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Di. 22-10-19
Di
22-10-19
Wo 23-10-19
Vr 25-10-19
Zo 27-10-19
Do 07-11-19
Vr 08-11-19
Za 09-11-19
Ma 11-11-19
Di
12-11-19
Di
12-11-19
Di
12-11-19
Do 14-11-19
Za 16-11-19
Wo 20-11-19
Za 23-11-19
Zo 24-11-19
Di
26-11-19
Di
26-11-19
Vr 29-11-19
Vr 29-11-19
Za 30-11-19
Za 30-11-19
Wo 04-12-19
Do 05-12-19
Vr 06-12-19
Ma 09-12-19
Di
10-12-19
Vr 13-12-19
Za 14-12-19
Zo 15-12-19
Zo 15-12-19
Ma 16-12-19
Di
17-12-19
Za 28-12-19
Di
07-01-20
Za 18-01-20
Zo 05-01-20
Za 11-01-20
Zo 12-01-20
Za 18-01-20
Zo 19-01-20
Di
21-01-20
Di
21-01-20

Thema-avond met Rowan v.d. Heuvel
‘KVB’
Jaarvergadering
‘De Vêrkeskop’
Jaarvergadering
‘Vios’38’
Hobby- en handwerkbeurs
‘KBO’
Kienen
‘KBO’
Jan Centen Bokaal
‘Het Gilde’
Jeugdprinsenbal / Prinsenbal
‘De Vêrkeskop’
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Vrouwenpoli. Niet leden entree € 5,00. 20.00u.
‘AVB’
Thema-avond VROUWENPOLI met AVB
‘KVB’
Letsel met gevolgen voor ademhaling, bewustzijn en circulatie ‘EHBO’
Openbare Vergadering Dorpsraad Beugen
‘MFC Kruispunt’
Podium B – editie 9
‘PodiumB / ’t Posthuis’
Samen koken-eten
‘KBO’
Groepsfoto’s maken
‘De Vêrkeskop’
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’
Prinsenreceptie Ulewappers St.Agatha
‘De Vêrkeskop’
Sinterklaasavond
‘Vios’38’
Kienen
‘KBO’
Club van 50 avond
‘Vios’38’
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Reanimatie / AED Training (normaal, Baby en Drenkeling) ‘EHBO’
Kerstviering
‘KBO’
Prinsenreceptie De Belleblaozers Rijkevoort
‘De Vêrkeskop’
van 3 tot 4 uur Dutch Christmas service
‘Cornerstone’
Prinsenreceptie De Geitenbok Boxmeer
‘De Vêrkeskop’
Kerstdiner. 17.30 uur ’t Posthuis.
‘AVB’
Kerstviering
‘KVB’
Zaalvoetbal in Oeffelt
‘Vios’38’
Nieuwjaarsbo rrel
‘KVB’
Teerdag
‘Het Gilde’
Prinsenreceptie De Leemkneiers oeffelt
‘De Vêrkeskop’
Prinsenreceptie De Vêrkeskop
‘De Vêrkeskop’
Prinsenreceptie De Knoepers Sambeek
‘De Vêrkeskop’
Jubileumreceptie De Huibuekke Overloon
‘De Vêrkeskop’
Voorverkoop Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
Excursie naar Kermismuseum in Vortum
‘KVB’
Jaarvergadering. 20.00u.
‘AVB’
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Za
Za
Zo
Di
Vr
Za
Di
Vr
Za
Di
Di
Zo
Di
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Vr
Di
Di
Di
Wo
Vr
Vr
Di
Za
Vr
Za
Di
Di
Do
Za
Za
Ma
Di
Di
Di
Di
Zo
Di
Ma
Za
Za
Zo
Za
Za
Zo
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25-01-20
Kringjaarvergadering te Beugen
‘Het Gilde’
25-01-20
Commissiehoofden overleg
‘De Vêrkeskop’
26-01-20
Bliksemaktie
‘De Vêrkeskop’
28-01-20
Jaarvergadering EHBO Vereniging Beugen
‘EHBO’
31-01-20
Generale repetitie Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
01-02-20
Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
04-02-20
Kaartavond
‘KVB’
07-02-20
Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
08-02-20
Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
11-02-20
Opruimcoach. 20.00u.
‘AVB’
11-02-20
Botbreuken, kneuzingen, verzwikkingen, en wervelletsel ‘EHBO’
16-02-20
Jubileumreceptie De Zelfkant Haps
‘De Vêrkeskop’
18-02-20
Excursie naar museum in Groeningen.
‘KVB’
20-02-20
Vrolliebal
‘De Vêrkeskop’
21-02-20
Carnaval met diverse bezoeken en Installatie Prins
‘De Vêrkeskop’
22-02-20
Carnaval met H.Mis, Lichtjesoptocht, Hengsten/Merriebal ‘De Vêrkeskop’
23-02-20
Knakworstrennen
‘De Vêrkeskop’
24-02-20
Optocht
‘De Vêrkeskop’
25-02-20
Jeugdmiddag
‘De Vêrkeskop’
28-02-20
Herringschellen
‘De Vêrkeskop’
03-03-20
Jaarvergadering
‘KVB’
10-03-20
Vrijhouden luchtwegen
‘EHBO’
17-03-20
Sjoel-avond
‘KVB’
18-03-20
Commissiehoofden overleg
‘De Vêrkeskop’
20-03-20
Evaluatievergadering
‘De Vêrkeskop’
20-03-20
Pannenkoeken Dag
‘Dorpsraad’
24-03-20
Word jij De Picasso chocolademaker?
‘AVB’
28-03-20
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
03-04-20
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
04-04-20
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
07-04-20
Workshop met Angela. 19.30 u.
‘AVB’
07-04-20
Letsel aan oog, oor, neus en mond. Letsel door dieren ‘EHBO’
09-04-20
Bowlen in Molenhoek
‘KVB’
11-04-20
Pepe’s PubQuiz Aanvang 20.00 uur in MFC Het Kruispunt.
11-04-20/Zo 12-04-20 Eastern Open
‘Vios’38’
13-04-20
Kofferbakverkoop (2e paasdag)
‘Het Gilde’
21-04-20
Thema-avond OPRUIMCOACH samen met AVB
‘KVB’
28-04-20
Excursie museum Nostalgie en techniek Langenboom. ‘AVB’
12-05-20
Moederdagviering
‘KVB’
12-05-20
Eerste hulp aan kinderen
‘EHBO’
24-05-20
Kringgildedag Haps
‘Het Gilde’
26-05-20
Fietstocht
‘KVB’
01-06-20
Koningsschieten (2e pinksterdag)
‘Het Gilde’
06-06-20
Tiny Fransentoernooi
‘Vios’38’
06-06-20/Zo 07-06-20 jeugdkamp jongere jeugd.
‘Vios’38’
14-06-20
Vaartprocessie Boxmeer
‘Het Gilde’
06-06-20
Boekenmarkt
‘KBO’
06-06-20
Dorpsquiz: 2e editie
‘Jongens knakworst’
07-06-20
Boekenmarkt
‘KBO’

Zaterdag 26 oktober om 19.00 uur H. Mis
(30e Zondag door het jaar)
Mndged. Theo Bindels en Ria
Acolieten
W. Verdijck en J. Lamers
Koor
Seniorenkoor Maaslandsglorie
Zaterdag 2 november om 19.00 uur H. Mis
(31e Zondag door het jaar; Allerzielen)
Fam. Janssen-v. Duijnhoven en overl. kinderen; Mia v.d. Elzen
(sterfdag), fam. v.d. Laar, fam. v.d. Elzen, vader en zus; Jan Martens;
overl. ouders Heiming Peters en kinderen; Tien Peters
Acolieten
C. Philipse en W. Schaminee
Koor
Gemengd koor
Zaterdag 9 november om 19.00 uur H. Mis
(32e Zondag door het jaar)
Jan Gerrits; Hendrikus v. Benthum en Petronella Ebbers, Gerrit en
Drika v. Benthum; Theo en Mia v. Benthum; Helm Miggiels, Coba de
Haas en overl. kinderen
Acolieten
A. Hendriks en G. Verberkt (Rijkevoort)
Koor
Cantamus Rijkevoort
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Zaterdag 2 november vieren wij Allerzielen. Tijdens de H.
Eucharistieviering op zaterdag zal hierbij worden stilgestaan.
Op zondag 3 november wordt om 15.00 uur een Gedachtenis viering
gehouden voor alle overledenen, met bijzondere aandacht voor
degenen van wie wij in onze parochiekerk afscheid hebben genomen
en/of begraven zijn op het kerkhof alhier, sinds 1 november 2018.
U wordt van harte uitgenodigd voor deze vieringen
__________________________________________________________

DANKBETUIGING
Dank jullie wel voor de vele lieve en mooie woorden, kaartjes en
aanwezigheid bij het afscheid van Cor Thijssen.
De vele verhalen van vroeger zullen mooie herinneringen blijven.
Kinderen Thijssen.
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KVB en AVB organiseren samen

Vrouwenpoli
Open avond, iedereen is welkom, entree € 5,00

Leden van KVB en AVB betalen geen entree bijdrage.

Dinsdag 12 november 2019 MFC ‘t Kruispunt 20.00 uur

De laatste tijd staan voeding en leefstijl enorm in de belangstelling
i.v.m. het voorkomen van chronische ziekten. Denk hierbij aan
suikerziekte, hart -en vaatziekten, gewrichtsklachten, botontkalking en
dementie. Barbara Havenith is gynaecoloog, leefstijlarts en
eigenaresse van de Vrouwenpoli in Boxmeer. Zij vertelt op deze avond
welke mogelijkheden er zijn om jezelf tot op hoge leeftijd zo gezond
mogelijk te houden.
Website; www.vrouwenpoliboxmeer.nl
Van harte welkom,
Besturen KVB en AVB

Workshop met Angela
Dinsdag 26 november 2019, 19.30 uur MFC ’t Kruispunt

Vanavond gaan wij een deurkrans maken van dennengroen met
eucalyptus. Wilt u bekijken wat deze workshop inhoudt bekijk dan naar
haar facebookpagina; Workshops met Angela.
Opgave voor zaterdag 26 oktober 2019 bij Henriette tel: 0485
362060 of Leny 0485 362091
Van harte welkom,
Bestuur AVB
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Molen Oeffelt tijdelijk buiten gebruik
Uit onderzoek is gebleken dat de wieken van de molen in Oeffelt
moeten worden vervangen. Tot die tijd wordt de molen stilgelegd. De
wieken zijn inmiddels 32 jaar oud en hebben tot nog toe probleemloos
gefunctioneerd. Omdat er een kans bestaat dat er grotere scheuren
ontstaan en daarmee gevaar voor de omgeving, is besloten de molen
preventief stil te leggen.
Ook de molen in Beugen is onderzocht. Bij het 41 jaar oude
wiekensysteem van de Beugense molen zijn ook mankementen
aangetroffen, al zijn deze minder groot dan die van de molen in
Oeffelt. Het wiekensysteem is echter ook aan het eind van de
levensduur. Op redelijk korte termijn zal ook dit wiekensysteem
moeten worden vervangen. Deze molen kan tot die tijd in gebruik
blijven.
De kosten voor de restauratie van de molens bedraagt elk zo’n
€ 65.000,--.
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Muziekvereniging Were Di Beugen nodigt je graag uit

Music for All 2019
Vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2019
Met een nieuw programma brengt Muziekvereniging Were Di in
november opnieuw een muziekspektakel op de planken. Wij bieden
iedereen een avond vol muzikaal entertainment.
Twee avonden lang zal in MFC Het Kruispunt een energieke liveshow
verzorgd worden. Muziek en zang worden uitgevoerd door muzikanten
van Were Di en Beugense artiesten onder leiding van onze dirigent
Niels Hendriks. Speciaal voor deze avonden heeft Were Di zich
versterkt met verschillende gastmuzikanten. De presentatie van de
avond zal in handen zijn van Paul Hendriks.
Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een heerlijke muzikale cocktail
waarin we je populaire muziek presenteren. Ga met ons mee terug in
de muzikale tijd met nummers van Amy Winehouse, Charles Aznavour
en vele anderen. Natuurlijk is er ook hedendaagse muziek zoals “Duurt
te lang” van Davina Michelle en “Arcade” van Duncan Laurence. En dit
is nog maar een klein deel van het avondvullend programma, de rest
blijft een verrassing…..
Kijk en luister onder het genot van een drankje en laat je verrassen wat
een fantastisch talent Beugen te bieden heeft. Je bent van harte
uitgenodigd.
Entreekaarten à € 12,50 kun je eenvoudig via onze website bestellen:
www.weredi-beugen.nl Je kunt de bestelde kaarten direct afrekenen
of betalen bij aanvang van de voorstelling.
Ook bij MFC Het Kruispunt in Beugen kun je tegen contante betaling
entreekaarten kopen. Wees er op tijd bij want vol=vol.
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Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2019
Trekking 8 oktober 2018
Prijsnummer
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs
26e prijs
27e prijs
28e prijs
29e prijs
30e prijs
31e prijs
32e prijs
33e prijs
34e prijs
35e prijs
36e prijs

Prijs
€ 15.000,€ 10.000,Droomreis t.w.v. € 3.500,Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,€ 2.500,€ 2.500,€ 1.000,€ 1.000,Weekendje weg t.w.v. € 445,Weekendje weg t.w.v. € 445,Weekendje weg t.w.v. € 445,€ 445,€ 445,€ 445,€ 445,€ 445,iPad t.w.v. € 400,iPad t.w.v. € 400,iPad t.w.v. € 400,Ballonvaart t.w.v. € 358,Ballonvaart t.w.v. € 358,E-reader t.w.v. € 129,E-reader t.w.v. € 129,VVV bon t.w.v. € 100,VVV bon t.w.v. € 100,VVV bon t.w.v. € 100,VVV bon t.w.v. € 100,VVV bon t.w.v. € 100,€ 50,€ 50,€ 50,€ 15,€ 15,€ 15,-

Aantal prijzen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
15
15
15
150
150
150
1.500
1.500
1.500

Gevallen op
0749977
0884499
0117147
0732026
0621582
0948541
0211931
0448799
0988693
0821872
1007847
0492307
0445011
0005483
0908312
0396999
0743713
0128163
0856342
0387373
0142707
0530076
0971608
0667355
0808337
43801 (5 eindcijfers)
30243 (5 eindcijfers)
94687 (5 eindcijfers)
59748 (5 eindcijfers)
84440 (5 eindcijfers)
5441 (4 eindcijfers)
2699 (4 eindcijfers)
6653 (4 eindcijfers)
353 (3 eindcijfers)
112 (3 eindcijfers)
245 (3 eindcijfers)

5 extra jubileumprijzen:
Volkswagen Up t.w.v. € 11.000,iPhone XS t.w.v. € 1.200,Weekendje weg t.w.v. € 350,Weekendje weg t.w.v. € 350,Weekendje weg t.w.v. € 350,-

1
1
1
1
1

0568259
0976228
0938094
0494443
0305532

Kijk voor meer informatie op: zonnebloem.nl/loterij
Nogmaals dank voor uw deelname!
Zonnebloem / Afd. Beugen
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Omslagfoto De Info
Op de omslagfoto van deze week staan Wim en Nel Schaminee uit
Beugen. Velen zullen Wim en Nel al eens hebben zien rijden op
zondagmorgen. Dan maken zij vaak een rit in de omgeving van Beugen
met paard en wagen.
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Dag van de Mantelzorg 2019
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk organiseert Dag van de
Mantelzorg 2019
Datum en tijd:

vrijdag 15 november 2019
Middag van 14.00 – 17.00 uur
en avond van 18.30 – 21.30 uur.

Locatie:
De Weijer Boxmeer
Eens per jaar staat Nederland stil bij de grote zorg die mantelzorgers
dragen en uitvoeren.
Op 15 november 2019, de landelijke 'Dag van de Mantelzorg',
organiseert het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk een feestelijke dag
voor alle mantelzorgers in het Land van Cuijk.
Mantelzorgers kunnen elkaar op deze dag ontmoeten en samen
genieten van een workshop, een hapje en drankje.
Mantelzorgers kunnen ter plekke kiezen voor een workshop. De
workshops zijn: stoelyoga, wilgentenen vlechten, hapjes maken en
meezingen met het koor.
De Dag van de Mantelzorg 2019 vindt plaats in De Weijer Boxmeer. Er
is keuze uit de middag van 14.00 tot 17.00 uur of de avond van 18.30
tot 21.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk.
Voor meer informatie en aanmelden (vóór 4 november 2019) via het
aanmeldformulier op de website: www.mantelzorglvc.nl of tel: 0485846739.
NB. Mantelzorgers die moeilijk van huis kunnen vanwege de zorg voor
een naaste, kunnen contact opnemen met Centrum Mantelzorg om
samen een passende oplossing te vinden.
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Studenten praten senioren
bij over Nederland
Bent u ook nieuwsgierig en gaat u graag in gesprek met studenten?
Vanaf 30 oktober start er weer een nieuwe interactieve collegereeks in
Bibliotheek Madeleine en praten studenten u, vanuit verschillende
vakgebieden, graag bij over Nederland.
De seniorencolleges staan los van elkaar en vinden in de middag plaats in
Bibliotheek Madeleine. Aanvang 15.30 uur, de toegang is gratis.
Aanmelden is gewenst en kan via bibliotheekmadeleine@biblioplus.nl of
www.biblioplus.nl
De reeks bestaat uit vier colleges. In het eerste college kijken we vanuit de
Kunstgeschiedenis naar bekende Nederlandse schilders in de Gouden Eeuw.
Hoe zag Nederland eruit in de Gouden Eeuw? Nederland was ontzettend rijk.
Hoe zien we dat terug in de schilderijen? Vervolgens kijken we in het tweede
college vanuit de Criminologie naar onze eerste wetten en huidige regels.
Heeft u wel eens iets gedaan wat niet mocht? Wat dacht u van belletje
trekken of door rood fietsen? En hoe ziet de gevangenis eruit?
In het derde college bespreken we vanuit de Culturele Antropologie onze
Nederlandse cultuur. Wat is typisch Nederlands? Droeg u bijvoorbeeld
vroeger klompen? En houdt u van een kroketje uit de muur? Ook neemt de
student-docent u middels schilderijen mee naar het verre oosten. Het laatste
college bespreken we ons Koningshuis: De Oranjes. Wie was de eerste koning
van Nederland? En wat weten we over Wilhelmina, Juliana en Beatrix? Met
wie trouwden zij en hoe werd de eerste Koninginnedag gevierd?
Tijdens deze vier colleges wordt u van harte
uitgenodigd mee te kletsen en mee te denken.
College kunstgeschiedenis 30 oktober
College Criminologie 6 november
College Nederlandse cultuur 14 november
College Het Koningshuis 19 november
Bibliotheek Madeleine, Velgertstraat 1,
Boxmeer
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Invloed van licht op de natuur
Voor niets gaat de zon op, luidt het spreekwoord. Maar we staan er
niet bij stil dat zonder licht geen biologisch leven op onze planeet
mogelijk zou zijn. Zonder de zon geen licht, geen warmte, geen
seizoenen en geen plantengroei. In de lezing georganiseerd door IVN
De Maasvallei gaat de spreker - Hendrik-Jan van Telgen - dieper in op
het belang van licht bij de natuurlijke processen die zich in de
afgelopen miljoenen jaren op onze planeet hebben ontwikkeld.
Verder komt aan de orde het verband tussen licht en natuur en vragen
zoals hoe planten weten wanneer ze moeten bloeien, of planten licht
zien op dezelfde of een andere manier als mensen, dieren m.n.
insecten? Maar ook: hoe passen we als mensen deze kennis toe bij het
telen van voedsel en siergewassen?
Als je aan het eind van de avond weer het donker instapt, realiseer je
je hopelijk net als de spreker dat we zonder licht niet kunnen leven op
onze unieke, maar tegelijk ook kwetsbare planeet.
De toegang is gratis, voor koffie/thee wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd.
Heb je belangstelling? De lezing is op donderdag 24 oktober en begint
om 20.00 uur in Het Natuurpalet, De Raetsingel 5, Boxmeer.
Meld je aan bij A. Aben, tel. 0485-383207,
of P. Strolenberg, tel. 0485-383901,
of via de mail: ivndemaasvallei_educatie@outlook.com
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Nacht van de Nacht
Op zaterdag 26 oktober om 19.00 uur wandelen de gidsen van IVN De
Maasvallei met je over de Vilt om je te laten ervaren hoe het is om in
de nachtelijke uren de natuur te beleven. Als het donker is staan de
zintuigen, reuk, gehoor, gevoel en zicht op scherp. Je gaat beter
luisteren, je hoort wat ritselen, is het een das misschien of iets anders?
Spannend.
We nemen de tijd om de nachtelijke geluiden in ons op te nemen. De
Vilt is een rustplek voor grote groepen ganzen die soms massaal
opvliegen. Dat is een geweldige belevenis. Welke dieren zijn juist nu
actief en hoe vinden zij hun weg in het donker? Het is bijna nieuwe
maan, dus goed donker. En hopelijk is het een heldere avond zodat de
dan aanwezige sterren en planeten bekeken kunnen worden. Helaas
verschuilt de sterrenhemel zich steeds meer achter een deken van licht
door de toenemende verlichting. Nederland is een van de lichtste
landen ter wereld. Is het op de Vilt nog donker? Halverwege de
wandeling staan telescopen opgesteld om naar de sterrenhemel te
kijken. Bij een kampvuur wordt tegen een vergoeding van € 2,- een kop
erwtensoep aangeboden.
De wandeling duurt 2-2½ uur, kleed je warm en draag goede
wandelschoenen. Neem je verrekijker mee, maar geen zaklamp. De
gids heeft een zaklamp, maar zal deze zo weinig mogelijk gebruiken
zodat je echte duisternis beleefd.
Kosten: gratis, voor erwtensoep: € 2,00. Start vanaf de Moerbaan,
Heiveldsestraat Beugen.
Je kunt je per mail aanmelden bij: marjosimons11@gmail.com
En voor inlichtingen kun je terecht bij: Marjo Simons, tel. 0485-362328.

25

26

Veelbelovende voordrachten voor de Dr Peelenprijzen 2019!
Tot afgelopen 1 oktober konden inwoners van de gemeente Boxmeer
voordrachten indienen voor de Dr. Peelencultuurprijs of de Dr. Peelen
Stimuleringsprijs. Dit jaar is er een record aantal voordrachten
binnengekomen bij de commissie. Maar liefst 21 verschillende
voordrachten en niet onbelangrijk: ook de kwaliteit van de inzendingen
is weer hoog.
Hoe nu verder?
Voorzitter van de commissie Wally Bastiaanssen: “De maand oktober
staat in het teken van het beoordelen van de voordrachten, waarna de
nominaties in november bekend worden gemaakt. Als commissie zijn
wij erg blij met het hoge aantal voordrachten en we gaan dan ook een
uiterst zorgvuldig afgewogen advies geven aan de Burgemeester en
Wethouders.”
Uitreiking
Terwijl de commissieleden zich buigen over de voordrachten, is een
werkgroep bezig met het vormgeven van de uitreikingsavond. Wie de
winnaars zijn van de Dr. Peelencultuurprijzen wordt namelijk bekend
gemaakt op zaterdag 11 januari 2020 in de Weijer tijdens een
avondvullend programma met veel aandacht voor cultuur uit de
gemeente Boxmeer. De avond is vrij toegankelijk voor alle inwoners.
Noteer de datum alvast in de agenda!
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Waar wil jij straks thuiskomen?

In de gemeente Land van Cuijk!
CUIJK/BOXMEER/SINT ANTHONIS, 18 okt 2019 – Na een
spannende stemperiode, waarbij ruim 20.000 inwoners
antwoord gaven op de centrale vraag ‘waar wil jij straks
thuiskomen?’ , werd het stemresultaat vandaag
bekendgemaakt. Met 63,22% van de stemmen is gekozen voor
‘gemeente Land van Cuijk’ als naam voor de nieuwe gemeente.
De onthulling vond plaats in het gemeentehuis van Boxmeer en was
live te volgen via tv en radio. Burgemeester Sijbers, samen met
wethouder Bellemakers bestuurlijk trekker van het
naamgevingsproces, laat weten: “We zijn erg trots dat maar liefst
20.149 inwoners hun stem hebben uitgebracht op hun favoriete
naam. Doordat zoveel inwoners meegedacht en gestemd hebben, is
de nieuwe naam ook echt van ons allemaal. Nu de
herindelingsgemeente een naam draagt, voelt het ook weer een
stap dichterbij. We kijken terug op een succesvol
naamgevingsproces en dat geeft goede energie!”
De naamgevingscommissie, bestaande uit drie inwoners per
gemeente, selecteerde in een eerdere fase drie namen uit 1.037
naamsuggesties die inwoners ingediend hadden. De motivatie van
de naamgevingscommissie om ‘Land van Cuijk’ bij de drie
potentiële namen te betrekken luidde als volgt: “Heel veel inzenders
van de drie gemeenten, dus ook die uit Boxmeer en Sint Anthonis,
gaven de voorkeur aan de naam Land van Cuijk. De motivatie was
tamelijk eensluidend: de naam is historisch correct, voelt vertrouwd
aan, is ingeburgerd, ligt goed in het gehoor, sluit aan bij de
toeristische promotie en bij de naamgeving van heel wat bedrijven en
instellingen en is ten slotte ook toekomstbestendig.”
Van de 20.149 stemmen ging 29,17% van de stemmen naar
‘Maasheggen’ en 7,61% naar ‘Maasbroek’. “Dat meer dan de helft
van de stemmen naar de naam ‘Land van Cuijk’ is gegaan, geeft aan
dat de naam veel draagvlak heeft, aldus wethouder Bellemakers.
We gaan ons samen richten op de mooie toekomst die ons wacht in
de gemeente Land van Cuijk.”
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UITSLAGEN ZATERDAG 12 OKTOBER
Astrantia JO8-1
 VIOS’38 JO8-1
11 -11
De Zwaluw JO9-1
 VIOS’38 JO9-11
0 -16
Toxandria JO11-1G
 VIOS’38 JO11-1
15 - 1
VV Achates JO13-2G
 VIOS’38 JO13-2
1- 2
VIOS’38 JO14-1
 Oirschot Vooruit JO14-1 uitgesteld
De Zwaluw JO15-1
 SSS’18/Holthees JO15-2 1 - 8
Astrantia/Milsbeek JO17-1  VIOS’38 JO17-2
2- 1
Astrantia/Milsbeek JO19-1  VIOS’38 JO19-2
8- 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UITSLAGEN ZATERDAG 19 OKTOBER
Toxandria JO9-1
 VIOS’38 JO9-1
5-4
VIOS’38 JO14-1
 Hapert JO14-1G
2 - 2 (wn na strafs.)
VIOS’38 JO17-2
 DSV JO17-2
1-3
VCO JO19-1
 VIOS’38 JO19-2
8-3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA ZATERDAG 26 OKTOBER
aanwezig
aanvang
VIOS’38 JO8-1
 Constantia JO8-1G
08.45 uur
09.15 uur
VIOS’38 JO9-1
 “Nog niet bekend” JO9
08.45 uur
09.15 uur
VIOS’38 JO11-1
 HRC’27 JO11-1
09.30 uur
10.00 uur
VIOS’38 JO13-2
 SSS’18/Holthees JO13-3 10.45 uur
11.30 uur
EFC JO14-1
 VIOS’38 JO14-1
10.45 uur
12.30 uur
rijden: Anouar, Stije, Rens en Jesse
VIOS’38 MO15-1
 Boekel sport MO15-2
12.15 uur
13.00 uur
VIOS’38/Toxandria JO15-1  ST Maasduinen JO15-2
11.45 uur
13.00 uur
in Rijkevoort
per fiets
VIOS’38 JO19-2
 DSV JO19-2
14.15 uur
15.00 uur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROGRAMMA ZATERDAG 2 NOVEMBER
vertrek
aanvang
SIOL JO8-2
 VIOS’38 JO8-1
08.15 uur
09.00 uur
rijden: Jesse en Rein
“Nog niet bekend” JO9
 VIOS’38 JO9-1
nog niet bekend
rijden: Martijn
VV Achates JO11-3
 VIOS’38 JO11-1
10.15 uur
11.00 uur
rijden: Tommy en Daan
SIOL JO13-2
 VIOS’38 JO13-2
10.00 uur
11.00 uur
rijden: Frej, Nathan en Luuk
VIOS’38 JO14-1
 Hapert JO14-1
10.45 uur
11.30 uur
Achates/de Zwaluw MO15-1  VIOS’38 MO15-1
12.30 uur
13.30 uur
in Ottersum
rijden: Lotte, Sofie, Jody en Lotte
SIOL JO15-2
 VIOS’38/Toxandria JO15-1 13.00 uur
14.00 uur
rijden: Derk
Vianen V./HBV JO17-2
 VIOS’38 JO17-2
11.30 uur
12.30 uur
in Beers
rijden: Moufid, Luuk en Geert
ST SIOL/VCA JO19-1
 VIOS’38 JO19-2
14.00 uur
15.00 uur
in Katwijk/Cuijk
rijden: Eise en Stijn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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