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Di. 10-09-19 
Di 10-09-19 Wandelen en presentatie nieuw seizoen. 20.00u. ‘AVB’ 
Zo 15-09-19 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Di 17-09-19 Opening nieuw seizoen ‘KVB’ 
Wo 18-09-19 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Za 21-09-19 Prinsjesdag ‘De Verkeskop’ 
Za 21-09-19 Viering 75 jaar vrijheid in Beugen ’75 jaar vrijheid’ 
Za 21-09-19 Bluesband Jackson’s Cage in MFC ’75 jaar vrijheid’ 
Zo 22-09-19 Officiële opening en open Dag Gasterij” Onder De Panne”  
Wo 25-09-19 Ledenvergadering ‘Het Gilde’ 
Vr 27-09-19 Bezoek Oorlogsmuseum Overloon ‘KBO’ 
Zo 29-09-19 Dubbelconcert Voix Là in Het Kloosterhuis Sambeek ‘Voix Là’ 
Do 03-10-19 Kienen ‘KBO’ 
Di 08-10-19 Lieke weet raad.  Niet leden entree € 5,00. 20.00u. ‘AVB’ 
Di 08-10-19 Thema-avond LIEKE WEET RAAD samen met AVB ‘KVB’ 
Do 03-10-19 Korendag. Deze wordt georganiseerd door ‘SWOGB en SWOC’ 
Ma 14-10-19 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Wo 16-10-19 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Za 19-10-19 Dansavond 50+ ‘KBO’ 
Di 22-10-19 Thema-avond met Rowan v.d. Heuvel ‘KVB’ 
Vr 25-10-19 Jaarvergadering ‘Vios’38’ 
Zo 27-10-19 Hobby- en handwerkbeurs ‘KBO’ 
Do 07-11-19 Kienen ‘KBO’ 
Vr 08-11-19 Jan Centen Bokaal ‘Het Gilde’ 
Ma 11-11-19 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 12-11-19 Vrouwenpoli. Niet leden entree € 5,00. 20.00u. ‘AVB’ 
Di 12-11-19 Thema-avond VROUWENPOLI met AVB ‘KVB’ 
Do 14-11-19 Openbare Vergadering Dorpsraad Beugen ‘MFC Kruispunt’ 
Za 16-11-19 Podium B – editie 9 ‘PodiumB / ’t Posthuis’ 
Wo 20-11-19 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Zo 24-11-19 Intocht Sinterklaas. Locatie MFC Het Kruispunt ‘Comité Sinterklaas’ 
Di 26-11-19 Workshop met Angela. 19.30u. ‘AVB’ 
Di 26-11-19 Kaartavond ‘KVB’ 
Vr 29-11-19 Uitstapje Betuwe Express ‘KBO’ 
Vr 29-11-19 Music For All 2019 ‘Were Di’ 
Za 30-11-19 Music For All 2019 ‘Were Di’ 
Do 05-12-19 Kienen ‘KBO’ 
Ma 09-12-19 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Vr 13-12-19 Kerstviering ‘KBO’ 
Ma 16-12-19 Kerstdiner. 17.30 uur ’t Posthuis. ‘AVB’ 
Di 17-12-19 Kerstviering ‘KVB’ 
Di 07-01-20 Nieuwjaarsborrel ‘KVB’ 
Za      18-01-20 Teerdag                                                                                ‘Het Gilde’ 
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Di 21-01-20 Excursie naar Kermismuseum in Vortum ‘KVB’ 
Di 21-01-20 Jaarvergadering. 20.00u. ‘AVB’ 
Za 25-01-20 Kringjaarvergadering te Beugen ‘Het Gilde’ 
Di 04-02-20 Kaartavond ‘KVB’ 
Di 11-02-20 Opruimcoach. 20.00u. ‘AVB’ 
Di 18-02-20 Excursie naar museum VAN POSTZEGEL TOT TANK 
  in Groeningen. ‘KVB’ 
Di 03-03-20 Jaarvergadering ‘KVB’ 
Di 17-03-20 Sjoel-avond ‘KVB’ 
Vr 20-03-20 Pannenkoeken Dag ‘Dorpsraad’ 
Di 24-03-20 Word jij De Picasso chocolademaker? 
  19.00 uur Chocolaterie Rembrandt Boxmeer ‘AVB’ 
Za 28-03-20 Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Vr 03-04-20 Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Za 04-04-20 Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Di 07-04-20 Workshop met Angela. 19.30 u. ‘AVB’ 
Do 09-04-20 Bowlen in Molenhoek ‘KVB’ 
Di 21-04-20 Thema-avond OPRUIMCOACH samen met AVB ‘KVB’ 
Di 28-04-20 Excursie museum Nostalgie en techniek Langenboom. ‘AVB’ 
Di 12-05-20 Moederdagviering ‘KVB’ 
Di 26-05-20 Fietstocht ‘KVB’ 
Za 06-06-20 Boekenmarkt ‘KBO’ 
Zo 07-06-20 Boekenmarkt ‘KBO’ 
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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; Wim Thoonen en Drika Thoonen-Kusters 
Acolieten 

C. Philipse en W. Schaminee 

Koor 

Gemengd koor 
 
Zaterdag 21 september om 19.00 uur H. Mis  

(25e Zondag door het jaar) 

Pastoor v.d. Steen; mndged. Theo Bindels en Ria; Jos v.d. Mond en 
Helma Litjens 
Acolieten 

Fr. Verstraten en G. Hendriks 

Koor 

Carminis 
 
Zaterdag 28 september om 19.00 uur H. Mis  

(26e Zondag door het jaar) 

Acolieten 

W. Verdijck en J. Lamers 

Koor 

Seniorenkoor Maaslandsglorie 
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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 06-
28254392 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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               kbobeugen2019@gmail.com 

75 jaar VRIJHEID            Bezoek aan het Oorlogsmuseum Overloon      
In het kader van 75 jaar vrijheid  is er op vrijdag 27 september een 
bezoek gepland aan het Oorlogsmuseum in Overloon. 
 

We vertrekken om 10.00 uur met de fiets en om 10.30 met de 
HaHeBoBus vanuit Beugen. 
Om 11.30 uur is er koffie of thee en een heerlijk stuk gebak. 
Onder het genot van een drankje  volgt een dagelijks leven vertelling 
van circa een uur. 
Hier zullen vele spulletjes en snuisterijen voorbij komen in de verhalen 
over het leven van alledag tijdens de oorlogsjaren; immers het leven 
ging gewoon door. 
Rond 13.30 uur  kunt u aanschuiven bij een heerlijke  maaltijd in het 
museumcafé.  
Daarna is er anderhalf uur de tijd om rond te kijken in het museum en 
herinneringen met elkaar op te halen.  
Ongetwijfeld zijn er bijzondere verhalen te vertellen. 
Dan is het tijd om terug te gaan naar Beugen, met de fiets of de 
HaHeBoBus.  
 

Uiteraard zijn ook niet kbo-leden van harte welkom. 
 

De kosten voor deze dag bedragen voor KBO leden € 20,-- per persoon 
en  voor niet leden € 30,-- per persoon. 
Graag vóór 23 september de eigen bijdrage overmaken  op 
rekeningnummer  NL47RABO 0107 103 796 t.n.v. KBO Beugen o.v.v.  
Oorlogsmuseum / fiets    of      Oorlogsmuseum / bus.   
Dit is dan meteen uw aanmelding.  
 
Wij hopen dat vele van u deze dag de vrijheid met ons mee vieren. 



 

9 

               kbobeugen2019@gmail.com 

LOTENVERKOOP 
 

Traditioneel wordt er door KBO Beugen op de laatste zondag van 
oktober een grote hobbybeurs georganiseerd in MFC het Kruispunt. 
Hieraan is ook altijd een loterij verbonden. De trekking vindt dan ook 
plaats op deze zondagmiddag. 
 

Uiteraard stellen wij u in de gelegenheid loten voor deze loterij te 
kopen. 
Leden van onze KBO zullen binnenkort dan ook bij u langs  komen met 
de vraag of u een of enkele van deze loten wilt kopen. 
De loten kosten € 1,-- per stuk.  
Er zijn leuke prijzen te winnen. 
 

Met de koop van loten ondersteunt u onze KBO Beugen. 
De opbrengst zal worden gebruikt voor de organisatie van vele 
activiteiten voor de leden van onze KBO Beugen. 
 

Wij hopen van harte dat u dit initiatief ondersteund. Vanzelfsprekend 
bent u welkom bij de trekking van de loterij op zondag 27 oktober. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wist u dat u lid kunt worden van onze KBO Beugen en dat 
u in het laatste kwartaal van 2019 dan  geen contributie 
betaald…… 
Misschien toch een reden om u dan aan te melden. 
 

U mag  bellen naar Wilma Schaminée 06-30214619           
of  mailen naar:           kbobeugen2019@gmail.com 
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               kbobeugen2019@gmail.com 

               kbobeugen2019@gmail.com 

Boekenkast 
 
Zoals velen van u waarschijnlijk al gezien hebben staat er al geruime 
tijd een boekenkast in de foyer van MFC het Kruispunt.  
U mag hier altijd een of meerdere boeken uit lenen.  
Heeft u ze uit dan mag u ze terug brengen. Heeft u boeken die u al 
gelezen heeft dan mag u deze ook in de boekenkast zetten zodat 
andere mensen deze weer kunnen lezen.  
 

Wees welkom.    We wensen u vele uren leesplezier. 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Fitness 
 
Elke woensdagmorgen wordt er gesport in de grote zaal van MFC het 
Kruispunt. Dit alles  met deskundige begeleiding van Pieter Fleuren, 
fysiotherapeut bij Hofmans van Benthum. 
U hoeft geen lid te zijn van KBO Beugen (mag natuurlijk wel…) om 
hieraan deel te nemen. 
Er wordt gesport van 9.00 – 10.00 uur en van 10.00 -  11.00 uur. Het is 
de bedoeling dat er in de toekomst een derde groep sporters bij gaat 
komen.   
Heeft u interesse dan bent u altijd welkom om een kijkje te komen 
nemen op de woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur. 
Loop gerust eens binnen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans van der 
Zande 06-28254392 of frans.vanderzande@hotmail.com 
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Seniorenwandeling naar De Vilt 
  

Hoe heeft De Vilt de extreme hitte van de afgelopen twee jaren 
overleeft? We gaan het zien op onze laatste seniorenwandeling van dit 
seizoen op donderdag 3 oktober. Deze ca. 15.000 jaar oude Maasarm 
is elk jaargetijde een lust voor oog en oor en dus een bezoek waard. De 
hitte van de afgelopen zomers heeft ongetwijfeld invloed ook op dit 
gebied. Hoe staat het met de waterstand, de flora en de fauna? En de 
herfstverschijnselen zoals bladverkleuring, gallen en paddenstoelen; 
wat kunnen we daar van verwachten?? 

We starten met de wandeling op donderdag 3 oktober om 13.30 uur 
bij het informatiepaneel aan de Moerbaan in Beugen. De wandeling 
duurt ca. twee uur en na afloop is er koffie/thee, aangeboden door 
KBO-Boxmeer. Voor informatie: Wim van Lanen tel. 06-20427588 of 
Piet Schoenmakers  tel. 0485-520876. 
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Hallo dames van de K.V.B. 

Dinsdag 17 september openen wij ons nieuwe seizoen. 

Eerst bespreken wij ons programma, daarna gaan we 

na de pauze nog 10 rondes kienen. Wij hopen op een 

grote opkomst.                  

                             Groetjes Het Bestuur 
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Breiclub De Grijze Pennen zoekt breimaterialen  

De Boxmeerse breiclub ‘De Grijze pennen’ van Bibliotheek Madeleine 

organiseert op donderdag 10 oktober de eerste Boxmeerse Breidag.  

Iedereen is dan van harte welkom om mee te breien aan de langste 

sjaal van Boxmeer. Om dit te kunnen doen, hebben de dames heel veel 

wol (en breinaalden) nodig.  Helpt u mee? 

De Grijze Pennen 

Breiclub de Grijze Pennen is een enthousiaste groep dames die 

wekelijks op de donderdagochtend samenkomt in Bibliotheek 

Madeleine. Zij maken allerlei creaties, ook voor een project in 

Roemenië. De Grijze pennen organiseren de Boxmeerse Breidag in het 

kader van de Week tegen de Eenzaamheid. Daar doet de breiclub 

graag aan mee want eenzaamheid is nu eenmaal niet bestand tegen 

samen breien. Iedereen is op 10 oktober van 9.30 – 11.30 uur en 13.30 

en 16.00 uur om mee te komen breien. Denkt u trouwens dat breien 

alleen iets is voor oude oma's? Kijk dan de catwalks maar even na of 

zoek op Vogue Knitting, want breien is hip & happening, op elke 

leeftijd, onder mannen en vrouwen. 

Breimateriaal inleveren 

Maar om de Boxmeerse Breidag tot een succes te kunnen maken heeft 

de breiclub breimateriaal nodig. Heeft u nog ergens ongebruikte wol of 

breipennen liggen? De Grijze pennen kunnen het materiaal goed 

gebruiken. U kunt dit breimateriaal inleveren in de speciale brei-ton in 

Bibliotheek Madeleine, Velgertstraat 1.  
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Elien Verhoeven winnaar Beugense Puzzel!  
 

 

De kruiswoordpuzzel uit de vo-
rige uitgave van De Info is ge-
wonnen door Elien Verhoeven. 
In totaal waren er 18 inzendin-
gen, 16 mensen hadden het 
goede antwoord ingestuurd: 
cornerstone.  
 
Afgelopen zaterdag overhan-
digde André Peters de cadeau-
bon van € 25 van Het Posthuis 
aan de winnaar.  
 
Ben je benieuwd naar de juiste 
oplossing van de puzzel? Deze 
zie je op de rechterpagina.  
 
Over een tijdje weer een nieu-
we Beugense puzzel!  
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Horizontaal: 4 Kolderieke paardenrennen - 6 Naam kroeg - 7 Eerste Prins 
Carnaval - 9 Familiefestival - 10 Straat tussen Lange Heggen en Moerkamp - 
16 Naam Jongerencentrum - 17 Naam Sporthal - 19 Pastoor tijdens WO II -  
20 Naam badmintonvereniging - 21 Industrieterrein 
 
Verticaal: 1 Naam Molen - 2 Muziekfestival - 3 Huidige gemeente -  
5 Industrieterrein - 8 Groepsaccommodatie - 11 Straat tussen de twee delen 
van de Vilt - 12 Laatste burgemeester gemeente Beugen - 13 Tot 1942 ge-
meente met …. - 14 Oude naam van Beugen - 15 Groepsaccommodatie -  
18 Naam dichteres steen Vilt 
 

Oplossing: 

 
C  O  R  N  E  R  S  T  O  N  E 
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Rabobank Clubsupport start binnenkort 

 
De Rabobank Clubkas Campagne heet nu Rabobank Clubsupport 
De ondersteuning van clubs door Rabobank is vanaf dit jaar een grote 
landelijke campagne. Ook Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen doet 
uiteraard mee en stelt dit jaar maar liefst € 368.000 ter beschikking voor 
verenigingen in haar werkgebied. Het geld wordt verdeeld op basis van 
stemmen die de leden van de Rabobank mogen uitbrengen. Rabobank leden 
krijgen daarvoor binnenkort een stemkaart met een unieke code en kunnen 
van 27 september t/m 11 oktober via internet stemmen.  
 
Oproep aan verenigingen  
We hebben gezien dat afgelopen week nog maar 9 verenigingen uit Beugen 
zich hebben aangemeld. Bij deze dus een oproep aan verenigingen om je ook 
aan te melden. Je kunt t/m 20 september inschrijven. Verenigingen die uit 
vorige campagnes bekend zijn hebben van de Rabobank een kaart met 
aanmeldcode ontvangen. Heb je dit als vereniging niet gehad onderneem dan 
actie. Je moet als vereniging wel een rekening bij Rabobank hebben.  
 
Volgende info oproep om te stemmen  
De volgende info komt uit vlak voordat er gestemd kan worden. We zullen 
dan een lijst van deelnemende verenigingen in De Info plaatsen met de 
oproep aan alle Rabobank-leden uit Beugen om onze verenigingen met hun 
stem te ondersteunen.   

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Oud ijzer en andere materialen kom ik gratis ophalen. 

Telefoon    0485 362542 
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DEELNAME OORLOGSLUNCH. 

Op 21 september a.s. vieren we 75 jaar vrijheid in Beugen. Hierbij 

wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de 

“OORLOGSLUNCH”. Deze zal worden geserveerd in MFC Het Kruispunt 

om 12.00 uur en bestaat uit het oorlogsdeel bestaande uit 

aardappelsoep en scheurbrood en een normale lunch met belegde 

broodjes, een krentenbol en koffie en thee. Dit alles voor 7,50 euro per 

persoon. Wilt u mee-eten op 21 september laat het dan even weten 

voor 19 september a.s. aan: Frans van der Zande: telefoon 06-

28254392 of Cor Janssen: telefoon 06-51386790 of vul onderstaande 

strook in en deponeer deze in de brievenbus van MFC Het Kruispunt, 

Kerkplein 6. 

WIJ VERWACHTEN EEN GROTE OPKOMST! 

 

 

 

Naam: 

 

Ik neem deel aan de “OORLOGSLUNCH” op 21 september om 12.00 

uur in MFC Het Kruispunt. 

Gelieve de bijdrage van 7,50 euro mee te brengen. 
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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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50 jarig bestaan buurtvereniging de HEIDEBLOEM.  
 
Afgelopen 24 augustus vierde buurtvereniging de HEIDEBLOEM het           
50 jarig bestaan met leden en oud leden in de tot feestzaal 
omgebouwde manege  van de fam. Obers. 
s ‘Middags  is er begonnen met een kindermiddag voor de kleintjes uit 
de buurt. 
In de avond is er onder muzikale begeleiding van dj Arno en zanger 
Dennis een prachtig jubileumfeest gevierd. 
Veel enthousiaste oud buurtgenoten waren aanwezig op het feest  dat 
tot in de vroege uurtjes doorging. 
Ook werden er een aantal jubilarissen gehuldigd ivm hun 50 jarige 
lidmaatschap. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd 
jubileumfeest en hopen het over 10 jaar te kunnen herhalen. 
Bestuur de HEIDEBLOEM 
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Open dag gemeentehuis 

29 september 2019 
 
 
Tijdens de koopzondag ‘Boxmeer Proeft’ op 29 september, kan er ook 

aan het gemeentehuis worden ‘geproefd’. Van 11 tot 17 uur zijn er 

leuke en interessante activiteiten in en rond het gemeentehuis 

Er zijn activiteiten voor jong en oud, zoals:   

 

 Een speurtocht waardoor je over alle afdelingen van het 

gemeentehuis wat te weten komt. 

 Zelf een paspoort maken. 

 Vragen stellen aan een gemeenteraadslid.  

 Op de foto met de burgemeester. 

 Uitleg over werkzaamheden, van maatregelen tegen 

wateroverlast, hoe het archief en begroting online werkt tot 

het verstrekken van hulpmiddelen vanuit de WMO.  

 En nog veel meer.  
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Vrijheidsconcert 
met een optreden van  

Jackson’s Cage 
Zaterdag 21 september vieren we de vrijheid met 

muziek. Jackson’s Cage is dé bues-rockband van de 

regio, en hoewel nog jong spelen ze al ruim 10 jaar 

samen. Tijdloze muziek voor alle generaties!  

                            
 
MFC  |  zaal open: 21.00  |  entree gratis 
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Beugense dartkampioenschap 2019  
 

Na een geslaagde eerste ronde darts was vrijdag 30 augustus de finale 
ronde van het Beugense Dartkampioenschap. Er waren nog 12 darters in de 
race. Ook regerend kampioen Marcel Schaminee zat er nog bij. Zou hij zijn 
2e titel kunnen pakken? Er waren 3 poules van 4 waaronder 1 vrouwelijke 
deelnemer, Lisa Fransen. Zou zij voor een stunt kunnen zorgen?  
Nadat alle wedstrijden waren gespeeld werd de balans opgemaakt. Wat 
bleek, onze Champ was uitgeschakeld, en ook onze enige speelster had het 
niet gered tegen al dit dartgeweld. Niemand minder dan Richard Bindels, 
Stan Groothusen, Eus de Haas en Luc Groothusen waren de 4 die uit gingen 
maken wie de 2e Beugense Dart kampioen 2019 zou worden.  
Na loting werd het Richard tegen Eus en Luc tegen Stan. De eerste twee 
waren zeer aan elkaar gewaagd en na een 2-0 voorsprong van Richard kwam 
Eus goed terug, Het werd 2-2 waarna de laatste leg de beslissing moest 
brengen. Richard was daarin de sterkste. In de 2e wedstrijd was Stan te 
sterk voor Luc. Hij kreeg weinig kans  en eindigde met 3-0.  
De Finale ging tussen Richard en Stan. Daarin liet Richard duidelijk zien wat 
zijn bedoelingen waren. Stan miste een paar uitgooi en dat werd gelijk 
afgestraft door Richard. De eindstand werd 4-1 waarmee Beugen een 
nieuwe kampioen heeft: RICHARD BINDELS. 
Proficiat met deze titel en eeuwige roem. Marcel droeg zijn kampioenstitel 
over aan Richard. 

 
Wij kijken terug op een zeer geslaagd darttoernooi. We hopen volgend jaar 
weer iedereen te mogen begroeten voor onze 3e editie BDK 2020. 
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Opgericht 1714 

St.Antonius-, St.Sebastianus- 

en H.Sacramentsgilde Beugen 
 

  

 

Kofferbakverkoop,  
 
Het St. Antonius-, St. Sebastianus-  en H. Sacramentsgilde houdt op 
zondag 15 september kofferbakverkoop. Voor deze kofferbakverkoop 
kunnen belangstellende hun spullen verkopen op een gehuurde plaats. 
Het huren van een plaats kan al vanaf € 10.00 voor een auto.  
De huurders van de grond plaats kunnen hun plaats innemen vanaf 
07.00 uur tot 08.45 uur.  
Ook kan men tafels huren voor € 1,00 per tafel. 
 
De kofferbakverkoop is voor publiek geopend van 09.00 uur tot 15.00 
uur op de parkeerplaats bij de kuul aan het kerkplein te Beugen. 
 
Op www.kofferbakverkoopbeugen.nl is alle informatie te vinden.  
Men kan ook telefonisch contact opnemen voor informatie en 
inschrijving met telefoonnummer. 0485371861. 
De entree voor bezoekers is € 1,50. Jeugd tot 12 jaar gratis.  
 
Tijdens de kofferbakverkoop is een gedeelte van het Kerkplein 
afgesloten voor het verkeer. Het betreft het gedeelte tussen de 
pastorie en het begin van de Oeffeltseweg. 
 
 

 
De commissie. 

 
www.gildebeugen.nl 
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Dubbelconcert op zondag 29 september in Het Kloosterhuis 

Toff en Voix Là: alle registers gaan open in Sambeek 

Accordeonorkest Toff Op-maat, Toff Ensemble en gemengd koor Voix 
Là… Alle registers gaan open tijdens een uniek koffieconcert op 
zondag 29 september in Het Kloosterhuis in Sambeek.  

De accordeon en de stem staan centraal tijdens het ochtendconcert. 
Toff Op-maat is met zijn 14 leden hét accordeonorkest in de 
Maasregio, het kleinere Toff Ensemble (6 leden) is vorig jaar ontstaan 
vanuit het orkest. Beiden staan onder muzikale leiding van Maria 
Centen-Ebben.  

De accordeon is al lang niet meer het instrument voor feesten en 
partijen alléén. Filmmuziek, musicals, volksmuziek, pop, rock of Latijns-
Amerikaans (denk aan Astor Piazzolla)… de accordeon voelt zich overal 
thuis. Dat willen de twee gezelschappen van Toff laten horen aan de 
hand van een verrassende keuze uit het repertoire.  

Voix Là                                                                                                                 
Verrassingen zijn er ook bij Voix Là volop. Het koor uit Beugen (20 
leden) neemt het publiek mee op een wonderlijke reis door allerlei 
genres met liedjes in diverse talen. Folk, pop, licht-klassiek, reggae of 
close harmony… Voix Là opent na elk lied een deur naar een andere 
wereld.  

Muzikaal leider Wilbert Friederichs dirigeert het koor niet alleen, hij 
componeert zelf ook Nederlandstalige kleinkunst en zorgt voor 
originele arrangementen met de nodige kwinkslagen. Voix Là brengt 
liedjes uit het succesvolle programma Zeewier en Fluitenkruid én 
gloednieuwe nummers die in Sambeek hun première beleven. 

Info                                                                                                                                             
Het concert vindt plaats op zondag 29 september om 11.00 uur in Het 
Kloosterhuis in Sambeek. De toegang is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. Wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt!                                                                                                                             
Kijk voor meer informatie op: www.toffmuziekpraktijk.nl of 
www.voixlabeugen.nl. 



 

33 



 

34 

Volleybalvereniging Vocala doet mee met de Grote Clubactie!                                                       
 
De mini's van Vocala starten op zaterdag 14 september met de 
lotenverkoop van de Grote Clubactie. 
Vanaf zaterdagmiddag kan het zijn dat zij bij u aanbellen om te vragen  
of u een lot wilt kopen. Hiermee halen zij extra inkomsten op voor de 
volleybalvereniging. 
1 lot kost € 3,-, waarvan maar liefst 80% direct naar de club gaat. Het 
kopen van een lot is heel eenvoudig. U hoeft niet contant te betalen, 
het werkt met een eenmalige machtiging. 
 
Mensen die loten kopen maken ook nog kans op mooie prijzen, zoals     
de hoofdprijs van € 100.000,-. 
De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats in december. 
 
Hopelijk doet u ook mee, wij kunnen uw steun goed gebruiken! 
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 THUISWEDSTRIJDEN  21 SEPTEMBER 2019  

Tijd: Wedstrijd: Fluiten: Tellen:                           

17.00
u. 

Vocala D2-Were-
Di D2 

Sander Hoeve Wouter Coenen 

19.00
u. 

Vocala H1-Jokers 
VC H1 

 Elien Verhoeven 

 
BARDIENST 21 SEPTEMBER 2019 

 
16.30-19.30u.  Heren Recr.1  Ferry Janssen 
19.30-22.30u.  Dames 2  Britt en Silke 
 
UITWEDSTRIJDEN 21 SEPTEMBER 2019 

Tijd: Wedstrijd: Zaal Plaats                           

12.00
u. 

VCP MB1-Vocala 
MB2 

D’n Oploop Oploo 

12.30
u. 

SOMAS/Activia MB1-
Vocala MB1 

Activiahal Sint Anthonis 

12.30
u. 

SOMAS/Activia MC1-
Vocala MC1 

Activiahal Sint Anthonis 

16.30
u. 

Apollo Mill MC3-
Vocala MC2 

De Looierij Mill 

17.30
u. 

SVS D1-Vocala D6 SG Metameer Stevensbeek 
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AABEKERPROGRAMMA ZATERDAG 14 SEPTEMBER  aanwezig aanvang 

VIOS’38  JO8-1    Astrantia JO8-1  08.45 uur 09.15 uur 

VIOS’38  JO9-1    De Zwaluw JO9-1  08.45 uur 09.15 uur 

VIOS’38  JO11-1    Toxandria JO11-1G  09.30 uur 10.00 uur 

VIOS’38  JO13-2    JVC Cuijk JO13-2  10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38 JO14-1    Sparta’25 JO14-1  10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38 MO15-1    Olympia’18 MO15-1  12.15 uur 13.00 uur 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  Constantia/Menos JO15-1  11.45 uur 13.00 uur 
in Rijkevoort    per fiets 

VIOS’38 JO17-2    Excellent/SVS/Wb.B  JO17-2  12.45 uur 13.30 uur 
VIOS’38 JO19-2 is vrij. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPETITIEPROGRAMMA ZATERDAG 21 SEPTEMBER  vertrek aanvang 

Estria/GVV’57/SCV’58  JO8-3  VIOS’38  JO8-1  08.15 uur 09.00 uur 
in Escharen    rijden: Nick en Bradley 

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-1 VIOS’38  JO9-1  08.45 uur 09.30 uur 
in Vianen    rijden: Jesse 

Fiducia/Elsendorp JO11-1G  VIOS’38  JO11-1  10.30 uur 11.30 uur 
in De Rips    rijden: Ole en Daniëlle 

Vitesse’08 JO13-3    VIOS’38  JO13-2  12.00 uur 13.00 uur 
    rijden: Stef, Harmen en Dave 

Dommelen JO14-1    VIOS’38 JO14-1  09.45 uur 11.30 uur 
    rijden: Daan, Tom, Auke en ???? 

Olympia’18 MO15-1    VIOS’38 MO15-1  12.00 uur 13.00 uur 
    rijden: per fiets 

ASV Venray JO15-7    VIOS’38/Toxandria JO15-1 09.30 uur 10.30 uur 
    rijden: Jesse B. 

Constantia/Menos JO17-2   VIOS’38 JO17-2  14.00 uur 15.00 uur 
in Wanroy    rijden: Niels G., Matthias en Niels B. 

De Zwaluw JO19-1    VIOS’38  JO19-2  13.30 uur 14.30 uur 
 rijden: per fiets 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OEFENWEDSTRIJD MAANDAG 23 SEPTEMBER  aanwezig aanvang 

VIOS’38  JO13-2    Olympia’18 JO12  18.15 uur 18.45 uur 
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