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Di. 24-08-21  
vr  27-08-21 “Doortrappen” SWOGB/Gem. Boxmeer ‘KBO’ 
do 02-09-21 Kienen ‘KBO’  
vr 03-09-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
vr 10-09-21 Midgetgolf ‘KBO’ 
Za 11-09-21 Ziekendag ‘Zonnebloem’ 
ma 13-09-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
wo 15-09-21 Samen koken/eten ‘KBO’ 
vr  17-09-21 “Doortrappen” SWOGB/Gem. Boxmeer ‘KBO’ 
vr 24-09-21 OPEN DAG ‘KBO’ 
vr 24-09-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
ma 27-09-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
do 07-10-21 Kienen ‘KBO’ 
vr  08-10-21 Soepmiddag o.l.v. Sociom ‘KBO’ 
ma 11-10-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
wo 20-10-21 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Do 21-10-21 Spellenmiddag ‘Zonnebloem’ 
vr  22-10-21 Algemene Leden Verg. ‘KBO’ 
ma 25-10-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
zo 31-10-21 Hobbybeurs ‘KBO’  
do 04-11-21 Kienen ‘KBO’ 
ma 08-11-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
vr 12-11-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
wo 17-11-21 Samen koken/eten ‘KBO’ 
ma 22-11-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
do 02-12-21 Kienen ‘KBO’  
ma 13-12-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
Vr 17-12-21 Kerstviering ‘Zonnebloem’ 
ma 19-12-21 Kerststukjes maken ‘KBO’ 
ma 19-12-21 Kerstviering ‘KBO’  
ma 27-12-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
vr 28-01-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
vr 25-03-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
vr 10-06-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
vr 02-09-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
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Zaterdag 28 augustus 19.00 uur H. Mis  

(22e Zondag door het jaar) 

Alle overledenen v.d. Parochie; Mia v.d. Laar-v.d. Elzen, haar vader en 

zus Gemma; ouders v.d. Laar-Verheijen en zoon Cor (dat de 

behandeling goed aanslaat) 

Acoliet 

T. Hendriks 
 
Zaterdag 4 september 19.00 uur H. Mis  

(23e Zondag door het jaar) 

Gebr. v. Dommelen en overl. fam.; Harrie Janssen, Dina Wientjes en 

overl. kinderen 
 
Zaterdag 11 september 19.00 uur H. Mis  

(24e Zondag door het jaar) 

Erfjrgt. Piet v. Lanen en Lina v. Lanen-Lange; fam. Fransen-Gabriel; 

mndged. Riek Linssen; overl. gasten v.d. Zonnebloem 
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Lieve inwoners van Beugen, 
 
 

De ‘huiskamer’ is een feit.   
We gaan beginnen. 
We starten op dinsdag 21 september van 9.30 tot 11.30 uur. 
Fijn dat er zich al vrijwilligers hebben aangemeld om  
gastheer / gastvrouw te zijn. 
 
De ‘huiskamer’ is bedoeld voor alle inwoners die behoefte hebben aan 
gezelligheid en sociaal contact, ongeacht de leeftijd. 
Dit alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee. 
 
Dit is natuurlijk erg spannend, ook voor ons, maar we hebben er erg 
veel zin in. We kunnen van de  ‘huiskamer’ alleen maar een succes 
maken samen met jullie, inwoners van Beugen. 
We zijn erg dankbaar dat we een mooie locatie hebben gevonden in 
MFC ’t Kruispunt.  
 
Lijkt het je fijn om te komen maar is het lastig de eerste stap te zetten? 
Wij komen je graag halen. 
 
De ‘huiskamer’ is geopend: 
   elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur èn 
  donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
Je bent van harte welkom!! De koffie en thee en een heerlijke 
‘feestelijke’ traktatie staan voor je klaar. 
 
Heb je vragen, bel: 
 
Carla Hermans, 0485 - 36 2050 of 06 – 208 435 48 
Reggy Janssen,  0485 – 36 1361 of 06 – 136 264 48 
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Monumentale lindeboom 321 jaar oud 
 

Er is één Hollandse linde (Tilia x europaea) te vinden in Beugen. Dat de boom 

bijzonder is valt op in het register van monumentale bomen dat je op 

internet kunt vinden. Uit onder meer de inventarisatie van de Bomenstichting 

blijkt dat er in Nederland ca. 50 lindebomen staan met een grote stamom-

vang die dateren uit de 17e of 18e eeuw; een enkele is wellicht 16e-eeuws. 

 

Foto 1987, bron BHIC 

 
Op het Kerkplein in Beugen staat bij de familie de Graaf-Ardts zo’n oude 
Hollandse linde voor het erf aan de straat. Deze linde staat voor de boerderij 
het Vrijthof die al vele eeuwen in het bezit is van de familie Ardts. De 
monumentale T-boerderij is omstreeks 1650 gebouwd en de boom is als het 
ware vergroeid met de familiegeschiedenis. 
Deze lindeboom in Beugen heeft een stamomtrek, van ongeveer 3,85 meter. 
De hoogte meet ongeveer 14 meter. De boom is aangeplant geweest in 1700 
en is bijgevolg 321 jaar oud. 
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Andere bekende Hollandse lindes in de 
regio staan onder andere in Sambeek 
welke geldt als een van de oudste bo-
men van Nederland (geplant tussen 
1580 en 1623). Ook de dorpen Maas-
hees, Holthees, Oeffelt, Groeningen 
hebben een lindeboom die veelal een 
beeldbepalende plek. 
In 1983 werd de boom zwaar bescha-
digd door een verwoestende windhoos. 
De kruin werd daarbij van de stam ge-
rukt.  Gelukkig heeft de oude boom in 
de jaren daarna weer nieuwe scheuten 
aangemaakt en groeide weer terug tot 
een vitale boom. Zo vitaal dat enkele 
jaren geleden een touw in de boom is 
gespannen, om de kruin niet te laten 
breken.  
 

Dit voorjaar is de linde-
boom fors teruggesnoeid 
omdat er scheuren in de 
stam ontstonden door 
enkele uit de kluiten ge-
wassen takken. Door deze 
ingreep blijft de lindeboom 
ook de komende jaren nog 
altijd een beeldbepalende 
boom op het Beugense 
Kerkplein. 
 
 

 
Op de volgende pagina vind je een afdruk van het krantenartikel dat destijds 
op 6 juni in het Dagblad voor Noordoost Brabant stond.  
 
Bronnen: BHIC, register monumentale bomen, foto’s familie Ardts 
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Evenement ‘Megakermis’ gaat niet door 
 

Na goed overleg met de organisator is besloten dat de Megakermis, 
die van 10 t/m 26 september zou plaatsvinden op het industrieter-
rein Sterckwijck, niet door zal gaan. De haalbaarheid was doorslagge-
vend. 
 
Het was al bekend dat het, gezien de korte beschikbare tijd, veel zou 
vergen voor de initiatiefnemer en de gemeente om voor dit grote eve-
nement tot een vergunning te kunnen komen. Door een combinatie 
van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en onzekerheden omtrent 
de invulling van de kermis, is organisatie niet haalbaar bevonden. 
 
Twijfel rondom kermissen in het land maakte het contracteren van 
grote attracties op zo’n korte termijn onzeker, met als gevolg dat er 
voor een groot deel van de beschikbare tijd geen definitieve indeling 
gemaakt kon worden. Dit bemoeilijkt het verder uitwerken van de vei-
ligheids- en coronamaatregelen. Ook is het hierdoor onzeker of de 
Megakermis de attracties kan bieden die de naam belooft. Wethouder 
Willy Hendriks-van Haren: “We hebben er met elkaar alles aan gedaan 
om het evenement, dat we iedereen zo gunnen, door te kunnen laten 
gaan. We zijn het na goed overleg met elkaar eens dat het grote eve-
nement door de omstandigheden en het tijdsgebrek niet haalbaar is.” 
 
Of het evenement in de toekomst alsnog georganiseerd zal worden, is 
nog onbekend. Geadviseerd is om meer tijd te rekenen voor de organi-
satie en om kritisch te kijken naar een geschikte locatie. 
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HENGELSPORTVERENIGING "DE MAAS" Beugen 
 

Opgericht 8 februari 1933 

Aangesloten sportvisserij Ned- K.v.K.  
secr.: Dorpstraat 45a 5835AG 

 

Op zondag 5 september 2021 organiseren wij, als HSV De 
Maas, een open jeugdwedstrijd aan het Ambtenarengat. 
 
Dit viswater is gelegen aan het Laag Werveld tegenover de Moerbaan. 
Dit zowel voor onze jeugdleden tot en met 14 jaar, als jeugd uit Beugen 
tot en met 14 jaar. 
 
Voor deze wedstrijd dien je je van te voren aan te melden. 
Aanmelden kan  bij Sjaak: 06-11929131 of 

bij Frans: 0485-362036 
Mocht je graag mee willen doen, en beschik je niet over een vishengel, 
laat het dan even weten,dan regelen wij dit voor je. 
 
Verder zijn er leden van onze vereniging aanwezig.om je eventueel te 
helpen en van advies te voorzien. 
 
Aanvang van de wedstrijd is om 10 uur en duurt tot 12.00 uur. 
Aanwezig zijn om 9.30 uur om uit te loten, voor je visplek.  
Er wordt gevist met de vaste hengel met dobber, met een maximale 
lengte van 6,5 meter. 
 
Aas- en visvoer worden door ons verzorgd.  Heb je een maden doosje en 
emmertje, neem dit dan mee. Ook een stoeltje is wel gemakkelijk. 
Na afloop wordt de gevangen vis gewogen en wordt de uitslag bekend 
gemaakt en prijsjes uitgereikt. 
Voor de jeugd zorgen we voor een frisdrankje en voor eventuele ouders 
staat de koffie klaar. 
 
Verder wensen wij jullie een fijne wedstrijd en een goede vangst. 
 
Namens het bestuur 
HSV De Maas Beugen. 
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Meer bewegen voor ouderen 
 
De vakanties zijn weer ten einde, we gaan weer starten met onze 
MBvO-activiteiten. 
Op maandag 6 september gymnastiek, aanvang 9.45 uur in MFC ’t 
Kruispunt te Beugen. 
De gymles is speciaal voor senioren om de vitaliteit te behouden en/of 
te verbeteren. Tijdens de les (met ondersteuning van muziek) worden 
spieren, kracht, behendigheid, lenigheid, oriëntatie aangepakt, maar 
ook de hersenen staan niet stil. Ieder werkt op zijn/haar eigen tempo 
en vermogen, maar er wordt ook samen gewerkt. (Met in achtneming 
van de dan geldende  coronaregels).  
Plezier tijdens de oefeningen zorgt voor een ontspannen inspanning.  
Laat uw conditie soms ook te wensen over? Kom dan eens kijken of dit 
misschien ook iets voor u is. (De eerste 2 lessen zijn vrijblijvend en u 
hoeft geen lid te zijn van de KBO Beugen). 
 
Meer Bewegen voor Ouderen vanaf maandag 6 september van 9.45-
10.30 uur en daarna gezellig samen koffie drinken. 
 
Vriendelijke groeten,  
Antonet Oosterlaken, Sport- en beweegleider senioren 
Tel. 06 22 52 50 86 
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Volksdansgroep de Molenwiekers 
 

Hallo dames,  
Volksdansen zijn we nog niet vergeten. Na een lange rustperiode, 
vanwege corona, mag langzaam aan weer iets meer en gaan we  zacht-
jes aan toch proberen om de voetjes van de vloer te krijgen. Het sei-
zoen is van september 2021 t/m april 2022 in MFC het Kruispunt. 
 
Onze wekelijkse dansavond begint op woensdagavond 1 sept. a. s. van 
18.45 uur tot 19.45 uur. 
Om te beginnen alleen line dance, afwisselend zowel country en ande-
re leuke muziek. 
 
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. Graag tot dan. 
Voor nadere informatie kun je contact op nemen bij een van de leid-
sters: 
Jo Jacobs tel: 0485 361805 of Doortje Graat tel: 0485 362377. 
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Wie o wie heeft ons brood 
van bakkerij de Haas nog niet geprobeerd? 

We zien dat steeds meer klanten ons ook voor 
brood en gebak weten te vinden. 

Geweldig natuurlijk. 
Maar bovenal vinden we het toch ook wel heel 

erg leuk om erbij te verkopen en doet het ons denken aan vroeger. 
Gezellig even buurten met de klant wanneer  

die zijn mikskes komt halen. 
Dan komt dat dorpsgevoel toch weer te boven. 

Omdat we het zo leuk vinden en we met deze tak van onze winkel toch 
wat willen groeien hebben we tot 1 oktober een actie bedacht. 

Namelijk! 
 

Alle broden slechts €1,50 
 

Hoe werkt het? 
Bel, mail of doe uw bestelling in onze brievenbus voor 14.00 uur  

En de dag erop ligt het voor u klaar. 
 

Tel.: 0485 361261  
Mail: info@vanoijenbeugen.nl 

 
 

 
 
 



 

23 



 

24 



 

25 

Hallo dames van de K.V.B 

Dinsdag 7 september is de eerste avond van het nieuwe 

seizoen. We beginnen met een fietstocht van ongeveer 19 

kilometer. 

We starten om 19.00 uur vanaf het kerkplein. 

Groetjes van de ontspanningsgroep 
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Open dag vrijdag 24 september 
Ook niet leden zijn van harte welkom om kennis te maken met deze 
activiteiten  
 
Er zijn deze morgen drie wandelroutes en twee fietsroutes beschikbaar. Deze 
kunt u op eigen initiatief volgen. Starten tussen 9.00 en 10.00 uur vanuit MFC 
het Kruispunt. De wandelroutes hebben de afstand 4, 8 en 12 kilometer.  De 
fietsroutes zijn 23 en 39 kilometer. Bij terugkomst wordt u door KBO Beugen 
een kopje koffie of thee met iets lekkers aangeboden. 
  
Middagprogramma in de grote zaal: 
Demonstraties tussen 14.00 – 16.00 uur – of nog beter: u kunt meedoen  
 

 Meer bewegen voor ouderen      

 Fitness voor senioren  

 Yoga     

 Koersbal 

 Jeu de boules 
 
De precieze tijden van de demonstraties zijn op dit moment nog niet bekend. 
Nader bericht volgt. Natuurlijk is er deze middag voor alle 
deelnemers/belangstellenden een kopje koffie of thee met iets lekkers, u 
aangeboden door KBO Beugen. 

 

Kienen 
 
Donderdag 2 september kunt u weer gezellig komen kienen in MFC het 
Kruispunt. We starten om 14.00 uur. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
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Verslagje fietstocht vrijdag 13 augustus 
 
Vanaf half een vertrokken vanaf het Kerkplein met 
tussenpozen de groepjes van 4 tot 6 deelnemers met een 
door Arnold Brienen en Henk Coenen zorgvuldig uitgezette 
route.  

Door de Maasheggen en via  de Maasbrug 
voerde die de deelnemers naar het 
Pagepark in Gennep waar het voormalige Duitse lijntje 
werd gebruikt om op de Looiseweg te komen. Daarna naar 
Ottersum, waar midden in het dorp de afslag naar het 

grensgebied genomen moest worden. Via de Grensweg werd 
het rustpunt “De Diepen” midden in het gelijknamige 
natuurgebied bereikt. Daar stond voor de deelnemers de 
koffie/thee en heerlijke vla gereed. Omdat de gasten in de 
auto’s een wel erg toeristische route gevolgd hadden waren 
de fietsers al bijna allemaal vertrokken toen zij aankwamen! 

Door de mooie omgeving van Milsbeek, Middelaar en Mook 
werd de tocht voortgezet, waarna de nieuwe fietsbrug over 
de Maas gebruikt werd om in Cuijk terecht te komen.  
Via St Agatha en de Oeffeltse Heide werd 
over het Koeiepaadje koers gezet naar MFC 
Het Kruispunt, waar koffie/thee en een 

worstenbroodje klaar stonden voor iedereen. 
De 12 meegegeven foto’s van objecten onderweg waren 
helaas niet door iedereen gevonden, maar 9 of 8 foto’s had 
iedereen wel gezien. 
 
Al met al een mooi opgezette fietstocht met prachtig weer, dank aan de 
organisatoren. 
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De mantelzorggroepen in Boxmeer, Cuijk 
en Grave gaan weer van start  
 
Waardevol lotgenotencontact 
 
‘Jij zorgt… even voor jezelf.’ Dat is de slogan van de mantelzorggroepen 
die vanaf september weer van start gaan in Boxmeer, Cuijk en Grave. 
Mantelzorgers verlenen zorg aan iemand in hun omgeving. Dit doen zij 
vrijwillig, onbetaald, langdurig en vaak ook intensief. Het kan hen steun 
bieden om mensen te ontmoeten die zich in net zo’n situatie bevinden als 
zij. Door erover te praten en een gezellige ochtend, middag of avond te 
hebben, zorgen zij even voor zichzelf in plaats van voor iemand anders. Zo 
kunnen zij daarna nóg beter zorgen! De mantelzorgroepen worden als 
zeer waardevol, gezellig en nuttig ervaren door deelnemers.  
 
“Je hebt aan een half woord genoeg, omdat je elkaar begrijpt.”  
“Het zijn gezellige bijeenkomsten met veel handige informatie.”  
“Er ontstaan mooie vriendschappen in deze mantelzorggroepen.”  
 
Zomaar wat quotes van mantelzorgers die al aan deze groepen 
deelnemen. Zij zijn gevraagd om wanneer zij mantelzorgers kennen, deze 
ook mee te nemen. En heeft een mantelzorger hulp nodig bij het vinden 
van respijtzorg (iemand die de zorg tijdelijk even overneemt), dan kan 
Centrum Mantelzorg daarbij helpen.  
 

Datum en tijdstip: dinsdag 7 september 2021, 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Driewiek, Jeroenboschstraat 49, Boxmeer. 
 
Kortom: alle mantelzorgers zijn van harte welkom. Kijk voor meer 
informatie, locaties en data op www.mantelzorglvc.nl of mail naar 
mantelzorg@sociom.nl  
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