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Di. 23-02-21 
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’ 

Gevonden: 
 

Mobieltje, langs bosrand nabij ambtenaren-gat 
Bel:  06-45793738 
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Zaterdag 27 februari om 19.00 uur H. Mis  

(2e Zondag van de Vasten) 

Alle overledenen van de parochie 

Acoliet 

Jan Lamers 

 

Zaterdag 6 maart 19.00 uur H. Mis  

(3e Zondag van de Vasten) 

Fam. Brienen-Jilesen 

Acoliet 

Gerrit Verberkt 

 

Zaterdag 13 maart 19.00 uur H. Mis  

(4e Zondag van de Vasten) 

Mien Willems-v. Hees; mndged. Riek Linssen 
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De landelijke Vastenaktie 2021 is van start gegaan onder het motto  
“de wereld groeit als we delen” 
 
In Beugen willen we in de Vastentijd geld ophalen om te delen met de 
mensen in Papoea Nieuw Guinea. In deze coronaperiode is solidariteit 
op kleine en op grote schaal misschien nog wel belangrijker? 

Aan de andere kant van de wereld is een school voor een vakopleiding 
op zoek naar financiële middelen om een watertank aan te schaffen. 
De watertank vangt regenwater op zodat ook in droge periodes de 
leerlingen toegang hebben tot schoon en veilig water. Een duurzaam 
initiatief dat de leefbaarheid en de hygiëne verbetert.  

Vastenactie steunt ons project en zal de opbrengst met 50% verhogen. 
 

        elke gift telt  

 
U kunt uw gift doneren:   
- Uw adresgegevens incl. donatiebedrag invullen en opsturen naar het 

adres op het vastenactiezakje 
- Het vastenactiezakje inclusief donatie in brievenbus stoppen bij 

Gonny Stroeken, Boxmeerseweg 54 of  
Cor Janssen, Dorpsstraat 56 in Beugen 

- Via de QR-code uw donatie overmaken 

- Het bedrag overmaken op                      
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag onder vermelding 
van projectnummer 401623 

 

Tenkyu  
MOV werkgroep en de actiegroep Papoea Nieuw Guinea 
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Op zaterdag 13 februari werd door de Jeugdhoogheden de vlag van 

C.V. de Vèrkeskôp gehesen. 
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Zonnepanelen? 
Kom naar de online 

burenbijeenkomst 
Beste dorpsgenoot, 
 
Wij organiseren een online bijeenkomst over zonnepanelen  

op het dak van je woning. Wij hebben een inventarisatie gedaan  

voor een collectief zonnepanelenaanbod speciaal voor ons dorp.  

Dat is voor jou makkelijker én voor iedereen voordeliger.  

Hoe meer buren meedoen hoe beter. 

 
Wat kan je verwachten: 

We hebben offertes van leveranciers uit de regio vergeleken. Op de 

online bijeenkomst lichten wij het aanbod, keuzes en criteria toe. De 

leverancier kan al je vragen beantwoorden en je kunt desgewenst 

meteen een offerte aanvragen. 

 
Groet van het buur-team! 
 
 
 
Antoine Graat, Angela Stam, Patrick Wieser,  
Frido Arnts, Marte Nielen (v.l.n.r.) 
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Programma 
- Wij, je buurtgenoten stellen ons voor 

- vertellen over het Buurkracht initiatief 

- lichten het zonnepanelenaanbod toe  

- stellen jullie voor aan de leverancier 

- en beantwoorden jullie vragen 

- dit alles online en coronaproof 

Ja, ik heb interesse! 

Meld je via www.buurkracht.nl/Beugen voor de online buurtbijeenkomst. 

Na aanmelding ontvang je een mail met daarin de inloglink. Vrijblijvend 

op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen kan via de buurkracht-

app.  

 

Ga naar onze Zonnepanelenactie Zon-Kracht Beugen in de buurkracht-

app en klik op doe mee. De app is gratis te downloaden in de App/Play-

store (zoek op buurkracht). Je kunt ons ook mailen via 

duurzaamheid@beugen.info 

Graag tot donderdag 
[25 maart] om [20:00]! 
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Vervoer door hulpdienst SWOGB voor vaccinatie tegen Covid-19             

 
 

Iedereen is of wordt binnenkort uitgenodigd voor de vaccinatie tegen  
Covid-19. De meeste senioren krijgen de uitnodiging van het RIVM met 
de vraag een afspraak te maken met de GGD. Sommige krijgen een 
uitnodiging en de vaccinatie van de huisarts. In de uitnodigingsbrief 
staat het adres van de priklocatie van waar u terecht kunt.   
 

In gemeente Boxmeer is nog geen priklocatie. Tot nu toe worden de 
vaccinaties buiten de gemeente zoals in Wijchen, Helmond, Veghel en 
Venray gepland. De meeste senioren kunnen het vervoer naar deze 
locaties in hun eigen netwerk regelen of gebruik maken van aangepast 
vervoer. Er zijn echter ook senioren die geen of zo'n klein netwerk 
hebben, geen vervoer op maat hebben en/of taxikosten niet kunnen 
betalen. Hierdoor kan voor deze mensen het vaccineren buiten hun 
bereik liggen. 
 

Het bestuur van de SWOGB wil voor deze groep mensen klaar staan, 
zodat ook deze senioren in de gelegenheid worden gesteld om zich te 
laten vaccineren. 
Dit betekent dat de vrijwilligers van de hulpdiensten deze mensen 
gratis kunnen vervoeren. Wél onder de eerder gestelde 
voorwaarden/maatregelen: 1 persoon tegelijk vervoeren, met 
mondkapje en geen vervoer bij klachten. 
 

Alleen samen krijgen we Corona onder controle! 
 

De telefoonnummers van de hulpdiensten zijn: 
Beugen: 06-13626448 of 06-20843548 
Oeffelt: 0485-820212 
Vierlingsbeek/Groeningen: 0478-792011 
Rijkevoort: 06-33310409 of 06-23374724 
Boxmeer en alle niet genoemde dorpen: 0485-792010 
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Maandag 15 Maart 2020  is er weer een bijeenkomst van Café Brein In 
verband met de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om dit 
op locatie te organiseren. Daarom zal de bijeenkomst plaatsvinden via 
ZOOM.  

De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Deelname is 
gratis. Om in te kunnen schatten hoeveel deelnemers aansluiten, is 
aanmelden verplicht. Mensen met NAH en mantelzorgers hebben 
voorrang. U kunt zich opgeven door te mailen naar 
cafebreinlvc@gmail.com voor 1 maart 2021 opgeven. Zodra u zich 
heeft aangemeld, ontvangt u van ons een link. Met deze link kunt u 
inloggen en deel nemen aan de digitale bijeenkomst. 
 
Thema:  
Het verhaal van ervaringsdeskundige Karin, getroffene met NAH en 
haar partner Corné. 
Zij  vertellen over hun leven met NAH.  
 
Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor vragen aan de 
ervaringsdeskundige, haar partner en het uitwisselen van ervaringen, 
ideeën en tips.  
 
 
 
Café Brein is een samenwerkingsverband tussen: 
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