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Di. 04-10-22 
Za 08-10-22 Podium B-editie 10 ‘’PodiumB’ 
Di 04-10-22  Opening nieuw seizoen ‘KVB’ 
Di 11-10-22  Sjoelen ‘KVB’ 
Di 11-10-22 Wondverzorging ‘EHBO’ 
Wo 19-10-22 Ledenvergadering ‘De Verkeskop’ 
Vr 21-10-22 Gezellige middag ‘Zonnebloem’ 
Di 25-10-22 Lezing over de Maas en Boxmeer door Riny vd Hoogen‘KVB’ 
Zo 30-10-22 Hobbybeurs KBO’ 
Do 03-11-22 Kienen KBO’ 
Ma 07-11-22 Openbare Vergadering Dorpsraad Beugen 
  Aanvang 19.30 uur 
  MFC Het Kruispunt Beugen, Kerkplein 6 ‘Dorpsraad Beugen’ 
Di 08-11-22 Voorbereiding voor de reanimatie training ‘EHBO’ 
Za 12-11-22 Prinsenbal, Jeugdprinsenbal, Liedjesavond ‘De Verkeskop’ 
Wo 16-11-22 Samen koken/eten KBO’ 
Zo 20-11-22 Intocht St.Nicolaas ‘Nicolaascomite’ 
Za 26-11-22 Groepsfoto’s maken ‘De Verkeskop’ 
Di 29-11-22 Sinterklaasavond ‘KVB’ 
Do 01-12-22 Kienen KBO’ 
Vr 09-12-22 Club van 50 avond ‘Vios’38’ 
Di 13-12-22 Reanimatie / AED-training ‘EHBO’ 
Di 20-12-22 Kerstviering ‘KVB’ 
Vr 16-12-22  vm. Kerststukjes maken KBO’ 
Vr 16-12-22 nm. Kerstviering KBO 
Di 20-12-22 Kerstmiddag ‘Zonnebloem’  
Di 03-01-23 Nieuwjaarsborrel en kienen ‘KVB’ 
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’ 
Di 24-01-23 Sjoelen ‘KVB’ 
Di 24-01-23 Levensreddend handelen ‘EHBO’ 
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’ 
Di 07-02-23 Excursie naar Vivara Natuurbeleving ‘KVB’ 
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 
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Vr 17-02-23 Sleuteloverdracht ‘De Verkeskop’ 
Za 18-02-23 H.Mis (17.15u) ‘De Verkeskop’ 
  Hengsten- en Merriebal ‘Knakworst 
Zo 19-02-23 Knakworstrennen (10.31u) ‘Knakworst’ 
Ma 20-02-23 Optocht ‘De Verkeskop’ 
Di 21-02-23 Jeugdmiddag (13.30u) ‘De Verkeskop’ 
Di 23-03-23 Bowlen ‘KVB’ 
Vr 24-02-23 Herringschelllen (21.00U) ‘De Verkeskop’ 
Di 07-03-23 Jaarvergadering ‘KVB’ 
Di 14-03-23 Warmte en koude letsels ‘EHBO’ 
Vr 27-03-23 Evaluatievergadering (20.00u) ‘De Verkeskop’ 
Di 11-04-23 Ernstige verwondingen ‘EHBO’ 
Di 11-04-23 Kaarten ‘KVB’ 
Vr 22-04-23 Dorpsquiz 2e editie  ‘Dorpsquiz’ Beugen 
Di 25-04-23 Rondleiding Carmelietenklooster en Nepomukkapel ‘KVB’ 
Di 09-05-23 Moederdagviering ‘KVB’ 
Di 16-05-23 EHBO quiz ‘EHBO’ 
Di 23-05-23 Afsluitende fietstocht. ‘KVB’ 
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Zaterdag 8 oktober 19.00 uur H. Mis 

(28e Zondag door het jaar) 
Alle overledenen v.d. Parochie 
Koor: Cantamus Rijkevoort 
Acoliet: G. Verberk 

 
Zaterdag 15 oktober 19.00 uur H. Mis 

(29e Zondag door het jaar) 
Koor: Samenzang 
Acoliet: W. Schaminee 

 
Zaterdag 22 oktober 19.00 uur H. Mis 

(30e Zondag door het jaar) 
Pastoor v.d. Steen 
Koor: Carminis 
Acoliet: J. Lamers 
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Het woord energie rolt elke dag over het TV. scherm. Je ziet het bijna 

op elke voorpagina van de kranten staan. Tijdens elk 

verjaardagsfeestje wordt er over energie gekletst. De West Europese 

beschaving staat bijna letterlijk in de kou. Hoe eenvoudig kon het 

decennia geleden. Een kolenboer in elk dorp. De potkachel opstoken 

met turf en briketten zodat hierop een warme maaltijd klaargestoomd 

kon worden. ‘s Avonds nog eens genieten van gezellige warmte en 

houtgeknetter en als het vroor met een warme steen in krantenpapier 

gewikkeld naar bed voor warme voetjes.  

Een steeds luxere manier van leven heeft een streep gezet door onze 

onafhankelijkheid. Door een spinnenweb van kabels en buizen in de 

Nederlandse bodem zijn we een prooi geworden van de grote 

energiereuzen waardoor de huishoudknip aardig uitgewrongen wordt. 

We kunnen eenvoudigweg niet meer zonder glasvezel, gasbuizen, 

waterleiding en riool. Als burgers hebben we niets meer in de melk te 

brokkelen. Er wordt al gelijk gemopperd als het internet wat trager is 

of  Wifi niet genoeg bereik heeft. Vorige week werd er in de media al 

gesuggereerd dat er binnen niet al te afzienbare tijd al een tekort aan 

drinkwater is. Laatst, sabotage op gaspijpleidingen!! De energie zakt je 

letterlijk in de schoenen. Zeker als je hoort dat er in de tweede kamer 

gediscussieerd wordt over het uiterlijk van het miljoenen koffertje op 

prinsjesdag. Zijn er geen urgentere problemen waarover beraadslaagd 

moet worden??  

Veel mensen zijn thuis inventief bezig oplossingen toe te passen om de 

huidige problemen te omzeilen dan wel te verkleinen. Met een dosis 

 

            ENERGIE 



 

7 

energie en gezond verstand moet je de huidige problemen aanpakken. 

Het kabinet discussieert intussen rustig verder Als burgers een 

afwachtende houding aannemen gebeurt er niets. Het is best moeilijk 

om te gaan met de huidige afhankelijkheid. Hopelijk komen ze in Den 

Haag spoedig met structurele oplossingen. 

De energie die vroeger uit de potkachel kwam was zo verkeerd nog 

niet!! 

Beste leden, 
 

Workshop deurkrans, docent Angela Willems 
 

Dinsdag 11 oktober 20.00 uur MFC Het kruispunt 
 

Ook niet leden zijn welkom. 
Wij organiseren een creatieve avond waarin wij een deurkrans gaan 
maken van sedum. De onkosten voor het creëren van deze deurkrans 
bedragen € 25,00. Het is wel fijn als u zich voor donderdag 6 oktober  
aanmeldt bij Henriette 0485 213852 of Leny 0485 362190 
 
Welkom, 
Bestuur AVB 
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Nieuwe naam en nieuw logo voor SWOGB 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de voormalige gemeente Boxmeer sinds 1 ja-
nuari 2022 deel uitmaakt van onze nieuwe gemeente:  Land van Cuijk.   
 
Ook voor het welzijn van ouderen heeft dit natuurlijk gevolgen.  Niet zozeer 
op het niveau van de oude gemeente, daar blijft heel veel hetzelfde.  Maar 
met de vorming van een nieuwe  
overkoepelende organisatie voor ouderen in de gemeente Land van Cuijk, 
gaan de lokale welzijn ouderen organisaties verder in hun toch al intensieve 
samenwerking.   
 
Als overkoepelende organisatie is er nu bijgekomen:  Welzijn Ouderen Land 
van Cuijk.  
Natuurlijk met een nieuw logo.  
 
De vijf bestaande welzijn ouderen organisaties hebben besloten om het eigen 
logo op elkaar af te stemmen om zo de zelfstandige eenheid die we vormen 
ook in beeld duidelijk te maken. Eveneens hebben we ook onze naam aan 
gepast op de nieuwe situatie.  Zo gebruiken wij onze oude naam SWOGB 
(Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer) niet meer.  
 

Welzijn Ouderen Boxmeer  is onze nieuwe naam. Bij een nieuwe naam 
hoort natuurlijk een nieuw logo: 
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Als Welzijn Ouderen Boxmeer  maken wij deel uit van de overkoepelen-
de organisatie Welzijn Ouderen Land van Cuijk.  

 
De vijf lokale organisaties binnen de gemeente Land van Cuijk voeren 
vanaf nu de volgende namen: 
 

Welzijn Ouderen Boxmeer 

Welzijn Ouderen Cuijk 

Welzijn Ouderen Grave 

Welzijn Ouderen Mill 
Welzijn Ouderen Sint Anthonis 
 
Voor u als deelnemer aan activiteiten en/of afnemer van diensten van Wel-
zijn Ouderen Cuijk verandert er niets.  Hooguit gebruikt u een ander e-
mailadres als u contact met ons maakt. Wat u ook zal opvallen is dat wij geen 
afkortingen meer gebruiken en dat de nieuwe naam zal steeds voluit worden 
gebruikt.  De naam voluit gebruiken geeft namelijk direct en heel duidelijk 
aan waarvoor we staan en voor wie we werken. 
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Feestelijk jubileumconcert van 

Streekkoor Canthonis in kerk 

Beugen op 9 oktober 

Streekkoor Canthonis bestaat 20 jaar. En 

dat wil het koor vieren met een feestelijk 

concert op zondag 9 oktober, 15 uur in de kerk van Maria ten Hemelopne-

ming in Beugen.  

Enkele grote koorwerken die afgelopen 20 jaar op het repertoire van Can-

thonis gestaan hebben, worden dan ten gehore gebracht: gedeeltes uit Die 

Jahreszeiten van Joseph Haydn en het Gloria in D van Antonio Vivaldi.  

Haydn componeerde het oratorium Die Jahreszeiten omstreeks 1800, geba-

seerd op teksten van Baron Gottfried van Swieten over de vier seizoenen van 

het plattelandsleven. Anders dan in veel andere oratoria zijn de teksten niet 

religieus maar gaan ze over de liefde, de jacht en vrolijke dronkenschap.  In 

het koor “Komm, holder Lenz en het terzet “O wie lieblich ist der Anblick” 

straalt de vreugde over de lente. Een zonsopkomst wordt vol verwachtings-

volle spanning opgebouwd en het onweer met zijn donder en bliksem wordt 

angstaanjagend getoonzet. Het koor over de wijn weerspiegelt een vrolijk 

oogstfeest. In het geestige lied over het slimme meisje en de verliefde edel-

man kon Haydn zijn gevoel voor humor kwijt.   

Veruit het bekendste Gloria uit de klassieke muziek is dat van Antonio Vivaldi. 

Vivaldi’s Gloria in D uit 1715 bestaat uit 12 delen en is een prachtige, ingeto-

gen compositie. Tussen de koordelen worden de solo’s gezongen door so-

praan en alt.  

De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door Geert Verhallen (or-

gel/piano), Richard van Buuren (hobo) en Ymke van Buuren (cello). 

De twee jonge zangsolisten die hun medewerking geven aan het concert zijn 

Boukje van Gelder (sopraan) en Renske van Gelder (alt). Dirigent Miriam 

Westgeest heeft de algehele muzikale leiding van het jubileumconcert.  

Streekkoor Canthonis streeft naar goede uitvoeringen van uitdagend reper-
toire uit verschillende stijlperiodes. Vaak zijn dat de grotere klassieke werken.  
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Voorbeelden van grote uitvoeringen van Streekkoor Canthonis in de afgelo-
pen 20 jaar zijn: in 2006 en 2011 de Johannes Passion van J.S. Bach, in 2005 
en 2013 Vespers en Requiem van Mozart, en in 2017 Ein Deutsches Requiem 
van J. Brahms. Een ander hoogtepunt was beslist de grootse uitvoering van 
The Armed Man van Karl Jenkins, in 2014 in de St Petrusbasiliek van Box-
meer. 

Waar de naam van het koor vandaan komt? Canthonis is een samentrekking 
van het Latijnse woord voor zingen (cantare) en de plaats waar sinds jaar en 
dag de repetities plaats vinden (Sint 
Anthonis).  

Momenteel telt Streekkoor Canthonis 
45 zangers. Deze zijn afkomstig uit het 
Land van Cuijk, de regio Gemert en 
Venray, en Nijmegen.  

Na de Coronaperiode is het koor met 
nieuw elan aan de slag gegaan met de 
voorbereiding van het jubileumconcert. 
We nodigen iedereen uit te komen 
luisteren en daarmee ook onze door-
start na de moeilijke Coronaperiode 
samen met het koor te komen vieren. 

U bent van harte uitgenodigd voor het jubileumconcert. Kaarten zijn verkrijg-
baar via de leden en de website, www.canthonis.nl. of in de kerk, aan de 
kassa. De toegangsprijs is € 15,00. En natuurlijk bent u ook van harte welkom 
voor de feestelijke nazit, na afloop van het concert, in Het Kruispunt aan de 
overzijde van de kerk. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: secreta-
riaat.canthonis@gmail.com. 
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Beugens Biljart kampioenschap 2022 

Zaterdag 1 oktober werden de finale wedstrijden gespeeld. 

De eindstand: 
4e Jan Graat               0 punten      

3e Joost Peeters        5 punten      

2e Jarno van Haren   6 punten    

1e  RICK BEERKENS   7 punten      

 
Rick van harte gefeliciteerd met het behalen  van de titel BEUGENS 
BILJART KAMPIOEN 2022 
 
Wij mogen terug kijken op wederom een zeer geslaagde 31ste editie 
van dit gezellige evenement we bedanken alle sponsoren en 
deelnemers. 
We hopen jullie weer te mogen verwelkomen bij de volgende BBK. 
Nogmaals bedankt namens de organisatie. 
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KBO/IVN-herfstwandeling door De Vilt 
    
Op donderdag 6 oktober organiseert IVN De Maasvallei samen met 
KBO een herfstwandeling bij De Vilt in Beugen. Wat is er te zien in de 
‘natte natuurparel’ aan bladverkleuring, vruchten, paddenstoelen en 
gallen? Start om 13.30 uur vanaf de Moerbaan bij het info-bord. Deel-
name is gratis en ook voor niet-leden. Aanmelden verplicht voor 5 okt. 
12.00 uur. Voor info en aanmelden kun je terecht bij Piet Schoenma-
kers tel. 0485-520876, of pjhschoenmakers@xs4all.nl.  

 
Wandeling vanaf ‘t Veerhuis   
   
Op zondag 9 oktober organiseert IVN De Maasvallei een publiekswan-
deling in de Maasheggen bij Oeffelt. Deelnemers worden vanaf 10.00 
uur ontvangen met een kop koffie in het Boothuis bij ‘t Veerhuis, 
Veerweg 2 in Oeffelt. Om 10.30 uur nemen twee gidsen u mee voor 
een wandeling door de Maasheggen, een waardevol cultuurlandschap 
met veel biodiversiteit.  
  
Wat gaan we zien als de herfst voor de deur staat? In ieder geval plan-
ten met zaden en bessen. Hoe bereidt de flora en fauna zich voor op 
de winter en wat is de onderlinge relatie? De gidsen geven zo goed 
mogelijk antwoord op uw vragen.  
Goed schoeisel is aan te bevelen en houd rekening met natte omstan-
digheden. De wandeling duurt ongeveer twee uur en na afloop wordt 
een kop soep geserveerd in het Boothuis. Aanmelden voor dit arran-
gement is verplicht en kan uiterlijk tot en met 2 oktober door te mailen 
naar jos.vloet@outlook.com. De kosten voor het arrangement bedra-
gen € 7,25 p.p.    
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Hobby- en handwerkbeurs zondag 
30 oktober 

 
Ook dit jaar organiseert  Vereniging van Senioren  KBO Beugen weer 
een grote hobby- en handwerkbeurs. 
 
Wij hebben weer enthousiaste standhouders weten te bereiken die 
ons kennis laten maken met hobby’s en liefhebberijen zoals vilt be-
werken, keramiek, edelsmeden,  houtbewerken etc. De KBO Beugen 
heeft weer haar eigen stand met gebreide, gehaakte, en geschilderde  
werken en nog zoveel meer.  
 
U bent vanaf 11:00 tot 17:00 van harte welkom bij MFC Het Kruispunt; 
denk aan het verzetten van de klok naar wintertijd. Er is voldoende 
parkeerruimte voor fiets en auto’s in de directe omgeving. 
Natuurlijk is er ook gelegenheid om gezellig na te buurten onder het 
genot van een kopje koffie/thee of een ander drankje.De entree is  
€ 1,00 en kinderen mogen gratis meekomen.  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Kienen 
Donderdag 6 oktober bent u van harte welkom op onze gezellige 
maandelijkse kienmiddag in  MFC het Kruispunt.  
We starten om 14.00 uur. Er zijn altijd leuke prijzen te winnen dus: 
Wie niet waagt wie niet wint! 

 
Grote loterij door Vereniging van Senioren  KBO Beugen  
Ook dit jaar organiseren wij weer een grote loterij. 
Deze maand zullen de leden van KBO Beugen bij u langs komen met de 
vraag of u een of meerdere loten wilt kopen. 
De kosten bedragen € 1,-- per lot. 
 



 

26 

De opbrengst van deze loterij komt ten goede aan de leden 
Seniorenvereniging KBO Beugen. Er kunnen dan weer mooie 
activiteiten worden georganiseerd voor onze leden. 
 
We begrijpen dat u niet altijd contant geld in huis heeft dus er is ook 
de mogelijkheid het bedrag van de gekochte loten over te maken naar 
de bankrekening van KBO Beugen.   
 
De hoofdprijs bedraagt € 75,-- maar natuurlijk zijn er meer leuke 
prijzen te winnen.  
De trekking van deze loterij zal zijn op zondag 30 oktober rond 16.30 
uur  bij de grote hobby- en handwerkbeurs in MFC het Kruispunt.   
 
Wij hopen op uw steun.  Alvast bedankt en tot ziens op 30 oktober in 
MFC het Kruispunt. 

 
SAMEN SOEPEN 
 
In de landelijke week van tegen de eenzaamheid heeft Sociom, samen 
met seniorenvereniging KBO Beugen, de Dorpsraad en MFC het Kruis-
punt op vrijdag 30 september een gezellige bijeenkomst georgani-
seerd.  
We hebben onder het genot van een heerlijke kop soep contact gehad 
met elkaar. Dat was de essentie en dat gebeurde in een goede stem-
ming.  
Voor het grootste gedeelte waren het inwoners van Beugen die een 
extra moment vonden om elkaar te spreken.  
 

Ook waren er niet Beugenaren die belangstelling hadden om juist in 
een ander dorp van de gemeente kennis te komen maken. Helaas werd 
de rode knop van het Kruispunt niet gezien als opener voor de schuif-
deuren maar als alarmknop. Een aantal zijn onverrichter zaken weer 
vertrokken.  
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en de nog te plannen bijeenkomst over “Voorzorgcircels”.  Dit alles in 
het teken van; we hebben elkaar hard nodig!   
 

Er werd op gewezen dat, gezien het geringe aantal aanwezigen, er nog 
te veel Beugenaren niet kunnen of durven te komen naar een dergelij-
ke bijeenkomst.  
Het zou fijn zijn als volgend jaar iedereen, die wil en kan komen, pro-
beert een mede-Beugenaar aan de arm te nemen richting het Kruis-
punt. Dit geldt overigens ook voor de vele andere activiteiten. 
Een bijzonder woord van dank aan Elly en Leny die belangeloos ge-
kookt, opgediend en opgeruimd hebben. 
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Valpreventie 
Vallen is een veelvuldig voorkomend incident bij senioren. Meestal zijn 
de gevolgen beperkt tot lichte fysieke ongemakken. Echter op jaarbasis 
zijn er in de gemeente Land van Cuijk ca. 300 ernstige valincidenten 
met ernstige gevolgen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan heup-
fracturen, polsfracturen, hersenkneuzingen, ernstige bloedingen.  

Gevolgen voor de senior 
Uiteraard hebben de valincidenten naast fysieke ook psychosociale 
gevolgen.  Vaak zijn mensen na een ernstige val angstig om te bewe-
gen, hebben steeds meer hulp nodig, zelfstandig wonen kan een issue 
worden.  

Financiële gevolgen 
Financiële kosten van ernstige valincidenten zijn te verdelen in kosten 
voor de patiënt zelf, de zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of gemeente. 
Het bezoek aan Spoed Eisende Hulp (SEH) kost een gedeelte van het 
eigen risico. Ziekenhuisopname kost eigen bijdrage. Heb je thuiszorg 
nodig als gevolg van een ernstig valincident dan komt de Zorgverzeke-
ringswet en in het ergste geval de Wet Langdurige Zorg (WLZ) met de 
vraag voor eigen bijdrage (Zorgkantoor) Heb je voorzieningen nodig in 
de woning dan kun je een beroep doen op de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning(WMO). Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk. 
Denk bv. aan trapliften, bad-/douche aanpassingen, rolstoelen. 
Dus… genoeg redenen om preventie ten aanzien van vallen prioriteit te 
geven!  

Oorzaken vallen 
Oorzaken van vallen kunnen liggen in het persoonlijke fysieke of in de 
omgeving.  
Zo kan medicijngebruik het evenwicht verstoren, waardoor vallen va-
ker voorkomt. Ook verminderde spierkracht dat bij senioren voorkomt 
kan mede oorzaak zijn van valincidenten.  

Slechte visus, brillen die niet meer van de juiste sterkte zijn kunnen 
ook aanleiding zijn van vallen.  
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Gebruik van e-bikes in het verkeer leidt ook tot valincidenten. Hiervoor 
is het handig om gebruik te maken van de cursussen die door de Stich-
ting Welzijn Ouderen, meerdere malen per jaar aangeboden worden.  

Ook zijn er veelvuldig oorzaken van vallen terug te leiden naar omge-
vingsfactoren. Denk bv. aan losliggende kleden, gladde vloeren, on-
deugdelijke trappen, losliggende kabels, etc. 

Ook het dragen van te strakke kleding kan al een oorzaak zijn. Soms is 
een huisdier de oorzaak van vallen. (bv. hond die plotseling aan een lijn 
trekt). Een ongeluk zit letterlijk in een klein hoekje. 

Zo zijn er nog meer oorzaken te bedenken van vallen. Belangrijk is hoe 
voorkom je vallen. 

Preventie vallen 
Uit onderzoek blijkt dat valpreventiecursussen 25% van valincidenten 
kan voorkomen.(bron: CBS).Dit betekent voor bijvoorbeeld gemeente 
Land van Cuijk dat jaarlijks ca. 75 ernstige valincidenten voorkomen 
kunnen worden.  

Alle reden om in te zetten op preventie. Dit kan door gebruik te maken 
van het aanbod van fysiotherapie- en ergotherapie praktijken. Helaas 
bieden de zorgverzekeringen valpreventie cursussen niet aan in de 
basis verzekering. Wel via aanvullende pakketten, met verschillen tus-
sen de diverse zorgverzekeraars.  

Stichting Welzijn Ouderen wil valpreventie cursussen mede faciliteren. 
Hierover is zij in gesprek met gemeente Land van Cuijk, GGD en diverse 
fysiotherapie- en ergotherapie praktijken.  

Voorlichting valpreventie 
In oktober 2022 zullen er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd 

worden over valpreventie. Hierna kunnen senioren gebruik maken van 

het aanbod van de diverse fysio- en ergotherapie praktijken in de ge-

meente. Daar waar zorgverzekeringen op gebied van preventie niet of 

weinig hun rol pakken zal Welzijn Ouderen in samenwerking met alle  
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betrokken partijen werken aan oplossingen om het voor alle senioren 
mogelijk te maken deel te kunnen nemen aan valpreventie cursussen. 

Samen met KBO 
Om aandacht te genereren voor het onderwerp “valpreventie “ zullen 
we lokale KBO’s vragen om aandacht te geven aan de te plannen voor-
lichtingsbijeenkomsten.  

Specifieke vragen? 
Mochten er naar aanleiding van dit artikel concrete vragen zijn over 
valpreventie, dan kunt u wellicht terecht bij een fysiotherapie- of ergo-
therapiepraktijk in uw buurt. Uiteraard kunt u ook uw zorgverzekeraar 
bevragen op dit onderwerp. 

Bijeenkomsten Valpreventie 
Inmiddels zijn de data voor de bijeenkomsten valpreventie bekend: 

- Donderdag 27 oktober 2022 om 14.00 uur in De Weijer Boxmeer 
- Donderdag 10 november 2020 om 14.00 uur in De Pit Overloon 

 In beide bijeenkomsten zullen een fysiotherapeut en ergotherapeut informa-
tie geven over het  onderwerp. Deze bijeenkomsten zijn voor alle senioren en 
belangstellenden toegankelijk.  
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UITSLAGEN 24 SEPTEMBER 

Heijen JO7-1JM    VIOS’38 JO7-1   1 -  0 

EGS’20 JO8-4JM    VIOS’38 JO8-1   1 -14 

VIOS’38 JO10-1    DSV JO10-2   5 -11 

Gemert JO12-1    Toxandria/VIOS’38 JO12-1   4 -  3 

VIOS’38/Toxandria  JO13-1   SV DWSH’18 JO13-1JM   3 -  1 

Milsbeek/Astrantis JO15-1   Toxandria/VIOS’38 JO15-2   8 -  0 

VIOS’38/Toxandria MO17-1   VianenV. HBV MO17-1   2 -  2 

VIOS’38/Toxandria JO17-2   DAW Schaijk JO17-3   0 -  1 

VIOS’38/Toxandria JO17-1   United/BVV’27/EWC’46/Resia JO17-1   7 -  1 
FC Uden JO19-1    Toxandria/VIOS’38 JO19-1   6 -  3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 8 OKTOBER vertrek/aanwezig aanvang 

Milsbeek JO7-1    VIOS’38 JO7-1 07.45 uur 08.30 uur 
In Siebengewald    rijden: Floris 

VIOS’38 JO8-1    SV DWSH’18 JO8-1 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen 

VIOS’38 JO10-1    Sambeek JO10-1 09.00 uur 09.30 uur 
In Beugen  

VIOS’38 JO11-1    ZSV JO11-2 09.15 uur 10.00 uur 
In Beugen 

SBC JO12-1    Toxandria/VIOS’38 JO12-1 08.45 uur 10.15 uur 
In Son en Breugel    rijden: Siem 

VIOS’38/Toxandria  JO13-1  Heijen JO13-1 10.45 uur 11.30 uur 
In Beugen  

ST JVC Cuijk/SIOL JO15-4   Toxandria/VIOS’38 JO15-2 09.30 uur 10.30 uur 
In Cuijk    rijden:.Mandy en Stefan 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  Vitesse’08 JO15-4 12.00 uur 13.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Constantia MO17-1    VIOS’38/Toxandria MO17-1 13.45 uur 15.00 uur 
In Wanroy     rijden:.Jody, Pascalle en Michelle B. 

VIOS’38/Toxandria JO17-2  HVCH JO17-4 14.15 uur 15.00 uur 
In Beugen  

VIOS’38/Toxandria JO17-1  Volkel JO17-1 12.00 uur 13.00 uur 
In Beugen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA MAANDAG 10 OKTOBER vertrek/aanwezig aanvang 

Achilles Reek JO19-1    Toxandria/VIOS’38 JO19-1 19.00 uur 20.30 uur 
In Reek    rijden:.Kai en Jesse 
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UITSLAGEN 1 OKTOBER 

VIOS’38 JO7-1    Vitesse’08 JO7-1   4 - 1 

VIOS’38 JO8-1    Hapse B./De Zwaluw JO8-2 17 - 5 

De Zwaluw/Hapse B. JO10-1JM  VIOS’38 JO10-1 20 - 1 

Exellent/SVS/Westerb.B.  JO11-1 VIOS’38/Toxandria  JO11-1   2 - 2 

Toxandria/VIOS’38 JO12-1   SIOL JO12-1   1 - 5 

Gassel  JO13-1    VIOS’38/Toxandria  JO13-1   3 - 4 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2   SJO Maasduinen JO15-3JM   2 - 6 

Hapse B./De Zwaluw JO15-1   Toxandria/VIOS’38 JO15-1   8 - 0 

Gassel  JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-2 13 - 2 

EGS’20 JO17-1JM    VIOS’38/Toxandria JO17-1   1 - 2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 15 OKTOBER vertrek/aanwezig aanvang 

Olympia’18 JO7-1JM    VIOS’38 JO7-1 09.00 uur 09.30 uur 
In Boxmeer    rijden: Kris 

SJO VianenV. HBV JO8-1   VIOS’38 JO8-1 09.15 uur 10.00 uur 
In Vianen    rijden: leiders 

Juliana Mill JO10-3    VIOS’38 JO10-1JM 10.00 uur 10.45 uur 
In Mill    rijden:.Zoë en Gijs 

SV Venray  JO11-5    VIOS’38/Toxandria  JO11-1 10.45 uur 12.00 uur 
In Venray    rijden:.Jesse, Rein en Fleur  

Toxandria/VIOS’38 JO12-1JM  Sparta’25 JO12-1JM 10.30 uur 11.30 uur 
In Rijkevoort    rijden: Catoo 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  Volharding/Sambeek JO15-2 12.00 uur 13.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  ST SES/Festilent MO17-1 11.30 uur 12.30 uur 
In Beugen  

Maasduinen JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-1 12.15 uur 13.30 uur 
In Afferden    rijden:.Vigo, Thijmen, Jens en Sil 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  SV TOP JO19-2 13.45 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 
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