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Di. 30-11-21 
Do 02-12-21 Kienen ‘KBO’ 
Ma 06-12-21 Verkeerstraining 13.30 tot 15.45 ‘SWOGB’ 
Ma 13-12-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Ma 13-12-21 Verkeerstraining 13.30 tot 15.45 ‘SWOGB’ 
Di 21-12-21 Kerstviering ‘KVB’ 
Ma 27-12-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Di 04-01-22 Nieuwjaarsborrel en kienen 19.30 uur ‘KVB’ 
Wo 05-01-22 Jaarvergadering ‘Het Gilde’ 
Vr 14-01-22 Activiteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Za 15-01-22 Prinsenreceptie in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Za 15-01-22 Teerdag ‘Het Gilde’ 
Zo 16-01-22 Bliksemaktie in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Di 18-01-22 Bloemen-workshop 19.30 uur ‘KVB’ 
Di 18-01-22/25-01-22 Jaarvergadering,  20.00u. ‘AVB’   
Zo 23-01-22 Voorverkoop Pronkzitting In MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 28-01-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Di 01-02-22 Kaarten 20.00 uur ‘KVB’ 
Za 05-02-22 Pronkzitting in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 11-02-22 Pronkzitting in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Za 12-02-22 Pronkzitting in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Di 15-02-22 Excursie naar van Welie Stevensbeek 19.00 uur ‘KVB’ 
Vr 24-02-22 Bezoek Bassisschool, Haartse Hoeve, KBO, Biggenbal, 
Do 24-02-22 Vrolliebal in Het Posthuis ‘De Vêrkeskop’ 
Za 25-02-22 H.Mis, Lichtjesoptocht, Hengst- en Merriebal ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 25-02-22 Bezoek Onze Bouwsteen,Haartse Hoeve, KBO, ‘De Vêrkeskop’ 
  Biggenbal, Installatie. 
Za 26-02-22 H.Mis, Lichtjesoptocht, Hengsten/Merriebal. Posthuis ‘De Vêrkeskop’ 
Zo 27-02-22 Knakworstrennen ‘De Vêrkeskop’ 
Ma 28-02-22 Optocht. Het Posthuis en MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Di 01-03-22 Jeugdmiddag MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 04-03-22 Herringschellen Het Posthuis ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 18-03-22 Pannenkoekdag  
Vr 25-03-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Za 02-04-22 Pepe’s PubQuiz, MFC Het Kruispunt ‘Pepe’s PubQuiz’ 
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Vr 10-06-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Vr 02-09-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Di 01-03-22 Jaarvergadering 20.00 uur ‘KVB’ 
Di 15-03-22 Sjoelen 20.00 uur ‘KVB’ 
Do 31-03-22 Bowlen 19.30 uur ‘KVB’ 
?? ??-03-22 Carola van Benthum ‘AVB’   
Di 19-04-22 Midgetgolven hoogkoor 20.00 uur ‘kVB’ 
?? ??-04-22/?? ??-05-22 Seizoen afsluiting met evt. fietsen ‘AVB’   
Di 10-05-22 Moederdagviering ‘KVB’ 
Za 21-05-22 Toneeluitvoering ‘ToBe’ 
Zo 22-05-22 Toneeluitvoering ‘ToBe’ 
Di 24-05-22 Fietstocht 19.00 uur ‘KVB’ 
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Zondag 5 december 09.00 uur H. Mis (zie mededelingen) 

(2e Zondag van de Advent) 

Nelly en Theo Lamers-Barten en Ceciel; Jos Janssen 

Acoliet 

G. Verberk 

 

Zondag 12 december 09.00 uur H. Mis (zie mededelingen) 

(3e Zondag van de Advent) 

Tien Wientjens en Anna Miggiels; mndged. Riek Linssen; 1e jrgt. Truus 

Graat-Teunissen 

Acoliet 

G. Hendriks 

 

Zondag 19 december 09.00 uur H. Mis (zie mededelingen) 

(4e Zondag van de Advent) 

Pastoor v.d. Steen; Nelly Graat-Gijsbers en overl. fam. 

Acoliet 

T. Hendriks 

 

Vieringen met Kerst (afhankelijk van de dan geldende corona 

maatregelen) 

 

Vrijdag 24 december om 19.00 uur en zaterdag 25 december,  

Eerste Kerstdag om 9.00 uur H. Mis 
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CORONA – MAATREGELEN 

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet opnieuw aanvullende maatregelen 

getroffen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen en terug 

te dringen. 

De maatregel met betrekking tot de sluitingstijden vanaf  5 uur ’s 

middags per 28 november j.l, heeft ook  gevolgen voor de H. 

Eucharistieviering op zaterdagavond om 19.00 uur. 

In overleg is besloten om de viering op zaterdagavond te verplaatsen 

naar zondagmorgen 9.00 uur. 

Dit besluit is van toepassing voor de periode tot en met zondag 19 

december a.s.. 

Op basis van de mogelijk nieuwe  / gewijzigde coronamaatregelen op 

14  december zal het hiervoor genoemde besluit worden verlengd of 

herroepen zodat de vieringen zoals voorheen op zaterdagavond weer 

kunnen worden hervat. 

Via mededelingen na de viering en in de Info zullen wij u op de hoogte 

houden. 

Leden deelparochieraad Beugen. 



 

8 

Adventsactie 2021 
Kippenren voor Safehouse Rijkevoort 
 
Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de Rooms-Katholieke Kerk 
waarbij in de vier weken voor Kerstmis, de adventsperiode, geld wordt 
ingezameld voor mensen in nood. Dit jaar staat de adventsactiecampagne in 
het teken van voedselzekerheid.  
 

De parochie Maria, Moeder van de Kerk steunt dit jaar het project ‘Kippenren 
voor Safehouse Rijkevoort. Zo krijgen 20 vrouwen die uit een 
verslavingskliniek komen de zorg over een kippenren. Zij wonen in het 
voormalig klooster van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Rijkevoort en krijgen 
professionele begeleiding om een nieuw leven op te bouwen. Het verbreken 

van een verslaving is 
bijzonder moeilijk. 
Daarom is de 
ondersteuning van 
geliefden maar ook van 
dieren belangrijk. Het 
project kippenren wil 
ervoor zorgen dat de 
vrouwen zorg dragen 
voor de kippen. Dit 
draagt bij aan het 
nemen van dagelijkse 
verantwoordelijkheden, 

het kalmeert gedachten en kan de emotionele staat verbeteren, wat enorm 
belangrijk is voor het herstelproces.  
 

Draagt u de Adventsactie 2021 een warm hart toe? Dan kunt u uw gift voor 
het project kippenren voor Safe house Rijkevoort overmaken op:  
NL65RABO 0155 9485 98  ten name van RK Parochie Maria Moeder van de 
Kerk onder vermelding van Adventsactie 2021.  
U kunt uw gift ook deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze 
kerken te Sint Anthonis, Beugen, Oeffelt, Oploo, Overloon, Wanroij en 
Westerbeek.  
De Adventsactie loopt van 28 november tot en met 24 december 2021.  
 

Namens de vrouwen van Safehouse Rijkevoort alvast hartelijk dank voor uw 
gift.  
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Lieve Zonnebloemgasten 

Zoals jullie al in de agenda van de info konden lezen, 
stond er op 17 december de kerstviering van de Zonne-
bloem gepland. 
 
Er zou voor u die middag een mooi programma georganiseerd worden. 
Door de hoge coronabesmettingen, heeft het bestuur helaas moeten 
besluiten om de kerstviering niet door te laten gaan. 
 
Wel komt uw vaste gastenbezoeker/ster voor Kerstmis bij u met een 
kerstattentie. 
 
Hartelijke groeten en blijf gezond. 
Jeanne Eijnthoven. 
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Jaarbijdrage De Info 2021 
 

Bij de vorige Info zat een brief met een verzoek voor de vrijwillige 
jaarbijdrage.  
Voor het geval u de jaarbijdrage nog niet heeft gegeven en u dit wel had 
willen doen, geven wij u onderstaand nogmaals de betaalmogelijkheden: 
 

Er zijn drie manieren waarop u uw bijdrage aan ons kunt geven.  
1. Bij de vorige Info zat een envelop. Hierin kunt u uw bijdrage stoppen 

en de envelop dicht plakken. Heeft u de envelop niet meer dan kunt 
en een willekeurige envelop van uzelf nemen en daar “Jaarbijdrage 
De Info” op schrijven. Schrijf desgewenst ook uw naam/adres als 
afzender op de envelop. De envelop kunt u bij MFC Het Kruispunt 
buiten in de brievenbus doen. Ook kunt u de envelop bij MFC Het 
Kruispunt binnen in de daarvoor bestemde bus stoppen. Vraag 
hiernaar bij de aanwezige beheerder of vrijwilliger.  

2. U kunt uw bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer  
NL93 RABO 0107 1907 53 t.n.v. Stichting Dorpsblad Info Beugen. 
Betaalkenmerk: Jaarbijdrage 2021 De Info 

3. U kunt met uw smartphone de onderstaande QR-code scannen 
waarna u via de eigen bank app op de telefoon de betaling doet. Het 
bedrag kunt u desgewenst aanpassen. 

 

Graag willen wij alvast iedereen heel hartelijk danken voor een jaarbijdrage 
aan ons Dorpsblad.  
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Beste inwoners van Beugen, 

Zoals eerder met u gecommuniceerd, zijn we op basisschool Onze Bouwsteen hard 
aan het werk om ons schoolplein groener te maken.  
 
Het traditionele schoolplein, zoals die van Onze Bouwsteen draagt, door de grote 
hoeveelheid verharding, bij aan het hitte-eiland effect. Met als gevolg dat kinderen 
tijdens het buiten spelen veel warmte ervaren, er is weinig beschutting. Het gebouw 
ligt de gehele dag in de zon. Het huidige plein bevat bijna geen groen, er staan 6 
bomen en de rest van het plein is bestraat. De speeltoestellen die aanwezig zijn 
bieden weinig uitdaging. De voorkant van de school is groener aangelegd. Dit 
is echter voor spelende kinderen niet toegankelijk. Het speelgedeelte van Kids Okay 
voor kinderen van 0-4 jaar bevat ook bijna geen groen. Er is ook sprake van 
regenwateroverlast op het schoolplein en rondom het gebouw. We vinden het 
belangrijk dat we met z'n allen buiten kunnen blijven spelen op een fijn speelplein met 
veel groen. Daarom hebben we een plan gemaakt dat we voor 1 december in gaan 
leveren bij de gemeente. We zamelen zelf via allerlei manieren geld in voor het 
schoolplein. Door het plan naar de gemeente te sturen, maken we kans op een 
subsidie. 
 
Bij de start van het proces wat we de afgelopen tijd doorlopen hebben, is er een 
projectteam samengesteld. Het projectteam heeft geparticipeerd in het gehele proces 
rondom het groene schoolplein. Daarnaast hebben we samenwerking gezocht met 
verschillende partijen om het gehele proces verder vorm te geven. Kids Okay, IVN, 
ouders, leerlingen, de dorpsraad, MH Hoveniers en Hoveniersbedrijf Miggiels Van 
Amstel. 
De komende tijd zullen er verschillende acties plaats gaan vinden om extra geld te 
genereren voor het plein. We brengen u tijdig op de hoogte van deze acties en we 
hopen dat de bewoners uit het dorp ook hun steentje bij willen dragen!  
 
Op de volgende pagina delen we het ontwerp. We houden u op de hoogte van de 
verdere vorderingen. 

Alvast bedankt! 
Team Onze Bouwsteen 
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Hulp in de huishouding gevraagd 

voor min 4 uur per week. 

06-22494382 
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Reserveer uw kerstbuffet bij La Marmotte 

Graag brengen wij u op de hoogte van ons Kerstbuffet 2021. Een 

heerlijk buffet waarbij u zelf per gezelschap drie hoofdgerechten kunt 

kiezen. Wij leveren het buffet inclusief borden en bestek. En na afloop 

komen wij de afwas weer halen. 

Het Kerstbuffet kan voor 24, 25 of 26 december gereserveerd worden. 

Reserveren kan door te bellen naar  06 16 83 02 96 of te mailen naar 

info@lamarmotteoploo.nl. Daarbij hanteren wij het principe wie als 

eerst komt, heeft de eerste keus in gewenste datum en tijd.  

Wij hopen van harte ook bij u dit jaar een heerlijk kerstbuffet te mogen 

verzorgen! 

Team La Marmotte  
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Naast ons vaste assortiment brood en banket hebben we nog een 
lekker lijstje voor de komende week. 

 
Worstenbroodjes 10 stuks € 12,95 

Roomboter banketstaaf €5,25 
Roomboter banketletter €10,95 
Gevulde speculaas 250 gr. €5,25 

Taai taai 4 st. €3,25 
Chocolade pepernoten 325 gr. €2,95 

Speculaas kruimelvlaai 6 p. €8,95 
Karamel notenslof €7,99 

Krentenplas met kaneel €3,25/€4,25 
Appelflap 4 st. €5,50 

Appeltaart €15,00 
 

Bel en bestel of kom gezellig langs in onze winkel. 
 

Onze brood en banket bestellijst kunt u vinden op onze website. 
www.vanoijenbeugen.nl 

 
Voor 14.00 uur besteld is de dag er op vers in huis. 

Onze worstenbroodjes worden dagelijks  
 vers in huis gebakken. 
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Gelukkig mogen we volgens de nieuwe regels 
voor afhaal gewoon geopend blijven tot 20.00 uur. 

 
Ga niet zelf met potten en pannen staan klooien, 

haal een lekkere schotel bij van Oijen 
 

Duitse schnitzel schotels 
Wiener / champignonsaus / jagersaus 

boeren / hawai / holsteiner 
 

Overige schotels 
shoarma / kipsaté / beenham / veggieburger 

 
Burger schotels 100 % rundvlees 

Classic / cheese / cheese & spekjes  
holsteiner / boeren / spicy 

 
Chickenburger schotels 

Crispy chicken / spicy crispy chicken / pulled chicken 
 

Maaltijdsalades 
Carpaccio / crispy chicken strips 

 
Alles eenvoudig te bestellen via onze website, telefonisch of gewoon        

bij ons in de winkel. 
www.vanoijenbeugen.nl    -    Tel.: 0485 361261 
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Hallo dames van de K.V.B 

Zoals jullie wel begrijpen zijn er voorlopig geen activiteiten 

van de K.V.B. 

Wanneer we weer mogen krijgen jullie zo snel mogelijk 

bericht hierover. 

Jammer, maar gezondheid voorop. 

Groetjes   Het Bestuur 
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Beste dorpsgenoten, 

Er gaat weer eens iets leuks gebeuren in Beugen in de laatste weken 

van het jaar!  

Sommigen van jullie hebben wellicht eind vorig jaar in onze buurt al 

wat gezien, rond Kerst verrezen bij verschillende buurtgenoten van 

Bakerstreet (Bakkerskamp, Kromlandt, Kerkenveld, Pottenvonder) 

verlichtte kerststalletjes in de tuin. Mooi en sfeervol in deze donkere 

dagen. Het was een voorzichtige opstap naar een iets grotere aanpak; 

dit jaar komt er een kerststalletjesroute voor alle dorpsgenoten! 

Op 22 december geven wij het startsein, en vanaf dan kan iedereen de 

stalletjes bekijken. Voor de kinderen is een leuke speurtocht uitgezet, 

waarbij uiteraard een prijsje te winnen is. 

Tot na nieuwjaar zullen de stalletjes blijven staan en is er de 

mogelijkheid om de speurtocht te volgen, dus ook tijdens de 

kerstdagen is het nog een leuke gelegenheid om een rondje door 

Bakerstreet te lopen. 

 

In de info van week 50 volgt meer informatie, 

dus houdt dat in de gaten!                                                                 
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UITSLAGEN 18, 20, 27 en 29 NOVEMBER 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  Wittenhorst JO19-2   1 - 2 

VIOS’38 JO7-1    De Zwaluw JO7-1   2 - 0 

V.V. Achates JO9-2    VIOS’38 JO9-2 10 - 1 

DSV JO11-2    VIOS’38 JO11-2   5 - 2 

VIOS’38 JO13-1    Volharding/Sambeek JO13-3   8 - 0 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  SJO Vianen V. HBV MO17-1   7 - 0 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  Ysselsteyn JO15-1   0 -20 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  FC Uden JO15-2   6 - 2 

Toxandria/VIOS’38 JO17-2  Astrantia/Milsbeek JO17-1   2 - 2 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  Leunen JO19-1   3 - 6 

VIOS’38 JO7-1    SIOL JO7-4   1 - 1 

Vitesse’08 JO8-3    VIOS’38 JO8-1   3 - 4 

VIOS’38 JO11-2    Vitesse’08 JO11-2   4 - 1 

SV TOP JO15-3    Toxandria/VIOS’38 JO15-1 10 - 5 

SVS/Exellent/Westerb. B. JO15-1  Toxandria/VIOS’38 JO15-2 13 - 1 

SVS/Exellent/Westerb. B. JO17-2  VIOS’38/Toxandria JO17-2   5 - 1 

ST Volharding/Sambeek JO17-2  Toxandria/VIOS’38 JO17-1   2 - 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ONDER VOORBEHOUD: PROGRAMMA ZATERDAG 4 DEC aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO7-1    Vitesse’08 JO7-3 08.30 uur 09.15 uur 
In Vianen    rijden:.2 leiders 

VIOS’38 JO8-1JM    Volharding JO8-2 09.00 uur 09.30 uur 

VIOS’38 JO9-2JM    VCA JO9-1 09.30 uur 10.00 uur 

Constantia JO11-2JM   VIOS’38 JO11-2JM 10.30 uur 11.15 uur 
    rijden: Daan, Jesse P. en Daan 

VIOS’38 JO13-1JM    EGS’20 JO13-4JM 10.45 uur 11.30 uur 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  SV Venray JO15-4 12.30 uur 13.30 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  EGS’20 JO15-3JM 13.15 uur 14.00 uur 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  Boekel Sport MO17-1 12.15 uur 13.00 uur 

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

Toxandria/VIOS’38 JO17-2  Gemert JO17-4 14.15 uur 15.00 uur 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  Excellent/SVS WBB JO19-1 14.00 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:. per fiets 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ONDER VOORBEHOUD: PROGRAMMA ZATERDAG 11 DEC aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO7-1    SJO Vianenn V. HBV JO7-1 08.30 uur 09.00 uur 

VIOS’38 JO8-1JM    SV Milsbeek JO8-1JM 09.00 uur 09.30 uur 

JVC Cuijk JO9-1    VIOS’38 JO9-2JM 08.00 uur 08.45 uur 
    rijden:. 2 leiders  

SJO Vianen V. HBV JO11-1   VIOS’38 JO11-2 09.00 uur 09.45 uur 
In Vianen    rijden:. Raf, Bradley en Jesse N.  

VIOS’38 JO13-1JM    DSVJO13-2JM 11.45 uur 11.30 uur 

Vitesse’08. JO15-3JM   Toxandria/VIOS’38 JO15-1 12.30 uur 13.30 uur 
    rijden: 1 leider en Luuk 

Merselo JO15-1JM    Toxandria/VIOS’38 JO15-2 12.00 uur 13.15 uur 
    rijden: 1 leider, Ole en Sil 

SSS’18 MO17-1    VIOS’38/Toxandria MO17-1 12.30 uur 13.30 uur 
    rijden:  

SV Venray JO19-4    Toxandria/VIOS’38 JO19-1 13.15 uur 14.30 uur 
    rijden: 1 leider en Geert 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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