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‘ 
Di. 09-08-22 
 
Wo 17-08-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Za 20-08-22 Muziekmiddag ‘Zonnebloem’ 
Do 01-09-22 Kienen ‘KBO’ 
Vr 02-09-22 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Zo 04-09-22 5

de
 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 

Za 10-09-22 Nationale Ziekendag ‘Zonnebloem’ 
Zo 11-09-22 8

s
 mechels GildeJuweel ‘Gilde’ 

Wo 14-09-22 Ledenvergadering ‘Gilde’ 
Vr 16-09-22 Bezoek Floriade ‘KBO’ 
Za 17-09-22 Prinsjesdag ‘De Verkeskop’ 
Wo 21-09-22 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Vr 24-09-22 BBQ voor leden ‘Gilde’ 
Medio 09  Midgetgolf ‘KBO’ 
Za 08-10-22 Podium B-editie 10 ‘’PodiumB’ 
Wo 19-10-22 Ledenvergadering ‘De Verkeskop’ 
Vr 21-10-22 Gezellige middag ‘Zonnebloem’ 
Zo 30-10-22 Hobbybeurs KBO’ 
Do 03-11-22 Kienen KBO’ 
Za 12-11-22 Prinsenbal, Jeugdprinsenbal(Liedjesavond ‘De Verkeskop’ 
Wo 16-11-22 Samen koken/eten KBO’ 
Za 26-11-22 Groepfoto’s maken ‘De Verkeskop’ 
Do 01-12-22 Kienen KBO’ 
Vr 09-12-22 Club van 50 avond ‘Vios’38’ 
Vr 16-12-22  vm. Kerststukjes maken KBO’ 
Vr 16-12-22 nm. Kerstviering KBO 
Di 20-12-22 Kerstmiddag ‘Zonnebloem’  
Za 14-01-23 Prinsenreceptie De Verkeskop ‘De Verkeskop’ 
Zo 15-01-23 Voorverkoop kaarten Pronkzitting ‘De Verkeskop’ 
Zo 22-01-23 Bliksemaktie Carnavalskrant ‘De Verkeskop’ 
Vr 27-01-23 Generale repetitie pronkzitting ‘De Verkeskop’ 
Za 28-01-23 Pronkzitting ‘De Verkeskop’ 
Vr 03-02-23 Pronkzitting ‘De Verkeskop’ 
Za 04-02-23 Pronkzitting ‘De Verkeskop’ 
Do 16-02-23 Vrolliebal ‘De Verkeskop’ 
Vr 17-02-23 Bezoek basisschool Onze Bouwsteen (08:30 uur) 
   Bezoek haartse Hoeve(14.00u) 
   Bezoek KBO-middag (15.30u) 
   Biggenbal 18.30u 
Vr 17-02-23 Sleuteloverdracht ‘De Verkeskop’ 
Za 18-02-23 H.Mis (17.15u) ‘De Verkeskop’ 
  Hengste- en Merriebal ‘Knakworst 
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Zo 19-02-23 Knakworstrennen (10.31u) ‘Knakworst’ 
Ma 20-02-23 Optocht ‘De Verkeskop’ 
Di 21-02-23 Jeugdmiddag(13.30u) ‘De Verkeskop’ 
Vr 24-02-23 herringschelllen(21.00U) ‘De Verkeskop’ 
Vr 27-03-23 Evaluatievergadering(20.00u) ‘De Verkeskop’ 
Vr 22-04-23 Dorpsquiz 2e editie ‘Dorpsquiz Beugen’ 

Korte terugblik op het optreden van de                                  

Oosterhoutse Nachtegalen  

Op zaterdag 30 juli jl. werd de H. Eucharistieviering opgeluisterd door 
het Jeugdkoor “De Oosterhoutse Nachtegalen”.  
 

Uit een zeer ruim repertoire koos de dirigent in overleg met pastor 
Tullemans de liederen voor de viering. Het was een zeer goed 
verzorgde Eucharistieviering waaraan veel mensen hebben 
deelgenomen.     

 

Na de viering heeft het koor ook nog een concert verzorgd. Tijdens dit 
concert werden liederen ten gehore gebracht in diverse talen 
Het optreden van het Jeugdkoor, zowel in de H. Eucharistieviering als 
wel tijdens het concert dwong respect af en heeft op veel aanwezigen 
indruk gemaakt. 

 

Zoals in het dankwoord na het concert  werd aangegeven hebben de 
aanwezigen kunnen genieten van de inzet, het enthousiasme en de 
uitstraling tijdens deze veelzijdige zanguitvoering. 

 

Tot slot: Dank aan de koorleden, de dirigent en de organist van het 
Jeugdkoor en alle mensen die deelgenoot hebben willen zijn van het 
optreden van ”De Oosterhoutse Nachtegalen”.  

 

De Deelparochieraad Beugen. 

_________________________________________________________ 
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Zo 19-02-23 Knakworstrennen (10.31u) ‘Knakworst’ 
Ma 20-02-23 Optocht ‘De Verkeskop’ 
Di 21-02-23 Jeugdmiddag(13.30u) ‘De Verkeskop’ 
Vr 24-02-23 herringschelllen(21.00U) ‘De Verkeskop’ 
Vr 27-03-23 Evaluatievergadering(20.00u) ‘De Verkeskop’ 
Vr 22-04-23 Dorpsquiz 2e editie ‘Dorpsquiz Beugen’ 

 
 

Zaterdag 13 augustus 19.00 uur H. Mis 

(20e Zondag door het jaar) 
Elly en Louis Knapen -van Benthum 
Overleden fam. Van Benthum - Ebbers 
Koor Samenzang 
Acoliet G. Hendriks 
 

Zaterdag 20 augustus 19.00 uur H. Mis 

(21e Zondag door het jaar) 
Jrgt. Pastoor v.d. Steen 
Acoliet T. Hendriks 
 

Zaterdag 27 augustus 19.00 uur H. Mis 

(22e Zondag door het jaar) 
Alle overledenen van de parochie 

Koor Maaslands Glorie 
Acoliet J. Lamers 
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In memoriam Diny van Oostrum-Josemanders 

Dankbaar dat we zo lang met haar samen mochten zijn, geven wij u kennis 
van het overlijden van Arnoldina Maria van Oostrum-Josemanders. Diny is als 
oudste kind van een groot gezin geboren en getogen in Gassel. Op 21 
november 1962 is ze getrouwd met Toon van Oostrum. Na 1,5 jaar in de 
Noordoostpolder zijn Diny en Toon met hun eerste kind in Beugen gaan 
wonen, op de ouderlijke boerderij van Toon en daarna op het Heiseveld. 
 

Samen kregen ze vier kinderen. Toen de kinderen zelfstandig waren kreeg 
Diny de ruimte voor zichzelf. Een tot dan toe verborgen talent uitte zich toen 
Diny ging dichten. Met een feilloos gevoel voor de schoonheid van het kleine 
verwoorde Diny op beeldende wijze plattelandstaferelen, gedachten van 
dieren of tal van andere onderwerpen. In haar gedichten was een 
humoristische inslag en een dubbelzinnige onderlaag veelvuldig aanwezig. Ze 
heeft vele prijzen gewonnen en 2 gedichtenbundels uitgebracht. “ Unne 
zalige kerst” in 2006 en “Klien Grey” in 2011.  Voor dorpsgenoten heeft ze 
regelmatig gedichten voorgedragen op bijeenkomsten in het 
gemeenschapshuis. Hiervoor heeft ze veel waardering en complimenten 
ontvangen, dat vond ze fijn. Ook schreef ze het gildelied en kreeg ze 
herhaaldelijk verzoeken van Beugenaren om een toepasselijk gedicht te 
schrijven voor bijzondere gelegenheden.  
 

In juni 2020 is de woning door brand getroffen. De onontkoombare 
verhuizing leidde in 2021 tot een opname op een verpleegafdeling. Op 15 juli 
2022 is Diny overleden. We gunnen haar de rust en zullen haar missen. Ze 
was een warme, liefdevolle, humoristische en intelligente vrouw, moeder en 
oma.   
 

Via deze weg bedanken we u dat u deelgenoot was van het leven van Diny en 
bedanken u voor uw geuite medeleven en kaartjes na haar overlijden. 
 

Toon, kinderen en kleinkinderen van Oostrum  
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Laat je stem niet verloren gaan en zorg dat de  
Beugense verenigingen zoveel mogelijk stemmen krijgen! 

 

Stemmen kan van 5 t/m 27 september! 
 

Deelnemende verenigingen uit Beugen: 
 

Actieve vrouwen Beugen 
Carnavalsvereniging De Vèrkeskôp 
Denna Sang dameskoor 
EHBO vereniging Beugen 
Hengelsportvereniging De Maas 
Jeugdhuis Beugen 
Gilde Beugen 
KBO Beugen 
Knakworstrennen Beugen 
KVB Beugen 
Podium B 
Dorpsblad De Info  
Kermis Beugen 
Tennisvereniging De Geer 
Toneelvereniging TOBE 
Voetbalvereniging Vios ‘38 
Vocalgroup Voixlà  
Volleybalvereniging Vocala  
Zonnebloem afdeling Beugen 
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FIETSTOCHT 25 AUGUSTUS 2022 VOOR ALLE 55 PLUSSERS. 

Op donderdag 25 augustus a.s. organiseert de KBO Beugen een 

fietstocht voor alle 55 plussers van Beugen. In plaats van een 

fietspuzzeltocht is er dit keer een route uitgezet naar Bauerncafe 

Monichshof bij Hassum in Duitsland. Hier genieten we van een 

Fruhstucksbuffet in de vorm van een brunch met vruchtensap, koffie 

en thee. Na afloop fietsen we dan weer voldaan terug naar Beugen. De 

fietstocht heen en terug is bij elkaar ongeveer 36 km lang zodat 

tussenstops niet nodig zijn. Omdat we allemaal tegelijk brunchen, 

vertrekken we in groepjes van 6 vrij kort achter elkaar vanaf het 

Kerkplein. Hier worden de groepen gevormd en, voorzien van route en 

veiligheidshesje, op pad gestuurd. De eerste groep vertrekt om 10.45 

uur. Brunch om 12.00 uur bij Bauerncafe Monichshof. Terugkomst op 

het Kerkplein in Beugen om ongeveer 15.00 uur. Hier kunt u in MFC 

Het Kruispunt genieten van een consumptie aangeboden door KBO 

Beugen voordat we weer huiswaarts keren. De kosten voor deze 

fietstocht, inclusief volledig verzorgd Fruhstucksbuffet, bedraagt voor 

KBO leden 10 euro en voor niet KBO leden 15,00 euro. 

Degenen die niet zelf kunnen fietsen maar wel willen deelnemen aan 

deze activiteit worden met de auto naar het Bauerncafe Monichshof 

gebracht. Vergoeding 2,50 euro. Opgave hiervoor bij 

kbobeugen2019@gmail.com of via een berichtje in de KBO brievenbus. 

U kunt ook bellen naar 06-30214619. 

U kunt zich opgeven voor deze fietstocht door het bedrag van 10,00 

euro (voor niet KBO leden 15,00 euro) per persoon over te maken naar 

bankrekening NL47RABO0107103796 t.n.v. KBO Beugen o.v.v. 

fietstocht. 
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Vertrek met de fiets op 25 augustus om 10.45 uur vanaf het 

Kerkplein. 

Vertrek met de auto op 25 augustus om 11.30 uur vanaf het 

kerkplein. 

Wij ontvangen het bedrag graag voor 22 augustus op onze 

bankrekening. Dit belooft weer een leuke dag te worden. Mis het dus 

niet! 

Namens KBO Beugen,                                                                                    

Frans van der Zande. 
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kbobeugen2019@gmail.com  

BUSREIS NAAR DE FLORIADE EXPO 
2022 IN ALMERE.  

 

Bezoek samen met ons de Floriade Expo 2022 in Almere.                       
Op vrijdag 16 september a.s. staat dit bezoek gepland.                              
KBO Beugen faciliteert de bus voor deze reis en behalve voor leden van 
onze KBO Beugen zijn ook andere 55 plussers van Beugen van harte 
welkom om mee te gaan.                                                                                                           
De Floriade vindt slechts een keer in de 10 jaar plaats en heeft als 
thema “Growing Green Cities”.                                                                                           
U geniet van de geur en kleur van bloemen, planten, groenten en fruit 
en van groene oplossingen die onze steden leuker, mooier en 
duurzamer kunnen maken.                                                                                                
In de bus kunnen 60 personen mee en de kosten voor deze busreis 
bedragen 45,50 euro p.p. inclusief entreekaartje en een (enkele) rit 
met de kabelbaan.                                                                                                                          
Overige kosten van eten en drinken op deze dag zijn voor ieder 
persoonlijk. Vertrektijd: ca. 8.15 uur, thuiskomst ca. 17.45 uur.  
 

U kunt zich opgeven door het bedrag van € 45,50  per persoon over te 
maken naar bankrekening NL47RABO0107103796 t.n.v. KBO Beugen 
o.v.v. Floriade.                                                                                                                      
Het overgemaakte bedrag is dus meteen uw aanmelding.  
 

Wij ontvangen dit bedrag graag voor 10 september op onze 
bankrekening.                                                                                                                      
Volgorde van binnenkomst van uw betaling is ook volgorde van 
deelname.  
 

Mis het niet!  
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Lieve inwoners van Beugen, 
 

In verband met de zomervakantie zijn de 
openingstijden van de ‘huiskamer’ 
aangepast. 
 

In augustus en september zijn we alleen 
dinsdagochtend geopend 
van 9.30 tot 11.30 uur. Dus donderdagmiddag gesloten.  
 

De ‘huiskamer’ is bedoeld voor alle inwoners die behoefte hebben aan 
gezelligheid en sociaal contact, ongeacht de leeftijd. 
Dit alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee. 
 

Je bent van harte welkom in MFC ‘t Kruispunt!! De koffie en thee staan 
voor je klaar. 
 

Heb je vragen, bel: 
 

Carla Hermans, 0485 - 36 2050 of 06 – 208 435 48 
Reggy Janssen,  0485 - 36 1361 of 06 – 136 264 48 
 

Groetjes, de vrijwilligers van de ‘huiskamer’  
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Wij hebben VAKANTIE! 
 
 

De zwembox gaat weer aan vanaf: 
 

maandag 8 augustus 
t/m 

 dinsdag 23 augustus 
 

 
Woensdag 24 augustus hebben we wel weer genoeg geluierd, 

Gezwommen, geslapen, achter de bbq gestaan, gewandeld, gekampeerd, 
ijs gegeten, water gevecht gehouden, bommetjes gemaakt in het zwembad,  

zand tussen de tenen gehad, trampoline gesprongen, gejeu-de-bould, gemidgetgolft, 
tv gekeken, zandkastelen gebouwd, gevist, stripboeken gelezen, pretparken geweest, 

gehoelahoept en  touwtje gesprongen. 
 

Allemaal een kei lekkere vakantie! 
 

John, Daisy, Bas, Lynn en de rest van de bups. 
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Telefooncirkel Beugen 
 
De telefooncirkel is een uitkomst voor mensen, die alleen wonen en 
graag contact met iemand willen hebben. Het geeft een veilig gevoel 
dagelijks met iemand te spreken. De deelnemers leren elkaar kennen 
en de vrijwilligers worden een vertrouwd persoon. 
Hoe werkt de telefooncirkel? 
Elke werkdag start de vrijwilliger om 9.00 uur de telefooncirkel door 
het bellen naar de eerste persoon van de cirkel. Persoon 1 belt 
persoon 2, persoon 2 belt persoon 3 en zo verder. De laatste 
deelnemer van de cirkel belt de vrijwilliger van de dag en dan is de 
cirkel rond. In het weekend is er geen telefooncirkel. 
Elke ochtend contact 
Het kan prettig zijn in de ochtend een gesprekje te hebben, met 
degene, die naar u belt en met degene naar wie u verder belt. Soms 
bellen deelnemers elkaar nog weleens terug om wat langer te kunnen 
praten. Af en toe komen de deelnemers en de vrijwilligers van de 
telefooncirkel bij elkaar voor een ontmoeting. Tijdens die 
bijeenkomsten leren deelnemers en de vrijwilligers elkaar beter 
kennen en is het een gezellig samenzijn. 
Als er iemand niet opneemt? 
Als een deelnemer niet opneemt belt de vrijwilliger de vaste 
contactpersonen (vaak familie of buren) van de deelnemer, zodat er 
gekeken kan worden of er iets aan de hand is. Deelnemers ervaren het 
als prettig dat er naar hen wordt omgekeken.  
 
De telefooncirkel is een dienst van de SWOGB met vaste vrijwilligers en 
wordt ondersteund door Sociom. 
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u bellen naar Dette 
Koenders van Sociom 06-10430039 of mailen naar 
dettekoenders@sociom.nl 
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Inzameling GFT-e tot nader order  
eenmaal per twee weken 

 
Met ingang van de maand augustus wordt je groente-, fruit- en 
tuinafval en etensresten (GFT-e) tot nader order eenmaal per twee 
weken opgehaald. Tot nu toe werd dat in de zomermaanden iedere 
week gedaan. Echter door krapte op de arbeidsmarkt en personeel dat 
ziek is, zegt de afvalinzamelaar, Van Kaathoven, niet anders te kunnen.   
Wat betekent dit voor jou?  

• De groene container voor GFT-e wordt om de 14 dagen geleegd. 
• Heb je een nieuwe container aangevraagd dan kan de levering 

iets langer duren. Je huidige container moet eerst geleegd zijn. 
• De frequentie van het inzamelen van het Plastic, Blik en 

Drankkartons blijft hetzelfde, eens in de  twee weken. 
• De frequentie van het inzamelen van het restafval (blauwe 

tariefzak) blijft hetzelfde, eens in de vier weken.   
• Heb je een afvalkalender gedownload van onze website dan is 

die niet meer geldig. We plaatsen zo snel mogelijk een nieuwe.  
 
Tip: download de AfvalApp.  
De app is gratis. Download hem via de AppStore of Google Play Store 
onder De AfvalApp. De AfvalApp kun je ook raadplegen via 
www.deafvalapp.nl. 
 

Gemeente Land van Cuijk 

0485-854000 

gemeente@landvancuijk.nl 

www.landvancuijk.nl 

Raadhuisplein 1 Boxmeer  

Postbus 7, 5360 AA Grave 
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Wat een geweldige reclame voor de damessport. Wat een 

hoogtepunten de afgelopen maand. De Engelse voetbalvrouwen 

blonken uit in vechtlust, spontaniteit en teamspirit. Ook de prestaties 

van onze meiden in de tour de Femmes  werden uitgebreid besproken 

in de media. Marianne Vos droeg 6 dagen het heilige gele tricot terwijl 

Annemiek van Vleuten als een beest voor de climax zorgde. Ook op de 

WK atletiek was het Femke Bol die met haar prestaties er voor zorgde 

dat velen van ons ’s nachts voor de buis gekluisterd zaten. Voetbal 

voor vrouwen neemt een vlucht. Het is echt, het is puur. Niet van dat 

uitgemolken tactisch  geneuzel zoals bij de mannen. Oké, er gaat wel 

eens een pass verkeerd maar dat wordt dan weer opgeheven door een 

tomeloze inzet. De commercie duikt er nu bovenop zodat steeds meer 

vrouwensport belangrijk gaat worden. Een positieve ontwikkeling die 

hopelijk tot gevolg heeft dat honderdduizenden jonge meiden meer 

sport gaan bedrijven. Maatschappelijk gezien trouwens een must 

gezien de hoge obesitas cijfers bij de jonge bevolkingsgroepen. Hoe 

anders was het ruim een halve eeuw geleden. Fanny Blankers Koen 

won destijds 3 afstanden op de spelen bij de atletiek onderdelen en 

werd de vliegende huisvrouw genoemd. Op het platteland stond 

toendertijd sporten niet eens in het woordenboek. Arbeid op het land 

en bedrijvigheid in de moestuin namen zoveel tijd in beslag dat men ’s 

avonds moe maar voldaan liever onder de wol kroop. Plaatselijke 

jongerenverenigingen beoefende in groepsverband gymnastische  

oefeningen en de jonge vrouwen specialiseerden zich in allerlei 

ritmische vormen met houten knotsen. Dat was hun bewegingsuurtje 

en sociaal uitje. Doordat we tegenwoordig veel “zittende”  

 

Emancipatie in de sport   
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werkzaamheden verrichten is sporten een noodzakelijk kwaad 

geworden. Gelukkig zijn er in ons dorp mogelijkheden te over om 

plezierig te bewegen. Zowel individueel als in teamverband staan 

dames tegenwoordig hun mannetje. Zien bewegen, doet bewegen 

luidt het credo! We hebben in Beugen 2 fitness centra. Twee 

natuurgebieden om ons heen om heerlijk te wandelen. Tevens goed 

georganiseerde sportverenigingen. Faciliteiten genoeg. 

Ik zou zeggen: AAN DE SLAG!  
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Op woensdag 7 september start het nieuwe seizoen van dames 

sportclub Keep Fit. Annie van Diessen uit 

Sint Anthonis verzorgt net als voorgaande 

jaren op een enthousiaste en gedreven 

wijze een afwisselende sportles, waarbij 

o.a. gebruik wordt gemaakt van steps, 

afgewisseld met BBB oefeningen (buik, 

billen, benen) en sport- en 

speloefeningen. Dit alles op moderne muziek. 

De lessen worden iedere woensdagavond gegeven van 19.30-20.30 uur 

in de Slaterthal in Beugen. Het seizoen loopt tot en met mei. Een step 

en overige materialen worden beschikbaar gesteld door Keep Fit.  

Lijkt het jou leuk om ook bij Keep Fit te komen sporten? Je kan 3 lessen 

vrijblijvend meedoen! Aarzel dus niet en stuur een mail naar 

keepfit.beugen@gmail.com of neem telefonisch contact op met 

Monique van Ooijen (06) 11 47 94 26 of Inge Bindels (06) 24 14 39 99. 
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Beugens Biljart Kampioenschap 

Hallo biljartvrienden,                                                                                 

Het is alweer even geleden, maar dit jaar gaan we er weer voor   

De 31ste BBK. 

Wie wordt de opvolger van onze langst zittende kampioen Marcel Raafs? 

We starten op woensdag 17 augustus. 

De speeldagen voor de eerste ronde zijn: 

Wo-17  Do-18  Vr-19  Vr-26  augustus  

Geef bij opgave door welke dag je NIET kan spelen 

Als je wel mee wil doen maar door vakantie   deze dagen niet kunt 

geef dat ook even door. 

Opgeven kan tot woensdag 10 augustus bij Cafe Groothusen,                      

Mark Groothusen 06 44300745,                                                                           

Toon Teunissen 06 13670604,                                                                                                                                       

Jan Graat 06 53221386  

Inschrijven kost  € 7.50  p.p. 

Wij hopen op veel deelname zodat we weer als vanouds dit leuk 

toernooitje tot een suc6 kunnen maken!! 
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Terwijl de kinderen al aan het genieten zijn van hun welverdiende 
zomervakantie, blikken wij nog even terug op 

 
 

Jeugdhoogheden on tour 
Na een drankje en een lekkere versnapering bij Jeugdprinses Femke konden 
we op zaterdag 9 juli 2022 om 15.00 uur starten met de Rijdende Receptie. 
Als startschot werden we getrakteerd op een spetterend optreden van onze 
dansgardes. Wat leuk dat er zoveel huizen waren versierd! Dank jullie wel! 
Er stonden heel wat mensen langs de kant van de weg, heel leuk! Zelfs de 
Jeugdprinses en haar gevolg van BCV de Geitenbok uit Boxmeer waren naar 
het Vèrkeskopperiek gekomen om onze Jeugdhoogheden te feliciteren! Bij de 
finish moest er natuurlijk nog even gefeest worden op de prinsenwagen :-) De 
dag werd afgesloten bij Jeugdprins Daan met wederom een drankje en een 
hapje. 
 

Biggen Beach Party 
Op zondag 17 juli 2022 stond de Biggen Beach Party op het programma. De 
weergoden waren ons goed gezind: code tropisch! Waar iedereen in het 
begin even moest aftasten wat de bedoeling was met de verschillende spell-
en, vlogen uiteindelijk de waterballonnen ons om de oren. Het was een 
geweldige middag! 
Om 18.00 uur was het dan helaas tijd om afscheid te nemen van onze 
Jeugdhoogheden en Jeugdraad. Het bestuur had een afscheidscadeau voor 
onze Jeugdprins en Jeugdprinses en de jeugdcommissie had een 
afscheidscadeautje voor iedereen. 
Jeugdprins Daan en zijn adjudant Levy, Jeugdprinses Femke en haar adjudant 
Lena, Nar Tommy en niet te vergeten de hele jeugdraad; wij hopen dat jullie 
een geweldige tijd hebben gehad! 

Groetjes van de jeugdcommissie 
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