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Di. 24-09-19 
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 Korendag. Deze wordt georganiseerd door ‘SWOGB en SWOC’ 
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’ 
Di 08-10-19 Wond(verzorging) ‘EHBO 
Do 10-10-19 Kienen ‘KBO’ 
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’ 
Di 12-11-19 Letsel met gevolgen voor ademhaling, bewustzijn en circulatie ‘EHBO’ 
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’ 
Vr 06-12-19 Club van 50 avond ‘Vios’38’ 
Ma 09-12-19 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 10-12-19 Reanimatie / AED Training (normaal, Baby en Drenkeling) ‘EHBO’ 
Vr 13-12-19 Kerstviering ‘KBO’ 
Zo 15-12-19 van 3 tot 4 uur Dutch Christmas service ‘Cornerstone’ 
Ma 16-12-19 Kerstdiner. 17.30 uur ’t Posthuis. ‘AVB’ 
Di 17-12-19 Kerstviering ‘KVB’ 
Di 07-01-20 Nieuwjaarsbo rrel ‘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 28-01-20 Jaarvergadering EHBO Vereniging Beugen ‘EHBO’ 
Di 04-02-20 Kaartavond ‘KVB’ 
Di 11-02-20 Opruimcoach. 20.00u. ‘AVB’ 
Di 11-02-20 Botbreuken, kneuzingen, verzwikkingen, en wervelletsel ‘EHBO’ 
Di 18-02-20 Excursie naar museum in Groeningen. ‘KVB’ 
Di 03-03-20 Jaarvergadering ‘KVB’ 
Di 10-03-20 Vrijhouden luchtwegen ‘EHBO’ 
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’ 
Di 07-04-20 Letsel aan oog, oor, neus en mond. Letsel door dieren ‘EHBO’ 
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 12-05-20 Eerste hulp aan kinderen ‘EHBO’ 
Di 26-05-20 Fietstocht ‘KVB’ 
Za 06-06-20 Boekenmarkt ‘KBO’ 
Za 06-06-20 Dorpsquiz: 2e editie ‘Jongens knakworst’ 
Zo 07-06-20 Boekenmarkt ‘KBO’ 
Vr 26-06-20 Finaleavond en prijsuitreiking Dorpsquiz ‘Jongens knakworst’ 
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Zaterdag 28 september om 19.00 uur H. Mis  

(26e Zondag door het jaar) 

Nol Cremers, Toos Cremers-Reijntjes en zoon Tiny 

Acolieten 

W. Verdijck en J. Lamers 

Koor Seniorenkoor Maaslandsglorie 
 

Zaterdag 5 oktober om 19.00 uur H. Mis  

(27e Zondag door het jaar) 

Hendrikus v. Benthum en Petronella Ebbers; Gerrit en Drika v. 

Benthum, Theo en Mia v. Benthum; Jos v.d. Mond en Helma Litjens 

Acolieten 

A. Hendriks en G. Verberkt (Rijkevoort) 

Koor Cantamus Rijkevoort 
 

Zaterdag 12 oktober om 19.00 uur H. Mis  

(28e Zondag door het jaar) 

Acolieten 

C. Philipse en W. Schaminee 

Koor Gemengd koor 

Mededeling:                                                                                                                               

In het weekend van 28 en 29 september aanstaande vindt er een extra 

collecte plaats. Dit is een landelijke collecte bestemd voor het 

Nationaal Katholiek 

Thuisfront.                                                                                                            

Het Nationaal Katholiek Thuisfront zet zich in voor steun en 

verbondenheid met militairen en hun ‘thuisfront’ en met veteranen. 
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Het kennen en het kunnen zijn er twee, m’n vrind, 
maar ze hebben waarde als men ze samen vindt. 

 

Het is goed zo. 
 

Cor Thijssen 
 

echtgenoot van 
 

Toos Thijssen-Smits † 
 

Na een mooi leven overleed hij op 95-jarige leeftijd. 
 

Gerry en Willy 
Luc 
Eline en Tom 

 

Joke en Jan 
Anne en Bernie 

Vince, Lynn, Senn 
Bas en Roos 

 

Gérard † en Cécile †, Frans en Helmy 
Jo 
Janique en Ruud 

Juul, Jip, Stijn 
Lizzy en Sander 

 

Ton en Bets 
Loes en Sjoerd 
Peter  
Mieke 
 

Christel en Mari 
Ruben 
Eva en Liam 

Boxmeer, 21 september 2019 

Correspondentieadres: 
Kruisboogstraat 6 
5835 BZ  Beugen 
 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Cor op vrijdag         
27 september om 10.30 uur in de Maria ten Hemelopneming kerk aan het Kerkplein in 
Beugen. Aansluitend leggen we ons pap te ruste bij ons mam op de begraafplaats achter 
de kerk. 
 

Pap is op z’n eigen kamer in Weijerstaete 55 te Boxmeer, hier is gelegenheid om 
persoonlijk afscheid te nemen op donderdag 26 september tussen 18.30 en 20.00 uur. 
 

Liever geen bloemen. Een gift voor  
KWF Kankerbestrijding wordt op prijs gesteld.  

Collectebussen hiervoor zijn aanwezig in de kerk. 
 

Wij zouden het fijn vinden wanneer u uw herinneringen of anekdotes met ons zou willen 
delen via www.goemansuitvaartzorg.nl/condoleanceregister. 
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Lieke weet raad.  Niet leden entree € 5,00 
 

Open avond, iedereen is welkom 
 
 

Dinsdag 8 oktober 2019, 20.00 uur MFC ’t Kruispunt 
 
POSITIEVE DESINTEGRATIE; EEN NIEUWE MANIER VAN LEVEN 
 

Lieke van der Vorst is deze avond de gastspreker.  

Haar lezingen en workshops zijn inspirerend, confronterend en een 
eyeopener. De theorie van Positieve Desintegratie staat hierin centraal 
en wordt op een toegankelijke manier uitgelegd. De interactie maakt 
haar lezingen persoonlijk en de theorie toepasbaar. Graag neemt ze 
een kijkje in de gedachtes en levens van anderen. Denkt en leeft mee. 
Geeft een andere betekenis aan zaken en maakt hetgeen dat moeilijk 
lijkt weer makkelijk en dat wat onmogelijk lijkt weer mogelijk.  
Positieve desintegratie is de kern van succesvol zijn in wie je al 
bent waardoor haar lezingen voor vele doeleinden geschikt zijn. 
Website; www.liekeweetraad.nl 

 
Van harte welkom 
Bestuur AVB 

Oud ijzer en andere materialen kom ik gratis ophalen. 

Telefoon    0485 362542 

 
__________________________________________________________ 
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75 Jaar Vrijheid in Beugen 

 
Op 20 en 21 september is in Beugen gevierd dat we al 75 jaar vrijheid 
kennen. 
 
Deze viering begon op vrijdagmiddag met een fietstocht door Beugen 
met de bovenbouw van basisschool Onze Bouwsteen, langs het 
Pinpoint Monument, de Gedenkplaat op de zijgevel van de kerk en het 
nieuwe Infobord op de Haart. 
Op iedere plek werd een korte uitleg gegeven over die plek, terwijl op 
de Haart door wethouder Hendriks het Infobord over een 
vliegtuigcrash ter plaatse onthuld werd. Door een vertegenwoordiger 
van de Werkgroep Vliegtuigcrashes en Noodlandingen/Planehunters 
werd o.a. een emotionele dankbrief van een nichtje van de Duitse 
piloot voorgelezen. 
 
Zaterdag werd in MFC Het Kruispunt begonnen met het voorlezen van 
verhalen over vrijheid, geschreven door de deelnemers aan de 
schrijfwedstrijd en het gedicht “Oorlog” werd door Diny van Oostrum 
op haar eigen wijze voorgedragen. 
Dit gaf aanleiding tot een geanimeerde discussie, waarna door de 
aanwezigen een Oorlogslunch gebruikt kon worden, bestaande uit 
Aardappelsoep met scheurbrood, en enkele broodjes. 
Met een afvaardiging van het Gilde voorop begaven de aanwezigen 
zich naar het Pinpoint Monument aan de Boxmeerseweg, waar een 
bloemenhulde gebracht werd door locoburgemeester Peter Stevens en 
het door Urk geschonken hekwerk om de bevrijdingsboom symbolisch 
onthuld werd. Na enkele passende toespraken en het ten gehore 
brengen van de Last Post ging men terug naar MFC Het Kruispunt. 
Daar kon na een kop koffie/thee de video bekeken worden die 
gemaakt is van het interview van Bram Grisnigt met leerlingen van 
basisschool Onze Bouwsteen in 2014. 
Daarna verzorgde Bert van Kempen een interessante voordracht over 
zijn boek “De Maas Frontlinie”. 
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Na afsluiting konden belangstellenden de H. Mis in de parochiekerk 
bijwonen, waar Carminis toepasselijke liederen zong en in een 
toespraak van Frans van der Zande extra aandacht was voor Vrijheid. 
Later op de avond vond er een muzikale happening met live muziek 
plaats in MFC Het Kruispunt met medewerking van “Jackson’s Cage” 
uit Vierlingsbeek. 
 
Al met al een mooie viering van het feit dat we al 75 jaar mogen 
genieten van onze Vrijheid, die door ons vaak als vanzelfsprekend 
wordt gezien, maar dat voor veel mensen in andere landen niet is. 
 
Wij danken iedereen die aan het welslagen van deze dagen heeft 
meegewerkt en zo 75 jaar vrijheid in Beugen tot een waardige en fijne 
viering hebben gemaakt. 
 
Werkgroep 75 jaar vrijheid Beugen/Comité Pinpoint. 
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75 jaar vrijheid Beugen 

21 september 2019. 

Namens de werkgroep 75 jaar vrijheid Beugen/Comité Pinpoint heet ik 

u allemaal welkom op deze gedenkwaardige dag waarop wij 75 jaar 

vrijheid vieren hier in Beugen. 

Een speciaal woord van welkom aan locoburgemeester en wethouder 

Peter Stevens die namens de gemeente Boxmeer hier is 

vertegenwoordigd. Ook een warm welkom aan de delegatie uit Urk, 

die hier aanwezig is. Verder ook een hartelijk welkom aan alle andere 

genodigden. 

75 jaar vrijheid. 

Wij herdenken vandaag dat het 75 jaar geleden is dat ook Beugen is 

bevrijd. Bevrijd van de onderdrukking door de bezetters in dit deel van 

Nederland via de operatie Market Garden, dat nu in de hele regio 

grootscheeps wordt herdacht en gevierd. Dagelijks staan er stukken in 

de krant die ons hieraan herinneren. Voor de rest van Nederland 

duurde dat nog een vreselijke Hongerwinter langer. Vandaar dat pas 

op 5 mei 2020 75 jaar vrijheid nationaal wordt gevierd. 

75 jaar vrijheid. 

Wij stellen vast dat onze vrijheid 75 jaar geleden begon na beëindiging 

van de tweede wereldoorlog door de inzet van veel landen en het offer 

van heel veel meest jonge mensen die hiervoor hun leven hebben 

gegeven. Wij hoeven maar te denken aan de Slag bij Overloon die veel 

slachtoffers heeft geëist, maar ook aan de duizenden mensen die 

gedwongen een veilig heenkomen zochten. Oorlog is al lang niet meer 

alleen een strijd tussen militairen. Steeds vaker zijn gewone burgers 
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slachtoffer van dit geweld. Zoals destijds, ook in Beugen, gewone 

burgers alles moesten achterlaten, zie je vandaag de dag ook veel 

ontheemde mensen die hun toevlucht zoeken in veilige landen. 

Mensen die niet in vrijheid kunnen leven. Waar oorlog en geweld aan 

de orde van de dag zijn. Wij zullen deze mensen moeten opvangen en 

een veilig onderdak moeten bieden zoals dat 75 jaar geleden ook voor 

onze inwoners is gedaan. 

75 jaar vrijheid. 

Wij constateren dat steeds minder mensen persoonlijke herinneringen 

aan de bezetting en de oorlogstijd met ons kunnen delen. Daarom zijn 

we blij dat veel herinneringen zijn vastgelegd zodat ook latere 

generaties waarde blijven hechten aan de verworven vrijheid. Want 75 

jaar vrijheid moeten we koesteren en waarderen. Dat kan door terug 

te denken aan de jaren dat we moesten leven zonder vrijheid. Dat kan 

door stil te staan bij al die landen waar gevochten wordt of waar 

conflicten zijn en waarvan we de ellende voor de burgers dagelijks op 

de televisie zien. Dat kan door stil te staan bij al die landen waar de 

vrijheid van het individu of groepen mensen zeer ernstig wordt beknot. 

75 jaar vrijheid. 

Wij wensen onze vrijheid niet alleen te beschermen maar ook te 

behouden. Dit kan alleen maar in een samenleving die is gebouwd op 

wederzijds respect. Discriminatie en uitsluiting horen niet thuis in een 

gelijkwaardige samenleving. Respect voor elkaar voert hierbij de 

boventoon. Mensen hebben veel gemeen, maar zijn ook verschillend. 

Dat geeft kleur aan onze samenleving. Verschillen mogen echter niet 

leiden tot gevoelens van superioriteit. Hoe sterk iemands overtuiging 

ook is, het geeft hem niet het recht om anderen aan de kant te zetten. 
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75 jaar vrijheid. 

Wij moeten onze vrijheid koesteren, maar ook waakzaam blijven. Als 

we goed om ons heen kijken is dat wel heel erg duidelijk te zien. De 

oorlog in Syrië en Jemen, in de Gazastrook en in Libië. De opkomst van 

IS. De oorlog in Oekraïne. De dreiging van Rusland. De dreiging van 

Jihadisten. De dreiging in het Midden Oosten met Iran. De dreiging van 

terreurgroepen. De onderdrukking in Venezuela. Door ons met elkaar 

te verbinden zijn wij in staat geweest deze vrijheid te bewaren en te 

verstevigen, maar ook doordat we onderlinge conflicten hebben weten 

op te lossen door communicatie en overleg. De oproep tot 

waakzaamheid is geen oproep tot angst, maar juist een oproep tot 

verbondenheid. Ter nagedachtenis aan hen die stierven, is dat onze 

opdracht. Nooit meer oorlog. Nooit meer bevolkingsgroepen vervolgen 

en verachten. Geen haat. Waakzaam zijn over de eigen vrijheid, maar 

ook over die van een ander. 

75 jaar vrijheid. 

Vandaag zijn wij met zo velen bij elkaar gekomen om 75 jaar vrijheid te 

vieren. Dat doen we bij het symbool hiervan in Beugen, het Pinpoint 

monument.  

Zoals misschien niet algemeen bekend heeft het monument een 

bijzondere betekenis. Alle 180 agenten die boven Nederland zijn 

gedropt, worden in dit monument symbolisch weergegeven door de 

180 maaskeien die er in zijn verwerkt. De verbondenheid van Beugen 

met de Maas en de inzet van iedere betrokkene bij deze dropping 

worden gesymboliseerd door de grote kei bovenop. De kolom 

symboliseert de hulp van vele landbouwers aan onderduikers. De 

roestvrijstalen parachute duidt op de landing van Piet Hoekman en  
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Bram Grisnigt in Beugen. De windvaan geeft aan dat het welslagen van 

missies van geheim agenten mede afhankelijk was van de windrichting. 

Bijzonder was dat Bram Grisnigt hier altijd aanwezig was, als de 

vrijheid in Beugen werd herdacht. Voor het laatst nog twee jaar 

geleden. Helaas hebben we in januari van dit jaar afscheid moeten 

nemen van Bram Grisnigt en vieren wij nu de vrijheid voor het eerst 

zonder hem.  

Bijzonder is ook de altijd aanwezige delegatie uit Urk uit naam van Piet 

Hoekman, die door verraad in 1943 in Keent werd doodgeschoten.  

75 jaar vrijheid 

75 jaar vrijheid herdenken wij dan ook vanzelfsprekend bij het Pinpoint 

monument. Een monument dat een eresaluut is aan deze twee geheim 

agenten, maar ook aan Marius Verdijk, hoofd van de luchtwacht en zijn 

medewerkers Marinus Raafs en Jan Huibers, de familie Hurkens, Mina 

van Kempen-van Vonderen en de familie Beuvink uit Escharen die 

onder de meest gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol 

hebben gehandeld bij deze dropping. 

Laten we dan ook wanneer we langs dit monument, Pinpoint Beugen, 

komen ons blijvend realiseren wat de gevolgen van oorlog en geweld 

zijn, van intolerantie, uitsluiting en vervolging en dankbaar bewust 

blijven van onze verworven vrijheid en deze blijven koesteren. 
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Gratis Engelse les op Cornerstone! Dit is een internationaal centrum 

voor missionaire opleiding en training (waarvan de voertaal Engels is) 

in Beugen, aan de Hagelkruisstraat 19.  

Iedere dinsdag is er Engelse les voor volwassenen, om 14.00 uur 

(beginners) en om 19.30 uur (iets gevorderden).                                               

Een laagdrempelige conversatieles voor iedereen. 

Meer informatie bij Alice Gooud, alicina87@hotmail.it 



 

18 

Brabants kampioen acrobatiek vendelen 
 
Lambert Essers van het Beugens gilde heeft zich zondag 15 september 
tot Brabants kampioen weten te vendelen tijdens het 
federatietoernooi te Lage Mierde. Gezien zijn leeftijd van 81 jaar een 
hele prestatie, zeker omdat het uitkomt bij het acrobatiek vendelen 
(50+). Gooien met de vlag, koprollen en springen over de vlag, niets is 
voor Lambert te gek. Naast de eerste prijs van Lambert gingen er nog 
meer prijzen mee terug naar Beugen. De jeugdgroep werd eveneens 
Brabants kampioen en Evi Willems behaalde de 3e plaats bij de jeugd 
tot en met 15 jaar.  
Roy Weren nam deel aan de gildetrom wedstrijden en behaalde de 2e 
prijs in de klasse uitmuntend. 
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Hallo dames van de K.V.B. 

Dinsdag 8 0ktober is thema-avond LIEKE WEET RAAD, 

samen met de AVB. Wij hopen op een grote opkomst. 

Aanvang 20.00 uur in het MFC.                

                             Groetjes Het Bestuur 
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Kraamafdeling Maasziekenhuis ontvangt smiley voor goede zorg 
  
De kraamafdeling van Maasziekenhuis Pantein is opnieuw beloond met 
een bronzen smiley. Daarmee voldoet de kraamafdeling aan alle eisen 
die de Stichting Kind en Ziekenhuis stelt aan goede zorg en 
dienstverlening op de kraamafdeling. De bronzen smiley is de hoogste 
waardering die een kraamafdeling kan behalen. 
  
Gezinsgerichte zorg 
In het Maasziekenhuis verblijven de aanstaande ouders voor, tijdens 
en na de bevalling op de kraamsuite. Moeder en kind blijven bij elkaar 
en ook de partner is de hele dag van harte welkom en kan altijd blijven 
slapen. Moeders die borstvoeding willen geven, krijgen daarin 
begeleiding van de verpleegkundigen en kraamverzorgenden van de 
afdeling. Als er problemen zijn met de borstvoeding helpt de 
lactatiekundige. Zo wordt de zorg om het gezin heen georganiseerd. 
Zoveel mogelijk zoals thuis. 
  
Trots 
De kraamverpleegkundigen en -verzorgenden zijn trots op het 
behaalde resultaat: “Elke dag zetten wij ons in om de aanstaande 
ouders goed te begeleiden bij de bevalling, waarbij we zoveel mogelijk 
aansluiten bij hun wensen. Deze smiley bevestigt dat de zorg rondom 
de bevalling in het Maasziekenhuis van hoge kwaliteit is. We zijn dan 
ook erg trots dat we weer de hoogste waardering toegekend krijgen.“ 
  
Stichting Kind en Ziekenhuis 
Stichting Kind en Ziekenhuis is een patiëntenorganisatie voor kinderen 
in de medische zorg. Vanuit het perspectief van kinderen en ouders 
kijkt de stichting hoe de zorg rekening houdt met de specifieke 
behoeften van kinderen. 
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Reserveer alvast in de agenda:  
Openbare vergadering met o.a. 

College van B&W Gemeente Boxmeer 
Donderdag 14 november 19.30 uur 

 

 
Op deze avond bent u van harte welkom in MFC Het Kruispunt. Tweemaal 
per jaar praten we graag bij over de ontwikkelingen in ons dorp  tijdens deze 
openbare vergaderingen.  
 
Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Boxmeer is 
deze avond aanwezig. We gaan met hen in gesprek over onderwerpen die 
Beugen gaan raken de komende jaren. Noteer de avond alvast in de agenda! 
 

 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Stemmen voor nieuwe 
gemeentenaam 
 

Vrijdag 13 september jl. hebben de bur-
gemeesters van de gemeente Boxmeer, 
Cuijk en Sint Anthonis de drie mogelijke 
namen bekend gemaakt voor de nieuwe 
grotere gemeente.  

 

Ruim 1000 inzendingen heeft de naamgevingscommissie ontvangen. Hierin 
zaten 397 unieke benamingen. Maar liefst 467 keer is de naam ‘Land van 
Cuijk’ voorgedragen als de nieuwe gemeentenaam. Vanuit Beugen is nog 
voorgesteld om er ‘Gemeente Knakworst’ van te maken. Dit voorstel heeft 
zelfs de pers gehaald maar is het niet geworden.  

 

Tussen 27 september en 14 oktober kunnen inwoners uit de drie gemeenten 
stemmen voor de uiteindelijke keuze van de nieuwe naamgeving. Je kunt 
dan kiezen tussen Gemeente Land van Cuijk, Gemeente Maasheggen of 
Gemeente Maasbroek. De naam met de meeste stemmen zal het uiteinde-
lijk worden. Inwoners van 16 jaar en ouder ontvangen een brief met een 
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Vergeet niet te stemmen voor  
Rabo ClubSupport! 

 
Ben je lid van de Rabobank? Stem dan voor Beugen! 
De Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen stelt dit jaar maar liefst 
€368.000,- ter beschikking als ondersteuning voor de verenigingen in 
haar werkgebied. En hoe meer stemmen voor Beugense verenigingen, 
hoe meer er van dat geld dus naar ons dorp komt! Helpt jij mee dit jaar 
een recordbedrag te krijgen?  
 
Wanneer en hoe? 
Ben jij lid van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen? Dan krijg je 
een kaart met persoonlijke stemcode en instructie en kun je vanaf 27 
september stemmen op onze verenigingen. Op de pagina hiernaast zie 
je een lijst van de deelnemende verenigingen in de volgorde zoals ze 
bij Rabobank op de website vermeld worden. 
 
Geen zin? Geen tijd? Te ingewikkeld?  
Dat kan! Al kost het slechts een paar minuten en is het echt niet 
moeilijk. Maar dan kun je nog steeds een paar dingen doen: 

 Geef je stemkaart af bij de vereniging die je wilt ondersteunen.  

 Geef je stemkaart af bij de Dorpsraad. Wij verdelen dan de 
stemmen over de deelnemende verenigingen uit Beugen.  

 
Eén ding vragen we je met klem! 
Laat je stem niet verloren gaan. Daarmee gooi je sponsorgeld weg!!  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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RIKKEN- RIKKEN-RIKKEN-RIKKEN-RIKKEN                              

Bij Café Groothusen.  

                                                                                                 

Hallo kaartliefhebbers,                                                              

 

Op maandag 7 oktober 2019 beginnen we weer met een nieuw 
kaartseizoen. 

We kaarten iedere maandagavond aanvang 19.30 uur. 

Ben je niet iedere maandagavond in de gelegenheid om er bij te zijn is 
dat geen probleem. Je komt wanneer je kan. 

Hou je van een gezellig avondje kaarten dan ben je van harte welkom. 

Geef je op bij Herman v.d. Heuvel tel. 0485-362391  

email:  heuvel.stroeken@ziggo.nl  

of bij Mark Groothusen  06-57297536 

Tot dan !! 

 

      Wij zijn op zoek naar een bezorger/ster  voor ons 

dorpsblad Info voor de Boxmeerseweg. De Info 

verschijnt momenteel 1x per 2 weken. 

Als je ons hiermee wilt helpen neem dan contact op met                       

Jan Graat 06 53221386 

__________________________________________________________ 
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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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NEW PARENTS AND BABY GROUP meets at Cornerstone (Missionary 

Training Center,  Hagelkruisstraat 19, Beugen) every second Monday 

10.30 – 11.30. All parents and their babies (ages 0-2 years) are 

welcome to join us for coffee and tea. It is a friendly place for the 

parents to chat and for the babies to play. Free admission; snacks and 

drinks for the babies are available. For more information: M. van der 

Graaff, 06-25362940.                                                                                              

Dates: 7-10; 28-10; 11-11; 25-11; 9-12.  

Op Cornerstone (Missionair trainingscentrum, Hagelkruisstraat 19, 

Beugen) start een nieuwe groep voor jonge ouders en hun kind 

(leeftijd 0-2 jaar). We komen om de andere week bij elkaar op 

maandagochtend van 10.30 tot 11.30. Een leuke gelegenheid voor de 

ouders elkaar onder het genot van een kop koffie of thee te 

ontmoeten en voor de kinderen om te spelen. De toegang is vrij en 

voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. De voertaal op 

Cornerstone is Engels. Voor meer informatie:  M. van der Graaff, 06-

25362940.                                                                                                                     

Data: 7-10; 28-10; 11-11; 25-11; 9-12. 
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Kennismaken met tennis of je tennisniveau verbeteren? 

 

Tennisvereniging de Geer organiseert dit najaar voor zowel jeugd, 

beginnende, gevorderde als ervaren tennisspelers nog 4 tennislessen. 

Op Dinsdag 1 oktober, 15 oktober, 22 oktober en 5 november.  

De inhaaldagen zijn op dinsdag  12 en 19 november. 

De tennislessen worden verzorgt door Hardy Versteegen en starten om 

18.30 uur, 19.30 uur, 20.30 uur en 21.30 uur. Een groep bestaat uit 

minimaal 2 en maximaal 4 personen. Privé training is ook mogelijk. 

Wil je meer informatie of je aanmelden, neem dan contact op via: 

bestuur@tvdegeer.nl of via telefoonnummer: 06-31941939. 
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We zijn de school grondig aan het opruimen.  
Op de bovenverdieping van school hebben we allerlei materialen 
staan. Te denken valt aan tafels, stoelen, bureaustoelen, hout, 
kasten, lijsten, borden, planken, schappen, ijzeren 
steunen, kapstokken, een werkbankje, plastic (urine) potjes met 
schroefdeksel, tapijt en spelletjes. Deze spullen gaan aan het einde van 
het jaar weg. Wilt u van tevoren een kijkje komen nemen en wellicht 
spullen (tegen een kleine vergoeding) overnemen, dan horen we 
dit graag!  
We hebben 3 dozen met muziek singles van 1975 t/m 1978.  
We hebben dozen met leerling gegevens van inschrijvingen op 
school (+foto), van leerlingen die geboren zijn tussen 1972 en 1976. 
We hebben ook een doos met videobanden. Ook deze mogen 
opgehaald worden. Wellicht wilt u deze spullen zelf niet hebben maar 
kent u oud-leerlingen/ouders die er wel interesse in hebben?  
De volgende videobanden zijn aanwezig:  
  

 1986 Carnaval  
 Gezinsviering h. mis en 
communie 1986  
 Carnaval 1987   
 1988  
 Prins Marcel en Prinses 
Nicole Carnaval 1989  
 De Spelerij 1990  
 Communie 1989/1990  
 Vormsel 1990  
 Musical Kerstmis 1990  
 Carnaval 1990  
 Werkelijkheid van Karel 
Appel  
 H. vormsel 9-3-1991 par. 
Maria ten hemelopening   

 H. vormsel 14-03-1992 
project Christendom + 
themadag 1992  
 1992  
 1994 
themadag ontw. Samenw. 
De Filippijnen  
 Schoolcarnaval 1995  
 Openingsfeest 
nieuwbouw 16-07 oktober 
1998  
 Goederen + 
dienstverlening 1998 
Beugen onze bouwsteen  
 Bijbelse verhalen  
 Stormramp 1953  
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 Carnaval 1991  
 Fox kids planet  
 Mariaschool insekten mb-ob  

  

 Hier woon ik, project 
wonen  
 ’n bloeiend bedrijf  
 Return to the penlite  
 De videofabriek groep 4 
woensdag 20-11-2002  

  

Tot onze grote spijt worden er regelmatig leuzen en tekeningen op de 

speelplaats/muren gezet, van onze school. Wij betreuren dit zeer. De 

overlast is niet prettig. We moeten deze leuzen verwijderen, voordat 

de leerlingen op school zijn. Dit geeft ons en Kids Okay extra werk. 

Gelukkig zijn er laatst ook leuzen weggehaald door dorpsbewoners. 

Wilt u als buurtbewoner ook alert zijn? Hopelijk kunnen we er dan 

samen voor zorgen dat dit stopt, voordat we interventies moeten gaan 

zetten. Alvast hartelijk dank.  

Groeten Team Onze Bouwsteen. 



 

38 

 
Informatiemiddag ‘Het effect van stress op de ziekte van Parkinson’ 
Voor patiënten, partners en familie 
 
Op donderdag 3 oktober 2019 organiseert de Werkgroep Parkinson 
een informatiemiddag in De Witte Brug in Boxmeer 
 
Het doel van deze middag is dat mensen met de ziekte van Parkinson 
en andere betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten in een informele 
sfeer. 
Hiernaast zal er een informatief programma zijn.  
 
Rick Helmich, (neuroloog en junior principal onderzoeker) zal deze 
middag ingaan op de relatie tussen stress en Parkinson. 
Noud de Haas ( ervaringsdeskundige, psycholoog en mindfulness 
trainer) legt uit wat je zelf kunt doen bij stress en zal ons een 
mindfulness oefening leren 
 
Datum: donderdag 3 oktober 2019 
Tijd:   14.00 tot 16.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Locatie:  De Witte Brug, Sint Anthonisweg 63, 5831 AD Boxmeer 
                          (parkeerplaats bij de zaal) 
 
Entree € 5,-, inclusief koffie en thee, voor aanvang contant te voldoen 
bij de ingang van de zaal. 
 
Aanmelden vóór 30 september via e- mail naar: 
parkinson.joseb@gmail.com o.v.v. uw naam en het aantal personen 
waarmee u de bijeenkomst bezoekt. Telefonisch reserveren kan ook 
via 06-12173215. 
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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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UITSLAGEN ZATERDAG 14 SEPTEMBER 

VIOS’38  JO8-1    Astrantia JO8-1   4 -  6 

VIOS’38  JO9-1    De Zwaluw JO9-1 15 -  2 

VIOS’38  JO11-1    Toxandria JO11-1G   4 -11 

VIOS’38  JO13-2    JVC Cuijk JO13-2   1 -  4 

VIOS’38 JO14-1    Sparta’25 JO14-1   2 -  0 

VIOS’38 MO15-1    Olympia’18 MO15-1   uitgesteld 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  Constantia/Menos JO15-1    3 -  5 

VIOS’38 JO17-2    Excellent/SVS/Wb.B  JO17-2    5 -  0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UITSLAGEN ZATERDAG 21 SEPTEMBER 

Estria/GVV’57/SCV’58  JO8-3  VIOS’38  JO8-1   0 -12 

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-1 VIOS’38  JO9-1   5 -15 

Fiducia/Elsendorp JO11-1G  VIOS’38  JO11-1   7 -  6 

Vitesse’08 JO13-3    VIOS’38  JO13-2   0 -12 

Dommelen JO14-1    VIOS’38 JO14-1   4 -  2 

Olympia’18 MO15-1    VIOS’38 MO15-1   6 -  1 

SV Venray JO15-7    VIOS’38/Toxandria JO15-1  5 -13 

Constantia/Menos JO17-2   VIOS’38 JO17-2   0 -11 

De Zwaluw JO19-1    VIOS’38  JO19-2   3 -  0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 28 SEPTEMBER  aanwezig aanvang 

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

VIOS’38  JO9-1    Constantia/Menos JO9-1  08.45 uur 09.15 uur 

VIOS’38  JO11-1    Ysselsteyn JO11-2  09.30 uur 10.00 uur 

VIOS’38  JO13-2    S.V. Oostrum JO13-2  10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38 JO14-1    S.V. Brandevoort JO14-2  10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38 MO15-1    SES MO15-1  12.15 uur 13.00 uur 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  SSS’18/Holthees JO15-2  11.45 uur 13.00 uur 
in Rijkevoort    per fiets 

VIOS’38 JO17-2    Volharding/sambeek  JO17-3  12.15 uur 13.00 uur 

VIOS’38 JO19-2    Vianen Vooruit HBV  JO19-1  14.15 uur 15.00 uur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROGRAMMA ZATERDAG 5 OKTOBER  aanwezig aanvang 

VIOS’38  JO8-1    Vitesse’08 JO8-2  08.45 uur 09.15 uur 

VIOS’38  JO9-1    Juliana Mill JO9-2  08.45 uur 09.15 uur 

VIOS’38  JO11-1    Venhorst JO11-2  09.30 uur 10.00 uur 

VIOS’38  JO13-2    Olympia’18 JO13-4G  10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38 JO14-1    Oirschot V. JO14-1  10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38 MO15-1    Volharding/Sambeek MO15-112.15 uur 13.00 uur 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  V.V. Achates JO15-3  11.45 uur 13.00 uur 
in Rijkevoort    per fiets 

VIOS’38 JO17-2    Excellent/SVS/Wb.B  JO17-2  12.15 uur 13.00 uur 

VIOS’38 JO19-2    Toxandria JO19-1  14.15 uur 15.00 uur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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