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Di. 18-09-18 
Wo 19-09-18 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Vr 21-09-18 Historische Roadshow BHIC ‘KBO’ 
Zo 23-09-18 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Di 25-09-18 Fietsen ‘KVB’ 
Wo 26-09-18 Ledenvergadering ‘Het Gilde’ 
Ma 08-10-18 Wandelen ‘KBO’ 
Ma 08-10-18 Koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 09-10-18 Kleurenanalyse ‘AVB’ 
Do 11-10-18 Kienen ‘KBO’ 
Di 16-10-18 Excursie v.Schayk. Langenboom ‘KVB’ 
Wo 17-10-18 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Di 23-10-18 Kaarten ‘KVB’ 
Vr 26-10-18 Algemene leden vergadering ‘Vios’38’ 
Vr 26-10-18 Jaarlijkse Bingoavond De Molen ‘De Molen’ 
Zo 28-10-18 Hobbybeurs ‘KBO’ 
Do 01-11-18 Kienen ‘KBO’ 
Za 03-11-18 Podium B - editie 8 ‘Podium B’ 
Di 06-11-18 Kienen voor Lourdeskas ‘KVB’ 
Di 06-11-18 Donorcodicil ‘AVB’  
Vr 09-11-18 Kruisboogwedstrijd Jan Centen Bokaal ‘Het Gilde’ 
Ma 12-11-18 Wandelen ‘KBO’ 
Ma 12-11-18 Koffie-uurtje ‘KBO’ 
Zo 18-11-18 Intocht Sinterklaas Kruispunt Beugen ‘Sinterklaas comité’ 
DI 20-11-18 Workshop Verloren Bloem ‘AVB’ 
Wo 21-11-18 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Za 24-11-18 Jubileum 50 jaar Stichting Dorpscentrum Beugen ‘MFC Het Kruispunt’ 
Zo 25-11-18 Jubileum 50 jaar Stichting Dorpscentrum Beugen ‘MFC Het Kruispunt’ 
Di 27-11-18 Sinterklaasviering ‘KVB’ 
Wo 28-11-18 Sinterklaasavond ‘Vios’38’ 
Do 06-12-18 Kienen ‘KBO’ 
Ma 10-12-18 Wandelen ‘KBO’ 
Ma 10-12-18 Koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 11-12-18 Heerlijk dineren, Kerstdiner ‘AVB’ 
Vr 14-12-18 Kerstviering ‘KBO’ 
Zo 16-12-18 Jeugd indoor toernooi ‘Het Gilde’ 
Di 18-12-18 Kerstviering ‘KVB’ 
Za 29-12-18 Zaalvoetbal ‘Vios’38’ 
Di 08-01-19 Kaarten ‘KVB’ 
Di 15-01-19 Jaarvergadering  en AED ‘AVB’ 
Di 22-01-19 Tenen vlechten ‘KVB’ 
Di 05-02-19 Kienen Lourdeskas ‘KVB’ 
Di 12-02-19 Wensambulance ‘AVB’ 

Di 19-02-19 Excursie Zevenhutten Cuijk van Schrijen ‘KVB’  

Toegangscode AED kast MFC Het Kruispunt: 0000 
 

Contactadres Parochie 
Pastorie, Kerkplein 5, 5835 AT Beugen.  Tel. 361301/361429. 
 

MFC Het Kruispunt  
Kerkplein 6, Telefoon 361560 
Beheerder Cor Verbroekken 06-37169186 of info@mfchetkruispunt.nl 
 

Kiendatums Gilde: 
2018: 26-09  /  07-10  /  28-10  /  11-11  /  12-12 
 

Rabobank kantoor Boxmeer open; 
Van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en ’s avonds op afspraak. 
 

Avond, nacht en weekenddienst huisartsen 
Voor spoedgevallen op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur belt u uw eigen huisarts. 
Als u op andere tijden dringend medische hulp nodig heeft belt u 0900-8880. 
 

Telefoon Politie Land van Cuyk 0900-8844 
 

Vrijwilligers Terminale Zorg Land v. Cuyk 
Bilderbeekstraat 44 Boxmeer. Tel. 0485-574289 24 uur per dag bereikbaar. 
 

Vrijwillige Hulpdienst Beugen  
Carla Hermans  (0485) 362050 / 06-20843548  
Reggy Janssen   (0485) 361361 / 06-13626448 
 

Regiobank Oeffelt open 
Maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 en 13.30-17.00 uur. 
En na telefonische afspraak 0485-361738. 
 

Wonen, Welzijn en Zorgcoördinator voor Gemeente Boxmeer; 
Diny Kuppen,  Bereikbaar (kantooruren) 0485-700500. 
E-mail dinykuppen@sociom.nl 
 

Kopij voor de INFO op maandag vóór 10.00 uur aanleveren per e-mail naar 
beugeninfo@gmail.com 
 
Berichten voor de INFO-AGENDA per email naar hfm.fransen@kpnmail.nl 

 
 

Oud papieractie zaterdag 22 sept. 
Container Gerwin Angenendt & Jan Angenendt 

 

Oud papieractie zaterdag 29 sept. 
Container Delano Keijzers & Maarten Wouters 

Ophalen Guus Jansen & Ronnie Lamers 
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Parochieberichten 

 
Zaterdag 22 september om 19.00 uur H. Mis 
(25e Zondag door het jaar) 
Jo Bindels; Nelly Graat-Gijsbers; Pastoor v.d. Steen; Jos v.d. Mond en 
Helma Litjens 
Acolieten 
W. Verdijck en J. Lamers 
Koor 
Gemengd koor 
 
Zaterdag 29 september om 19.00 uur H. Mis 
(26e Zondag door het jaar) 
Maria Centen-Jans en haar zonen Pieter en Twan; overl. fam. Kersten-
Groenen; Mien Jochijms-v. Stippen, Toos Jochijms en Johan v. 
Benthum; Tinie en Gerard v. Oijen; Antoon Verdijck 
Acolieten 
A. Hendriks en J. Cremers 
Koor 
Seniorenkoor Maaslandsglorie 
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Dansgroep  de Molenwiekers 

40 Jaar Jubileum 

  
Om het 40 jarig jubileum niet helemaal ongemerkt voorbij te laten 
gaan organiseren we op zondagmiddag 30 September van 14.00 uur 
tot 17.00 uur een dansmatinee. 
Gewoon een gezellig dansmatinee in MFC het Kruispunt Beugen. 
Het zou heel erg leuk zijn voor ons, als er velen een dansje komen 
maken. 
De entree is gratis. 
Een koffie of thee wordt aangeboden door de dansgroep. 
Een vrije bijdrage is van harte wenselijk. 
Graag tot dan, 
            
            Dansgroep  de  Molenwiekers  
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Hallo dames van de K.V.B. 

Dinsdag 25 september hebben we een fietstocht. We vertrekken om 

18.30 uur vanaf het Kerkplein. Dames, wees sportief en fiets allemaal 

mee.                       

                                                                                                                 

Groetjes De Ontspanningsgroep. 



 

8 

 

 

 
 
 
 

 

Altijd al iets voor Beugen willen doen? 
Dan hebben wij daarvoor poen! 

 
De Dorpsraad is er om te zorgen  
voor de leefbaarheid van ons mooie 
dorpje. Dat doen we samen met de 
inwoners. En die hebben vaak de 
beste ideeën voor verbetering van 
de leefbaarheid. Dus wij dagen alle 
inwoners van Beugen uit! 
 
Geld? Huh?  
Heb jij een goed idee? Iets waardoor het nog fijner is om in Beugen te 
wonen? Of iets waardoor ons dorp juist fijn blijft om te verblijven? Laat 
ons dan je plan weten. De Dorpsraad kan dergelijke plannen financieel 
ondersteunen en dat willen we dan ook graag!  
 
Waaraan moet het plan voldoen?  
We willen eigenlijk geen vast omkaderde spelregels. Want dan helpen 
we misschien wel hele goede ideeën om zeep. Wat wel zeker is, is dat 
het plan geen individueel gewin moet opleveren, maar gewin voor het 
dorp, of een deel van het dorp. Het mag om materiaal gaan, maar ook 
een evenement. Want ook saamhorigheid vergroot de leefbaarheid. 
Leefbaarheid is het enige criterium dat gebruikt wordt!  

Secretariaat:  

Helbroekseweg 7, 5835 CX Beugen 

 

Mail: dorpsraadbeugen@live.nl 

Website: www.beugenbruist.nl 

Twitter: @DorpsraadBeugen 

Facebook: Dorpsraad Beugen 



 

9 

Wat is dat? Leefbaarheid?  
Leefbaarheid is hoe Beugen scoort als het gaat om woongenot en  
leefgenot. Hoe liever inwoners er willen wonen en leven, hoe hoger de 
leefbaarheid is. Bovendien worden we daardoor aantrekkelijk als dorp. 
Ook van buitenaf willen mensen dan sneller in Beugen komen wonen. 
Leefbaarheid gaat over voorzieningen, maar ook over het gevoel dat 
we samen lekker leven in een dorp. Het kan dus van alles zijn.  
 
Komt elk idee in aanmerking?  
Ja, als het bijdraagt aan leefbaarheid. En als het redelijkerwijs 
uitvoerbaar is. Sommige wensen zijn eenvoudigweg niet te realiseren 
en dan is investeren daarin geldverkwisting. Dat willen we natuurlijk 
ook niet. Maar elk idee mag. Een vereniging kan indienen, een 
buurtvereniging, een individu. Alles kan!  
 
Wie bepaalt welk idee het wordt?  
Dat doet de Dorpsraad, eventueel na 
overleg met inwoners van het dorp. 
We willen meer ideeën vanuit het 
dorp een kans geven. Wees op tijd, 
want als het budget op is, moet je 
wachten op een volgende kans.  
 
Hoe moet ik een idee indienen?  
Stuur ons een mail via ons mailadres: 
dorpsraadbeugen@live.nl. Heb je 
geen mail? Bel ons dan om je idee uit 
te leggen. Dat kan via 0485-362427. 
Of stuur een brief naar ons 
secretariaat. We helpen je graag 
verder met je idee! 
 
Vragen? Stel ze gerust aan ons!  
Dorpsraad Beugen 
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Neem oude foto’s/films mee!              
                        
Van nostalgie naar nu… in Beugen! 
  
Houd je van mooie verhalen, wil je even terug in de tijd en 
herinneringen ophalen over hoe het vroeger was? Dan hebben we 
goed nieuws! Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 
strijkt vrijdag 21 september 2018 neer in Beugen. De KBO Beugen 
organiseert samen met het BHIC een gezellige en nostalgische 
middag voor alle belangstellenden uit Beugen (en voor heel 
Boxmeer). 
  
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 21 september 2018 van        
14.00 – 16.30 uur in Multifunctioneel Centrum Het Kruispunt, 
Kerkplein 6, 5835 AT in Beugen. De toegang is gratis en de zaal is vanaf 
13.30 uur open voor het publiek. 
  
Programma 
  

·         Welkomstwoord en inleiding door René Bastiaanse   
·         ‘In ganzenpas door vier decennia’, Marilou Nillesen, 
historisch reporter van het BHIC, neemt je op een vermakelijke 
manier mee terug naar de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80 
·         Gelegenheid om je meegebrachte foto’s op een groot 
scherm te laten zien, samen herinneringen op te halen en 
informatie uit te wisselen 
·         Gezellige ‘Petje op Petje af’ quiz door René Bastiaanse 
met voor iedereen herkenbare filmpjes, muziek en foto’s van 
weleer 
·         Afsluiting. 
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René Bastiaanse, uw gastheer in Beugen! / Mej.J. Barten, 25 jaar 
onderwijzeres in Beugen, 1970 (fotostudio Jan Waarma) 

 
Je bent van harte welkom! Vergeet niet oude foto’s en films van en 
over het oude Beugen (en van heel Boxmeer) mee te nemen, tot ziens! 
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Beste inwoners van Beugen, 
 

De Dorpsraad wil dat we ons in Beugen allemaal sterk maken voor 
veiligheid en preventie en stimuleert daarom elke straat tot het 
opstarten van een eigen WhatsApp Buurt Preventie groep. Het doel 
van Buurtpreventie is dat buren elkaar snel op de hoogte kunnen 
brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak of een verdacht 
persoon of wantoestanden in de straat  etc. 
Voor de zomervakantie hebben wij u in de info geïnformeerd dat de 
‘werkgroep veiligheid’ bezig is met het opzetten van een 
buurtpreventie app voor heel Beugen. In dat artikel hadden wij een 
oproep gedaan aan de inwoners van Beugen zich te melden bij de 
werkgroep, als zij al over een buurtpreventie app beschikten. Hier 
hebben wij een aantal reacties op ontvangen. Hieruit blijkt dat in 
Beugen al een aantal buurtpreventie apps aanwezig zijn. Dat is 
natuurlijk prachtig om te horen. Hieruit blijkt nogmaals dat 
Beugenaren het begrip veiligheid met en voor elkaar hoog in het 
vaandel hebben staan. Na inventarisatie van de reeds aanwezige 
buurtapps blijven nog een aantal straten over die nog geen buurtapp 
hebben. De werkgroep heeft 15 groepjes gemaakt van deze straten die 
aan elkaar grenzen en dus logischerwijs met elkaar een buurtapp 
kunnen vormen. De groepjes staan hieronder aangegeven: 
 

Beugense Maasstraat 
Dijkstraat 
Hagelkruisstraat 
 
Bouwkamp met Kerkenveld 
 
Brouwersstraat met Kuiperstraat 
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Burg. Verdijkplein met Molenstraat 
 
Carolusstraat met Molenstraat 
 
Gildestraat met Vendelstraat 
 
Haart 
 
Hapseweg 
 
Hoge en Lage start wijk 
 
Klaverkamp, Maaskamp, Pottenvonder 
 
Koopmanskamp met Moerkamp 
 
Kruisboogstraat met Schuttersstraat 
 
Kwekersweg 
 
Laag en hoog Werveld en Hazewinkel 
 
Oeffeltseweg 
 
Oproep 
De werkgroep wil graag in contact komen met bewoners die in één van 
bovenstaande groepjes woont en beheerder wil worden van een 
buurtapp in zijn/ haar groepje. De werkgroep zal samen met u een 
buurtapp opzetten in uw groepje. Als u hierin geïnteresseerd bent 
stuur dan voor maandag 24 september 2018 een e-mail naar 
hjm.lamers@ziggo.nl.  
Vermeld daarbij je naam, adres en telefoonnummer. Alvast bedankt 
voor uw medewerking. 
 

Met vriendelijke groep, 
Werkgroep veiligheid 
Dorpsraad Beugen    
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Alle leden van Rabobank Land van Cuijk & 

Maasduinen mogen tijdens de Rabobank Clubkas 

Campagne stemmen op hun favoriete 

verenigingen.  

De stemperiode loopt tot en met 28 september 2018. 

U kunt via www.clubkascampagne.nl uw stem uitbrengen met de 

unieke inlogcode die u hebt ontvangen van de Rabobank. 

Als EHBO-vereniging zijn wij er voor iedereen. Voor evenementen e.d. 

maar ook als er iets thuis of onderweg gebeurd. Daar willen onze leden 

een ander bij kunnen helpen. 

Om onze kennis en onze materialen hiervoor op peil te houden, 

hebben we uw steun nodig. 

Mogen we ook op uw stem rekenen? 
 

Alvast hartelijk bedankt voor uw stem! 
 

Bestuur en leden EHBO-vereniging Beugen. 
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Peiling woningbehoefte Beugen 
 
Inleiding 
Afgelopen jaar heeft de Dorpsraad een onderzoek gehouden naar de 
leefbaarheid binnen ons dorp. Middels een enquête is aan de inwoners 
van Beugen is gevraagd hoe zij tegen de leefbaarheid in Beugen 
aankijken en deze beleven. Daarna heeft een drietal gespreksavonden 
plaatsgevonden waar met een groot aantal mensen dieper op de 
materie is ingegaan. Daarbij is gevraagd wat de belangrijkste 
aandachtspunten zijn om de leefbaarheid te verbeteren. Begin dit jaar 
is de uitslag van het onderzoek bekendgemaakt met het boekje 
“resultaten onderzoek ‘Kijk op Beugen 2025’ 
 
Woonbehoefte rode draad 
De rode draad in het onderzoek was zeker de woonbehoefte in Beugen 
voor jong en oud. Er is grote behoefte aan starterswoningen maar zeer 

zeker ook levensbestendige 
woningen voor senioren die 
van hun oude dag in ons 
dorp willen genieten. 
Alhoewel er de laatste tijd 
behoorlijk veel nieuwe 
woningen zijn gebouwd met 
het  afgeronde CPO project, 

blijft de vraag naar extra woningen binnen alle leeftijd categorieën 
groot. Logisch om dan te zeggen: dus bouwen maar. 

Secretariaat:  

Helbroekseweg 7, 5835 CX Beugen 

 

Mail: dorpsraadbeugen@live.nl 

Website: www.beugenbruist.nl 

Twitter: @DorpsraadBeugen 

Facebook: Dorpsraad Beugen 
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Helaas gaat dat niet zo gemakkelijk want zowel de gemeentelijke als de 
provinciale overheid hebben daar hun mening over en als we iets 
willen doen in de huursector zijn we weer afhankelijk van de 
woningcorporatie. 
 
Werkgroep Wonen 
Omdat het onderwerp wonen vrij 
breed en erg complex is heeft de 
Dorpsraad naar aanleiding van het 
onderzoek een werkgroep opgericht 
met een aantal deskundigen uit de bouwwereld die zich hier specifiek 
mee gaan bezig houden. De werkgroep heeft  inmiddels al het nodige  
voorwerk gedaan en komt tot de conclusie dat het houden van een 
gedetailleerde enquête over de woonbehoefte belangrijk is om 
verdere stappen te kunnen ondernemen. Met goed onderbouwde 
informatie aan  de hand van de enquête uitslag kunnen echte  stappen 
gezet worden richting de  gemeente en woning corporatie.   
 
Vragenlijst 
Komende weken zal er een vragenlijst over het onderwerp ‘Wonen’ in 
De Info worden bijgevoegd. De vragen zijn heel gevarieerd opgesteld 
zodat we een zo breed mogelijk beeld krijgen van wat er leeft onder de 
inwoners van Beugen. Uiteraard is alles anoniem maar desondanks 
zullen de uitslagen zeer discreet behandeld worden en is alles geheel 
vrijblijvend. Met andere woorden: met het invullen van de vragenlijst 
bindt u zich nergens aan maar het levert ons wel belangrijke informatie 
op. De enquête zal ook op ‘Beugen Bruist’ worden geplaatst zodat u de 
vragen ook digitaal kunt invullen als u dat makkelijker vindt.   
 
Vul de vragenlijst in!  
Oproep: houd de info van komende weken in de gaten en vul de 
vragenlijst zo spoedig mogelijk in. Bij de vragenlijst wordt ook 
informatie gegeven waar en wanneer u de formulieren moet inleveren. 
 
Dorpsraad Beugen - Werkgroep Wonen 
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Informatiemiddag “ Parkinson, 
accepteren of aanpassen?” 
Voor patiënten, partners en familie 
 

 
Op donderdag 4 oktober 2018  organiseert de Werkgroep Parkinson 
een informatiemiddag in De Witte Brug in Boxmeer 
 

De ziekte van Parkinson is zowel voor de patiënt als voor de omgeving 
geen gemakkelijke ziekte om mee om te gaan. Vanuit de psychologie 
zijn er wel handreikingen te geven om te leren leven met Parkinson. 
Psycholoog A. Nouws geeft waardevolle informatie en laat zien welke 
stappen je kunt zetten om het proces van inpassen in je leven in gang 
te zetten en te houden. 
 

Datum: Donderdag 4 oktober 2018 
Tijd:   14.00 tot 16.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Locatie:  De Witte Brug, Sint Anthonisweg 63, 5831 AD Boxmeer 
 

Entree € 5,-. 
Aanmelden vóór 2 oktober via een 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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CURSUS ‘DE ZORG DE BAAS’ 
Mantelzorg overkomt je,                                                 
maar hoe blijf je zelf in balans?       
Op dinsdagavond 9 oktober 2018  start de ondersteuningscursus        
‘De Zorg de baas’ in Grave.  
Deze wordt gegeven door Centrum Mantelzorg Land van Cuijk in 
samenwerking met MEE.  
De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit het Land van Cuijk die 
langdurig zorgen voor een kind, partner, ouder of vriend(in).  
 

De zorg verschilt natuurlijk per situatie, maar de zorg voor een ander 
komt meestal op de eerste plaats. Als de zorg langdurig en intensief is, 
merk je  dat de zorg steeds meer van je vraagt. De aandacht en 
hulpverlening zijn meestal gericht op diegene die zorg nodig heeft, 
maar in deze cursus sta jij centraal. Hoe hou je de regie over het eigen 
leven en kun je de zorg met voldoening blijven volhouden? Tijdens 
deze cursus leer je hoe je de balans (weer) vindt tussen zorgen voor 
een ander en zorgen voor jezelf. 
 

Tijdens de cursus wordt er gewerkt met een informatieve cursusmap 
en huiswerkopdrachten. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van 
ervaringen. De volgende onderwerpen komen aan bod: 
 

 Gevoelens (h)erkennen en leren grenzen aangeven 

 Stress en ontspanning 

 Kwaliteiten benutten 

 Hulp en steun vragen 

 Communicatie en assertiviteit 
 

Deze cursus is gratis en bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur en één 
terugkombijeenkomst. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur 
en zullen plaatsvinden in Catharinahof, Koninginnedijk 252 in Grave.                
Voor meer informatie en aanmelding voor de cursus, kun je terecht bij 
Centrum Mantelzorg  Land van Cuijk. Telefoon: 0485-846739 of e-mail: 
info@mantelzorglvc.nl.  
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RIKKEN - RIKKEN – RIKKEN - RIKKEN – RIKKEN - RIKKEN  
 

RIKCOMPETITIE  IN CAFE GROOTHUSEN. 
 
HALLO  KAARTERS 
 
Op maandag  1 oktober  beginnen we weer met  Rikken. 
De competitie loopt tot en met 15 april  2019 
We spelen elke maandagavond . Aanvang 19.30 uur. 
Voor de nummers 1 en 2  van elke kaartavond is er een dagprijs. 
Ook speel je mee voor de eindrangschikking . 
Mocht je mee willen doen, maar kun je niet direct bij de start 
van de competitie of je kunt niet iedere avond, dan kun je toch 
gewoon meespelen. 
Hou je van een gezellig en spannend potje kaarten? 
 
Meld je dan aan bij:   
Herman vd Heuvel  tel. 362391 /  e-mail.  heuvel.stroeken@ziggo.nl 
Tot dan! 
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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 23 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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VTBS toernooi te Esch 
 
Op zondag 16 september hebben onze vendeliers deelgenomen aan 
het federatietoernooi in Esch. Een toernooi waaraan vendeliers, 
tamboers, bazuinblazers en standaardruiters van de Brabantse 
federatie aan deelnemen. Lambert Essers wist de eerste prijs te 
behalen in de vaandelklasse met acrobatiek! 
Roberto Philips werd derde in de C-klasse.  
 
Van harte gefeliciteerd met de behaalde prijzen. 
 
Frank ten Haaf, secretariaat 

Er kan weer gestemd worden. 

De Rabobank clubkas campagne is weer in volle gang. 
Ben je lid van de Rabobank en heb je een stemkaart ontvangen dan 
kun je stemmen op het gilde of op een van de andere mooie 
verenigingen in Beugen. Stemmen kan nog tot 28 september. 
Laat je stem niet verloren gaan. 
 
Met de steun van de Rabobank clubkas campagne gaan we in 
december een indoor jeugd toernooi organiseren voor de vendeliers, 
tamboers en bazuinblazers. 
 
 
Frank ten Haaf, secretariaat 
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!!!!!!! Alle (combinatie)teams van Achilles spelen dit           
seizoen onder de naam Vocala (dit in verband met een evt. 

fusie met Argos Oeffelt en Luctor Rijkevoort) !!!!!!! 
 
 

THUISWEDSTRIJDEN  22 SEPTEMBER 2018  

Tijd: Wedstrijd: Fluiten: Tellen:                           

13.00
u. 

Vocala MB3-HLB 
van Daal/DS MB2 

Britt Obers Marianne Obers 

15.00
u. 

Vocala D3-Detac 
D1 

Ine Swinkels Milou Fransen 

17.00
u. 

Vocala D1-VC 
Landgraaf D1 

 Pleun Hendriks 

19.00
u. 

Vocala H1-VC 
Polaris H2 

 Iris Hendriks 

 
 
 
BARDIENST 22 SEPTEMBER 2018 

 
Nog niet bekend bij het verschijnen van deze Info.  
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Uitslagen:   
  
Donderdag 13-Sept: 
Vios’38 3                                      -  Excellent  4                                       1-0 
                                      
Zondag: 16 Sept  
VV. Achates 1                              -  Vios’38  1                                          2-0 
DSV  8                                           -  Vios’38  3                                          1-10 
 
Programma: 
 
Zondag: 23 Sept  
 
Vios’38  1                                     -  Merselo 1                               Aanvang 14:30 
Vios’38  2                                     -  Toxandria 4                            Aanvang 10:30 
Vios’38  3                                     -  Toxandria 3                            Aanvang 12:30 
 
 
 
 
 
 
Oud papier  29-Sept-2018 
Papierbak:  
Delano Keijsers &  Maarten Wouters  
Ophalen : 
Guus Jansen   &   Ronnie Lamers  
 
Kijk voor het laatste nieuws, informatie en uitslagen op onze website 
www.vios38.nl 
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UITSLAGEN 13 en 15 SEPTEMBER (bekerwedstrijden) 

JVC Cuijk MO13-1    VIOS’38  MO13-1   2 -10 

VIOS’38  JO7-1/2    Vianen V./ HBV JO7-1   0 -  2 

VIOS’38  JO9-1    Toxandria JO9-1   7 -  4 

VIOS’38  JO10-1    Hapse Boys JO10-1   0 -20 

VIOS’38  JO11-1    Olympia’18 JO11-4 14 -  0 

VIOS’38  JO12-1    Vitesse’08 JO12-1   0 -16 

VIOS’38  MO13-1    Vianen V./ HBV MO13-1   4 -  5 

VIOS’38  JO13-1    Olympia’18 JO13-1   3 -  1 

VIOS’38  MO17-1    Olympia’18 MO17-1   0 -  9 

VIOS’38  JO15-2    Sambeek/Volh.  JO15-4   3 -  3 

VIOS’38  JO19-1    Hapse Boys JO19-1   3 -  6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA  ZATERDAG 22 SEPTEMBER (competitie) aanwezig aanvang 

VIOS’38  JO7-1/2    De Zwaluw JO7-1   8.30 uur   9.00 uur 

VIOS’38  JO11-1    Vianen V./ HBV JO11-2   9.45 uur 10.15 uur 

VIOS’38  JO12-1    Constantia/Menos JO12-2 10.00 uur 10.30 uur 

VIOS’38  MO13-1    Volharding MO13-1 10.00 uur 10.45 uur 

VIOS’38  JO13-1    Olympia’18 JO13-1 10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38  MO17-1    Constantia MO17-1 11.15 uur 12.00 uur 

VIOS’38  JO15-2    SSS’18/Holthees  JO15-2 12.15 uur 13.00 uur 

VIOS’38  JO15-1    De Zwaluw JO15-1 13.45 uur 14.30 uur 

VIOS’38  JO19-1    Vianen V./ HBV JO19-2 14.15 uur 15.00 uur 

VIOS’38 JO9-1 en JO10-1 zijn vrij. 
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