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Di. 07-09-21  
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’ 
 

 Gratis af te halen KIPPENHOK afm. 1.20 x 1.20 x 1.20, met raampje,      
zitstok en leghok. Zonder eieren! 
 
 Fam. Vens, Dorpsstraat 15, Beugen. 
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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; uit dankbaarheid 

Acoliet 

G. Hendriks 

 

Zaterdag 18 september 19.00 uur H. Mis  

(25e Zondag door het jaar) 

Erfjrgt. Jan v.d. Munkhof en Johanna v.d. Munkhof-Ewals: Jos v.d. 

Mond en Helma Litjens 

Acoliet 

W. Verdijck 

 

Zaterdag 25 september 19.00 uur H. Mis  

(26e Zondag door het jaar) 

Alle overledenen v.d. parochie 

Acoliet 

W. Schaminee 
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                     20 September 1961  /  20 September  2021 

Liefde is voor twee mensen die zielsveel van elkaar houden. Twee 

mensen met een gouden hart, liefde met passie en smart, ze hebben 

alles voor elkaar over. Met pieken en dalen, zijn ze nog steeds bij 

elkaar.  Ja al 60 jaar… zijn ze een prachtig paar. 

Het Diamantenpaar 

Ons Nieuw adres. 
Koos en Hanna Willems – Meijer 
Cantheelen 6  68 
5431  MC  Cuijk 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste mensen,   
 
De Nationale Ziekendag / Zonnebloemdag,  de tweede 
zondag van september, is een initiatief van de Zonne-
bloem, dat tijdens het 25 jarig jubileum van de vereni-
ging,  in 1974 is gestart. 
 
Het doel was om Nederlanders bewust te maken van de zieken en 
kwetsbaren in hun eigen omgeving 
 
Hier in Beugen hebben we al jarenlang de goede traditie om die dag te 
vieren met een H. Mis en daarna koffie met vlaai in Het Kruispunt. 
De eucharistieviering  wordt gehouden op zaterdag 11 september om 
19.00 uur. 
 
Anneke Miggiels verzorgt de zang tijdens de viering. 
 
U bent van harte welkom! 
Het bestuur. 
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Lotenverkoop 2021 Zonnebloem afdeling Beugen 
 
In het kader van de Nationale Zonnebloem Loterij zullen 
o.a. vrijwilligers van de afdeling Beugen loten gaan ver-
kopen in de periode van  
 
                      26 september t/m 7 oktober 2021 
 
Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem tal van activiteiten, zo-
als dagtochten, gezellige middagen en diverse aangepaste vakanties 
waar jaarlijks heel veel zieken en gehandicapten van genieten. 
Door de nieuwe interne financiering mogen wij als afdeling met ingang 
van dit jaar € 1,50 per lot (twv € 2,00) zelf houden.  
Zo steunt u direct de Beugense gasten van de Zonnebloem!   
 
De trekking van de Nationale Zonnebloem Loterij 2021 wordt op 
maandag 8 november verricht. 
De uitslag wordt bekend gemaakt via het Boxmeers Weekblad en de 
INFO. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun! 
Zonnebloem, afdeling Beugen 
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Op woensdag 1 september start het nieuwe 
seizoen van dames sportclub Keep Fit. Annie 
van Diessen uit Sint Anthonis verzorgt net als 
voorgaande jaren op een enthousiaste en ge-
dreven wijze een intensieve sportles, waarbij 
o.a. gebruik wordt gemaakt van steps, afgewis-
seld met BBB oefeningen (Buik, Billen, Benen) 
en sport- en spel ingezet wordt. Dit alles op moderne muziek. 
 
De lessen worden iedere woensdagavond gegeven van 19.30-20.30 uur 
in de Slaterthal in Beugen. Het seizoen loopt tot en met mei. Een step 
en overige materialen worden beschikbaar gesteld door Keep Fit.  
 
Lijkt het jou leuk om ook bij Keep Fit te komen sporten? Je kan 3 lessen 
vrijblijvend mee doen! Aarzel dus niet en stuur een mail naar  
keepfit.beugen@gmail.com of neem telefonisch contact op met Moni-
que van Ooijen (06) 11 47 94 26 of Inge Bindels (06) 24 14 39 99. 
 
Uiteraard houden wij rekening met de geldende coronavoorschriften. 
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Na 1½ jaar corona gaan we dit jaar  een gezamenlijke collecte houden.  
De collecteweek vindt plaats van 27 september t/m 2 oktober. 
In Beugen zullen de collectanten op dinsdag 28 september vanaf 18.00 uur 
het ingevulde formulier en envelop van de Goede Doelen bij u komen opha-
len. 
 
Voor onderstaande 12 organisaties wordt gecollecteerd: 

 E.H.B.O. Beugen 

 Nierstichting Nederland 

 Prins Bernhard Cultuur Fonds (Anjeractie) 

 Nederlandse Brandwonden Stichting  

 KWF  Kankerbestrijding 

 Longfonds 

 Nederlandse Hartstichting 

 Stichting Alzheimer Nederland 

 Stichting Reumafonds Nederland  

 Epilepsiefonds 

 Hersenstichting 

 Diabetesfonds  
 
We attenderen u er wel op dat de plaatselijke verenigingen met hun acties 
aan uw deur blijven komen. 
 
In week 38 zal het invulformulier + envelop  in de info bijgevoegd worden.  
 
Wij hopen dat na 1½ jaar niet gecollecteerd te hebben, deze actie dit jaar een 
succes wordt en bedenk dat alle goede doelen uw steun hard nodig hebben.  
 
Namens de werkgroep “Samen Sterk voor Goede Doelen”. 
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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 ‘hui skamer’ 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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Als mantelzorger toe aan een adempauze? 

 
Centrum  Mantelzorg Land van Cuijk organiseert in samenwerking met het 
Dominicanenklooster Huissen een fantastisch inspiratieweekend van 22-24 
oktober 2021 voor mantelzorgers uit het Land van Cuijk. In 2020 moesten we 
dit weekend i.v.m. corona helaas annuleren en we hopen van harte dat het 
dit jaar wel door kan gaan. 
 
Door regelmatig toch een adempauze te hebben, is het mogelijk om de zorg 
(langer) vol te kunnen houden. Ervaringsdeskundige begeleiders en een gast-
vrouw van het klooster bieden een gevarieerd programma aan met ruimte 
voor twee verschillende workshops. Een workshop met ‘dans en beweging’ 
de ander is een workshop ‘werken met klankschalen’. Als mantelzorger is het 
fijn om af en toe uit de dagelijkse zorg voor een naaste te stappen en tijd 
voor jezelf te nemen. Even te ontlasten, de verantwoordelijkheid los te laten 
en weer op te laden. Het dagelijkse patroon wordt doorbroken, het is fijn om 
op adem te komen. Daar helpt een weekendje weg heel goed bij.  
Het betreft een weekend inclusief maaltijden, activiteiten en het verblijf.  
Voor het weekend wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 75,- exclusief 
reiskosten.  
 
Het klooster ligt in nationaal landschap De Gelderse Poort. Ze heeft een 
prachtige en ruime tuin, omringd door een kloostermuur. In de kloosterkeu-
ken worden dagelijks verse, smakelijke vegetarische maaltijden ambachtelijk 
voor de gasten en voor de bewoners van het klooster bereid.  
Dit weekend wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van het 
Dominicanenklooster. Er kunnen achttien personen deelnemen en er zijn nog 
een paar plaatsen vrij.  
We houden rekening met de dan geldende richtlijnen rondom corona. Na 
inschrijving wordt er contact opgenomen voor een intakegesprek. Als je die-
gene voor wie je zorgt niet alleen achter kunt laten, dan zoeken we naar mo-
gelijkheden die het beste aansluiten bij jullie situatie. De Parel in Sint Antho-
nis, een logeerhuis voor zorgvragers uit het Land van Cuijk, zal dit weekend 
speciaal open zijn om mensen op te vangen. 
 
Voor meer informatie en aanmelding (tot 15 september), kun je terecht bij 
Centrum Mantelzorg  Land van Cuijk. Telefoon: 0485-700500 of e-mail: 
mantelzorg@sociom.nl . 
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Resultaat enquête Dorpsstraat Molenstraat 
 
Enige tijd geleden zijn de bewoners van de Dorpsstraat en de Molenstraat 

uitgenodigd om een enquête in te vullen over herinrichting van beide straten. 

Deze herinrichting is het gevolg van uitgebreide vernieuwing van het 

rioolstelsel om wateroverlast zoals in 2016 te voorkomen.  

De resultaten van deze vragenlijst zijn door de werkgroep verwerkt tot een 

advies en aangeboden aan de gemeente. Dit document is te raadplegen via 

de documenten van de dorpsraad op de website www.beugen.info. Met deze 

link kun je het document ook rechtstreeks openen: 

https://tinyurl.com/8jdz3h5u 

De gemeente gaat nu aan de slag met de planvorming, waarbij de werkgroep 

op de hoogte gehouden zal worden.  

Uit de ingezonden reacties blijkt dat de verkeersveiligheid voor de 

aanwonenden een punt van zorg is. Er wordt in beide straten te hard 

gereden, ondanks de huidige maatregelen. We hopen dan ook dat deze 

situatie na de herinrichting verbetert.  

Via deze weg doen we ook een beroep op u als dorpsbewoner: matig a.u.b. 

uw snelheid voor de veiligheid van onze bewoners, vooral voor de 

schoolgaande kinderen! Kinderen zijn onvoorspelbaar en kunnen zo de weg 

opkomen. Senioren voelen zich kwetsbaar als er auto’s passeren. Bijkomend 

voordeel van langzamer rijden: zo zie je gelijk meer van ons mooie dorpje! 

 

Met vriendelijke groet,  
Giel Ermers 
Dorpsraad Beugen 
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Back to school kamp 2021 
 
In het weekend van 3 en 4 september was het weer zover: Het Back-to-
school-kamp van het jeugdhuis in Beugen. Nadat ik vele jaren de 
zomervakantie altijd hiermee afgesloten heb, is het dit jaar dan echt voor mij 
de laatste keer geweest. 
 

 
 
Na weken van voorpret en overleggen, verzamelden we op vrijdagochtend bij 

het jeugdhuis. Iedereen ging eerst zijn tent opzetten. Nadat we dat gedaan 

hadden, gingen we op het grote springkussen van Fun Pro. Voor wie dat 

wilde, kon ook gaan tekenen. Rond 13.00 uur gingen we een broodje knak 

eten. Om ongeveer 14.00 uur begon de dikke bandenrace. Die ging als volgt: 

eerst begon je in banden te springen, daarna pakte je een fiets en ging je 

over een evenwichtsbalk. Vervolgens moest je door blikjes heen fietsen en  



 

21 

als je dan een blikje om stootte, dan kreeg je vijf seconden straftijd. Daarna 
moest je een scherpe bocht nemen en werd je natgespoten. Daarna moest je 
zigzaggend door de banden heen. Na het zigzaggen moest je over de wipwap 
heen fietsen en dan kon je de bel luiden bij de finish. Dat was superleuk om 
te doen! 
 
Even later was er een 
race op de stormbaan 
van Fun Pro. Dat was 
heel leuk en spannend 
tegelijk! Uiteindelijk 
was het etenstijd en 
gingen we de lekkere 
frietjes van Franny’s 
eten. Na het eten 
gingen we 
paashazenjacht doen. 
Superleuk was dat om 
weer een keer te doen.  
 

De laatste activiteit was “silent 
disco”. Lekker muziek 
luisteren, zingen en dansen 
natuurlijk! ’s Avonds nog 
gezellig bij het kampvuur 
gezeten en toen samen met 
enkele vriendinnen de tent in 
om te gaan “slapen”… 
We werden om 08.00 uur 
wakker gemaakt met een bel; 
tijd voor ontbijt. Na het ontbijt 
hebben we nog samen 

gevoetbald op het panna-veld. Om 10.00 uur was het kamp afgelopen en 
kwamen de ouders om de tenten op te ruimen en iedereen weer op te halen.  
 
Eindconclusie: het was een superleuk zomerkamp! 
 
Groetjes, Daniëlle Visscher. 
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Wij zijn op zoek naar jou! 
 
In de gemeente Boxmeer gaan we aan de slag 
met het opzetten van voorzorgcirkels. Cirkels die 
bestaan uit senioren die met elkaar verbonden 
zijn in hun buurt en elkaar helpen met prakti-
sche hulp of gezelschap zodat we langer zelf-
standig kunnen blijven wonen.  
 
Vind jij het leuk om samen met ons senioren te informeren en inspire-
ren? We zijn op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning willen bieden 
bij het opzetten van deze voorzorgcirkels. Het organiseren van bewo-
nersbijeenkomsten en begeleiden van deelnemers in de cirkels zijn o.a. 
taken waarbij jullie hulp hard nodig is! 
 
Daarbij vinden we het natuurlijk belangrijk dat je feeling hebt met de 
doelgroep senioren, of dat je wellicht zelf tot deze doelgroep behoort. 
Om je goed voor te bereiden organiseren wij een training en is er altijd 
een sociaal werker aanwezig voor de nodige begeleiding. 
 
Spreekt dit jou aan? Wij gaan graag met je in gesprek. Je kunt je aan-
melden via Dette Koenders: 06-10430039  of mail naar 
dettekoenders@sociom.nl. 
 
Over Sociom 
Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf 
gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente West Maas en 
Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. De sociaal 
werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen waar no-
dig en zijn altijd in de buurt. Zie ook www.sociom.nl. 
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HENGELSPORTVERENIGING 
 

"DE MAAS" Beugen 
 

 
 

Uitslag jeugdwedstrijd 5 september 2021 
 
Het zonnetje scheen al heel aardig op deze zondagmorgen. Om 9.30 werd er 
door de jeugdvissertjes geloot om hun visstek, waarna hun hengeltjes werden 
opgetuigd. Om klokslag 10.00 uur gingen de dobbertjes in het water en werden 
er al snel enige visjes gevangen. Tussendoor werden de vissertjes voorzien van 
fris en/of een lekkere koek. Het zou een spannende wedstrijd worden, daar er 
regelmatig vis werd gevangen. 
 
Ook voor de ouders en 
opa’s en oma’s stond de 
koffie gereed. Na een 
spannende 2 uurtjes 
vissen, werd de balans 
opgemaakt en de prijs-
jes uitgereikt. 
 
 
 
 
 
 
Eenieder had wel menig visje gevangen. 
1e: Femke 820 gram en 32 visjes 
2e: Lotte 743 gram en 29 visjes 
3e: Jordy 612 gram en 19 visjes 
4e: Maud 344 gram en 12 visjes 
5e: Liam 235 gram en 7 visjes 
6e: Dave 219 gram en 6 visjes 
 
Al met al een geslaagde ochtend voor de deelnemende jeugdvissers. 
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Kermis voor afscheid gemeente van  
17 tot en met 21 september in Boxmeer 
 

Vanwege het afscheid van de gemeente Boxmeer is het van vrijdag 17 
tot en met  dinsdag 21 september kermis op het Weijerplein in Box-
meer.  
Wethouder Willy Hendriks- van Haren: “Ondanks de beperkingen die 
er zijn vanwege corona en werkzaamheden aan het park en omgeving, 
wilden we voor het afscheid van onze burgemeester en gemeente iets 
leuks voor de jeugd kunnen bieden. Ook zij nemen afscheid. Al is deze 
kermis kleiner van opzet dan de eerder beoogde megakermis en ook 
kleiner dan de jaarlijkse kermis, we hopen dat we er veel kinderen en 
jongeren een plezier mee doen. Samen met de kermisexploitanten 
wordt gezocht naar mooie en passende attracties”.   
 
Naast de kermis is er ook een feestelijk afscheid op zaterdag 18 sep-
tember van 15.00 tot 19.00 uur op het Raadhuisplein. Daar kunt u zich 
vanaf 1 september voor aanmelden op www.boxmeer.nl/afscheid. Ook 
bezoekt burgemeester Van Soest elk van de 11 dorpen om afscheid te 
nemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAKANTIE, VAKANTIE, VAKANTIE 

6 tot en met 16 september zijn wij gesloten in 

verband met vakantie.  

Vrijdag 17 september staan wij weer vanaf 16.30 

uur voor u klaar. 

Tot ziens,  Frank en  Anny 
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We zijn diep getroffen door het overlijden van  
  

LEO FAASSEN 
  
Sinds 2013 een zeer betrokken lid van onze ledenraad.   
Tot op het laatst stond het leven van Leo in dienst van zijn gezin, me-
demens en maatschappij.  
Wij zullen hem missen, zijn toewijding en de blijmoedigheid waarmee 
hij in het leven stond. 
  
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en naasten. Wij 
wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies en vertrouwen 
erop dat zij kracht kunnen putten uit de vele mooie herinneringen. 
  
Met oprechte deelneming 
Ledenraad, Raad van Commissarissen, Directie en medewerkers 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen 
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PROGRAMMA ZATERDAG 11 SEPTEMBER aanwezig aanvang 

Vitesse’08 JO7-1    VIOS’38 JO7-1 09.15 uur 10.00 uur 
    rijden:.twee leiders 

JVC Cuijk JO8-2    VIOS’38 JO8-1 08.00 uur 08.45 uur 
    rijden:.in overleg 

Elsendorp/Fiducia JO10-1   VIOS’38 JO10-2 09.15 uur 10.00 uur 
In Elsendorp    rijden: twee leiders 

Juliana Mill JO11-2    VIOS’38 JO11-2 10.00 uur 10.45 uur 
    rijden: Daan K, Daan C. en Bradley 

VIOS’38 JO13-1    Vitesse’08 JO13-2 10.45 uur 11.30 uur 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  Constantia JO15-2 12.30 uur 13.30 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  DSV JO15-2 13.15 uur 14.00 uur 

FCV Venlo MO17-1    VIOS’38/Toxandria MO17-1 12.15 uur 13.30 uur 
    rijden: drie leiders 

Astrantia/Milsbeek JO17-1  VIOS’38/Toxandria JO17-2 13.30 uur 14.30 uur 
In Milsbeek    rijden:twee leiders en Mels 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1  Venhorst JO17-1 13.00 uur 14.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Constantia/Menos JO19-1   VIOS’38/Toxandria JO19-1 14.00 uur 15.00 uur 
In Wanroy    rijden: twee leiders 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROGRAMMA ZATERDAG 18 SEPTEMBER aanwezig aanvang 

De Zwaluw JO7-1    VIOS’38 JO7-1 09.00 uur 09.30 uur 
    rijden: twee leiders 

VIOS’38 JO8-1    Constantia JO8-1 09.00 uur 09.30 uur 

VIOS’38 JO10-2    DSV JO10-2 09.30 uur 10.00 uur 

VIOS’38 JO11-2    VianenV./HBV JO11-1 09.30 uur 10.00 uur 

VIOS’38 JO13-1    Excellent/SVS/W.B. JO13-2 10.45 uur 11.30 uur 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  JVC Cuijk JO15-3 12.30 uur 13.30 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  DAW Schaijk JO15-2 13.15 uur 14.00 uur 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  JVC Cuijk/Olympia’18 MO17-1 12.15 uur 13.00 uur 

VIOS’38/Toxandria JO17-2  EGS’20 JO17-2 14.15 uur 15.00 uur 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1  VV Achates JO7-1 13.00 uur 14.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  United/BVV’27/SVOC’01 JO19-1 14.00 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:. per fiets 
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