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Budel/Maarheeze, december 2019

Zeer geacht lid,
Na de goedbezochte lezing over het gebouwde erfgoed in onze gemeente is het einde van het kalenderjaar
al weer in zicht. Zoals gebruikelijk sluiten wij dat af met onze sportieve gezelligheidsavond. Dit jaar gaan wij
op vrijdag 20 december bij ‘De Oude Glorie’ in Heeze

Beugelen

Een overdekte beugelbaan met rechts de ijzeren ring, waar de bal doorheen
gespeeld moet worden (19de-eeuwse gravure, RHC-Eindhoven)
Graag nodigen wij u uit om na een door de kring aangeboden koffie of thee met vlaai de aloude Brabantse
sport met sleger, bol en beugel te beoefenen. We zetten een kleine competitie op en hebben voor de drie
besten ook enige aantrekkelijke prijzen beschikbaar. De aangepaste spelregels zullen tevoren worden
toegelicht. Terwijl anderen spelen, kunt u gezellig praten met elkaar onder het genot van een drankje (voor
eigen rekening).
In de 14e eeuw begonnen als spel van de adel, werd het beugelen al snel een volkssport. Nagenoeg elk dorp
in Limburg en Brabant had wel een beugelbaan. Men speelde buiten op niet-overdekte banen, vooral ter
ontspanning. De in 1933 opgerichte Nederlandse Beugel Bond organiseert vandaag de dag nog steeds
competities. Ondanks het wedstrijdelement blijft beugelen een volksspel, dat vooral gespeeld wordt in de
zuidelijke provincies van ons land. Een fraaie beugelbaan is nagebouwd nabij de Budelse boerderij in het
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Het spel wordt gespeeld op een baan van zo'n 10 bij 5 meter. Op
circa 7 meter staat een ijzeren ring: de beugel. Het is de bedoeling om de bal (‘bol’) van ruim 4 kg met een
houten schopje (‘sleger’) door de beugel te spelen. Of de bal van de tegenstander terug te leggen in de
greppel!

Beugelen vereist geen grote lichamelijke training of kracht. Inzicht en vaardigheid zijn zeker zo belangrijk.
Het spel is geschikt voor jong en oud, mannen en vrouwen. Wij hopen op een grote opkomst en vragen u
om met anderen af te spreken samen het vervoer te regelen. Mocht u daarbij hulp nodig hebben, neemt u
dan contact op met een van de bestuursleden.
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:

vrijdag 20 december 2019
20.00 uur
Beugelbaan ‘De Oude Glorie’, Euvelwegen 2, 5591 TK Heeze (aan de weg Sterksel-Heeze,
iets voor ‘Kempenhaghe’ aan de overzijde).
Gratis voor kringleden, niet-leden betalen € 2,50 (introducés zijn welkom!)

Noteert u alvast:
 De openstelling van onze Heemkamer is in 2019 nog op de donderdagen 5 december (NB tot 18.00
uur !) en 19 december. In 2020 op donderdag 16 januari, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, 2 april, 7
mei, 4 juni, 2 juli, 3 september, 1 en 15 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december. Op iedere
woensdagmorgen komt de fotowerkgroep, op elke genoemde donderdagavond vanaf 19.30 uur ook
de werkgroep genealogie/kadaster bij elkaar.


Onze volgende activiteit:
- Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 februari 2020 in zaal ‘De Bellevue’ te Budel.



Onze laatste natuurwandelingen van dit jaar vindt plaats op zondag 15 december op De Gastelsche
Heide, Budel (vertrek 09.30 Schepenhuis). Zie ook telkens de Grenskoerier.

Graag tot ziens bij onze gezelligheidsavond en anders wensen wij u prettige feestdagen een goed
jaarwisseling en een in alle opzichten voorspoedig en heemkundig 2020!
Het bestuur

