2

Di. 27-08-19
Di
27-08-19
Wo 28-08-19
Do 05-09-19
Ma 09-09-19
Di
10-09-19
Zo 15-09-19
Di
17-09-19
Wo 18-09-19
Za 21-09-19
Za 21-09-19
Za 21-09-19
Zo 22-09-19
Wo 25-09-19
Vr 27-09-19
Do 03-10-19
Di
08-10-19
Di
08-10-19
Ma 14-10-19
Wo 16-10-19
Za 19-10-19
Di
22-10-19
Zo 27-10-19
Do 07-11-19
Vr 08-11-19
Ma 11-11-19
Di
12-11-19
Di
12-11-19
Do 14-11-19
Za 16-11-19
Wo 20-11-19
Zo 24-11-19
Di
26-11-19
Di
26-11-19
Vr 29-11-19
Vr 29-11-19
Za 30-11-19
Do 05-12-19
Ma 09-12-19
Vr 13-12-19
Ma 16-12-19
Di
17-12-19
Di
07-01-20
Za 18-01-20

Fietstocht
‘KVB’
Midgetgolf
‘KBO’
Kienen
‘KBO’
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Wandelen en presentatie nieuw seizoen. 20.00u.
‘AVB’
Kofferbakverkoop
‘Het Gilde’
Opening nieuw seizoen
‘KVB’
Samen koken-eten
‘KBO’
Prinsjesdag
‘De Verkeskop’
Viering 75 jaar vrijheid in Beugen
’75 jaar vrijheid’
Bluesband Jackson’s Cage in MFC
’75 jaar vrijheid’
Officiële opening en open Dag Gasterij” Onder De Panne”
Ledenvergadering
‘Het Gilde’
Bezoek Oorlogsmuseum Overloon
‘KBO’
Kienen
‘KBO’
Lieke weet raad. Niet leden entree € 5,00. 20.00u.
‘AVB’
Thema-avond LIEKE WEET RAAD samen met AVB
‘KVB’
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Samen koken-eten
‘KBO’
Dansavond 50+
‘KBO’
Thema-avond met Rowan v.d. Heuvel
‘KVB’
Hobby- en handwerkbeurs
‘KBO’
Kienen
‘KBO’
Jan Centen Bokaal
‘Het Gilde’
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Vrouwenpoli. Niet leden entree € 5,00. 20.00u.
‘AVB’
Thema-avond VROUWENPOLI met AVB
‘KVB’
Openbare Vergadering Dorpsraad Beugen
‘MFC Kruispunt’
Podium B – editie 9
‘PodiumB / ’t Posthuis’
Samen koken-eten
‘KBO’
Intocht Sinterklaas. Locatie MFC Het Kruispunt
‘Comité Sinterklaas’
Workshop met Angela. 19.30u.
‘AVB’
Kaartavond
‘KVB’
Uitstapje Betuwe Express
‘KBO’
Music For All 2019
‘Were Di’
Music For All 2019
‘Were Di’
Kienen
‘KBO’
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Kerstviering
‘KBO’
Kerstdiner. 17.30 uur ’t Posthuis.
‘AVB’
Kerstviering
‘KVB’
Nieuwjaarsborrel
‘KVB’
Teerdag
‘Het Gilde’
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Di
Di
Za
Di
Di
Di

21-01-20
21-01-20
25-01-20
04-02-20
11-02-20
18-02-20

Di
Di
Vr
Di

03-03-20
17-03-20
20-03-20
24-03-20

Za
Vr
Za
Di
Do
Di
Di
Di
Di

28-03-20
03-04-20
04-04-20
07-04-20
09-04-20
21-04-20
28-04-20
12-05-20
26-05-20

Excursie naar Kermismuseum in Vortum
‘KVB’
Jaarvergadering. 20.00u.
‘AVB’
Kringjaarvergadering te Beugen
‘Het Gilde’
Kaartavond
‘KVB’
Opruimcoach. 20.00u.
‘AVB’
Excursie naar museum VAN POSTZEGEL TOT TANK
in Groeningen.
‘KVB’
Jaarvergadering
‘KVB’
Sjoel-avond
‘KVB’
Pannenkoeken Dag
‘Dorpsraad’
Word jij De Picasso chocolademaker?
19.00 uur Chocolaterie Rembrandt Boxmeer
‘AVB’
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
Workshop met Angela. 19.30 u.
‘AVB’
Bowlen in Molenhoek
‘KVB’
Thema-avond OPRUIMCOACH samen met AVB
‘KVB’
Excursie museum Nostalgie en techniek Langenboom. ‘AVB’
Moederdagviering
‘KVB’
Fietstocht
‘KVB’

Het Info-team ontvangt nog regelmatig artikelen die
afwijken van de gevraagde instellingen.
Nog even samengevat:
Aanleveren in Word.
Pagina-indeling: formaat A5 met verticale afdrukstand en met smalle
marges.
Om zoveel mogelijk eenduidigheid te krijgen, adviseren wij lettertype
Calibri met grootte 12.
Aanleveren in PDF mag ook, maar houdt rekening met de instellingen
zoals hierboven genoemd.
Het Info-team.
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Parochieberichten
Zaterdag 31 augustus om 19.00 uur H. Mis
(22e Zondag door het jaar)
Theo Lamers, Nellie Lamers-Barten en dochter Ceciel; Pieter en Willem
Verdijck; Mia v.d. Laar-v.d. Elzen (verjaardag) en overl. fam. leden
Acolieten
W. Verdijck en J. Lamers
Zaterdag 7 september om 19.00 uur H. Mis
(23e Zondag door het jaar)
gebr. v. Dommelen en over. fam.; fam. Fransen-Gabriel; Harrie Janssen
en Dina Wientjes
Acolieten
A. Hendriks en G. Verberkt (Rijkevoort)
Koor
Cantamus Rijkevoort
Zaterdag 14 september om 19.00 uur H. Mis
(24e Zondag door het jaar)
Piet v. Lanen en Lina v. Lanen-Lange; Jan v.d. Munkhof en Johanna v.d.
Munkhof-Ewals
Acolieten
C. Philipse en W. Schaminee
Koor
Gemengd koor
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Alstublieft:
Dorpsblad
De Info
nieuwe stijl!
De Info bestaat al 46 jaar! En sinds een paar maanden is De Info ook
digitaal te raadplegen. En De Info ontwikkelt zich verder!
Deze editie is een bijzondere, want vanaf nu heeft dorpsblad De Info
een voorkant in kleur. Met een foto van een evenement dat actueel is.
De Info zal tweewekelijks verschijnen in plaats van wekelijks en we
hebben mooie nieuwe rubrieken qua inhoud. Kijk maar eens!
Wij als redactie van De Info zijn er trots op. We maken elke editie met
veel zorg. En we werken daarbij samen met de fotoredactie in de
persoon van Perry Filippini, die voor de foto op de
voorkant zorgt.
Dank ook aan Leo Daanen. Zijn afbeeldingen
stonden sinds januari 2015 op de voorkant
van De Info. Dankjewel Leo voor het ontwerp
en het gebruik!
Heb jij ideeën hoe je dorpsblad De Info nog
aantrekkelijker kunt maken voor lezers uit
Beugen? Laat het ons dan weten!
Wij wensen u veel leesplezier toe!
Redactie De Info
6

Wandelen en presentatie nieuw seizoen
Dinsdag 10 september 2019
MFC ‘t Kruispunt 20.00 uur
Een nieuw seizoen staat weer voor de
deur.
Wij willen beginnen met een wandeling door ons mooie Beugen. In het
tweede gedeelte van deze avond nemen wij samen het nieuwe
programma door.
Bestuur AVB

__________________________________________________________

Volksdansgroep de Molenwiekers
Hallo dames, de vakantie loopt alweer ten einde en hopelijk is
iedereen weer uitgerust. Wij gaan weer met zijn allen gezellig dansen
o.a. volksdans en line dance, een fijne en leuke ontspanning.
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. Twijfel niet en loop eens
binnen, het verplicht u tot niets.
Het seizoen is van September t/m April.
Onze wekelijkse dansavond begint op
4 September van 18.45 uur tot 19.45 uur in het
MFC HET KRUISPUNT BEUGEN
Graag tot dan.
Voor informatie:
Jo Jacobs tel: 0485 – 361805 of Doortje Graat tel: 0485 - 362377
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Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen

dorpsraad@beugen.info

www.beugen.info

Dorpsraad Beugen

Marte Nielen versterkt bestuur voor
onderwerpen rondom duurzaamheid
Onlangs is Marte Nielen toegevoegd aan het bestuur van de dorpsraad in
Beugen. Marte gaat alle zaken die te maken hebben met duurzaamheid en
energie oppakken binnen de Dorpsraad. Marte is erg geïnteresseerd in dat
onderwerp en gaat zich graag verdiepen in hoe we Beugen kunnen
ondersteunen in dat steeds actueler wordende thema.
Marte is 38 jaar oud en woont
samen met zijn vrouw Caroline
en hun drie kinderen Lynn, Nick
en Jesse aan de Bakkerskamp in
Beugen. Marte werkt bij Pulse
Business Solutions als Technisch
consultant / Software Developer.
Marte is een echt dorpsmens en
lid van Vios’38 en is daar o.a.
trainer/leider van het team JO-8 en verzorgd nog een aantal andere
vrijwilligerstaken. Hij is iemand die constant op zoek is naar mogelijkheden
om te verduurzamen voor een beter milieu voor mens en dier. Zijn doel is om
de bewoners bewuster te maken, te stimuleren, en informeren op het gebied
van duurzaamheid.
Dorpsraad Beugen
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75 jaar Vrijheid
Uittreksel uit het Dagboek van Pastoor Verhoeven (6)
Veel gestolen…..door wie? Waarschijnlijk het meest door de
Canadezen, die hier maandenlang met niets doen en zonder gezien te
worden door de inwoners hebben kunnen “opereren”.
De Canadezen waren vrijwilligers en onder hen vele ongure typen.
Ook de altaarkluis, het tabernakel is geheel vernield en daarmede ook
het gehele altaar. Alle kluizen en brandkasten in pastorie en bij de
parochianen zijn nagenoeg allen vernield of zwaar beschadigd. Alle
deuren en kasten en sloten vernield of erg beschadigd. Vele meubels
en allerlei huisraad was verspreid en verplaatst. Een comite onder
leiding van Kapelaan Ant. Voet heeft heel veel en zeer nuttig werk
verricht, om alles zoo goed mogelijk aan de eigenaars terug te
bezorgen. Doch helaas, de eerlijkheid was bij sommige mensen zoek
geraakt. Toen de mensen moesten evacueren was hen den raad
gegeven alle huisraad etc in een kamer samen te brengen. De overheid
verwachtte blijkbaar niet dat de evacuatie zoo lang zou duren, en zeker
niet, dat onze vrienden bondgenoten zoo zouden handelen. Gelukkig
zij , die kans en gelegenheid hebben gehad alles mee te nemen naar
elders.
De pastoor keerde op 21(??) maart 1945 definitief terug naar de
pastorie. De HH Missen werden opgedragen in de kapel der EE Zusters
en nog steeds in de boterkelder der zuivelfabriek.
Het vereenigingsgebouw werd niet vrijgegeven na vele pogingen.
Eindelijk hebben we het eenvoudig genomen en laten herstellen en op
de 1e zondag van mei ’45 voor het eerst het H. Misoffer daarin
opgedragen en diende meer dan een jaar als noodkerk.
Op 15 juni 1945 in het gebouw de kruisweg plechtig opgericht door
een pater Franciscaan uit Venraij.
21 juni 1946:
Alles overgebracht naar het in noodherstel afgewerkte restant der
parochiekerk en 22 juni het 1e H.Misoffer in de kerk.
Naar waarheid beschreven door past. B. Verhoeven, pastoor te
Beugen; juli 1946.
Werkgroep 75 jaar Vrijheid
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Back2School Zomerkamp 2019

Op 16 en 17 augustus vond het jaarlijkse Back2School Zomerkamp
weer plaats. In tegenstelling tot eerdere berichten, waren de
weergoden ons goed gezind en bleef het droog. Af en toe liet de zon
zich zelfs zien!
Vanaf 10.30 uur werden de tenten (al dan niet met behulp van paps
en/of mams) opgebouwd, de luchtbedden opgeblazen en de slaapzaal
ingericht.

Maar van al dat harde werk, krijg je natuurlijk honger! Tijd dus om de
hongerige magen te vullen met broodjes knak.
Daarna hadden de kinderen weer genoeg energie voor het echte werk:
hutten bouwen!

Er werd fanatiek gesjouwd,
getimmerd en geverfd! Grote
hutten, kleine hutten, hoog, laag,
met of zonder dak of deur…. er
werden mooie bouwwerken
gemaakt.
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Aan de enorm lange knutseltafel
konden de creatievelingen zich
uitleven en uiteraard ontbraken ook
de springkussens en stormbaan
niet!

Na een heerlijke BBQ (met geroosterde marshmellows natuurlijk!) was
het tijd om het kampvuur aan te steken.

Het was tegen middernacht voordat de eerste kinderen naar bed
gingen. De een sliep wat beter dan de ander, maar desondanks zat
iedereen de volgende dag om 08.00 uur weer fris en fruitig aan het
ontbijt.
En tja… aan alles komt een eind, dus ook aan het zomerkamp. Rond
10.30 uur werden de tentjes weer afgebroken, de luchtbedjes leeg
gelaten en stonden de papa’s en mama’s weer op de stoep om hun
kroost op te halen.
Hopelijk heeft iedereen genoten en
zien we jullie volgend jaar allemaal
weer terug!
Het bestuur en de jeugdwerkgroep
van Jongerencentrum ’t Jeugdhuus
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Pels en Pluim Mill is de kleindierenvereniging van deze regio.
Zij organiseert een jonge dieren show-keuring op
Vrijdag 13 en zaterdag 14 september
In de manege De Eikhof Graafsedijk 2 Beugen.
Er zullen plm. 300 dieren ingestuurd worden, ook van inzenders uit
Beugen. O.a. zullen er grote hoenders, dwerghoenders, konijnen en
sierduiven te zien zijn.
De show is voor publiek open op
vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
De toegang is gratis.
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Cursus E-bike bij de KBO Rijkevoort
Onder de titel “Het nieuwe fietsen” organiseert de KBO Rijkevoort op
verzoek van de SWOGB een E-bike cursus. Het is een cursus voor alle
senioren uit Rijkevoort, Beugen en Oeffelt en vindt plaats in dorpshuis
“De Poel” in Rijkevoort.
Voorheen organiseerde de SWOGB centraal in Boxmeer deze E-bike
cursus maar de belangstelling was gering. In overleg met de KBO’s is nu
besloten om de E-bike cursus te laten verzorgen door een plaatselijke
KBO. Dit jaar zal er een cursus zijn in Rijkevoort, Sambeek en
Vierlingsbeek.
Op 9 oktober 2019 is de e-bike cursus in Rijkevoort die in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) georganiseerd
wordt. S ’morgens om 09.30 start het theoretisch gedeelte van de
VVN, genaamd “het nieuwe fietsen”. De diversiteit van voertuigen en
de drukte op het fietspad zorgen ervoor dat de gebruikers alert
moeten zijn op andere gebruikers van het fietspad en de weg en de
verkeersregels die gelden. Het aantal verkeersslachtoffer op de fiets is
stijgende en dat moet een halt toegeroepen worden. Daarom is E-bike
cursus belangrijk voor eigenlijk iedereen maar zeker voor de doelgroep
van de SWOGB: de senioren
Met een pauze tussendoor is de cursus om 12.00 uur klaar. Daarna is
er een kleine lunch. Aansluitend, om 13.30 uur zal een plaatselijke
fietsenmaker tekst en uitleg geven over het gebruik en onderhoud van
een e-bike.
De kosten voor deze E-bike cursus, incl. lunch zijn voor de SWOGB dus
deelnemers kunnen kosteloos meedoen. De VVN heeft wel een eis dat
er maximaal 20 deelnemers kunnen aansluiten, dus op tijd opgeven
graag bij:
Jan Verkuijlen: janverkuijlen44@gmail.com
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Waarom worden we een grotere
gemeente?
We – de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis – zijn samen
onderweg om één grotere gemeente te worden. We krijgen soms de
vraag waarom dat beter is. Hieronder leggen we uit waarom het
belangrijk is om samen één krachtige gemeente te vormen.
De afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer
verantwoordelijkheden gekregen die eerder bij de Rijksoverheid of
provincie lagen, zoals de Jeugdzorg. Het vraagt veel van onze
gemeenten om alle taken uit te voeren en de dienstverlening te bieden
die onze inwoners verdienen. Daarom werken we al op veel terreinen
samen en als één grote gemeente lukt dat straks nog beter.
Samen kunnen we – met onze samenleving – de vele uitdagingen aan:
om iedereen mee te laten doen, te zorgen voor voldoende
werkgelegenheid, passende woningen te bouwen, de bereikbaarheid
van de dorpen te verbeteren en oog te hebben voor elkaar. Ook zijn
we beter in staat om onze ondernemers en bedrijven te ondersteunen
en onze economie te versterken.
De nieuwe gemeente heeft één krachtig bestuur, dat onze 65.000
inwoners vertegenwoordigt. We hebben grotere invloed ten opzichte
van de gemeenten om ons heen, in de regio en in de provincie. We
kunnen landelijke vragen beter oppakken, zoals de energietransitie.
Daarbij kunnen we vertrouwen op een sterke ambtelijke organisatie,
die nog meer kwaliteit kan leveren. Ook zijn we een aantrekkelijkere
werkgever en beter in staat om goede medewerkers te vinden.
We bundelen onze krachten in één gemeente om samen sterk te
staan. Zodat onze inwoners, ondernemers en organisaties ook in de
toekomst op een goede dienstverlening kunnen rekenen en ons
bestuur een krachtige stem heeft in de regio. Met als belangrijk
uitgangspunt dat we het unieke eigen karakter van elk van onze 25
dorpen behouden en versterken.
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Na een mooie zomervakantie gaan wij weer beginnen met de
repetities van ons smartlappenkoor op donderdag 5 september 2019
om 20.00 uur in de zaal bij het Posthuis.
We hebben dit jaar al weer een 2tal optredens mogen verzorgen zowel
bij Symfonie als bij Sint Anna waar wij met veel plezier de bewoners
een gezellig middagje of avondje met onze smartlappen hebben
toegezongen.
Ons volgende uitje is een uitwisseling met smartlappenkoor Zowwa
Zuuver in Oploo op dinsdagavond 10 september a.s. bij koffiehuus ons
Moe.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!!!
Op dit moment hebben wij 22 leden, 19 vrouwen en 3 mannen. Hou je
van zingen en gezelligheid kom dan gerust een keertje kijken en
luisteren op een repetitie. Je kunt dan eens horen wat ons repertoire is
en natuurlijk mag je ook meezingen.
Wij zingen om de 2 weken op donderdagavond in de even weken in de
zaal bij Het Posthuis.
We starten om 20.00 uur en zingen tot 21.45 uur met een pauze van
een kwartiertje onder leiding van onze enthousiaste dirigente Mariëtte
Noij.
Dus hou je van gezelligheid en kun je ook (een beetje) zingen, meld je
dan snel aan of kom eens kijken/luisteren op onze repetitieavond.
Voor verdere informatie of om je aan te melden als lid kun je altijd
bellen of mailen.
Namens Smartlappenkoor Kei Moi,
Elly Bonants
0485 36 19 19 / 06 23 39 11 52
Email: corbonants@gmail.com

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Oproep aan alle inwoners van Beugen
Voor het veertiende jaar op rij wordt de Dr. Peelen Cultuurprijs uitgereikt in
de Gemeente Boxmeer. Tot 1 oktober kan iedereen een persoon, team of
organisatie voordragen. Dat kan door een formulier in te vullen op
www.drpeelen.nl. Binnen 5 minuten heb je al een voordracht gedaan!
Iedereen kan (bijna) alles voordragen
Een vijfkoppige commissie beoordeelt alle ingezonden voordrachten aan de
hand van een jureringsprotocol. De commissie is onafhankelijk en bestaat uit
burgers uit de gemeente. Voorzitter van deze commissie is Wally
Bastiaansen. Wally: “We zien heel veel verschil in wie de voordracht instuurt.
De ene voordracht wordt gedaan door de organisatie zelf of door een lid.
Maar ook mensen die zien dat er in hun omgeving een cultureel initiatief
bestaat wat ze waarderen, sturen hun voordracht in.” Daarnaast is er volgens
Wally ook veel diversiteit in de voorgedragen initiatieven, want elke culturele
prestatie die zich afspeelt in de gemeente mag voorgedragen worden.
Overigens zijn prestaties op sport gebied wel uitgesloten en mag de
voordracht geen persoon betreffen die de culturele prestatie tijdens het
uitoefenen van zijn of haar beroep heeft geleverd.
Oproep
Wally: “We roepen alle inwoners van Beugen op om eens na te gaan welke
culturele zaken je door het jaar heen ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft.
Verdient dit culturele initiatief een extra waardering? Zou daarnaast het
bijbehorende geldbedrag een welkome bijdrage zijn voor die persoon, team
of organisatie?” De commissie beoordeelt aan de hand van criteria of er
wordt voldaan aan de voorwaarden en of een nominatie passend is. Als
voordrager wordt je alleen op de hoogte gehouden: je wordt verder niet
belast met extra werk en je gegevens zijn alleen bekend bij de
commissieleden.
Kortom, twijfel niet aan jouw voordracht en vul direct het formulier in op
www.drpeelen.nl. Dat is nog tot 1 oktober mogelijk! De uitreiking is
zaterdagavond 11 januari 2020.
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KBO afdeling Beugen
Donderdagmiddag 5 september kunt u weer gezellig komen
kienen in MFC het Kruispunt. De kiencommissie zorgt voor
leuke prijzen.
We beginnen om 14.00 uur.
Kom gerust een keertje meedoen, iedereen is van harte
welkom.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.Maandag 9 september kunt u weer mee gaan wandelen.
We vertrekken om 9.30 uur vanaf MFC.
Vanaf 10.30 uur is het koffie/thee drinken in de foyer.
U kunt dan ook terecht met uw vragen over u laptop, tablet
of iPhone. Deze wel graag meebrengen.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dames en heren van Beugen.
Donderdag 5 september beginnen we weer met de yoga-lessen. De tijd
is veranderd. We starten nu om 10.30 uur tot 11.30 uur. De nieuwe
docente is Kitty Putman uit Beugen. We hebben nog plaats voor
nieuwe leden, dus kon vrijblijvend kijken. Voor verder informatie: Diny
van der Zanden. tel. 06-23961946
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VIERING 75 JAAR VRIJHEID IN BEUGEN
Op 20 en 21 september a.s. vieren we in Beugen 75 jaar vrijheid. Op
vrijdagmiddag 20 september wordt een fietstocht gemaakt met de
bovenbouw van Basisschool Onze Bouwsteen langs de
herinneringsplaquette bij de kerk, het Pinpoint Monument en het
nieuw te onthullen gedenkbord van de vliegtuigcrash op de Haart.
Op 21 september hebben we een dag vullend programma. Gestart
wordt om 10.00 uur in MFC Het Kruispunt met de prijsuitreiking en
voordracht van de verhalen over vrijheid.
Om 12.00 uur volgt een oorlogslunch met aardappelsoep en
scheurbrood aangevuld met een normale lunch met koffie en thee
voor 7,50 euro per persoon. Wilt u mee eten laat het dan even weten
voor 19 september a.s. aan: Frans van der Zande: telefoon 0628254392 en/of Cor Janssen: telefoon 06-51386790.
Vanaf 13.30 uur volgt het officiële deel van de viering van 75 jaar
vrijheid in Beugen met vertrek van MFC Het Kruispunt naar het
Pinpoint monument voor de kranslegging, de symbolische onthulling
van het hekwerk voor de vrijheidsboom door een delegatie uit Urk,
toespraak en Last Post. Vervolgens samenkomst in MFC Het Kruispunt
waar vanaf 16.00 uur een video wordt getoond van het
gesprek/interview van groep 8 van basisschool Onze Bouwsteen met
Bram Grisnigt en Leo Hendriks van 5 jaar geleden.
Aansluitend een presentatie (onder voorbehoud) van Bert van Kempen
over de Maasfrontlinie.
Om 19.00 uur is er een H. Mis in het teken van 75 jaar vrijheid met
medewerking van het koor Carminis.
De dag wordt afgesloten met een vrijheidsconcert vanaf 21.00 uur in
de feestzaal van MFC Het Kruispunt met medewerking van D.J. Arno en
de live band Jackson’s Cage uit Vierlingsbeek. De toegang is gratis. De
swingende upbeat muziek met herkenbare Hammond sound van
Jackson’s Cage staat garant voor een spetterende avond en stijlvolle
afsluiting van 75 jaar vrijheid in Beugen.
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Programma viering 75 jaar vrijheid Beugen
Vrijdag 20 september:
13.15 uur: Rondgang bovenbouw school (40 leerlingen) naar Pinpoint
monument, gedenkplaat kerk en gedenkbord vliegtuigcrash op de Haart.
14.30 uur: Onthulling gedenkbord door wethouder Hendriks.
15.00 uur: Traktatie schoolkinderen in MFC Het Kruispunt.
Zaterdag 21 september:
10.00-12.00 uur: Prijsuitreiking en voorlezen winnende verhalen over
Vrijheid.
12.00-13.30: uur Oorlogslunch
13.30 uur: Vertrek naar Pinpoint monument, kranslegging door
locoburgemeester Stevens, onthullen hekwerk door delegatie Urk, toespraak
en Last Post.
16.00 uur: Vertoning video gesprek/interview bovenbouw school met Bram
Grisnigt.
16.30 uur: Presentatie Bert van Kempen over de Maasfrontlinie (onder
voorbehoud).
19.00 uur: H. Mis met Carminis
21.00 uur :Live muziekavond in MFC Het Kruispunt m.m.v. DJ Arno en
Jackson’s Cage Uit Vierlingsbeek.
Vrijdag 27 september:
Bezoek oorlogsmuseum Overloon.
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Maasheggenvlechten 2019 - een half jaar later
Op donderdag 5 september organiseren KBO en IVN De Maasvallei een
wandeling door de Middelsteegse Weiden tussen Beugen en Oeffelt.
Dit gebiedje is een uniek stukje Maasheggen dat de laatste jaren als
gevolg van de kampioenschappen Maasheggenvlechten alleen maar
mooier is geworden. De (gratis) wandeling begint om 13.30 uur bij
't Veerhuis in Oeffelt en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Na afloop is er
zoals gewoonlijk een kop koffie/thee. Voor inlichtingen kunt u terecht
bij Juul de Bont, tel. 0478-631800,
of Piet Schoenmakers, tel. 0485-520876.

Glasvezel informatie avond
Op maandag 9 september zal er een informatie avond / inschrijfavond
plaatsvinden over de glasvezel aansluitingen.
Tijdens de inschrijfavond van 18.30 tot 20.30 uur in het Posthuis kunt u
specialisten spreken die alles weten over glasvezel en de diensten
telefoon, televisie en internet.
Ook over de aanleg worden de vragen beantwoord.
U kunt alvast kijken op de website www.lvcnet.nl voor meer
informatie.
Werkgroep LvC-Net
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UITSLAGEN ZATERDAG 24 AUGUSTUS
VIOS’38 JO19-2
 DSV JO19-2
7-2
VIOS’38/Toxandria JO15-1  Heijen JO15-1
1-7
------------------------------------------------------------------------------------------------------BEKERPROGRAMMA ZATERDAG 31 AUGUSTUS
vertrek
aanvang
Achates JO8-1G
 VIOS’38 JO8-1
08.15 uur
09.00 uur
rijden: Daan en Raf
Vitesse’08 JO9-3
 VIOS’38 JO9-1
10.15 uur
11.00 uur
rijden: Kaj
Volharding JO11-3G
 VIOS’38 JO11-1
09.15 uur
10.00 uur
rijden: Jules en Sam
DSV JO13-2
 VIOS’38 JO13-2
09.00 uur
10.00 uur
rijden: Milan, Lauri en Vic
ST SSE/SVSH JO14-1
 VIOS’38 JO14-1
10.45 uur
12.30 uur
in someren
rijden: Jop, Lucas, Jens en Lukas
Achates/De Zwaluw MO15-1  VIOS’38 MO15-1
12.30 uur
13.30 uur
in Ottersum
rijden: Liane, Deli, Maud K. en Michelle vd H.
SV DWSH’18 JO15-1
 VIOS’38/Toxandria JO15-1 11.30 uur
12.30 uur
in St. Hubert
rijden: Derk
DSV JO17-2
 VIOS’38 JO17-2
12.00 uur
13.00 uur
rijden: Giel, Dennis en Kai
Excellent/SVS/WbB. JO19-2G  VIOS’38 JO19-2
13.30 uur
14.30 uur
in Oploo
rijden: Kevin en Sjoerd
------------------------------------------------------------------------------------------------------BEKERPROGRAMMA ZATERDAG 7 SEPTEMBER
aanwezig
aanvang
VIOS’38 JO8-1
 Milsbeek JO8-1
08.45 uur
09.15 uur
VIOS’38 JO9-1
 Heijen JO9-1G
08.45 uur
09.15 uur
VIOS’38 JO11-1
 HRC’27 JO11-1
09.30 uur
10.00 uur
VIOS’38 JO13-2
 Olympia’18 JO13-3G
10.45 uur
11.30 uur
VIOS’38 JO14-1
 Helmondia/Mulo JO14-1 10.45 uur
11.30 uur
VIOS’38 MO15-1
 Boekel Sport MO15-1
12.15 uur
13.00 uur
VIOS’38/Toxandria JO15-1  Olympia’18 JO15-2
12.00 uur
13.00 uur
in Rijkevoort
per fiets
VIOS’38 JO17-2
 Olympia’18 JO17-3
12.15 uur
13.00 uur
VIOS’38 JO19-2
 Olympia’18 JO19-2
14.15 uur
15.00 uur
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