
 

  
 



 

2 



 

3 

 
 
Di. 14-12-21 
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. 19.00u, ‘KVB’ 
Do 24-02-22 Vrolliebal in Het Posthuis ‘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’ 
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 19 december 09.00 uur H. Mis (zie mededelingen) 

(4e Zondag van de Advent) 

Pastoor v.d. Steen; Nelly Graat-Gijsbers en overl. fam.; 1e jrgt. Martien 

Bardoel; Mieneke Jans-Schaminee 

Acoliet 

T. Hendriks 

 

Zaterdag 25 december 09.00 uur H. Mis (zie mededelingen) 

(Kerstmis) 

Fam. Fransen-Gabriel; Jan Gerrits; Herman Kersten en Mina Groenen 

en overl. kinderen; Piet en Marie v. Boekel-v.d. Kerkhof; Koos en Mien 

Gruntjes-Franssen en zoon Jan; Pieter en Willem Verdijck; Mieneke 

Jans-Schaminee 

Acoliet 

W. Schaminee 

 

Zaterdag 1 januari 2022 09.00 uur H. Mis (zie mededelingen) 

(Kerstmis) 

1e mndged. Mieneke Jans-Schaminee 

 

Viering met Kerst: 

 

Zaterdag 25 december,  

Eerste Kerstdag om 9.00 uur H. Mis 
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CORONA – MAATREGELEN 

Op vrijdag  26 november j.l. 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. Eucharis-
tieviering 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 2 januari  a.s.. 
Voor de exacte aanvangstijden van de vieringen in de maand decem-
ber verwijzen wij u naar de kerkberichten., opgenomen bij dit bericht. 
Via mededelingen na de viering en in de Info zullen wij u op de hoogte 
houden van de aanvangstijden van de vieringen. 
Leden deelparochieraad Beugen. 
 
Mededelingen: 
Eerste Kerstdag is de kerk geopend van 14.00 tot 16.00 uur voor een 
bezoek aan de kerststal.  
Het parochieblad “Binding” kan helaas pas worden bezorgd in week 52 
ten gevolge van vertraging in de aflevering.  
Voor informatie over de kerkdiensten elders verwijzen wij u naar de 
Website: mmvdk.nl 
 
Felicitatie 
Zondag 5 december is door het H. Doopsel opgenomen in de R.K. Paro-
chiegemeenschap, Jill van der Cruijsen, dochter van Marc van der 
Cruijsen en Dian van der Cruijsen-van de Kolk, wonende Hapseweg 3A. 
Hartelijk gefeliciteerd met deze voor jullie mooie gebeurtenis. 
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IN MEMORIAM Mieneke Jans-Schaminée 

Op woensdag 8 december hebben wij in onze parochiekerk afscheid 
genomen van Mieneke Jans – Schaminée. 

Na een bewogen leven heeft Mieneke op 1 december 2021, op hoge 
leeftijd, haar leven uit handen gegeven. Zij is in alle rust thuis gestor-
ven. 
Mieneke werd geboren op 23 april 1931 en woonde op de Haart  8 in 
Beugen. Ze was een zorgzame, sociaalbewogen vrouw voor allen die 
haar dierbaar waren. Zorgen voor anderen was haar levensdoel, wat 
eerst tot uiting kwam in haar studie voor kraamverzorgster. 
Toen ze in 1955 in het huwelijk trad met Bert Jans, nam ze ook zijn 
vader Gerardus Jans en Gerrit Jans op in hun huis en heeft ze beiden 
begeleid en verzorgd tot het moment van sterven. Ook bij problemen 
van naaste familieleden reikte zij, waar mogelijk, de helpende hand om 
samen oplossingen te vinden. Ze stond standvastig aan de zijde van 
haar echtgenoot, ook toen hij als gevolg van een ongeval niet meer op 
het door hen geliefde plekje in Beugen, kon blijven wonen. Ze was een 
buitengewone moeder en oma voor haar kinderen en kleinkinderen. 
Haar gezin was het belangrijkste onderdeel van haar leven en kwam 
voor haar op de eerste plaats. Ze heeft haar hele leven hard gewerkt, 
ook om haar kinderen te laten studeren zodat zij zich in de maat-
schappij konden handhaven en verder ontwikkelen. Ze was zeer be-
trokken bij het wel en wee van haar kleinzoons Vincent en Florent die 
in Frankrijk geboren zijn. Meermalen is ze naar Frankrijk gereisd om 
haar kleinkinderen te zien en ze volgde met veel belangstelling de 
ontwikkelingen van haar kleinzoons . Haar geloof is haar hele leven een 
grote steun geweest met name na het overlijden van haar geliefde 
man. Nu heeft ze eindelijk haar welverdiende rust gevonden. 
Na de viering hebben wij haar lichaam bij haar man Bert  in het graf 
gelegd. 
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Opgericht 1714 

St.Antonius-, St.Sebastianus- 

en H.Sacramentsgilde Beugen 
 

  

 

UITBETALING CERTIFICATEN 
 
In 2008 hebben wij een certificatenactie gehouden om onze nieuwe 
kostuums te kunnen bekostigen. De notaris heeft, ook dit jaar, één 
nummer getrokken.  
 
Dit jaar worden alle certificaten waarvan het nummer eindigt op een 3 
uitbetaald.  
 
Inmiddels zijn de leden, die bij u een certificaat verkocht hebben, bezig 
om de uitgelote certificaten uit te betalen. Het originele certificaat 
moet dan ingeleverd worden.  
Dus mochten ze nog niet langs zijn gekomen, zoek uw certificaat alvast 
op zodat het gereed ligt als onze leden bij u aan de deur komen. 
Dit alles zal gebeuren volgens de dan geldende richtlijnen die gesteld 
zijn door het RIVM en het kabinet. 
 
Volgend jaar is het laatste overgebleven nummer aan de beurt. 
Tegen die tijd zullen de leden dan voor de laatste keer de ronde ma-
ken. 
 
René Zelten,  
Secretaris St. Antonius-, St. Sebastianus- en H. Sacramentsgilde 
 

 
Opgericht 1714 

St.Antonius-, St.Sebastianus- 

en H.Sacramentsgilde Beugen 
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BOEKEN VAN COEN VOOR EEN GOED DOEL – SOVON 

 

Beste Beugenaren, 

Begin dit jaar overleed markant Boxmerenaar Coen van Raaij, voor vele 

Beugenaren ongetwijfeld ook een bekende persoon. Hij had vele inte-

resses maar bovenal was hij een fervent vogelaar, één van de redenen 

waarom hij o.a. wekelijks bij de Vilt kwam.  

 

Coen bezat héél veel boeken, o.a. gerelateerd aan 

vogels, natuur, fietsen, wielrennen, reisverhalen, 

Charles Bukowski, oorlog, etc. Deze boeken bie-

den wij nu ter overname aan.   Graag vragen wij 

daarvoor een geheel vrijwillige financiële bijdra-

ge. De opbrengst zal, in de geest van Coen, be-

stemd zijn voor SOVON, Vereniging van Vogelon-

derzoek Nederland. Hij heeft zich jarenlang voor 

deze vereniging ingezet 

Is uw interesse gewekt en wilt u graag een kijkje 

komen nemen of liever eerst wat meer informa-

tie, stuurt u dan a.u.b. een Whatsapp of SMS 

naar 06-1834 1839. Of neemt u even een kijkje op mijn FaceBook pagi-

na.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw interesse en uiteraard voor uw 

bijdrage voor SOVON.  

Ryanne Brienen / Kerkplein 10  
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Bijna Kerst. 

 
Wij gaan er even van genieten en daardoor is Cafe-
taria Franny GESLOTEN op 24, 25, 26 en 27 decem-
ber.  
Dinsdag 28 december staan wij vanaf 17.00 uur 
weer voor U klaar.  

Vrijdag 31 december OPEN van 16.30-19.00 uur. 
Zaterdag 1 januari 2022 GESLOTEN. 
Zondag 2 januari staan wij weer vanaf 16.30 uur voor U klaar.  
 
Voorlopig blijven de openingstijden van de cafetaria als volgt: 
Dinsdag tot en met donderdag OPEN van 17.00-20.00 uur. 
Vrijdag tot en met zondag:  OPEN van 16.30-20.00 uur. 
 
Tot ziens, fijne Feestdagen en vooral een Gezond 2022.  
Frank en Anny 
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Beste inwoners van Beugen, 
 
Na een ongelooflijk mooi afscheid van de gemeente Boxmeer op vrijdag 17 

en zaterdag 18 september jl. zijn mijn vrouw en ik begonnen aan onze af-

scheidstournee langs de 11 kernen. 

Helaas is dat in verband met nieuwe aangescherpte coronamaatregelen niet 

bij alle kernen gelukt. Ons bezoek aan Beugen was echter de eerste in de rij 

en kon gelukkig wel doorgaan. Dus togen wij op zaterdag 2 oktober om 14.00 

uur naar het Kruispunt voor een gezellige middag. 

Voorzitter Gert-Jan Verdijk van het St. Antonius-, St. Sebastianus- en H. Sa-

cramentsgilde ontving ons hartelijk. Met de gildebroeders en -zusters dron-

ken we gezellig koffie met Beugense koek. Daarna maakten we ons op voor 

een uurtje kruisboogschieten. Een leuke activiteit die ons leerde hoe moeilijk 

het is om maar in de buurt te komen van het midden van de schietschijf. 

Daarop was de gemeente Boxmeer uitgebeeld en de bedoeling was om pre-

cies in de kern Beugen te schieten. De bewondering voor de gildeschutters 

groeide bij ieder schot dat we afvuurden. Na enkele missers en evenzovele 

goede tips van de ervaren schutters ging het ons steeds beter af en uiteinde-

lijk schoten we raak.  
 
De rest van de middag was vooral bedoeld om inwoners van Beugen te ont-

moeten en te spreken. Echt druk was het deze middag niet, maar des te meer 

tijd en aandacht hadden we voor de mensen die wel kwamen. 

Aan het einde van de middag sprak ik nog een dankwoord en memoreerde ik 

een aantal hoogtepunten die wij in de afgelopen 18 jaar deelden met het 

mooie dorp Beugen. 
 
Hartelijk dank aan al degenen die aan onze afscheidsmiddag hebben meege-

werkt en daarbij aanwezig waren. Maar ook degenen die er niet bij konden 

zijn dank ik voor de 18 mooie jaren dat ik uw burgemeester heb mogen zijn. 

We hopen velen van u nog eens te ontmoeten in onze nieuwe levensfase. 

Daarom geen vaarwel, maar graag tot ziens in de nieuwe gemeente Land van 

Cuijk! 
 
Wij wensen u tenslotte sfeervolle kerstdagen en een gelukkig en gezond 

2022. Zorg goed voor elkaar en stay safe! 
 
Karel en Mieke van Soest  



 

15 

P.S. 

Op zondag 3 oktober jl. vond het laatste 

gemeentelijk Koningschieten plaats op het 

Weijerplein in  Boxmeer. Het was mooi dat 

uitgerekend Chris Groothusen van het 

Beugense gilde de laatste gemeentekoning 

werd. 

 

Nogmaals van harte proficiat Chris en gilde 

Beugen!  

 

 

 

 

 
 

WIJ WENSEN IEDEREEN 
 

FIJNE FEESTDAGEN 
 

EN 
 

EEN GELUKKIG, GEZOND EN 
 

(ALS HET WEER MAG) 
 

MUZIKAAL 2022 TOE 
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Bedankt voor de jaarbijdrage aan ons 

dorpsblad De Info  
Het ophalen van de jaarbijdrage voor ons dorpsblad is 
vanwege het succes van vorig jaar herhaald. Door het gebruik van de QR-code en 
de mogelijkheid om een envelop bij Het Kruispunt in de brievenbus te doen 
hebben we weer een mooie opbrengst. 
Via de bank hebben we € 3.073,50 ontvangen van 270 inwoners. In 2020 was dit  
€ 3.052,00 van 236 inwoners. Bij MFC Het Kruispunt hebben we met 63 
ingeleverde enveloppen € 713,55 ontvangen. Vorig jaar waren dat 83 ingeleverde 
enveloppen met een opbrengst van € 1.010,00.  
In totaal is er in 2021 € 3.787,05 opgehaald. Vorig jaar was dat € € 4.062,00. De 
meeste inwoners hebben € 10,00 gegeven maar er waren ook enkele gulle 
gevers die een hoger bedrag hebben bijgedragen. De totale opbrengst is 
weliswaar minder dan vorig jaar maar we zijn er zeker tevreden over. Naast deze 
bijdragen vanuit het dorp hebben we dit jaar € 449,27 ontvangen van Rabo 
Clubsupport. 
We willen graag iedereen die een bijdrage heeft gegeven heel hartelijk 
bedanken.  
 
Stichting Dorpsblad Info Beugen 
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K.B.O. Beugen wenst u 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Fijne Kerstdagen en  

     een liefdevol 2022 
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Bestellijst 

Voor 14.00 besteld dan is het de dag er na vers 
bij ons af te halen. Besteld u eenvoudig 

doormiddel van deze lijst bij ons in te leveren of 
bel uw bestelling door op 0485 36 12 61  

Bestellingen voor 23 en 24 december kunnen ingeleverd worden 
tot 21 december 14.00 uur. 

 
Naam:                                      tel.:                                ophaaldatum: 

Grootbrood € A Kleinbrood  A 
Tarwebrood 2,20  10 witte puntbroodjes 3,40  

Tarvomout brood 2,60  6 witte puntbroodjes 2,10  

Melkbrood  2,49  10 witte bollen 3,25  

Veredeld witbrood 2,35  6 witte bollen 1,95  

Fijn volkoren 2,20  10 tarwe bollen 3,25  

Grof volkoren 2,45  6 tarwe bollen 2,00  

Waldkorn 2,85  10 krenten bollen 4,60  

Dubbel donker zonnebloem 2,75  4 krenten bollen 1,85  

Vikorn  2,85  9 mini krenten bollen 3,75  

Maisbrood  2,75  4 muesli bollen 2,20  

Boeren mais 2,65  6 mais bollen 2,50  

Boerne granen zonnepit 2,65  6 waldkorn bollen 2,50  

Het beste brood (erg lekker) 2,75  Pistolet wit  0,75  

Vloerbrood wit tijger 2,45  Pistolet bruin  0,75  

Vloerbrood wit sesam 2,45  December!!!!!!!   

Vloerbrood wit blank 2,45  10 worstenbroodjes 12,95  

Vloerbrood tarwe tijger 2,45  Worstenbroodje 1,60  

Vloerbrood meergranen 2,75  Chocolade stol  8,99  

Casino wit ( rond / vierkant ) 2,30  Kerststol 800 gr.  7,99  

Krentenbrood half 2,85  Kerststol 800 gr. gesn. 9,50  

Krentenbrood heel 4,45  Kerststol 350 gr. 5,99  

Kandijbrood 400 gr. 2,85  Kerststol krentenbrood 5,99  

Kandijbrood 800 gr. 5,55  Kerststol + noot 1000 gr. 10,50  

Muesli brood 400 gr. 3,75  Mini stolletjes met noot 1,99  

Spelt volkoren zonnepit 3,55  Luxe kerststaaf  6,99  

Koolhydraat arm br. 400 gr. 2,75  Luxe kerstkrans 11,99  

Appeltjesbrood  4,75  Red velvetvlaai 10-12 p.  14,99  

Brabants roggebrood 400 gr. 1,95  Zwitserse roomvlaai 6 p. 8,99  
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Schnittes & slofjes 4 p. € A Limburgse vlaai 10 p. € A 
Mokka schnitte 6,75  Appel  8,99  

Schwarzwalder kirsch schnitte 6,75  Appel kruimel 8,99  

Slagroom schnitte 6,75  Kersen 8,99  

Appelsof met slagroom 7,99  Kersen kruimel 8,99  

Karamel notenslof 7,99  Abrikozen 8,99  

Stoofpeerslof  7,99  Abrikozen kruimel 8,99  

Gebakjes    Roomkruimel 8,99  

Mokka gebakje 2,20  Pruimenvlaai 8,99  

Slagroomhoorntje 2,10  Aardbeien bavarois vlaai  15,00  

Hazelnootschuim gebakje 2,10  Chocolade bananen vlaai 15,00  

Bossche bol 2,20  Christoffel vlaai (kersen) 15,00  

Appelpunt 1,90  Kersen speciaal 15,00  

Appelpunt met slagroom 2,20  Monchou kersenvlaai 16,50  

Aardbeien bavaroise gebakje 2,10  Rijstevlaai met slagroom 13,45  

Chocolade bavaroise gebakje 2,10  Stoofpeer vlaai  13,95  

Slagroomgebakje 2,10  Stroopwafel vlaai  15,00  

Roombroodje  1,40  Vers fruit vlaai wener  16,50  

Gebak klein 6 p.   Yoghurt aardbeien  11,25  

Advocaatvlaai  10,00  Yoghurt bosvruchten 11,25  

Christoffelvlaai 10.00  Zwitserse room vlaai 12,85  

Kersen speciaal 10,00  Hazelnoot schuim vlaai 15,00  

Abrikozen speciaal 10,00  Abrikozen speciaal 15,00  

Rijstevlaai & slagroom 10,00  Kersen speciaal  15,00  

Stoofpeer taartje 7,99  Advocaat vlaai 13,95  

Vers fruit vlaai 11,15  Appel de luxe  15,00  

Yoghurt aardbeien  7,80  Appel citroen 13,95  

Yoghurt bosvruchten 7,80  Kindervlaai 15,00  

Zwitserse room vlaai 10,00  Bienestich kirsch 12,95  

Open abrikozenvlaai 7,25     

Open bosvruchtenvlaai 7,25  Staat er iets wat u wilt   

Open kersenvlaai  7,25  Niet tussen?   

Taart   Vraag het dan even.   

Appeltaart 15,00     

Slagroomtaart 6 pers. rond 12,65  Slagroom op uw vlaai 2,50  

Slagroomtaart 12 pers.  17,50  Ja/nee   

Slagroomtaart 16 personen 23,65  Vlaaien gesneden p.s. 1,00  

Slagroomtaart 25 personen 35,00  Ja/nee   
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Onze openingstijden voor de feestdagen zijn: 
 

Woensdag 22-12: van 10.00 uur tot 20.00 uur. 
Donderdag 23-12: van 10.00 uur tot 20.00 uur. 

Vrijdag 24-12: van 9.00 uur tot 12.00 uur alleen geopend voor het afhalen van uw 
bakkerij bestellingen. 

 
Bestellingen voor 23 & 24 december 

kunt u inleveren tot 21 december 14.00 uur. 
 

25-12 t/m 31-12 zijn wij gesloten 
 

1-1 & 2-1 gewoon geopend van 11.30 uur tot 20.00 uur. 
 

Vanaf het nieuwe jaar worden onze openingstijden: 
Woensdag t/m zondag van 11.30 uur tot 20.00 uur. 

 
Wij wensen jullie allen hele fijne feestdagen  

en een gruwelijk lekker 2022! 
 

We willen al onze klanten heel erg bedanken voor het warme welkom 
 na onze terugkeer op het oude nest. 

Het was voor ons een hectisch, spannend, maar vooral ook leuk jaar. 
Dank voor jullie klandizie en vertrouwen. 

 
John, Daisy, Bas & Lynn van Oijen 

 
 

 
www.vanoijenbeugen.nl    -    Tel.: 0485 361261 
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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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“Als de dagen gaan  lengen, gaan de nachten strengen” 
 
Een mooi en oud gezegde…. 
Een groep dames uit Beugen komt elke week een middag bij elkaar om 
samen te handwerken. 
Voor deze koude dagen hebben zij van alles te koop voor een klein 
prijsje. Mutsen, wanten, sjaals, vesten, truien, sokken……. alles in di-
verse kleuren en maten. 
Met ingang van het nieuwe jaar kun je hiervoor iedere dinsdagmiddag 
terecht in MFC Het Kruispunt, tussen 14 en 16 uur.  
 
De handwerkgroep 
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Oud papier voortaan op maandag  
 
De gemeente heeft flinke veranderingen aangebracht bij het inzamelen van oud 
papier binnen de gemeente. Dit was noodzakelijk omdat geen enkele 
dienstverlener bereid was om zich in te schrijven op basis van de bestaande 
werkwijze en voorwaarden. Het huis-aan-huis ophalen met kraakwagens vervalt 
en overal wordt voortaan gewerkt met containers waar inwoners zelf hun papier 
naar toe moeten brengen. 
 
In Beugen blijft de situatie van zelf het papier brengen gelijk maar vanaf 1 januari 
2022 zal dat niet meer op zaterdag zijn. Vanaf 1 januari kun je op maandagen 
oud papier inleveren. De locatie van de container blijft hetzelfde, op het 
verharde stuk tussen de oude pastorie en kerkplein 15. Je kunt tussen 17.00 en 
20.00 uur het oud papier inleveren. Er zal niet altijd toezicht aanwezig zijn en wij 
vragen iedereen dan ook om dit netjes te laten verlopen. Er wordt voor het 
sluiten van de container wel altijd gekeken of alles netjes is verlopen en of er 
geen rommel rond de container ligt. 
 
Voor de omwonenden: de container wordt op maandag geplaatst en op dinsdag 
weer opgehaald. Vanwege de hoge kosten in het weekend wil het 
transportbedrijf niet meer in het weekend rijden. 
 
Tenslotte, vanaf 1 januari 2022 Zal muziekvereniging Were Di niet meer 
betrokken zijn bij het inzamelen van oud papier omdat zij ophouden te bestaan. 
Voetbalvereniging Vios ’38 zal vanaf dat moment alleen verder gaan.  
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UITSLAGEN 4 en 11 DECEMBER 

VIOS’38 JO9-2JM    VCA JO9-1   2 - 2 

Constantia JO11-2JM   VIOS’38 JO11-2JM   4 - 5 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  SV Venray JO15-4   1 - 9 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  EGS’20 JO15-3JM   1 - 2 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  Boekel Sport MO17-1 11 - 0 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1  ST Maasduinen  JO17-1   7 - 1 

VIOS’38/Toxandria JO17-2  Gemert JO17-4   1 - 0 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  Excellent/SVS WBB JO19-1   2 - 9 

VIOS’38 JO7-1    SJO Vianenn V. HBV JO7-1   7 - 2 

VIOS’38 JO8-1JM    SV Milsbeek JO8-1JM   6 - 1 

JVC Cuijk JO9-1    VIOS’38 JO9-2JM   6 - 2 

SJO Vianen V. HBV JO11-1   VIOS’38 JO11-2   5 - 3 

VIOS’38 JO13-1JM    DSVJO13-2JM   2 - 0 

Vitesse’08 JO15-3JM   Toxandria/VIOS’38 JO15-1   4 - 1 

Merselo JO15-1JM    Toxandria/VIOS’38 JO15-2   2 - 2 

SSS’18 MO17-1    VIOS’38/Toxandria MO17-1   4 - 2 

SV Venray JO19-4    Toxandria/VIOS’38 JO19-1   4 - 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 18 DEC aanwezig aanvang 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  EGS’20 MO17-1 12.15 uur 13.00 uur 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  Hapse B/De Zwaluw JO15-3 13.15 uur 14.00 uur 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1  Juliana MIll JO17-1 13.00 uur 14.00 uur 
    rijden: per fiets 

SV Venray JO17-4    VIOS’38/Toxandria JO17-2 13.15 uur 14.30 uur 
    rijden: 2 leiders, Jesse en Luc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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