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Di. 29-12-20 
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 2 januari om 19.00 uur H. Mis  

(Openbaring des Heren Driekoningen) 

Pieter en Willem Verdijck; Nelly Graat-Gijsbers (verjaardag); Tien 
Peters; Tien Barten en overl. fam. Barten-Thijssen; Jan Gerrits; Herman 
Kersten en Mina Groenen; fam. Fransen-Gabriel; Martien Bardoel; 
Truus Graat-Teunissen; alle overledenen van onze parochie; 
Acoliet Gerrit Verberkt 

 
Zaterdag 9 januari om 19.00 uur H. Mis  

(1e Zondag door het jaar) 

Erfjrgt overl. fam. Barten-v.d. Bosch; Martien Bardoel 
Acoliet Toon Hendriks 

 
Zaterdag 16 januari om 19.00 uur H. Mis  

(2e Zondag door het jaar) 

Pastoor v.d. Steen; fam. Fransen-Gabriel; 1e mndged. Martien Bardoel 
Acoliet Wim Schaminee 

 

Mededeling: 

Reserveren. 

Mogen  wij u vragen om voor de vieringen op de 

zaterdagavonden (19.00 uur) gedurende de Lock - Down 

periode, te reserveren. Dat kunt u doen door een telefoontje naar 

Jos Schaminée, 06 13578019. (Mocht u eerder al hebben 

doorgegeven dat u komt, is telefonisch contact niet meer nodig.) 
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Parochie H. Maria ten Hemelopneming 
Secretariaat: Graafsedijk 17, Beugen, tel 0485-361429 / 361301 
 
Gezinsbijdragen 2020 
Bij deze willen wij degenen die hun kerkbijdrage over 2020 reeds heb-
ben voldaan heel hartelijk bedanken. Ook een woord van dank aan 
allen die een machtiging hebben verleend tot automatische afschrij-
ving. 
Degenen die hun bijdrage nog niet hebben voldaan willen wij vragen 
dit alsnog te doen. Rekeningnummer Rabobank  
NL52RABO 010.71.01.475, te name van Parochie Maria Moeder van de 
Kerk, ten gunste van deelparochie H. Maria ten Hemelopneming Beu-
gen. 
Uw bijdrage is van groot belang om daarmee de activiteiten en werk-
zaamheden voor de parochiekerk van Beugen mogelijk te maken. Het 
gemis van inkomsten uit vieringen, collecten en kaarsen, ten gevolge 
van de Corona-crisis, maakt het financieel moeilijker. 
Mogen wij daarom een bijzonder beroep op u doen? 
 
Met vriendelijke groeten, 
De financiële commissie. 
Martijn Pijnappels 
Jos Schaminée 
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Beste inwoners van Beugen,      

Graag willen wij doorgeven wat de sponsorloop van de kinderen van 

Onze Bouwsteen in Beugen heeft opgebracht. 

Alle kinderen hebben tijdens de gymlessen meerdere rondjes in de 

gymzaal of speelzaal van de school gelopen. Ouders hebben daar een 

filmpje van ontvangen. 

Daarnaast zijn ze dagen bezig geweest om langs de huizen te gaan om 

geld te vragen voor het speelplein op school. Of hebben opa, oma, 

andere familieleden of kennissen gevraagd. 

En dan kom je erachter waarin een klein dorp GROOT kan zijn.  

Wat hebben de kinderen van Onze Bouwsteen een GEWELDIG  bedrag 

opgehaald. 

Alle 111 leerlingen hebben samen hun “bouwsteentje” bijgedragen. 

Ze hebben, maar liefst ruim €2200 opgehaald.  

Wauw, wauw, wauw, wat een mega mooi bedrag. 

Begin 2021 zullen juf Monika en de leerlingen samen gaan bekijken 

wat we met dit mooie bedrag kunnen gaan doen voor het speelplein 

bij de school.                                      

Daarnaast hebben kinderen 

een klein lichtje gemaakt 

voor een aantal oudere 

mensen in Beugen. Zij 

hebben namens de kinderen 

een lichtje in deze donkere 

coronatijd ontvangen met 

een wensje.  
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Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor iedereen van ons. Maar we 

hopen voor de kinderen dat we in 2021 er een geweldig jaar met zijn 

allen van kunnen maken.  

We bedanken namens alle kinderen, de ouders, grootouders, familie, 

kennissen, maar vooral alle Beugenaren dat wij zo’n geweldig mooi 

bedrag hebben ontvangen. 

Wij wensen u namens alle kinderen, fijne kerstdagen en een goed, 

gelukkig, maar vooral gezond  

 

 

 

 

 

 

Ouderraad en team van Onze Bouwsteen 
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Het nieuwe jaar komt in zicht. 

Oudejaarsavond is de cafetaria OPEN 

van 17.00-19.00 uur. 

Nieuwjaarsdag zijn wij GESLOTEN. 

2 januari 2021 staan wij vanaf 17.00 uur 

weer voor u klaar. 

Wij wensen iedereen een heel gezellige jaarwisseling toe en 

een goed en vooral GEZOND 2021! 

Tot ziens, 

Frank en Anny 
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Vrijwilligers maken kerststukjes voor De Zonnebloem 

Op maandagmiddag 14 december kwamen een aantal 
vrijwilligers van de Zonnebloem samen in het Jeugd-
huis.(alles kon nog volgens de  corona-voorschriften 
van toen) 
 
Zij gingen kerststukjes maken voor  de  Zonnebloem-
gasten en voor  de kwetsbare dorpsgenoten. Er waren 

rond de 50 stukjes nodig. Allemaal werden ze voorzien van een LED-
kaars. Elke gast ontving van haar of zijn vrijwilliger, behalve het kerst-
stukje, ook nog  een met lint en kaart 
versierde kerststaaf. 
 
Hartelijk dank aan Mola voor de spon-
soring van de roomboter banketstaven  
en aan Marcel Heiming voor het leve-
ren van het dennengroen!! 
 
Laten we in deze coronatijd oog blijven 
houden voor onze medemensen. Ie-
dereen een liefdevol en gezond 2021 !! 
 
Namens de Zonnebloem, Jeanne 
Eijnthoven 
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Centrum Mantelzorg (Pantein), Blink Regio 

Land van Cuijk (Ons Welzijn) en Sociom 

bundelen krachten 

Centrum Mantelzorg en Blink Regio Land van Cuijk gaan per 1 januari 

2021 Sociom versterken. Door deze krachten en expertise te bundelen, 

ontstaat er één centrale plek waar alle ondersteuning en kennis op het 

gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk in het Land van Cuijk 

samenkomt. Dat betekent kortere lijnen en sneller schakelen, om zo 

samen nog betere ondersteuning te bieden aan mantelzorgers, 

vrijwilligers en professionals.  

Voor de inwoners en professionals waarmee de organisaties 

samenwerken verandert er niets. Zij blijven dezelfde vertrouwde 

gezichten zien en kunnen terecht bij de bekende websites. In de loop 

van 2021 gaat Sociom de dienstverlening voor mantelzorgers en 

vrijwilligers(organisaties) verder versterken en komt er ook een nieuwe 

naam en huisstijl. 

Bereikbaarheid                                                                                                                   

Inwoners en professionals kunnen Sociom telefonisch bereiken via 

0485- 700500 of per e-mail via info@sociom.nl. Centrum Mantelzorg is 

ook per mail bereikbaar via mantelzorg@sociom.nl. Of neem een kijkje 

op één van de websites: www.mantelzorglvc.nl, www.blinkuit.nl en 

www.sociom.nl.  

Over Sociom                                                                                                                                                  

Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf 

gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente West Maas en 

Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. De sociaal 

werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen waar 

nodig en zijn altijd in de buurt. Zie ook www.sociom.nl. 
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Bijna kwart miljoen euro voor clubs 
 

LAND VAN CUIJK – 117 verenigingen mogen samen bijna een kwart 

miljoen euro bijschrijven op hun bankrekening. Ze hebben dat 

verdiend door in 2016 mee te doen aan de Clubkasactie van LVCNET.  

In 2016 deden maar liefst 122 clubs mee aan de Clubkasactie. Zij 

konden sponsorgeld verdienen door leden en supporters te helpen bij 

de overstap naar glasvezel. Voor 117 verenigingen pakt dat goed uit. 

Zij vullen komend jaar hun kas met bedragen tussen de 140 en de 

11.000 euro! 69 clubs krijgen meer dan duizend euro en enkele zelfs 

meer dan tienduizend euro!  
 

Clubkasactie 

De verenigingen werden destijds ingezet om glasvezel te promoten in 

hun dorp. In ruil daarvoor kregen ze voor elk gezin dat overstapt en de 

club nomineert een bedrag. Dit bedrag zou uitbetaald worden als het 

netwerk klaar is. Even kwam de Clubkasactie op losse schroeven te 

staan. ‘Toen E-fiber besloot het netwerk aan te leggen in het Land van 

Cuijk, wilde ze eerst niets weten van de Clubkasactie. Dat kwam omdat 

de actie een idee van LVCNET en de providers was. We hebben toen 

uitgelegd dat de vele klanten door ruim 380 vrijwilligers geworven zijn. 

En dat zij gezamenlijk deze clubs vertegenwoordigen’, legt LVCNET-

voorzitter Hugo Bens uit. ‘E-fiber ging direct overstag en namen, als 

dank, de totale sponsoring voor hun rekening. Wel met de voorwaarde 

dat LVCNET zich zou blijven inzetten tijdens de aanleg. En dat hebben 

we gedaan!’ 
 

Uitbetaling sponsoring 

Wat iedere vereniging precies ontvangt, wordt in april 2021 

bekendgemaakt tijdens een evenement. ‘Want we willen er wel een 

feestje voor alle clubs van maken. Je haalt niet zomaar een kwart 

miljoen euro op voor de Land van Cuijkse verenigingen. Dat is echt wel  
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een prestatie van jewelste’, aldus een trotse Bens. Hoe en waar het 

evenement gehouden wordt is nog niet bekend. ‘We hadden dit het 

afgelopen voorjaar en zomer al willen doen maar toen heeft corona 

roet in het eten gegooid. Ook reserve data in het najaar moesten we 

cancelen. Onze hoop is nu gevestigd op voorjaar 2021. En langer gaan 

we het ook niet uitstellen. Dan maar een sober corona-proof 

evenement’. 
 

Medio 2021 klaar 

De aanleg van het glasvezelnetwerk is in volle gang. De laatste 

gemeenten, Grave en Mill & Sint Hubert, worden nu aangelegd. In de 

andere gemeenten worden de ‘losse eindjes’ nog opgepakt. In juni 

2021 is het helemaal klaar. Tot die tijd stap je nog over zonder 450 

euro activatiekosten te betalen. Deze actie loopt tot 1 juli 2021. 
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Doe jij mee in 2021?  
 

De Dorpsraad in Beugen bestaat momenteel uit 7 enthousiaste 
vrijwilligers. Met ieder hun eigen 'portefeuille' of aandachtsgebied.  
 

 
 
Specifiek voor 'openbare ruimte' en 'sport en cultuur' zoeken we in 2021 
aanvulling. Vind jij het leuk om iets voor het dorp te doen en samen de 
schouders onder leefbaarheid voor ons dorp te zetten? Kom dan eens 
vrijblijvend praten of een vergadering bijwonen. Dan leggen we je graag 
uit hoe leuk dit vrijwilligerswerk is. Mail naar dorpsraadbeugen@live.nl 
of bel met 06-10669705 (Paul).  
 
Dorpsraad Beugen 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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