstmis wordt gevolgd door de afsluiting van het oude jaar en het begin van 
het nieuwe jaar. Een tijd waarin families, gezinnen en vrienden doorgaans 
samen komen om aandacht te schenken aan elkaar. Ook dat is dit jaar helaas 
gebonden aan regels. 
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Terugblik op het afgelopen jaar 
 
Naast de bijzondere vieringen zouden er volgens planning wekelijkse 
Eucharistievieringen gehouden worden op zaterdagavond in onze eigen 
parochiekerk in Beugen. 
Helaas werden wij, wereldwijd, getroffen door een virus dat de naam Corona 
kreeg. Door de overheid werden er veel maatregelen getroffen om het virus 
in te dammen en uiteindelijk te doen verdwijnen. 
Voor de vieringen in de kerk hadden deze maatregelen ook gevolgen. Vanaf 
zaterdag 14 maart 2020 was het niet meer toegestaan dat er vieringen 
gehouden werden in de kerken. Per 4 juli mochten de vieringen weer hervat 
worden echter onder voorwaarden dat 1.5 meter afstand werd gewaarborgd. 
Door deze mogelijkheid konden parochianen de Eucharistie weer vieren. Ook 
de viering van de nationale ziekendag op 12 september kon doorgaan. In 
deze viering, die met veel zorg was voorbereid, waren veel parochianen, 
waaronder ook de gasten van de Zonnebloem, aanwezig. 
De beperking tot 30 deelnemers aan de viering, heeft onze parochianen niet 
weerhouden tot het bijwonen van de vieringen. Helaas leverde de beperking 
van  aantal een probleem op voor de vieringen van Allerheiligen en 
Allerzielen. De Allerheiligenviering kon  alleen worden bijgewoond na 
reservering.  Dit is met wederzijds begrip voor de ontstane situatie, goed 
opgelost. In de viering op de zaterdag na Allerheiligen is eveneens stilgestaan 
bij de overledenen. De viering van Allerzielen wordt doorgeschoven naar een 
later tijdstip waarop de maatregelen verruimd of opgeheven worden. 
De opgelegde beperking tot 30 personen zal ook gaan gelden voor de 
komende kerstvieringen. Daarom  zijn wij opnieuw, met pijn in het hart, 
genoodzaakt om over te gaan tot reservering voor de vieringen op 
kerstavond en 1e kerstdag. 
Dat vieringen in onze kerk mogelijk zijn, is een verdienste van de eigen 
parochiegemeenschap met daarbij de ondersteuning van het pastorale team 
en het bestuur van de Parochie Maria Moeder van de Kerk.  
 
Het behoud eigen parochiekerk. 
De inzet van de vrijwilligers is, naast de financiële bijdragen van de 
parochianen, een van de belangrijke voorwaarden voor het in stand houden 
van onze parochiekerk 
De bereidheid van de groep vrijwilligers om zich in te zetten voor onze 
parochiegemeenschap is groot.  
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Veel mensen zetten zich voor een of meer van de bestaande werkgroepen in. 
Ook in de Coronaperiode hebben zij de werkzaamheden die ze in het 
verleden op zich hebben genomen, uitgevoerd. 
Ook de inzet van de diverse koren is belangrijk. Helaas mochten in de 
vieringen van de afgelopen periode geen koren aantreden, hetgeen zeer 
spijtig is. 
De jaarlijkse financiële bijdrage in de Kerkbalans is met name belangrijk voor 
het in stand houden van ons eigen mooie kerkgebouw. Deze bijdrage blijft 
stabiel. 
De opbrengsten tijdens de vieringen zijn ten gevolge van de 
Coronamaatregelen helaas sterk gedaald. 
In de actie Kerkbalans, aan het begin van het nieuwe jaar, zullen wij hier 
opnieuw bij stilstaan en een  oproep doen om, zo mogelijk, een extra bijdrage 
te doen, teneinde de kerk als zodanig te kunnen behouden zodat wij kunnen 
blijven samenkomen voor de vieringen. 
 
Een woord van dank 
De leden van de deelparochieraad Beugen willen al degenen die zich inzetten 
voor het behoud van onze kerk en/of een financiële bijdrage leveren, heel 
hartelijk danken en spreken daarbij de hoop uit dat u zich allen wilt blijven 
inzetten, voor zover het in uw vermogen ligt, voor onze geloofsgemeenschap. 
 
Van harte wensen wij u allen een goede kersttijd, een gezellige jaarwisseling  
en een gezond en gelukkig nieuwjaar, een jaar waarin we hopen terug te 
keren naar het “oude normaal”. 
 
De leden van de deelparochieraad Beugen 
van de Parochie Maria Moeder van de Kerk, 
Rita van Haandel Steegs 
Gonny Stroeken 
Sandra Thelosen 
Fred van Bree 
Jos Schaminée 
Wim Verdijck 
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Bijna Kerst. 

Wij gaan er even van genieten en daardoor is 

Cafetaria Franny  GESLOTEN op 24, 25 en 26 

december.  

Zondag 27 december staan wij vanaf 17.00 uur 

weer voor U klaar.  

Voorlopig blijven, in verband met Corona, de openingstijden van de 

cafetaria als volgt: 

Dinsdag tot en met zondag: OPEN van 17.00-20.00 uur. 

Tot ziens, fijne Kerstdagen en vooral een Gezond 2021.  

Frank en Anny 
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Met kerst aan de Kaatje Tripel ? 

 

Ben jij nog op zoek naar een leuk cadeau, of wil je er zelf gewoon lekker 

bijzitten met kerst. Zorg dan dat je er snel bij bent. 

 

Kaatje Tripel 33cl Fles  € 3,40 

Kaatje Tripel 75cl Fles € 7,75 - Bijna uitverkocht 

De Brouwploeg Glas  € 6,95 

Kadoverpakking 2 x 33cl + Brouwploeg Glas – € 15,95 

Kadoverpakking 75 cl € 9,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Wat is een goede uitvaartdienst? 
 
Als je denkt: ‘Oh, is het nu al voorbij?’ 
 

Een dienst met goede, rake toespraken. 
 

Een afscheid waar ‘iets bijzonders’ in zit. 
 

Een ceremonie gemaakt met liefde en aandacht. 
 

Iedereen in de zaal voelt zich geraakt en aangesproken. 
 

Scoort minimaal een 8 of hoger. 
(waardoor mensen er graag over vertellen) 
 

Dit bij elkaar opgeteld is veel meer dan de som van de losse 
onderdelen. 
 
Ik help u, weliswaar op 1,5 meter afstand, maar toch heel dichtbij, om 
zo’n goede uitvaartdienst voor te bereiden en samen te beleven. 
 

 
Ik wens u alle goeds voor het 
nieuwe jaar, want het is nog 
nooit zo donker geweest of het 
wordt toch weer licht. 
 
 
 
 

Tiny School, ceremonieleider bij afscheid 
06-36097711 
www.tinyschool.nl 
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Vervolg enquête gemeente Land van Cuijk i.o. 

Nog maar 387 dagen en dan bevinden we ons in de gemeente Land 
van Cuijk. Het bouwen aan deze nieuwe gemeente gebeurt samen 
met de inwoners van de vier herindelingsgemeenten. De afgelopen 
weken hebben zij via een digitale enquête aangeven waar zij over 
willen meepraten in de nieuwe gemeente en op welke manier. Deze 
input vormt een belangrijke bouwsteen voor de gemeente Land van 
Cuijk en de samenwerkingsvorm met haar inwoners. 

De enquête liep van 16 november t/m 6 december. Burgemeester 
Antoine Walraven (Mill en Sint Hubert): “We gaan het gesprek aan met 
de inwoners om zo de dorpskracht te benutten. We hebben gekozen 
om dit onderdeel van het gesprek digitaal te voeren, omdat 
bijeenkomsten momenteel niet tot de mogelijkheden behoren. Zodra 
het weer kan, organiseren we bijeenkomsten waarbij we het gesprek 
voortzetten. De input die nu is opgehaald is hier onderdeel van.” 

Deelname 
In totaal hebben 1.825 inwoners deelgenomen aan de enquête. 
Verschillende leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd: 

 < 20 jaar: 8 

 20 t/m 35 jaar: 238 

 36 t/m 50 jaar: 398 

 51 t/m 65 jaar: 693 

 > 65 jaar: 488 
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De verdeling tussen de gemeenten is als volgt: 

 Boxmeer: 604 

 Cuijk: 634 

 Mill en Sint Hubert: 380 

 Sint Anthonis: 207 

Wethouder Bouke de Bruin (Boxmeer): “We zien dat vanaf 20 jaar de 
deelname toeneemt. Dat is begrijpelijk, omdat jongeren vanaf deze 
leeftijd vaker met de gemeente te maken hebben, bijvoorbeeld voor 
starterswoningen. Het is goed dat verschillende leeftijden hun mening 
hebben gegeven. Zo ontstaat er ook een beeld dat jong en oud 
vertegenwoordigt. We willen iedereen bedanken die deze enquête 
heeft ingevuld.”  

Resultaten 
Op dit moment wordt de input van de enquête verwerkt. Resultaten 
en conclusies worden in januari bekendgemaakt.  

Prijzen 
Onder de deelnemers worden tien gemeente Land van Cuijk-
verrassingspakketten t.w.v. €100,- en twee cadeaubonnen t.w.v. 
€100,- verloot. Prijswinnaars ontvangen spoedig bericht. 

Vervolg 
Zodra de coronamaatregelen het toelaten, worden bijeenkomsten 
georganiseerd waarbij de opgehaalde input besproken wordt en een 
verdiepingsslag wordt gemaakt. Nadere berichtgeving hierover volgt. 
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Turfsteker en Schaatser 
 

De historische beelden van de Turfsteker en de Schaatser zijn afgelopen za-
terdag geplaatst bij De Vilt. Door corona komt er geen officiële onthulling. 
Graag geven we hieronder informatie over de beelden en de totstandkoming. 
Zonder de turfstekers die rond achttienhonderd het veen hebben uitgegra-
ven, was de Vilt - zoals we die nu kennen - niet 
ontstaan. Zij kregen goedkope brandstof voor hun 
kachel. Door het beeld van de Turfsteker willen we 
de herinnering aan deze harde werkers levend 
houden. 
Vroeger was de Vilt in de winterdag bijna jaarlijks 
een trefpunt voor de schaatsers uit de wijde omge-
ving. Die herinnering willen we koesteren. Overi-
gens wij hopen ook dat het schaatsen in een van de 
komende jaren weer mogelijk zal zijn. 
We hebben heel geduldig alle stappen doorlopen 
tot de oprichting van de beelden. Hierbij speelde 
de financiële haalbaarheid een wezenlijke rol.  
Wij zijn de milde gevers veel dank verschuldigd, zij zorgden ervoor dat we 
concrete stappen konden gaan zetten.  
Onze dank gaat naar de stichting Brabantslandschap voor hun medewerking. 
De beelden moesten tenslotte op hun grond worden geplaatst. De gemeente 

Boxmeer zijn we dankbaar voor hun medewer-
king. Essentieel zijn de prachtige ontwerpen van 
de beelden. Deze zijn gemaakt door Hinke Ro-
ders uit Oeffelt. De beelden zijn met behulp van 
de lasersnijders van het Cuijks bedrijf Kepser uit 
12 mm dik staal gesneden. USB Van Duynhoven 
uit Uden heeft de beelden van de best denkbare 
bescherming laag voorzien. 
 
Op deze pagina staan de foto’s van de Turfsteker 
op het Kerkepad en van de Schaatser op ’t Ham. 
Op de volgende pagina staat plattegrond. Daar 
kun je in zien waar de beelden staan. 
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Warm gevoel door de vele vrijwilligers 
 
Apart willen we stil staan bij de hulp die we van vele vrijwilligers uit Beugen 
en daarbuiten hebben gekregen. Door hun hulp konden we de kosten binnen 
grenzen houden. Iedereen die we vroegen, stond direct klaar om deze beel-
den voor Beugen te realiseren. Ook ervoeren we dat Beugenaren trots zijn op 
het natuurgebied de Vilt.  
Het geeft een warm gevoel als zovelen bereid zijn te helpen. Hieronder een 
opsomming van de helpers: Mark Brienen, Math Cornelissen, Twan Cremers, 
Perry Filippini, Toon Hendricks, Michel Hermens, Jan Janssen, Henk van 
Keijsteren, Wim Martens, Bert Robben, Els de Vaan, Erik Verheijen en Cle-
mens de Vroome en Ruben Wijnhoven. 
Wij zijn veel dank verschuldigd aan iedereen die de totstandkoming van de 
historische beelden hebben mogelijk gemaakt. 
 
Comité Historische Beelden op de Vilt, 
Ria Brienen, Bernadet Lintzen, Jan de Vaan en Dij van de Voordt 
 
Tekening van de plaats van de beelden. 
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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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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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WIJ WENSEN IEDEREEN 

FIJNE FEESTDAGEN 
EN 

EEN GELUKKIG, GEZOND EN 
HOPELIJK WEER EEN 

MUZIKAAL 2021 
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KENNISMAKINGSACTIE 
 
Een mooie actie in deze feestmaand. 
 
Daarom hebben we t/m 31 December 2020 een 
kennismakingsactie. 

--------- 1 BROOD = 1 EURO--------  
 
Elke nieuwe klant die een bestelling plaatst bij mij op 
www.debakkeraanhuis.nl krijgt alle broden bij eerste 
bestelling voor maar  cent per brood (uitgezonderd 
speciale broden) 
 

 Altijd lekker vers brood in huis 
 Ambachtelijke bakker 
 Scherpe prijzen 
 GRATIS thuis bezorgd 
 Betaling achteraf 

 
Ga jij ook kennismaken en het gemak ervaren van De Bakker 
aan Huis? 
 
Mail: marcelraafs@debakkeraanhuis.nl 
Website: www.debakkeraanhuis.nl 
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Volleybal voor basisschoolkinderen 
 
Wil je ervaren hoe leuk volleybal kan zijn? Kom 
dan naar een training van de mini’s! 
 
De kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar 
spelen op een klein veld 4 tegen 4. Het begint 
met vangen en gooien van de bal. In zes jaar tijd 
leren ze spelenderwijs echt volleyballen. 
De kinderen mogen vier keer gratis meetrainen en zo ervaren of ze volleybal 
leuk vinden. 
 
Het jongste team traint 1 keer per week op zaterdagmorgen. De andere 
teams trainen 2 keer per week op donderdagmiddag en zaterdagmorgen. De 
trainingen worden verzorgd door professionele trainers met een gedegen 
trainersopleiding. 
Laat je kind lekker sporten en meld je kind aan voor vier keer gratis 
meetrainen. Stuur een mail naar mini-tc@vocala.nl. Vermeld daarbij de naam 
en leeftijd van uw kind. 
 
Tot snel!! 
Vocala 
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Winterprogramma VIOS ’38 jeugd seizoen 2020/2021  
 

2 januari: Zaalvoetbal in Oeffelt (zie website en info voor tijden) 
(afmelden bij leiders, die regelen zelf ook vervoer e.d.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------
9 januari: VOETVOLLEY en “BELGISCH” VOETBAL op het sportpark 

“BELGISCH” VOETBAL: 
10:00-11:30 uur: JO7- JO9 en JO11 
12:30-14:30 uur: MO15 – JO13 en JO15-2 

VOETVOLLEY toernooi: 
15:00-17:00 uur: JO15-1 en JO17-1/2 en JO19 
afmelden bij Arno Beerkens ( beerkens25@home.nl) of via e-mail 
naar: wintervios38@hotmail.com . 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
23 januari: Start competitie (als de coronaregels het toelaten). 
********************************************************* 
23 januari: Indien de competitie niet start op 23 januari is er die dag 
een 4×4 toernooi op sportpark VIOS ’38. Nadere informatie volgt dan 
nog. 

AFMELDEN KAN VIA wintervios38@hotmail.com 
OF VIA APP NAAR Arno Beerkens 06-14302778. 

Let vooral op de website voor actuele informatie en tijden 
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