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Di. 22-02-22
Vr 25-02-22 Carnaval  in het Posthuis  v.a . 20.00 uur Cv De Verkeskop

Za 26-02-22 Hengst- en Merriebal  in Posthuis  v.a . 21.01 uur Cv De Verkeskop

Zo 27-02-22 37e editie Knakworstrennen v.a . 10.31 uur Cv De Verkeskop

Ma 28-02-22 Wandelen\koffieuurtje KBO

?? 00-03-22 Carola  van Benthum AVB  

Do 3-03-22 Kienen KBO

Ma 14-03-22 Wandelen/koffieuurtje KBO

Di 15-03-22 Jaarvergadering KVB

Wo 16-03-22 Samen koken/samen eten KBO

Vr 18-03-22 Pannenkoekendag Dorpsraad

Vr 25-03-22 18.30 - 22.00 uur ActiVi tei t JONG Beugen JONG Beugen

Vr 25-03-22 Algemene ledenvergadering KBO

Ma 28-03-22 Wandelen/koffieuurtje KBO

Do 31-03-22 Bowlen 19.30 uur KVB

Za 2-04-22 Pepe’s  PubQuiz, MFC Het Kruispunt Pepe’s  PubQuiz

Ma 4-04-22 Aandelen/koffieuurtje KBO

Do 7-04-22 Kienen KBO

Do 7-04-22 Paasviering Zonnebloem

Vr 8-04-22 Paasviering KBO

Di 19-04-22 Midgetgolven hoogkoor 20.00 uur KVB

Wo 20-04-22 AED voorl ichtingsavond 19.30 – 21.30 uur Dorpsraad Beugen

?? 04-22/05-22 Seizoenafs lui ting met evt.fietsen AVB

Di 10-05-22 Moederdagviering KVB

Vr 20-05-22 Toneelui tvoering ToBe

Za 21-05-22 Toneelui tvoering ToBe

Zo 22-05-22 Toneelui tvoering ToBe

Di 24-05-22 Fietstocht 19.00 uur KVB

Ma 6-06-22 Koningschieten Het Gi lde

Vr 10-06-22 18.30 - 22.00 uur ActiVi tei t JONG Beugen JONG Beugen

Zo 12-06-22 Gi ldefeest 600 jarig bestaan Gi lde Sambeek Het Gi lde

Wo 15-06-22 Rols toelwandel ing Zonnebloem

Za 25-06-22 Dorpsquiz 2e editie Dorpsquiz Beugen

Vr 1-07-22 Finale Dorpsquiz 2e editie Dorpsquiz Beugen

Zo 10-07-22 Gi ldefeest Gei js teren Het Gi lde

Za 20-08-22 Muziekmiddag Zonnebloem

Vr 2-09-22 18.30 - 22.00 uur ActiVi tei t JONG Beugen JONG Beugen

Za 10-09-22 Nationale Ziekendag Zonnebloem

Vr 16-12-22 Kerst(middag)viering Zonnebloem
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Zaterdag 26 februari 19.00 uur H. Mis  

(8e Zondag door het jaar) 
Harry Janssen en Dina Wientjes en overl. kinderen; Truus Philips-

Coenen (verjaardag), Toon Philips en hun zoon Berty; Agnes v. Leur 

Acoliet 

T. Hendriks 
 
Woensdag 2 maart 18.00 uur Aswoensdagviering 
 

Zaterdag 5 maart 19.00 uur H. Mis  

(1e Zondag van de Vasten) 
Mieneke Jans-Schaminee; fam. Brienen-Jilesen; Agnes v. Leur 

Acoliet 

G. Verberk 
 

Zaterdag 12 maart 19.00 uur H. Mis  

(2e Zondag van de Vasten) 
1e mndged. Agnes v. Leur 

Acoliet 

G. Hendriks 
 

Mededeling: 

 

Woensdag 2 maart 18.00 uur Aswoensdagviering 
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———————————————————————————————- 

Hallo dames van de K.V.B 

Dinsdag 1 maart hadden we de jaarvergadering 

gepland. In verband met carnaval gaat deze NIET door. 

We gaan deze verzetten naar dinsdag 15 maart 

{zouden we eigenlijk sjoelen} Dus wensen wij jullie 

fijne carnavalsdagen en verwachten we jullie op 

dinsdag 15 maart . De agenda hiervoor komt in de 

volgende info. 

Groetjes   Het Bestuur 

Dankwoord afscheid Riet Bonants-Manders 
 
Bij deze willen wij graag, eenieder bedanken voor zijn of haar medele-
ven, voor en na het afscheid van Riet Bonants-Manders.  
Uw aanwezigheid bij haar afscheidsdienst, een telefoontje, een kaartje 
of een persoonlijk bezoekje, was voor ons een grote steun en heeft ons 
heel erg goed gedaan. 
 
Mede dank zij uw financiële bijdrage bij haar afscheid, hebben wij een 
totaal bedrag van € 500,00 over kunnen maken naar het Onderzoek-
fonds Radboudumc, Hart voor Vrouwen.  
Namens het Radboudfonds Hart voor Vrouwen willen wij jullie hartelijk 
danken voor jullie bijdrage.  
 
Fam. Frans Bonants 
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Op 1 februari jongstleden hebben 
we met groot verdriet afscheid 
moeten nemen van onze zeer 

gewaardeerde dorpsgenoot Perry 
Filippini. Perry was een man met een 

heel groot hart. Hij deed zoveel voor  
      de gemeenschap en de mensen   
die er wonen, bijna te veel om op te noemen. Om die reden schrijven 
we vol bewondering en respect deze 'in memoriam' voor een 
ontzettend mooi mens. 
 
Professioneel 
Perry was ook professioneel een alom gewaardeerd persoon. Als HR- 
en loopbaanprofessional was hij onder andere voorzitter van de 
NOLOC (de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en 
jobcoaches) en bekleedde hij meerdere functies waarin hij door 
collega's altijd zeer werd gewaardeerd.  
 
Stiphout 
Vanuit zijn geboorteplaats Stiphout zagen we al 
prachtige teksten voorbijkomen na het 
overlijden van Perry. Ook daar was Perry een 
gemeenschapsmens en betekende hij onder 
andere veel voor het Gilde aldaar, onder meer 
als voorzitter.  
 
Beugen 
In deze 'in memoriam' staan we specifiek stil bij wat Perry betekend 
heeft voor de Beugense gemeenschap. En dat is ontzettend veel! Op 
de volgende pagina's een niet uitputtend overzicht, waarbij we 
ongetwijfeld zaken zijn  vergeten.  
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Passie voor fotograferen en ontwerpen: 
Waar veel mensen Perry van kennen: de 
rol van fotograaf. Met zijn bedrijf 
Passiefoto, waarmee hij ook cursussen 
verzorgde. Maar ook vaak als 
vrijwilliger in ons dorp. Voor de 
Dorpsraad, tijdens het Maasheggen-
vlechten, tijdens  de  communie-
vieringen en van de communicanten. 
Maar hij was ook de maker van de 
schoolfoto's van basisschool Onze Bouwsteen   
en van de jaarlijkse musical van groep 8. Ook voor de Toneelvereniging 
in Beugen was Perry van onschatbare waarde: Hij beheerde de website 
en ontwierp de posters voor de voorstellingen. En natuurlijk 
fotografeerde hij de voorstellingen zelf. Wil je een mooie verzameling 
foto's zien van Perry, klik en kijk dan hier.  
 
Anekdote: "Voor het 'Back to school' kamp bij 't Jeugdhuus 2021 waren 
we vergeten Perry te vragen foto’s te komen nemen. Toen ik hem 
halverwege de middag daarover appte kreeg ik de reactie: ik kom net 
van een behandeling in het ziekenhuis, maar als ik een uurtje gerust 
heb kom ik, is dat oke? Natuurlijk was dat prima, maar zijn 
behulpzaamheid vond ik tekenend voor hem". 
 
Wijnliefhebber - Nederlands Genootschap van Wijnvrienden 
Perry zat in het hoofdbestuur van het Nederlands Genootschap van 

Wijnvrienden en was voorzitter van de 
regionale afdeling hiervan, genaamd 'La 

Cinquième Patte'. Zeven jaar geleden 
zorgde Perry er onder andere voor dat 
het proeflokaal van deze afdeling in 
Beugen terecht kwam. Met de graad van 
Groot-Officier genoot hij gepassioneerd 

van de vele wijnproefavonden in MFC Het 
Kruispunt.  
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Volleybalvereniging Achilles / Vocala 
Ten tijde van de privatisering van de Slaterthal adviseerde Perry de 
volleybalvereniging. Daardoor exploiteert de vereniging nu zelf de 
Beugense sporthal. Daarnaast heeft hij tijdens het jubileum de 
vereniging en de festiviteiten fantastisch vastgelegd op de gevoelige 
plaat. Een prachtige clubfoto hangt in de sporthal nog steeds te 
schitteren aan de muur.  
 
Dansschool Kim 
Perry was erg betekenisvol voor de 
dansschool. Naast foto's maakte hij ook de 
website met veel zorg. Hij kwam samen met 
Jacqueline koken tijdens het danskamp. De 
leerlingen van de school hielden van hem en 
de koppen koffie die er regelmatig 
gedronken werden betekenden veel.  
 
Muziekvereniging Were Di 
Perry was sinds een aantal jaren bestuurslid van muziekvereniging 
Were Di. Hij was medeorganisator en fotograaf van de concertreeksen 
'Music For All' in 2017 en 2019. Voor die concerten maakte Perry ook 
de onvergetelijke promotiefotoreeks van de muzikanten en vocalisten 
bij de betoncentrale.  
 
    Carnavalsvereniging De Vèrkeskôp  

In 2020 ontving Perry namens de 

burgemeester van Boxmeer de 

oorkonde 'Moet, beleid en trouw'. Een 

verdiende waardering voor het werk 

dat Perry deed voor de 

carnavalsvereniging en andere 

verenigingen in ons dorp. Natuurlijk was 

dat onder andere het fotograferen voor de 

Carnavalsvereniging. Vanaf 2014 maakte hij de 
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foto's van Pronkzittingen, de optocht, en het uitkomen van de prins. Je 
hoefde Perry maar te appen en hij was er. En natuurlijk was Perry 
jarenlang 'huisfotograaf' voor de Knakworstrennen. Iets waar hij zelf 
ook veel plezier aan beleefde, omdat het volgens hem "zo geweldig 
was om zoiets kolderieks met bewegende verklede mensen om te 
zetten in stilstaande beelden. Heerlijk onvoorspelbaar en snel". En 
Perry hielp bij het maken van filmpjes, posters en waar het maar nodig 
was. En ook al werd Perry geboren als echte 'Spurriezeier’ uit Stiphout 
en hij niet per saldo een echte carnavalist was, beschouwen we hem 
toch als een rasechte Vèrkeskôp.  
 
Dorpsraad: 
Perry was niet alleen fotograaf van de dorpsraad, maar als ervaren 
bestuurder was hij ook regelmatig sparringpartner voor de dorpsraad. 
Op de achtergrond gaf hij advies en zijn zienswijzen op onderwerpen. 
Zijn objectieve en professionele kijk op zaken en zijn rustige aanpak 
waren altijd waardevol.  
 
Buurt Werveld 
Ook voor de buurt waarin hij woonachtig was heeft Perry altijd zijn 
steentje bijgedragen en veel activiteiten mee georganiseerd. Van 
nieuwjaarsrecepties tot kookworkshops. 
 
Dorpsblad De Info, de website www.beugen.info en Facebook: 
Een aantal jaren geleden werd het initiatief voor het digitaal drukken 
van dorpsblad De Info uitgewerkt. Sinds die tijd verschijnt De Info in 
kleur en verzorgde Perry de voorpagina. Hij maakte foto's hiervoor en 
bezocht het verenigingsleven om foto's te maken van gebeurtenissen. 
Dit werd afgewisseld met mooie natuurfoto' s. Ook in De Info werden 
de artikelen met zijn passie verzorgd. Perry bedacht nieuwe ideeën. Zo 
verzorgde hij de interviews met ondernemers en 'kind aan het woord'. 
Ook de jaarlijkse Info actie redde hij met de QR-code, toen dit door 
corona niet meer kon op de gebruikelijke manier. De Info kon altijd 
een beroep op hem doen en dit was nooit tevergeefs.  
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Ook de website www.beugen.info is volledig gemaakt door Perry. Hij 
onderhield deze zodat het altijd actueel was. Vele websites uit Beugen 
zijn overigens gemaakt door Perry. Maar de website beugen.info is de 
basis van alle informatie over Beugen. En Perry hield 
ook de bijbehorende facebookpagina actueel en 
plaatste regelmatig artikelen daarop. Een cruciale 
spin in het web voor veel communicatie binnen 
ons dorp.  
 
Persoonlijk 
Perry hielp Beugense mensen ook in hun persoonlijk leven.  
Quote: "In mijn carrière heb ik momenten gekend dat ik even niet meer 
wist hoe verder. Ook dan kon je bij Perry terecht voor een goed 
loopbaangesprek. Zelfs toen hij al ziek was heeft hij iemand uit onze 
familie nog bijgestaan om hem verder te helpen. 
 
Dankjewel en rust zacht!  
Onbeschrijflijk groot is de dankbaarheid voor alles wat Perry deed voor 
ons dorp. We zullen in de opsomming vast nog zaken niet genoemd 
hebben. De trotse inwoners van Beugen roepen vaak "waar een klein 
dorp groot in kan zijn". Dat ontstaat door mensen als Perry: stuwende 
krachten die dingen mogelijk maken. Hij was iemand die niet persé in 
de schijnwerpers hoefde te staan. Maar hij was de afgelopen jaren 
enorm belangrijk voor ons dorp. Dankjewel daarvoor Perry en voor wie 
je was! We gaan je ontzettend missen, op alle vlakken. Rust zacht! Of 
zoals iemand zei over Perry: de hemel is een mooi mens rijker.  

 
Tot slot wensen we Jacqueline, vrienden en 
familie ontzettend veel sterkte en kracht bij dit 
enorme verlies. Beugen zal jullie voor altijd 
steunen, als dank voor wat jullie voor het dorp 
betekend hebben en nog steeds betekenen. 

 
Namens een grote groep dankbare verenigingen, 
bedrijven en andere dorpsgenoten.  
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Voor wie van zingen houdt 

 

Maaslands Glorie is een klein gemengd koor voor senioren. Wij 

zingen elke donderdagmorgen om 9.00 uur met veel plezier in 

MFC Het Kruispunt. Naast het plezier van zingen vinden wij de 

sociale contacten een belangrijk onderdeel van ons koor. Op 

verzoek en met instemming van onze leden zingen wij soms in de 

kerk en op andere plaatsen. Onze enthousiaste dirigente is 

Arlette van Hout. 
 

Wij zijn op zoek naar mannen en vrouwen die het leuk vinden om 

te zingen en ons koor willen versterken. Opleiding of ervaring is 

niet nodig, het plezier staat bij ons voorop. Daarnaast zijn wij op 

zoek naar een organist(e) die ons tijdens de repetities en 

optredens kan begeleiden. 
 

Kom vrijblijvend op donderdagmorgen naar onze repetitie. 

Luisteren en kijken kan, maar meedoen is nog veel leuker. Voor 

verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Theo van Crey 

of Frans van der Zande. 
 

Namens Maaslands Glorie,                                                                                                                                                           

Frans van der Zande                                                                                                                  

0628254392. 
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MFC Het Kruispunt heeft meerdere vacatures 

Gastvrouw/gastheer  

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een 
van onze medewerksters ontstaat er per 1 maart een vacature voor 
gastvrouw/gastheer voor 14 uur per week.  
 

De werkzaamheden bestaan, in principe, uit het ontvangen van onze 
gasten en het verzorgen van koffie/thee en evt. andere diensten. De 
uren zijn verdeeld in dag- en avonduren. Soms kan er, bij evenementen, 
in het weekend ook een beroep op je worden gedaan. Ook het vervan-
gen van de beheerder, bij diens afwezigheid, behoort tot de werk-
zaamheden. Wij vragen wel enige flexibiliteit met de andere collega’s 
in het team. De werkzaamheden zijn, in principe, op vaste dagdelen. 
Het betreft betaalde werkzaamheden met een arbeidsovereenkomst. 
Wij bieden een marktconform salaris. 
 

Medewerker Schoonmaak (m/v) 

Deze vacature is voor 4 uur per week op de dinsdagochtend. 
Samen met collega’s zorg je voor het schoonhouden van het gebouw. 
Het betreft betaalde werkzaamheden met een arbeidsovereenkomst.  
 

Vrijwilligers (m/v)  

De werkzaamheden zijn o.a. zelfstandig openen en sluiten van het ge-
bouw, klaarzetten van koffie/thee voor de verhuurde ruimtes, kof-
fie/thee schenken voor de gasten en na afloop weer opruimen van de 
zalen. Desgewenst meehelpen met evenementen. Voor de werkzaam-
heden ontvangt u een vrijwilligersvergoeding. 
 

Samen met de vrijwilligers en collega’s maak je deel uit van een fijn 
team, dat zorgt voor de vele activiteiten die in MFC het Kruispunt 
plaatsvinden. 
 

Heb je belangstelling, neem dan contact op met Jacqueline Filippini, 
beheerder van MFC Het Kruispunt (06-29516761/  
info@mfchetkruispunt.nl). Je bent van harte welkom om langs te ko-
men en je vragen en belangstelling te bespreken. 
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Beste inwoners van Beugen, 

 

Op vrijdag 18 maart organiseren wij (groep 8 van Onze Bouwsteen) 

een Nationale Pannenkoekdag voor ouderen in MFC het Kruispunt. 

U bent vanaf 11.00 uur welkom in MFC het Kruispunt. U wordt dan 

naar uw tafel gebracht en bediend door de leerlingen van Onze 

Bouwsteen. Om 11.30 uur starten we met het diner. Er zijn 

pannenkoeken met suiker, stroop, appeltjes met kaneel en kersen te 

verkrijgen.  

Aanmelden om deel te nemen aan deze dag is mogelijk door: 

- een mailtje te sturen naar Sandra Visscher: 

jeroenvisscher@ziggo.nl  

- telefonisch contact met Sandra Visscher: 0485 – 47 1626 

Opa’s en oma’s die zich al via hun kleinkind hebben aangemeld, 

hoeven dit niet nogmaals te doen. 

Wij vragen een eigen bijdrage van € 5,- per persoon 

Aanmelden is mogelijk t/m 10 maart 2022.                            

 

Vriendelijke groet, 

Leerlingen groep 8  

Basisschool Onze Bouwsteen  
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Voedselbossen in Nederland 
 
Voedselbossen staan in een bijzondere belangstelling. Ze zouden 
gunstig zijn voor het klimaat, een oplossing voor onze toenemende 
voedselbehoefte en bovendien goed tegen het oprukkende fenomeen 
hittestress. Maar wat is nu een voedselbos en waarom zouden we die 
moeten aanleggen? Op die vragen geeft spreker Stijn Heijs een 
antwoord. Hij is zeer actief in zijn eigen voedselbos, is coördinator van 
het netwerk voedselbossen Noord-oost Brabant en Noord-Limburg en 
bestuurslid bij de stichting voedselbosbouw Nederland.   
 
De spreker vertelt wat een voedselbos precies is, hoe een dergelijk 
systeem is opgebouwd en wat de productiviteit is. Ook wordt ingegaan 
op de waarde van een dergelijk natuurinclusieve landbouwmethode 
voor mens en natuur en hoe voedselbossen kunnen bijdragen aan de 
transitie naar een duurzame landbouw in Nederland.  
 
Deze lezing, georganiseerd door IVN De Maasvallei, is op woensdag 9 
maart in MFA Knillis, Sint Cornelisstraat 20 in Vortum-Mullem en 
begint om 20.00 uur. Aanmelden is verplicht en kan tot 7 maart 
via ivndemaasvallei_educatie@outlook.com. U krijgt bericht of 
deelname mogelijk is.   
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Bijna Carnaval. 

Wij gaan er even van genieten en 

daardoor is Cafetaria Franny 

GESLOTEN op 27 en 28 februari, 1 en 2 

maart.  

Donderdag 3 maart staan wij vanaf 

17.00 uur weer voor U klaar.  

Wij wensen iedereen  een knotsgekke Carnaval toe. Geniet 

ervan en tot ziens.  

Frank en Anny 
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Kinderen uit Beugen aan het woord 

Stel jezelf maar voor:                                                                                                                     

Ik heet Storm Janssen ik ben 5 jaar oud.Ik woon in 

de Schuttersstraat samen met Papa 'Bram' en 

mama 'Liseth' en mijn zusje 'Mila' Ik heb een 

huisdier, een mooie witte hamster hij heet 

Snoopy, Ik zit in groep 2 bij juf Rinquette. 

Wat vind jij het leukste om te doen?                                                                             
Ik fiets heel graag, speel graag spelletjes. 
En wat ik erg leuk vind is stoeien en darten met 
papa en Mila.     
 

Wat zou je willen worden? Ken je iemand die 
dat nu al doet?                                                                                                                     
Later wil ik graag politieagent worden. 
Dat heb ik gezien op t.v. 
 

Welk eten vind jij lekker? En welk eten lust jij niet?                                                       
Mijn lievelings eten is  poffertjes en pannenkoeken . 
Wat ik niet lekker vind zijn tomaten en spruitjes. 
 

Wat vind jij leuk op televisie of You Tube? Welke muziek vind jij leuk?                                                                                                                                
Op t.v. kijk ik graag naar Grizzly en Lemmings. 
En mijn lievelings liedje is van Tiesto The business. 
 

Wat vind jij leuk in Beugen?                                                                                                         
Wat ik in Beugen leuk vind is de school en in de buurt fietsen. 
 

Wie wil jij voordragen voor de volgende keer?                                                                            
Ik zou het leuk vinden als Liv Schrijen uit klas 4 iets over zichzelf wil 
vertellen de volgende keer. 
 

Storm Janssen 
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ZATERDAG 2 APRIL 2022 
MFC HET KRUISPUNT BEUGEN  

IN SAMENWERKING MET CAFÉ HET POSTHUIS 

 
We're Back! Schrijf je in! 
Formeer een team van 4 personen en doe mee aan de nieuwe editie 
van Pepe's PubQuiz! Na een viertal prachtige online edities tijdens 
corona mogen we weer met z'n allen in een zaaltje live spelen! Op 
zaterdagavond 2 april zal tussen 19.30 uur en ongeveer middernacht 
gestreden worden om de eer "slimste mensch van Beugen" en de 
mooie prijzen. Wil jij er bij zijn? Schrijf je dan snel in via onze website! 
Laat zien dat jij over een flinke dosis parate kennis beschikt. Of gewoon 
op zoek bent naar een gezellig avondje uit met wat leuke bekenden. 
Let op: vol is vol! 
 
Je mag natuurlijk ook komen kijken… 
Je wilt niet meespelen? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom 
om een kijkje te nemen. Het aantal zitplekken voor publiek is beperkt.   
 
Verhinderd die dag? Speel dan de quiz in Boxmeer op 9 april! 
Een week later spelen we dezelfde quiz in Boxmeer. Kun je dus echt 
niet de eerste zaterdag van april? Schrijf je dan in bij Café 't Centrum. 

 
Organisatie Pepe's PubQuiz: 

Sander Verbroekken, Marcel Volleberg en Paul Hendriks 
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In verband met carnaval zijn wij: 
 

Zaterdag uitsluitend geopend voor afhaal. 
Binnen zijn wij gesloten. 

 
Zondag uitsluitend geopend voor afhaal. 

Binnen zijn wij gesloten. 
 

Ook is het zondag niet mogelijk online of telefonisch een bestelling te plaatsen en 
hebben we i.v.m. de knakworst een beperkt assortiment.  

 
Vanaf maandag 28-02 

t/m dinsdag 08-03. 
Zijn wij vanwege een operatie bij Daisy gesloten. 

 
Wij wensen iedereen heel veel plezier met carnaval. 

Gaat allen maar is ekkes lekker los. 
 

Ennuh nie vergeten, worstenbroodjes van Van Oijen te eten. 
 

 

 
10 worstenbroodjes €12,95 
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Aangepaste openingstijden 
Maasziekenhuis op carnavalsmaandag 2022                                                                        
 

Vanwege carnaval heeft Maasziekenhuis Pantein aangepaste 
openingstijden op maandag 28 februari. Voor spoedzorg is het 
Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar. 

 

Carnavalsmaandag                                                                                              
Maandag 28 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 1 maart zijn het Maasziekenhuis en de 
bloedafnamelocaties in de regio weer als gebruikelijk geopend. Dit 
geldt ook voor alle diensten van de Sint Maartenskliniek in het 
Maasziekenhuis. 
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Beugens koor Voix Là zoekt tenoren, bassen en alten 

‘We zijn altijd op zoek naar de verwondering, naar de kracht van sa-

men’  

[INTRO] Het was donker. Pikdonker zelfs. Geen hand voor de ogen te 

zien. En daar, diep onder de grond van het Limburgse mergelland, 

klonk een lied in de grotten van Valkenburg. Niet zomaar een lied: 

het ontroerende Zuid-Afrikaanse ‘Die Donker’. 

Wij, de zangers en zangeressen van Voix Là, zongen het zonder de lei-

dende hand van onze dirigent Wilbert Friederichs te kunnen zien. Toch 

zette Die Donker ons in het licht. We zongen weer. En daar en op dat 

moment wisten we het zeker: allemaal hebben we nu kippenvel. 

Ontroering 

Waar die ontroering op dit bijzondere moment tijdens ons koorweek-

end – oktober vorig jaar – vandaan kwam? Van de tekst, zeker: ‘Be-

grawe my hart op Klein Tambotieboom, en strooi my as oor die bos-

veld horison.’ Maar ook van het besef dat we met Voix Là springlevend 

zijn en weer op avontuur gaan. Op zoek naar de verwondering, en naar 

de kracht van samen. Altijd. 

Avontuur 

Ga met ons mee op dat avontuur. We zingen weer, en zullen dat blij-

ven doen. De eerste optredens worden voorbereid. Die Donker – dat 

we dan in première laten gaan – staat op het programma. Maar daar-

na, in het volle licht op het podium, ook al die andere, prachtige lied-

jes. In het Engels, Frans, Zweeds en Nederlands… In pop, folk, licht-

klassiek en kleinkunst. 

Bel of mail! 

Vooral tenoren, bassen en alten kunnen we nu goed gebruiken. Mocht 

je dus op zoek zijn naar een prachtig koor, dan weet je nu waar je moet 

zijn. Bel Jetty van Ooijen op 06-51332497 of mail naar in-

fo@voixlabeugen.nl. Je bent van harte welkom!  
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 Op naar een open samenleving?   

We kunnen ons beetje bij beetje weer gaan 
opmaken voor een open samenleving. Een leven 
zonder vrijheid rovende beperkingen. 

Heerlijk even op de fiets en dan ergens een 
terrasje pikken. Of gewoon op het werk bewegingsvrijheid zonder 
mondkapje. Terug naar normaal wordt er geroepen. Maar was het 
voor corona wel allemaal normaal ?? 

Volgepakte stadions, overvolle festivals, goedkope vliegreizen over alle 
continenten. Waren dit niet allemaal broeinesten voor welk virus dan 
ook?? 

Moeten we niet echt met z’n allen nivelleren naar een andere 
“maatschappelijke variant”. 

Is onze aardbol wel bestand tegen het uitbundige veelvraat gedrag  
van de  mensheid?? 

Als zo meteen de wereld weer “ los” gaat ben ik bang dat we snel weer 
op de oude voet verder leven. Hebben we dan de afgelopen 2 jaar 
niets van de pandemie geleerd? Een ezel stoot zich immers ook geen 2 
keer aan dezelfde steen. Laten we in ieder geval in ons dorpje met een 
wijze blik naar de toekomst kijken. 

Ik zie veel dorpsgenoten elke dag rondjes wandelen in ons mooie 
buitengebied. Houd dit vol, ook na de pandemie. Ontdek in het 
voorjaar de natuur die ons omringt. Waarschijnlijk zijn er dan 
momenten om met je medewandelaars eens een praatje te maken. 
Dan verandert wandelen in kuieren. Dorpsperikelen komen tijdens 
zulke gesprekken aan bod. Dat zijn toch elementen die juist een dorp 
als dorp typeren.  

Laten we met z’n allen proberen zulke dorpskenmerken voor Beugen 
te behouden. 

Prettige voorjaarswandeling!! 

FLORIS 
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(Groot-)ouders sporten samen met hun (klein-)kind 

Kleinkinderen kunnen vanaf 7 maart wekelijks met hun opa of oma 

sporten. De volleybalclubs Activia en Vocala introduceren samen met 

DOEJEMEE ‘Sports’cool’. Een vooropleiding voor alle sporten. Kinderen 

tussen 3 en 6 jaar volgen met hun ouder of grootouder de trainingen. 

Dit is Sports’cool 

Bij Sports’cool krijg je van een professionele trainer drie kwartier sportles. 

(Groot-)ouders blijven met de oefeningen jong en fit. Het kind ontwikkelt 

spelenderwijs de motoriek, het cognitieve vermogen, tactiek, techniek en 

balgevoel. Alle oefeningen worden in groepsverband gedaan en samen met 

je eigen (klein-)kind. Sports’cool is gebaseerd op de Duitse Ballschule van de 

prof.dr. Klaus Roth en het Nijntje Beweegdiploma. 

Vooropleiding voor alle sporten 

Sports’cool bereidt het kind voor op een scala van sporten: het kind wordt 

‘breed opgeleid’. ‘Al na een jaar Sports’cool-training is een kind voorbereid 

op elke willekeurige sport. Van tennis tot turnen. Van volleybal of voetbal tot 

veldrijden’, zegt Paul Kempen initiator van Sports’cool. ‘Het doel is om een 

kind zijn eigen talenten spelenderwijs te laten ontdekken en ontwikkelen, 

vervolgt Kempen. Ze weten na verloop van tijd wat ze wel en niet leuk vinden 

en kunnen daar een sport of club bij zoeken. Zie het als een vooropleiding 

voor bijna alle sporten’. 

Samen met (groot-)ouders 

Steeds meer (groot-)ouders willen fit blijven. Zeker nu met corona. Hoe leuk 

is het dan als je samen met je kind of kleinkind kunt gaan sporten. Het is voor 

beiden ontzettend gezond en je motiveert elkaar om wekelijks te gaan. 

Samen sporten schept een sterke, warme band. 

Professioneel 

De trainingen zijn in de deskundige handen van Marion Paters. Marion heeft 

als opleiding ‘Meer bewegen voor ouderen’ gevolgd en werkt ze volgens het 

Nijntje Beweegdiploma gevolgd en is ze sportleider voor hartpatiënten. ‘De  
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oefeningen die ouderen fit houden liggen heel dichtbij de oefeningen die 

jonge kinderen helpen bij hun ontwikkeling. Daarom is deze combinatie zo 

leuk’, aldus Marion. 

Sports’cool is een idee van Vocala en Activia. Met behulp van het 

Sportakkoord is het initiatief mogelijk gemaakt en heeft stichting DOEJEMEE 

de uitvoering ter hand genomen. 

Aanmelden 

Op de zes maandagen 7, 14, 21, 28 maart, 4 en 11 april van 16:00 – 16:45 uur 

is Sports’cool in de Activiahal in Sint Anthonis. Er kunnen maximaal 15 

kinderen met hun (groot-)ouders meedoen. Wil je met je (klein-)kind of 

(groot-)ouder meedoen, stuur dan een e-mail met je naam, adres, 

woonplaats, telefoonnummer (mobiel), leeftijd van de jongste en de oudste 

deelnemer naar bart@doejemee.nu. De eerste zes trainingen zijn gratis. 

Toelating op volgorde van binnenkomst. 
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UITSLAGEN 12, 14, 17 en 19 FEBRUARI 

VIOS’38 JO7-1    V.V. Achates JO7-1   6 - 1 

S.V. Oostrum JO8-2JM   VIOS’38 JO8-1JM   2 - 6 

Vitesse’08 JO9-2    VIOS’38 JO9-2JM   2 - 2 

V.V. Achates JO11-2    VIOS’38 JO11-2JM   5 - 1 

VIOS’38/Toxandria JO15-1   SV United JO15-3JM   2 - 1 

Toxandria/VIOS’38 JO16-1   Olympia’18 JO16-1   4 - 9 

Toxandria/VIOS’38 MO17-1   Erp MO17-1 14 - 2 

VIOS’38/Toxandria JO19-1   Gemert JO19-5   2 - 2 

Volharding/Sambeek MO17-1  Toxandria/VIOS’38 MO17-1   0 - 4 

ST Fiducia/Elsendorp JO13-1  VIOS’38 JO13-1JM   5 - 4 

VIOS’38 JO7-1    Olympia’8 JO7-1JM   1 - 2 

VIOS’38 JO8-1JM    Stormv.’28/HRC’27 JO8-1   6 - 5 

VIOS’38 JO9-2JM    JVC Cuijk JO9-1   0 -11 

VIOS’38 JO11-2JM    SJO Vianen V. HBV JO11-1   4 - 1 

VIOS’38 JO13-1JM    Boekel sport JO13-2JM   0 - 5 

VIOS’38/Toxandria JO15-1   Constantia/Menos JO15-2   1 - 0 

Gassel JO16-1    Toxandria/VIOS’38 JO16-1   3 - 2 

ST SES/Juliana Mill MO17-2   Toxandria/VIOS’38 MO17-1   1 - 5 

VIOS’38/Toxandria JO17-1   Excelent/SVS/WBB JO17-1   4 - 4 

VIOS’38/Toxandria JO19-1   Handel JO19-JM   1 - 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 5 MAART aanwezig aanvang 

EGS’20 JO15-3JM    VIOS’38/Toxandria JO15-1 14.00 uur 15.15 uur 
In Escharen    rijden:.Ayoub en Maykel 

Toxandria/VIOS’38 JO16-1   Handel JO16-1JM 13.00 uur 14.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Vitesse’08  JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-1 14.00 uur 15.00 uur 
In Gennep    rijden:. Vigo, Niek, Jop en Jesse de H. 
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