
 

  
 



 

2 



 

3 

 
 
Di. 09-02-21 
Vr 19-03-21 Pannenkoeken dag ‘Dorpsraad’ 
Di 23-03-21 Sjoelen ‘KVB’ 
Do 08-04-21 Bowlen ‘KVB’ 
Vr 09-04-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 20-04-21 Midgetgolven Hoogkoor ‘KVB’ 
Di 11-05-21 Moederdagviering ‘KVB’ 
Vr 14-05-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 25-05-21 Afsluitende fietstocht ‘KVB’ 
Vr 11-06-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
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’ 

G E V O N D E N : 
 
Aan de Molenheideweg ter hoogte MH Hoveniers te Beugen  
2 stuks sleutels met een afstandsbediening voorzien van n label kleur. 
 
Af te halen bij P. Cremers, gaarne vooraf n belletje 
mob. 06  51.84.33.42 
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Zaterdag 13 februari om 19.00 uur H. Mis  

(6e Zondag door het jaar) 

1e mndged. Riek Linssen; 1e mndged. Truus Philips-Coenen 
Acoliet Toon Hendriks 
 

Zaterdag 20 februari om 19.00 uur H. Mis  

(1e Zondag van de Vasten) 

Harrie Janssen, Dina Wientjes en overl. kinderen; Tien Smits 

Acoliet Wim Schaminee 
 

Zaterdag 27 februari om 19.00 uur H. Mis  

(2e Zondag van de Vasten) 

Alle overledenen van de parochie 

Acoliet Jan Lamers 
 

Mededelingen: 

Aswoensdagviering 17 februari 2021. 

I.v.m. de Corona - maatregelen zal, mede  op advies van het Bisdom, 

op Aswoensdag geen askruisje worden toegediend .    

Derhalve zal de viering op deze dag  ook niet doorgaan. 

Kerkbalans                                                                                                     

Anders dan u gewend bent, ontvangt u dit jaar geen apart boekje voor 

de actie Kerkbalans maar treft u verderop in deze Info een verkorte 

uitgave aan.  

Graag vragen wij uw aandacht hier voor. 
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Kerkbalans 2021 – Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
Dit is het motto voor de actie Kerkbalans die weer van start is 
gegaan. Het thema geeft precies weer waarom deze jaarlijkse 
actie belangrijk is en zelfs noodzakelijk. Het gaat namelijk niet 
alleen om de kerk van vandaag, maar vooral in de toekomst. 
En de kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar 
vandaag voor inzetten.  
Sinds maart is ons land in de ban van het coronavirus. De 
gevolgen zijn groot. Niet alleen medisch maar ook sociaal en 
economisch. Vanzelfsprekend heeft ook onze parochie te 
maken met de gevolgen van het virus. De liturgie kan sinds 
begin vorig jaar maar in beperkte kring worden gevierd en 
veel ontmoetingen zijn uitgesteld. Ik denk dan niet alleen aan 
de vieringen op zaterdagavond, maar ook aan uitvaarten en 
andere vieringen zoals Allerheiligen en Allerzielen en zelfs de 
Kerstvieringen. 
Veel parochianen lijden door de pandemie. Natuurlijk vooral 
als dierbaren ziek worden of aan het virus overlijden. Maar er 
is ook sprake van een toename van eenzaamheid.  
Juist in deze coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar 
ontzettend hard nodig hebben.  
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Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat 
vraagt om inzet van mensen als kerkelijk vrijwilliger. Maar dat 
vraagt ook om een stabiel financieel fundament.  
Alleen als wij als kerkgemeenschap actief en betrokken blijven 
en financieel blijven steunen heeft onze geloofsgemeenschap 
een goede toekomst.  
 
U zult begrijpen dat sinds maart de financiën van onze 
parochie erg onder druk staan. De collectes hebben veel 
minder opgebracht. 
De inkomsten uit de actie Kerkbalans vormen de financiële 
basis voor onze (deel)parochie en zijn daarom onmisbaar. 
Daarbij gaat het om het onderhoud van het kerkgebouw, maar 
evenzeer om de kosten voor pastorale zorg, catechese en 
overige diensten. 
Vandaar dat we u verzoeken om (ook) dit jaar bij te dragen 
aan de actie Kerkbalans. Dankzij uw steun kunnen we onze 
belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de 
toekomst. 
 
Bij voorbaat veel dank. 
 
De leden van de deelparochieraad, 
Rita van Haandel – Steegs 
Gonny Stroeken 
Sandra Thelosen 
Fred van Bree 
Jos Schaminée 
Wim Verdijck 
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Tarieven kerkelijke diensten 2021 conform Parochie Maria 
Moeder van de Kerk  
Voor een volledig overzicht van de  tarieven wordt u verwezen 
naar de website van de Parochie Maria Moeder van de Kerk. 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl 
 
In 2020 zijn door het Heilig Doopsel in de Kerkgemeenschap 
van Christus opgenomen: 
23 aug.  Nils Janssen, zoon van Wouter Janssen en 

 Sanne de Haan, Bakkerskamp 7. 
 
Op zondag 13 september hebben 3 kinderen hun Eerste 
Heilige Communie ontvangen uit handen van Pastor 
Tullemans in de San Salvatorkerk te Oeffelt. 
Nick Nielen 
Femke Peeters 
Bradley Peeters 
Aan alle communiekantjes, ouders en familieleden nogmaals 
een hartelijk proficiat. Moge het ontvangen van dit sacrament 
een steun zijn bij hun groei naar volwassen Christenen. 
 
Sinds 1 januari  2020 hebben wij in onze kerk afscheid  
genomen van: 
16 jan  Harrie van Benthum   91 jaar                  

4  febr Mien Willems – van Hees  91 jaar 

29 april Marie Verdijk – Driessen           93 jaar 

11 dec Truus Graat – Teunissen Boxmeer  87 jaar 

15 dec Martien Bardoel Rijkevoort)    78 jaar 
Blijven wij hen in dankbaarheid gedenken . 
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KERKBALANS PAROCHIE H. MARIA TEN HEMELOPNEMING 
BEUGEN 
 
Toezegging Kerkbijdrage deelparochie Beugen. 
Dit formulier alleen te gebruiken indien u als nieuwe 
deelnemer een bijdrage wilt doen of een eerdere toezegging 
wilt aanpassen.  
 
Ondergetekende:____________________________________  
 
Adres: ____________________________________________ 
 
wil  voor de kerkbijdrage intekenen en kiest de navolgende 
mogelijkheid om deze bijdrage 2021 te voldoen:  
 

0. Eigen opdracht aan de bank. Ik geef zelf opdracht aan 
de bank om op  IBAN:  NL52RABO 010.71.01.475 
t.n.v. Parochie Maria Moeder van de Kerk., ovv : 
Kerkbijdrage deelparochie Beugen, een bedrag van  
€ …… over te maken. 
 

0. Ik geef toestemming aan de penningmeester van de 
deelparochie Beugen om in het jaar 2021 eenmalig een 
bedrag van €…….        van mijn bankrekening 
IBAN……………………………………af te schrijven. 

 
Beugen, datum  ………………………………    
 
Handtekening  …………………….. 
 
Gelieve het ingevulde formulier  te deponeren in de 
brievenbus Kerkplein 3 te Beugen.    
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Beste Vèrkeskoppe en Vèrkeskopperinne, 

 
Wat fijn dat we vele leuke reacties op de Coronaval Courant hebben 

mogen ontvangen! 
Mocht je er onverhoopt geen in de brievenbus gevonden hebben, 

stuur ons dan een berichtje via 
bestuur@cvdeverkeskop.nl  

Natuurlijk mag je ons ook mailen als je graag 
nog meer exemplaren van deze unieke 

Coronaval Courant wil ontvangen! 
 
 

Carnaval willen we dit jaar niet helemaal stilletjes voorbij laten gaan. 

Daarom komt er een ‘Versier je huis’ -wedstrijd!                       
Laat de Siberische kou je niet tegenhouden, de jury laat zijn oog ook 
vallen op mooi versierde ramen. 

 
Op carnavalsmaandag 15 februari wordt je huis gejureerd en kun je 

een leuke prijs winnen.  
Een prijs winnen is leuk, maar belangrijker is het gevoel om toch een 

beetje samen carnaval te vieren en ons Vèrkeskopperiek in de mooiste 
carnavalskleuren te steken.  

 
Wil je nog een Knakworst-vlag ophangen, maar heb je deze niet in je 

bezit?  Ze zijn te koop bij de jongens van de Knakworst. Ga naar 
www.knakworstrennen.nl voor meer informatie. 

 
#staysafe #coronaval #tocheenbeetjecarnaval 
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Hallo Allemaal, 

Het is van dinsdag tot en met zondag 

mogelijk om vanaf  16.00  uur alvast 

telefonisch uw bestelling door  te geven. 

Deze bestelling kunt u dan op een door 

u gewenst tijdstip  afhalen tussen 17.00 

en 20.00 uur. Ons telefoonnummer is 0485-362523. Hoe 

eerder u belt en bestelt, hoe meer kans dat het gekozen 

afhaaltijdstip nog beschikbaar is. Wij doen ons best iedereen 

zo snel mogelijk te helpen. 

Tot ziens en blijf gezond, 

Frank en Anny 
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Informatiebijeenkomst over aftrek zorgkosten bij 
belastingaangifte  
 
Op dinsdagavond 2 maart 2021 organiseert Centrum Mantelzorg 
samen met Sociom een online informatiebijeenkomst over de aftrek 
van zorgkosten bij belastingaangifte. Als je veel zorgkosten hebt, mag 
je bepaalde kosten namelijk aftrekken in de aangifte. Het gaat om 
specifieke zorgkosten die onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar 
zijn. Dit kan zorgen voor financieel voordeel.  
 
Een aangifte is altijd persoonsgebonden. De enige kosten die je af kunt 
trekken die niet voor jezelf zijn, zijn vervoerskosten voor 
ziekenvervoer. Ook daarvoor gelden voorwaarden. Vooral bij een laag 
inkomen is de kans op aftrekbare zorgkosten groot. Daniëlle van Dijck, 
sociaal werker en sociaal raadsvrouw bij Sociom, zal deze avond 
voorlichting geven over hoe deze aangifte juist gedaan kan worden.   
 
De bijeenkomst vindt online plaats via Microsoft Teams, van 19.30 tot 

21.30 uur. Deelnemers ontvangen een link en instructie. De 

bijeenkomst wordt ook opgenomen, zodat deze later nog 

teruggekeken kan worden. Aanmelden kan tot 26 februari via 

www.mantelzorglvc.nl of neem contact op met Centrum Mantelzorg 

Land van Cuijk, 0485-700500 of mantelzorg@sociom.nl.  
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Je buren, je beste vriend in moeilijke tijden 
 
Nu heel veel mensen thuis werken, leven we met z’n allen nog meer op 
elkaars lip. De ballen die veel mensen hoog moeten houden in deze 
tijden van coronacrisis, zijn niet mis: zelf thuis werken, en heel vaak 
samen met het hele gezin. Ouders moeten hun aandacht verdelen over 
de kinderen, begeleiding geven bij hun schoolwerk, zorgen voor 
voldoende afleiding en beweging. Dat wil wel eens leiden tot de nodige 
irritaties onderling, maar ook met de buren. 
 
De eerste signalen van burenoverlast zijn er al: ouders die met hun 
kinderen binnenshuis een bootcamp houden op keiharde muziek, tot 
ergernis van de benedenburen die gek worden van het lawaai. Je hoeft 
er niet eens kinderen voor te hebben, om je eens lekker in het zweet 
te willen werken in je woonkamer op een opzwepende beat, nu alle 
sportfaciliteiten zijn gesloten. 
 
Tips 
Maar hoe ga je dan met elkaar om? Hiervoor zijn de nodige tips te 
geven, die onder normale omstandigheden ook gelden. Want nog 
meer dan anders, houd je je buren liever te vriend.  

1. Groet je buren altijd vriendelijk in het voorbijgaan. 
2. Vraag uit jezelf eens aan je buren of er iets is waar jij als buren 

rekening mee kan houden. Of ze zich bijvoorbeeld wel eens 
ergens aan storen zonder dat jij dat in de gaten hebt  

3. Besef dat niet iedereen behoefte heeft aan (regelmatig) contact 
met buren. Respecteer het, wanneer uw buren laten blijken op 
zichzelf te zijn en niet ingaan op uw uitnodiging om samen 
koffie te drinken. Blijf wel vriendelijke groeten 

Op problemenmetjeburen.nl vind je deze tips. 
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Komen buren er samen echt niet uit, dan kunnen ze proberen een 
beroep te doen op buurtbemiddeling Land van Cuijk. 
Buurtbemiddeling zet haar werk voort, binnen de geldende richtlijnen 
van de overheid over corona en contact. Ook al kunnen we elkaar niet 
‘live’ ontmoeten; we nemen telefonisch contact op, we luisteren en 
geven advies. Zodat we na versoepeling van de richtlijnen elkaar weer 
kunnen ontmoeten en om te tafel kunnen zitten. 
 
Heeft u vragen of advies nodig?  
Buurtbemiddeling Land Van Cuijk, Coördinator Froukje Drent 
0485-700 500 
06-13323073 
froukjedrent@sociom.nl 
info@buurtbemiddelinglvc.nl 
www.buurtbemiddelinglvc.nl 
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Normale openingstijden Maasziekenhuis op 
‘carnavalsmaandag’ 2021 
 
Op carnavalsmaandag zijn normaal gesproken de openingstijden 
aangepast. Dit jaar is dat niet het geval. Op maandag 15 februari zijn 
het Maasziekenhuis en de Sint Maartenskliniek geopend en bereikbaar 
zoals gebruikelijk. 
  
Patiënten kunnen volgens afspraak terecht op de polikliniek in het 
Maasziekenhuis. Ook voor radiologie en bloedafname in het 
Maasziekenhuis kunnen patiënten een afspraak maken voor deze dag. 
De bloedafnamelocaties in de regio zijn 15 februari ook geopend. 
  
Sint Maartenskliniek 
De Sint MaartensKinderkliniek en de poliklinieken Orthopedie, 
Revalidatiegeneeskunde en Reumatologie van de Sint Maartenskliniek 
locatie Beugen zijn eveneens geopend en telefonisch bereikbaar. 
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Beste Knakworstrennenliefhebbers, 
 
We herinneren het ons nog al te goed…. Een jaar geleden waren we 
bezig met de laatste loodjes voor de Knakworstrennen. Beugen begon 
al volop geel, groen en rood te kleuren…. Ook hingen de welbekende 
geel-zwarte Knakworst-vlaggen fier aan de gevel. Alles om ons heen 
was carnaval! Dit jaar even niet… 
 
 Ons mooie dorpje Beugen ademt verbondenheid, broederschap, 
samenzijn maar vooral ook gezelligheid...dit hoort natuurlijk allemaal 
bij het mooiste feest van het jaar: CARNAVAL! Dit jaar helaas even 
niet…. 
 
Maar zondag 14 februari, de eigenlijke dag van de Knakworstrennen, 
gaat vooral niet zomaar aan ons voorbij. 
Hoe mooi zou het zijn als ook dit jaar Beugen geel-zwart kleurt! Dus 
Beugenaren...Hang jullie Knakworst-vlag weer buiten om toch een 
beetje in de carnavalssfeer te komen. 
 
 
Tot slot...  
 
Blijf allemaal gezond en TOT VOLGEND JAAR!  
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