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Di. 28-12-21 
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’ 
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’ 
Di 01-03-22 Jaarvergadering 20.00 uur ‘KVB’ 
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’ 
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’ 
Vr 20-05-22 Toneeluitvoering ‘Tobe 
Za 21-05-22 Toneeluitvoering ‘ToBe’ 
Zo 22-05-22 Toneeluitvoering ‘ToBe’ 
Di 24-05-22 Fietstocht 19.00 uur ‘KVB’ 
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’ 
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Zaterdag 1 januari 2022 09.00 uur H. Mis  

(Nieuwjaardag) 

1e mndged. Mieneke Jans-Schaminee 

Acoliet 

G. Verberk 
 

Zondag 9 januari 2022 09.00 uur H. Mis  

(Feest: Doop van de Heer) 

Erfjrgt. overl. fam. Barten-v.d. Bosch; 1e jrgt. Riek Linssen 

Acoliet 

G. Hendriks 
 

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. 

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 vrijdag 14 

januari  a.s.. 
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Beste inwoners van Beugen, 

De laatste tijd is het op de speelplaats en rondom het gebouw van Onze 
Bouwsteen onrustig.  Er worden vernielingen aangebracht en er zijn mensen 
op de speelplaats. Dit gebeurt vooral ’s avonds. We hebben de politie hier 
intussen van op de hoogte gebracht. Ook werken we samen met Kids Okay. 
We hebben besloten om zo snel mogelijk meer verlichting op het plein aan te 
brengen. We willen u allen vragen een oogje in het zeil te houden. We vinden 
het erg vervelend dat onze spullen kapot worden gemaakt en we hopen dat 
we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat dit stopt. Alvast hartelijk dank 
voor uw medewerking. 
 
Team Onze Bouwsteen en team Kids Okay. 
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NIEUWJAARSWENS 

Al voor het tweede jaar zijn we tijdens de Kerstdagen en 
Oud en Nieuw in de ban van het coronavirus en hebben 
we te maken met allerlei beperkingen. Dat geldt op alle 
vlakken, ook voor het kerkelijk leven. Voor veel mensen is 
het een lastige tijd en het valt niet altijd mee om de 
moed erin te houden.  
Hieronder een gedicht ter bemoediging. 
 

Ik wens je een ster 

voor de donkerste nacht. 

Ik wens je zachtzinnig licht 

om het goede te zien 

in de wereld. 

Ik wens je woorden 

die niet breken 

maar verbinden. 

Ik wens je 

tussen het doodgewone 

nu en dan een godsgeschenk. 

 
Over enkele dagen gaan we de drempel over naar 2022.  
Graag willen wij als deelparochieraad Beugen al degenen die 
zich het afgelopen jaar weer hebben ingezet voor het behoud 
van onze kerk en/of een financiële bijdrage daaraan geleverd 
hebben, heel hartelijk danken en spreken daarbij de hoop uit 
dat u zich allen wilt blijven inzetten, voor zover het in uw 
vermogen ligt, voor onze geloofsgemeenschap. 
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Moge het nieuwe jaar een jaar worden, waarin we de 
moed niet verliezen en we blijven omkijken naar elkaar.   
We wensen u allen van harte een gelukkig en gezond 
2022. 

 

De leden van de deelparochieraad Beugen 

van de Parochie Maria Moeder van de Kerk, 

Rita van Haandel Steegs 

Gonny Stroeken 

Sandra Thelosen 

Fred van Bree 

Jos Schaminée 

Wim Verdijck 
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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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Geef uw verbeterpunten  
Openbare Ruimte door!  

 

Openbare ruimte?  
De openbare ruimtes zijn alle plekken in ons dorp die voor iedereen 
toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken of speeltuinen.  
 
De gemeente Boxmeer heeft de Dorpsraad gevraagd om medio januari 
2022 aan te geven welke openbare ruimten in Beugen verbeterd 
kunnen worden, zodat het plan voor 2022 en verder gemaakt kan 
worden. Het gaat daarbij niet om stoeptegels die verkeerd liggen (die 
kan men gewoon melden bij de gemeente of via de mijngemeente-
app), maar meer om grotere zaken die verbeterd dienen te worden.  
  
Mail ons uw ideeën! 
Denkt u dat er een openbare 
ruimte in ons dorp toe is aan 
verbetering, die de gemeente kan 
uitvoeren? Mail dan de 
dorpsraad. Wij verzamelen alle 
ingediende verzoeken en sturen 
die naar de gemeente. Het biedt geen garantie voor verbetering, maar 
als we niets inleveren weten we zeker dat bepaalde zaken niet 
aangepakt worden. Dus mail naar openbareruimte@beugen.info.  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Wil en Nelly Schimmel dragen zorgboerderij over aan jong echtpaar        
 

De Haartse Hoeve komt per 1 januari in nieuwe 
‘maar vertrouwde’ handen 

BEUGEN | Zorgboerderij De Haartse Hoeve in Beugen komt in 

nieuwe handen. De eigenaren Wil en Nelly Schimmel gaan 

genieten van hun pensioen en dragen per 1 januari het stokje over 

aan Sijmen en Noor van Merkestein. "We zullen het enorm gaan 

missen, maar tegelijkertijd voelt het goed dat we weten dat De 

Haartse Hoeve bij mensen komt die de zorgboerderij met dezelfde 

passie voortzetten." 

Dertien jaar geleden begonnen Wil en Nelly met enkele cliënten in de 

voormalige varkensboerderij aan de rand van De Vilt in Beugen. Eerst 

kleinschalig en al snel voor tientallen cliënten uit de omgeving van 

Boxmeer, Cuijk en Gennep. En nog steeds: zorg dichtbij en persoonlijk. 

"We bieden hier dagbesteding voor ouderen met dementie of niet 

aangeboren hersenletsel. Wij zijn toe aan ons pensioen en willen gaan 

genieten van onze kleinkinderen. Via Zorglandbouw zijn we op zoek 

gegaan naar goede opvolgers. We hadden drie eisen: de doelgroep 

moest hetzelfde blijven, de medewerkers moest blijven en de 

vrijwilligers moesten kunnen blijven. Noor en Sijmen konden zich daar 

prima in vinden, maar vooral hun passie voor dit vak en de boerderij, 

hebben ons overtuigd", vertelt Wil.  



 

19 

Droom komt uit 

Het echtpaar uit Harderwijk (26 en 30 jaar) heeft inmiddels zijn intrek 

genomen in De Haartse Hoeve. "Hiermee komt voor ons een droom 

uit", vertelt Sijmen, die net als zijn vrouw Noor een achtergrond in de 

zorg heeft. "Wij wilden een zorgboerderij in de natuur, bij voorkeur met 

eigen grond voor dieren en het natuurinclusief verbouwen van eigen 

groenten en fruit. De Haartse Hoeve heeft het allemaal. Dit past 

helemaal bij ons." Noor vult aan: "Het ondernemersplan dat we 

geschreven hadden, kwam precies overeen met wat Wil en Nelly hier 

al hebben gerealiseerd. Het ambachtelijke karakter en de natuur om de 

hoek, de vele dieren, echt schitterend. Het klikte ook meteen." 

Soepele overdracht 

Nelly: "We verbouwen hier onze eigen groenten, waarmee we dagelijks 

met onze cliënten de warme lunch bereiden. Voor ons is dat 

vanzelfsprekend, maar het is natuurlijk wel fijn dat het juist dat soort 

dingen zijn, waar zij naar op zoek waren." Wil: "Cliënten zo uitdagen, 

dat ze 's avonds met een voldaan gevoel naar huis gaan: daar draait 

het hier om. Het is heel fijn dat zij voorzetten wat we hier hebben 

opgebouwd." 

Om de overdracht soepel te laten verlopen, lopen Wil en Nelly tot 31 

januari nog mee met de nieuwe eigenaren. "Het is een immens terrein 

en er zijn een heleboel mensen die we mogen ontmoeten. Dan is het 

fijn om een beetje bij de hand genomen te worden. We hebben er 

enorm veel zin in om deze prachtige zorgboerderij voor te zetten", 

besluit Sijmen. 



 

20 



 

21 



 

22 

UITSLAGEN 18 DECEMBER 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  Hapse B/De Zwaluw JO15-3    2 - 0 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1  Juliana MIll JO17-1    2 - 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
WINTERSTOP 
Tijdens de winterstop stonden er op 30 december en op 8 januari binnen-activiteiten 
gepland. Door de huidige coronamaatregelen komen deze helaas te vervallen; of er 
nog alternatieven georganiseerd worden, is nog onduidelijk. Als er iets gepland gaat 
worden, dan zal dit in de teamapps bekendgemaakt worden. Ook als teams weer 
beginnen met trainen zal hierin aangegeven worden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AANVANG VOORJAARSCOMPETITIE 
Op zaterdag 22 januari starten JO7 t/m JO11 en een week later op zaterdag 29 
januari begint de competitie ook weer voor de oudere teams. Dit natuurlijk alleen als 
de coronamaatregelen die dan gelden het toestaan.  
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