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Di. 11-02-20
Di
11-02-20
Opruimcoach. 20.00u.
‘AVB’
Di
11-02-20
Botbreuken, kneuzingen, verzwikkingen, en wervelletsel ‘EHBO’
Zo 16-02-20
Jubileumreceptie De Zelfkant Haps
‘De Vêrkeskop’
Di
18-02-20
Excursie naar museum in Groeningen.
‘KVB’
Wo 19-02-20
Samen koken-eten
‘KBO’
Do 20-02-20
Vrolliebal
‘De Vêrkeskop’
Vr
21-02-20
Carnavalsmiddag
‘KBO’
Vr
21-02-20
Biggenbal
‘t Jeugdhuus’
Vr
21-02-20
Carnaval met diverse bezoeken en Installatie Prins
‘De Vêrkeskop’
Za 22-02-20
Carnaval met H.Mis, Lichtjesoptocht, Hengsten/Merriebal ‘De Vêrkeskop’
Zo 23-02-20
Knakworstrennen
‘De Vêrkeskop’
Ma 24-02-20
Optocht
‘De Vêrkeskop’
Di
25-02-20
Jeugdmiddag
‘De Vêrkeskop’
Vr
28-02-20
Herringschellen
‘De Vêrkeskop’
Di
03-03-20
Jaarvergadering
‘KVB’
Do 05-03-20
Kienen
‘KBO’
Ma 09-03-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Di
10-03-20
Vrijhouden luchtwegen
‘EHBO’
Di
17-03-20
Sjoel-avond
‘KVB’
Wo 18-03-20
Commissiehoofden overleg
‘De Vêrkeskop’
Wo 18-03-20
Samen koken-eten
‘KBO’
Vr
20-03-20
Evaluatievergadering
‘De Vêrkeskop’
Vr
20-03-20
Pannenkoeken Dag
‘Dorpsraad’
Ma 23-03-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Di
24-03-20
Word jij De Picasso chocolademaker?
‘AVB’
Vr
27-03-20
Algemene Leden Vergadering
‘KBO’
Za 28-03-20
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
Do 02-04-20
Kienen
‘KBO’
Vr
03-04-20
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
Za 04-04-20
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
Di
07-04-20
Workshop met Angela. 19.30 u.
‘AVB’
Di
07-04-20
Letsel aan oog, oor, neus en mond. Letsel door dieren ‘EHBO’
Do 09-04-20
Bowlen in Molenhoek
‘KVB’
Za 11-04-20
Pepe’s PubQuiz Aanvang 20.00 uur in MFC Het Kruispunt.
Za 11-04-20/Zo 12-04-20 Eastern Open
‘Vios’38’
Ma 13-04-20
Kofferbakverkoop (2e paasdag)
‘Het Gilde’
Ma 13-04-20
2de paasdag Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Wo 15-04-20
Samen koken-eten
‘KBO’
Di
21-04-20
Kaartavond
‘KVB’
Vr
24-04-20
Toneelmiddag
‘KBO’
Za 25-04-20
H. Mis – na afloop koffie
‘KBO’
Ma 27-04-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Di
28-04-20
Excursie museum Nostalgie en techniek Langenboom. ‘AVB’
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Medio mei
Fietsen met bedrijfsbezoek
‘KBO’
Do 07-05-20
Kienen
‘KBO’
Ma 11-05-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Di
12-05-20
Moederdagviering
‘KVB’
Di
12-05-20
Eerste hulp aan kinderen
‘EHBO’
Wo 13-05-20
Ledenvergadering
‘Het Gilde’
Vr 15-05 t/m Zo 17-05-20 "Muziekfestival Meadow" Hapsedijk 22B Rykevoort
Zo 17-05-20
Kofferbakverkoop
‘Het Gilde’
Wo 20-05-20
Samen koken-eten
‘KBO’
Zo 24-05-20
Kringgildedag Haps
‘Het Gilde’
Zo 24-05-20
Vrijwilligersbrunch
‘KBO’
Ma 25-05-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Di
26-05-20
Fietstocht
‘KVB’
Ma 01-06-20
Koningsschieten (2e pinksterdag)
‘Het Gilde’
Do 04 -06-20
Kienen
‘KBO’
Za/zo 06/07-06-20 Boekenmarkt
‘KBO’
Za 06-06-20
Tiny Fransentoernooi
‘Vios’38’
Za 06-06-20/Zo 07-06-20 jeugdkamp jongere jeugd.
‘Vios’38’
Za 06-06-20
Boekenmarkt
‘KBO’
Za 06-06-20
Dorpsquiz: 2e editie
‘Jongens knakworst’
Zo 07-06-20
Boekenmarkt
‘KBO’
Ma 08-06-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Zo 14-06-20
Vaartprocessie Boxmeer
‘Het Gilde’
Wo 17-06-20
Samen koken-eten
‘KBO’
Za 20-06-20
Barbecue
‘Het Gilde’
Ma 22-06-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Wo 24-06-20
Busreis
‘KBO’
Vr 26-06-20
Finaleavond en prijsuitreiking Dorpsquiz
‘Jongens knakworst’
Zo 28-06-20
Kofferbakverkoop
‘Het Gilde’
Vr 03-07-20
Kermis – Opening
Za 04-07-20
Kermis - Bent in de Tent
Zo 05-07-20
Kermis - Beugen Buiten
Ma 06-07-20
Kermis – Dansmatinee
Ma 27-07-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Zo 23-08-20
Kofferbakverkoop
‘Het Gilde’
Ma 24-08-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Zo 13-09-20
Gildedag Someren-Eind
‘Het Gilde’
Zo 20-09-20
Kofferbakverkoop
‘Het Gilde’
Wo 23-09-20
Ledenvergadering
‘Het Gilde’
Ma 28-09-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Ma 26-10-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Za 31-10-20
PodiumB - editie 10
‘PodiumB / ’t Posthuis’
Vr 06-11-20
Jan Centen Bokaal
‘Het Gilde’
Ma 23-11-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Ma 28-12-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’

4

Zaterdag 15 februari om 19.00 uur H. Mis
(6e Zondag door het jaar)
Tien Smits; Mien Willems-v. Hees
Acolieten
Fr. Verstraten en G. Hendriks
Koor
Gemengd koor
Zaterdag 22 februari om 17.30 uur H. Mis
(7e Zondag door het jaar, Carnavalsviering)
Mndged. Theo Bindels en Ria; Harrie Janssen en Dina Wientjes en
overl. kinderen; leden en overleden leden carnavalsvereniging;
Mien Willems-v. Hees
Acolieten
W. Verdijck en J. Lamers
Koor
Carminis
Woensdag 26 februari 19.30 uur Aswoensdagviering
Koor
Gemengd koor
Mededeling:
Let op afwijkende aanvangstijden zoals hierboven vermeld,
i.v.m. de Carnavalsviering en Aswoensdag.
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Verschijningsdatums van de Info rond Carnaval
De Info verschijnt niet in oneven week 9,
dit ivm Carnaval.
De Info verschijnt in deze periode als volgt:
Week 7 - dinsdag 11 februari
Week 8 - dinsdag 18 februari
Week 10- dinsdag 3 maart
Daarna verschijnt de Info weer in de oneven weken vanaf week 11
dinsdag 10 maart t/m week 53 dinsdag 29 december
De Inforedaktie
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Nieuwe bewoners in Beugen:
Op 1 februari 2020 zijn Marleen en Gerwin Wolvers nieuwe bewoners
in Beugen. Hun adres is Brouwersstraat 6 5835 AW Beugen.
Op 17 februari a.s. komen Marcel en Judith Volleberg in Beugen
wonen, samen met hun kinderen Aniek, Lindy en Tristan. Hun adres
wordt Koopmanskamp 8.

Dankbetuiging:
Een warmer en mooier afscheid van onze lieve mam en oma
TOOS VAN DEN HEUVEL – VAN DE VOORT
hadden we ons niet kunnen wensen.
We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven, ook
tijdens haar ziekte.
We zijn trots op haar en we houden van haar.
Het is een troost te weten dat deze gevoelens door vele worden gedeeld.
Dankbaar en met een glimlach denken we aan onze lieve mam en oma
terug.
Wilma & Henk, Anita & Huub en haar kleinkinderen.

Deze rubriek is voor geboorte, huwelijk, overlijden en nieuwe inwoners. We plaatsen de
meldingen die aan ons worden doorgegeven door betrokkenen. Je kunt een bericht voor
familieberichten doorgeven aan beugeninfo@gmail.com. Je mag ook een afbeelding van het
kaartje sturen, dan zullen wij op basis daarvan het bericht schrijven.
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Hallo dames van de K.V.B.
Dinsdag 18 februari hebben we een excursie naar het
museum VAN POSTZEGEL TOT TANK, in Groeningen.
Voor deze avond kunnen jullie je opgeven tot en met
vrijdag 14 februari, bij Betsy tel. 361918. Deze avond
begint om 20.00 uur en we vertrekken met auto’s om
19.30 uur bij de kerk.
Op 21 april hebben wij een kaartavond ingelast.
Groetjes Het Bestuur.

___________________________________________________________

75 jaar vrijheid Beugen
In het kader van de viering van 75 jaar vrijheid in Beugen op 20 en 21
september 2019 is er een wedstrijd uitgeschreven om verhalen en/of
gedichten over vrijheid te schrijven. Deze verhalen zijn op 21
september in MFC Het Kruispunt besproken en ten gehore gebracht.
Door de Stichting BING zij deze verhalen die uniek zijn voor elke dorp
verzameld en uitgebracht in een boekje. Ook voor Beugen is zo’n
boekje samengesteld onder de titel “in vrijheid vieren Beugen”. Hierin
zijn opgenomen oorlogsherinneringen, ontboezemingen, anekdotes,
brieven en het dagboek van pastoor Bernard Verhoeven.
Boekjes zijn voor de prijs van 3,50 euro verkrijgbaar bij:
-Frans van der Zande: telefoon 06-28254392.
-Cor Janssen: telefoon 06-51386790.
Werkgroep 75 jaar vrijheid Beugen / Comité Pinpoint
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Aanmelden!
Wordt uw kind dit jaar, 2/3/of bijna 4 jaar? Dan is het een goed
moment om uw kind aan te gaan melden bij een school. Het is de
bedoeling dat uw kind ingeschreven staat, als hij/zij 3 jaar is. Als u voor
onze school kiest, dan kunt u dit kenbaar maken door het sturen van
een mail naar dir.onzebouwsteen@optimusonderwijs.nl. De rest van
de aanmeldprocedure volgt dan. Het is fijn dat we ook onze nieuwe
leerlingen mee kunnen nemen in de aankomende tellingen.
We ontvangen u graag voor een gesprek en rondleiding!
__________________________________________________________

Gemeentelijke dansdag in Gemeenschapshuis “De Pit” in Overloon.
Op zaterdag 14 maart a.s. wordt de jaarlijkse dansdag van de gem.
Boxmeer gehouden. Deze wordt georganiseerd door de SWOGB, in
samenwerking met de dansdocenten.
Zoals we allen weten, is bewegen goed voor iedereen, maar zeker ook
voor senioren is het juist extra belangrijk om te blijven bewegen. Het
werelddansen is een activiteit waar de deelnemers veel plezier aan
beleven. Het geeft een positief effect op lichamelijke, geestelijk en
sociaal welzijn. Het wordt begeleid door gediplomeerde MBvO
docenten die wekelijks in de groepen bezig zijn met het herhalen en/of
aanleren van een nieuwe dans.
Tijdens deze middag is de zitdansgroep van de Weyerdonk, ook
aanwezig. Zij laten een aantal dansen zien, die uitgevoerd worden
vanuit de stoel.
Bent U op zoek naar een leuke en gezellige bewegingsactiviteit, kom
dan gerust, vrijblijvend een kijkje nemen op zaterdag 14 maart van
14.00u tot 16.30u in de Pit in Overloon. Entree is gratis!
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Carnaval 2020:
aangepaste openingstijden Maasziekenhuis Pantein
Vanwege carnaval heeft Maasziekenhuis Pantein aangepaste
openingstijden op maandag 24 februari. Voor spoedzorg is het
Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar.
Carnavalsmaandag
Maandag 24 februari geldt in het Maasziekenhuis een zondagsdienst.
Dit betekent dat deze dag de poliklinieken, de röntgenafdeling en de
bloedafname in het Maasziekenhuis gesloten zijn. Ook de
bloedafnameposten van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en
Noord-Limburg zijn gesloten.
De Sint MaartensKinderkliniek en de poliklinieken Orthopedie,
Revalidatiegeneeskunde en Reumatologie van de Sint Maartenskliniek
locatie Beugen zijn eveneens gesloten.
Carnavalsdinsdag
Op dinsdag 25 februari zijn de bloedafnameposten in Cuijk, Wanssum,
Bergen, Sint Hubert en Wilbertoord nog gesloten.
Het Maasziekenhuis en de overige bloedafnameposten in de regio zijn
25 februari weer als gebruikelijk geopend. Dit geldt ook voor de
diensten van de Sint Maartenskliniek in het Maasziekenhuis.

12

13

14

15

16

KBO Beugen
kbobeugen2019@gmail.com

secretariaat: Haankamp 6
-361832 / 06-30214619

Carnavalsmiddag in Mexicaanse sfeer.
Op vrijdag 21 februari 2019 in ’t Kruispunt een
gezellige carnavalsmiddag voor de senioren
uit Beugen en omstreken.
Tijdens deze middag een onvervalste
Mexicaanse bruiloft want dan zullen

Harry Bakker & Diny Jansen.
in de on-echt worden verbonden.
Prins Marcel d’n Urste van C.V. De Vèrkeskôp en zijn gevolg
komen uiteraard op bezoek en de feestvreugde wordt zeker
verhoogd met de buuts van Tonproater Rien Bekkers, muziek
door accordeonist Wiel, een speciaal optreden van de Bonte
Kermis en de dansgarde van de Vèrkes Côpa (Vèrkeskôp).
Alle 50-plussers (wel of geen lid van de KBO, dat maakt niet uit)
zijn van harte welkom en het zou mooi zijn als u in Mexicaanse
kledij komt, maar unne gewone boerenkiel is ook prima.
Met z’n allen maken we er een mooie middag van.

21 Februari 14.00 uur in Cruce de Punto
(het Kruispunt).
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
17

18
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Carnavalsoptocht
Op carnavalsmaandag (24 februari) komt onze optocht weer door de
straten. Het vertrek is om 13.30 en zal vanaf het kerkplein via de
dorpstraat, moerkamp, kerkenveld, boxmeerseweg, kerkplein,
oeffeltseweg, carolusstraat, molenstraat en de dorpsstraat weer
terugkeren op het kerkplein. Door deze optocht zal tussen 13.00 en
17.00 uur bovenstaande wegen ook afgesloten zijn. Wij willen
omwonende van de route vragen om hun huis te versieren en géén
auto’s op de weg te parkeren. Waarvoor dank!
Nadat onze eigen prinsenwagen als laatste wagen door de straten is
getrokken zullen alle deelnemers hun feestje voort zetten in het MFC
Het Kruispunt waar wij iedereen voor willen uitnodigen. Hier zal ook de
prijsuitreiking gehouden worden.
Wilt u of jullie zelf mee doen aan de optocht?
Mail uw (groeps)naam en één van onderstaande categorieën waar u of
jullie thuis horen naar optocht@cvdeverkeskop.nl
- Grote wagen
- Paren
- (Loop-)groepen
- Enkelingen
De jeugd tot 12 jaar hebben een eigen reglement en hoeven zich niet
in te schrijven voor de optocht. Deze mogen zich vooraf melden bij de
afhaal van de startnummers.
Contactpersoon: Jasper Coenen 06-34906619
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KBO Beugen
kbobeugen2019@gmail.com

secretariaat: Haankamp 6
-361832 / 06-30214619

Uitslag loterij Hobby en Handwerkbeurs 27 oktober 2019
Op de volgend lotnummers 0970 – 0856 – 1152 – 0852 0089 - 0266 – 1259 – 0454 – 0181 – 1144 – 0193 en 0534
is een prijs gevallen. U kunt deze afhalen op dinsdag tussen
14.00 en 16.00 uur in MFC het Kruispunt.
Bent u dan verhinderd dan mag u bellen met -362586
_________________________________________________________

Vrijdag 21 februari
vieren we carnaval op “Onze Bouwsteen”.
Om 8.35 uur gaat vanuit Onze Bouwsteen de parade van start.
Route van de parade:
Schuttersstraat achter school, Kruisboogstraat, Moerkamp,
Klaverkamp, Moerkamp, Kruisboogstraat, Schuttersstraat, school.
Het zou leuk zijn als er veel dorpsgenoten langs de kant staan om ons
toe te juichen en dat de huizen langs de route vrolijk versierd zijn.
Wij wensen u alvast veel carnavalsplezier!

De werkgroep carnaval van “Onze Bouwsteen”

21
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De gemeentelijke oorkonde voor Moet, beleid en trouw werd tijdens
de pronkzitting aan Perry Filippini uitgereikt door wethouder Willy
Hendriks - van Haren.
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Zondag, 26 januari 2020, bijeenkomst
“Wonen, Zorg en Welzijn voor senioren”
Na een mistige en koude week hebben op deze zonnige middag 60 inwoners
van Beugen de weg gevonden naar het Kruispunt.
Waar ging het alweer over? Burgemeester van Soest heeft dat een tijdje
geleden in de Dorpsraad pakkend vermeld: De politieke partijen en de
gemeenteraad zorgen voor de grote democratie, de dorps/wijkbewoners zelf
voor de kleine democratie, de zogenaamde kerndemocratie. Vanuit de
gemeente is destijds de vraag bij de gemeenschap Beugen neergelegd om
met initiatieven te komen die “Wonen, Zorg en Welzijn voor senioren in
Beugen” meer bestendig moeten maken in een tijd waarin de overheid
daarin steeds minder zal en kan bieden. Een werkgroep heeft die handschoen
opgepakt en rapporteert aan de gemeente.

Mathieu Steeghs, als contactpersoon van deze werkgroep, opende de
bijeenkomst en gaf de gespreksleiding over aan een zeer vaardige Willem
Cranen. Henriette van de Meer zorgde voor directe ondertiteling op het
beeldscherm; een gewaardeerde aanvulling voor slechthorenden. Dank aan
Joke Schaminee die de bekostiging hiervan deed uit haar Persoonsgebonden
Budget. Als eerste presenteerde Karin van der Plas haar pionierswerk in de
gemeente Roggel; het Meldpunt Naoberschap. Iets dat vroeger normaal was
maar voor velen in de huidige naoorlogse op welvaart en individualisme
gerichte maatschappij onbekend.
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Haar credo: Bewoners ondersteunen bewoners op vrijwillige basis! Een
enerverend betoog over een ontwikkeling van inmiddels 10 jaar. Ontstaan
vanuit de klacht van de plaatselijke huisarts dat 25% van de vragen niet
medisch van aard waren, maar behoefte aan sociale contacten en praktische
ondersteuning bij wonen en welzijn daar waar de professional niet aanwezig
was, niet geaccepteerd werd of de professional juist niet de aangewezen
persoon. Essentie is dat elk individu zichzelf wil blijven en in zijn eigen
omgeving of huis, maar dat dat soms niet meer lukt. Dan is ondersteuning in
dat proces van belang om juist zolang en zo goed mogelijk autonomie te
behouden. Met daadwerkelijke interesse en goed luisteren, hulp bij
praktische zaken tot en met bemoeizorg toe, is veel te bereiken. Dit alles in
goed overleg met betrokkene, rekening houdend met privacy en uitgaande
van wederzijds vertrouwen.
De gehele gemeenschap Roggel
heeft zich ingespannen, een
verbinding van; formele en
informele initiatieven en
activiteiten, van verenigingen,
scholen, ondernemers, kerk,
woningbouwvereniging,
professionele zorg. Waar nodig
in de ondersteuning vindt
overleg of doorverwijzing nodig
met professionals in dit proces. Een proces van daadwerkelijke
Burgerparticipatie. De vrijwilligers worden toegerust met een gedragscode,
privacyregels, training en onderlinge opvang. Inmiddels wordt dit initiatief op
vele plaatsen in het land omarmt en is er Stichting Naoberzorg Nederland
ontstaan. Iedere plaatselijke ontwikkeling volgt en verenigt de lokale
behoeftes en de aanwezige potenties.
De tweede inleider, Henk Geene is al een aantal jaren bezig met de gevolgen
van het (mislukte) overheidsbeleid ten aanzien van ouderen. Hij publiceerde
enkele boeken waaronder “Handboek Zorg en Wonen voor Ouderen”. Hij
bracht de aanwezigen even aan het schrikken met: “Ik ga het niet hebben
over de financiële- en personeelstekorten in de zorg, vergrijzing en
ontgroening van de bevolking, het verplaatsen van ziekenhuiszorg en
verpleeghuiszorg naar de thuissituatie, over de risico’s van het alleen wonen,
het tekort aan en de overbelasting van mantelzorg, het gemis aan directe
familie in de omgeving, zware toelatingscriteria van verpleeghuizen, het
ontbreken van verzorgingshuizen, de overal aanwezige personeelstekorten in
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vakantieperiodes, de auto’s van de verschillende thuiszorgorganisaties die in
ieder geval ook zorgen voor veel reistijd en dus inefficiënte werkuren, het
mislukken van de concurrentiegedachte in de zorg”.
Zijn pleidooi is dat we bewust moeten zijn dat we tijdig een zorgbestendige
omgeving moeten creëren voor onszelf. De (gezonde)oudere ondersteunt de
andere (zorgafhankelijke)oudere. We zijn er voor elkaar. Je kunt het zien als
een soort gratis zorgverzekering. Er is geen keuze, het moet daar de huidige
systemen onvoldoende zijn en ondanks alle inspanningen dat ook zullen
blijven. Er is urgentie! Het
systeem moet zijn: “Als ik jou nu
help word ik straks ook
geholpen”. Zo niet, dan zullen
we over een paar jaar met lege
handen staan als de nood aan
de man is. Henk begeleidt op
meerdere plaatsen in deze
regio, in overleg met Pantein,
Mooiland, Welzijnszorg,
initiatieven gebaseerd op
voornoemde uitgangspunten.
Dit gericht op ongeveer 15 personen/woningen van senioren in de directe
omgeving van elkaar, bij voorkeur geclusterd als een zogenaamd hofje. Zij
zorgen naar vermogen voor open sociale controle en gemakkelijke
ondersteuning naar ieders eigen vermogen. Zij worden ondersteund door
levensloopbestendige huisvesting, digitale ontmoetingspunt, alarmering,
vrijwilligersinzet, indien mogelijk een huiskamer /ontmoetingspunt. Dit
noemt hij de Voorzorgcirkel.
Aanvullend daarop werkt de Zorgcirkel waarin de noodzakelijke professionele
zorg, ook op relatief kleine afstand, beschikbaar is. Zie als voorbeeld de
voormalige wijkverpleging, nabij, in een klein team, met een grote
continuïteit en gezag naar de andere professionele zorgverleners. De
zorgscan en woonscan die in de zaal beschikbaar waren zijn dan goede
instrumenten om te bepalen wat er aan ondersteuning nodig is en in welke
vorm van huisvesting en waar die gelegen dient te zijn. Hier kwam de
logische verbinding met Naoberschap duidelijk naar voren.
Als derde inleider gaf Dette Koenders, medewerkster Sociom, uitleg van een
ingrijpende casus binnen onze gemeente. Het betrof een 65-jarige dame,
zelfstandig wonend, relatief alleen staand in het leven. Geen familie in de
buurt, wel een kennis. Mevrouw kreeg een herseninfarct en verbleef tijdelijk
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bij die kennis in onvoldoende adequate omstandigheden. Sociom werd
ingeschakeld en heeft uiteindelijk mevrouw weer thuis kunnen laten wonen
nadat het volgende was ingeschakeld; professionele zorg, maaltijdverzorging,
huishoudelijke hulp, bed en beugels, vrijwilliger voor administratie,
vrijwilliger/ maatje/ zielsverwant voor beperken eenzaamheid en een
ouderenadviseur voor de ondersteuning bij formele zaken en coördinatie. Uit
zichzelf had mevrouw dit nooit gedaan of kunnen doen, er was onder meer
sprake van, zoals vaak, hulpschaamte. De ervaring van Sociom is dat ouderen
te lang wachten bij het nemen van maatregelen alvorens kwetsbaar en
contact- en zorgafhankelijk te worden. Hulp ontvangen/accepteren is ook
een kunst. In de zaal ontlokte dat de reacties dat er op deze manier wel erg
veel personen over de vloer kwamen hetgeen Dette beantwoorde met dat
alle betrokkenen toch een bouwsteentje zijn in het acceptabeler maken van
het leven van de hulvrager. Voorts stipte zij aan dat familie tegenwoordig
vaak minder in de ondersteuning ingezet kan worden, wonen te ver weg,
hebben eigen gezin en werkkring met hoge belasting, voelen zich schuldig. De
huisbezoeken zijn van cruciaal belang. Zij ziet in de initiatieven van Meldpunt
Naoberschap en Voor- Zorgcirkels een aanvulling op de “wijkteams” zoals
Sociom. Tussen alle betrokkenen moet er een open communicatie zijn en
vragen moeten via een gemakkelijk bereikbaar Zorgloket, plaatselijk of
gemeentelijk gesteld kunnen worden.
Hoe nu verder in Beugen? Ten aanzien van wonen. De problemen met de
verhuur van seniorenwoningen; er zijn niet tijdig senioren die op deze
woningen reageren, waardoor ze vergeven worden aan andere doelgroepen.
In de zaal was er ook geen behoefte aan huur (te duur of niet op de goede
locatie) maar juist aan senioren- koopwoningen in een geclusterde opzet. Een
hofje met daarin naast koop ook goedkopere en duurdere huur is wel
denkbaar. Over de opzet van ondersteuning werden ter plekke geen vragen
gesteld.
Er zijn evaluatieformulieren uitgedeeld. We hopen dat deze zoveel mogelijk
ingevuld in de brievenbus van het Kruispunt komen. Een persoon uit de
werkgroep zal ze verwerken en nadien vernietigen. Adresgegevens zijn er
alleen om direct contact te zoeken met iemand die dat op prijs stelt. De
werkgroep rapporteert aan de gemeente en informeert de inwoners via
Beugen-info.
Mathieu rondde de bijeenkomst af met dank aan de aanwezigen, Henriette,
de medewerkers van Het Kruispunt doch speciaal aan Dette, Karin, Henk en
Willem voor hun belangeloze inzet.
Rob Verwaaijen.
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Toneelvereniging Beugen
Toneelvereniging Beugen speelt: “Geruchten”
van Neil Simon.
Afgelopen jaar beten de spelers van ToBe zich
vast in een ander stuk van Neil Simon: “Op blote voeten in het park.” Een komedie waarin de
liefde gevierd werd.
Ook dit jaar is er sprake van een feestje. Charlie en Myra Brok geven
een feest ter ere van hun tienjarige huwelijk. Echter wanneer de eerste
gasten arriveren, blijkt er iets niet in orde met de gastheer en zijn
vrouw lijkt niet thuis te zijn. De liefde lijkt ver te zoeken…. De eerst
aangekomen gasten, Ken en zijn vrouw Chris, proberen de pijnlijke situatie verborgen te houden voor de anderen. Er mogen vooral
geen geruchten in omloop komen die de goede naam en faam van
Charlie in gevaar kunnen brengen. Hij is immers loco burgemeester van
Rotterdam en ook het lot van zijn vrienden hangt af van hoe er met de
situatie wordt omgegaan. Dus wordt er schone schijn gespeeld en keihard gelogen. Hoe meer gasten arriveren, hoe groter de verwarring
wordt. Want… wie is er inmiddels al wel en wie is er nog niet op de
hoogte van de precieze toedracht en hoe zit dat nou met die exploderende bus scheerschuim
Een voorstelling die je niet mag missen.
Regie: Mirjam Wijnen.
Data: 28 maart, 3 en 4 april 2020.
Aanvang 20.00 uur.Plaats: MFC het Kruispunt, Kerkplein 6, Beugen.
Entree: € 8,50.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij MFC het Kruispunt.
Het is ook mogelijk om kaarten te reserveren via www.tobebeugen.nl
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WALKING FOOTBALL BEUGEN
Elke dinsdagmiddag komt een enthousiaste groep walking footballers
bij elkaar op de velden van Vios’38 in Beugen voor de wekelijkse
training en een partijtje Walking Football. Inmiddels zijn we gegroeid
naar een groep van ongeveer 14 deelnemers.
Hoe ziet zo’n middag er uit?
Om 13.30 uur wordt iedereen verwacht in de kantine van Vios’38 om
bij een kopje koffie bij te praten over de belevenissen van de voorbije
week. Om 14.00 uur start dan het serieuze werk. Eerst met een
warming-up en een football techniek training. Daarna het hoogtepunt
van de middag een onderling partijtje Walking Football. Dit alles onder
uitstekende begeleiding van onze deskundige vrijwilligers.
Deze nieuwe voetbalvorm voor 55-plussers is een fantastische manier
om lekker actief te zijn en te blijven. We hebben al een leuke groep
actieve deelnemers, maar wie wil kan zich bij ons aansluiten. Ook
vrouwen zijn hierbij van harte welkom. Je hoeft niet gevoetbald te
hebben om toch lekker mee te kunnen doen. Maar ook voor
voetballers zit er genoeg uitdaging in het spelletje. Kom een keer kijken
en overtuig jezelf of nog beter doe gewoon mee.
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met:
-Frans van der Zande, 0628254392 of met
-Herman van Melis, 0613715936.
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UITSLAGEN ZATERDAG 1 FEBRUARI
Vios’38 JO7-1
 Heijen JO7-1
Excellent/SVS/WBB JO8-1G  VIOS’38 JO8-1
Oirschot JO14-1
 VIOS’38 JO14-1
De overige wedstrijden werden afgelast.

7-4
2–7
1-5

--------------------------------------------------------------------------------------UITSLAGEN ZATERDAG 8 FEBRUARI
SIOL JO7-1
 VIOS’38 JO7-1
VIOS’38 JO8-1
 Astrantia JO8-1
VIOS’38 JO11-1
 SBC (Son) JO11-5
VIOS’38 JO13-2
 Meterik/America JO13-1
VIOS’38 JO14-1
 SVSH (Someren) JO14-1
VIOS’38 MO15-1
 Estria/GVV'57/SCV'58 MO15-1
VIOS’38/Toxandria JO15-1  Vitesse’08 JO15-2
VIOS’38 JO17-2
 Milsbeek/Astrantia JO17-1
VIOS’38 JO19-2
 Heijen JO19-1

1-7
9-3
afgelast
2-0
3-1
1-0
0-6
2-0
2-4

--------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA ZATERDAG 15 FEBRUARI
aanwezig
aanvang
Vios’38 JO7-1
 Venhorst JO7-1G
08.30 uur
09.00 uur
SIOL JO8-1
 VIOS’38 JO8-1
08.15 uur
09.00 uur
rijden: Nick en Lars
Boekel Sport JO11-3
 VIOS’38 JO11-1
09.15 uur
10.15 uur
rijden: Mandy en Daan
FCV-Venlo JO13-2
 VIOS’38 JO13-2
08.00 uur
09.15 uur
sportpark Arenborg in Venlo
rijden: Frej, Nathan en Dave
FC Eindhoven AV JO14-1G
 VIOS’38 JO14-1
09.30 uur
11.15 uur
sportpark Genneperparken in Eindhoven rijden: Anouar, Auke, Tom, Stije en Melvin
Sparta'25 MO15-1
 VIOS’38 MO15-1
11.30 uur
13.00 uur
sportpark 't Heereind Beek en Donk rijden: Prandjal, Maud J., Lotte V. en Michelle B.
Estria/GVV'57/SCV'58 JO15-2  VIOS’38/Toxandria JO15-1 12.45 uur
14.00 uur
sportpark De Kranenhof in Escharen rijden: Sem B.
FC de Rakt JO17-2G
 VIOS’38 JO17-2
13.45 uur
15.00 uur
sportpark Moleneind in Uden
rijden: Luuk, Moufid en Geert
Venlosche Boys JO19-2
 VIOS’38 JO19-2
13.30 uur
15.00 uur
sportpark Alde Wielerbaan in Venlo rijden: Koen en Lucas
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