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Di.  28-12-22 
Za 31-12-22 Zaalvoetbal in Oeffelt en Beugen (jeugd) VIOS’38 
Za 31-12-22 Oliebollenactie Jeugdhuis 
Ma  02-01-23 Nieuwjaarsbijeenkomst aanvang 14.00u KBO 
Di 03-01-23 Nieuwjaarsborrel en kienen KVB 
Wo 04-01-23 Jaarvergadering Gilde 
Do  05-01-23 Kienen KBO  
Za 07-01-23 Spellenmorgen en Fifa-toernooi (jeugd) VIOS’38 
Vr 13-01-23 Nieuwjaarsbijeenkomst Zonnebloem 
Vr 13-01-23 Activiteit JONG Beugen 
Za 14-01-23 Speedsoccer in Goch / zaalvoetbal In Beugen (jeugd) VIOS’38 
Za 14-01-23 Prinsenreceptie De Verkeskop De Verkeskop 
Zo 15-01-23 Voorverkoop kaarten Pronkzitting De Verkeskop 
Wo  18-01-23 Samen koken/eten KBO 
Za 21-01-23 Teerdag Gilde 
Zo 22-01-23 Bliksemactie Carnavalskrant De Verkeskop 
Di  24-01-23 Winterwandeling  met erwtensoep en roggebrood  KBO 
Di 24-01-23 Jaarvergadering 20.00u AVB 
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 
Do  02-02-23 Kienen KBO  
Vr 03-02-23 Pronkzitting De Verkeskop 
Za 04-02-23 Pronkzitting De Verkeskop 
Di 07-02-23 Excursie naar Vivara Natuurbeleving KVB 
Wo  15-02-23 Samen koken/eten KBO 
Do 16-02-23 Vrolliebal De Verkeskop 
Vr  17-02-23 Carnavalsmiddag met optreden van Rien Bekkers KBO 
Vr 17-02-23 Open wijnproefavond, NGW-afdeling La Cinquième Patte 
Vr 17-02-23 Bezoek basisschool Onze Bouwsteen (08.30u) De Verkeskop 
   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 
Za 18-02-23 Hengste- 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 
Vr 24-02-23 Herringschelllen (21.00u) De Verkeskop 
Di 28-02-23 Theaterprogr. K’ontour, Kirsten Benschop 20.00u  AVB 
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Do  02-03-23 Kienen KBO  
Di 07-03-23 Jaarvergadering KVB 
Di 14-03-23 Warmte en koude letsels EHBO 
Wo  15-03-23 Samen koken/eten KBO  
Vr 17-03-23 Evaluatievergadering (20.00u) De Verkeskop 
Vr 17-03-23 Activiteit JONG Beugen 
Do 23-03-23 Bowlen KVB 
Vr  24-03-23 Algemene ledenvergadering KBO    
Di 28-03-23 Lezing over leer, Babette Peters 20.00u in MFC AVB 
Vr  31-03-23 Paasbrunch  KBO                                                                                                             
Do 06-04-23 Kienen KBO                                                                                                      
Za 08-04-23 Easter Open VIOS’38 
Zo 09-04-23 Easter Open VIOS’38 
Di 11-04-23 Ernstige verwondingen EHBO 
Di 11-04-23 Kaarten KVB 
Wo  18-04-23 Samen koken/eten KBO                                                                                           
Vr 22-04-23 Dorpsquiz 2e editie Dorpsquiz Beugen 
Ma  24-04-23 Seniorentoneel uit Mill KBO                                                                                    
Di 25-04-23 Rondleiding Carmelietenklooster en Nepomukkapel KVB 
Za 29-04-23 H. Mis met na afloop koffie in MFC KBO 
Do  04-05-23 Kienen KBO 
Di 09-05-23 Moederdagviering KVB 
Za  13-05-23 Vrijwilligersbijeenkomst KBO 
Di 16-05-23 EHBO quiz EHBO 
Wo  17-05-23 Samen koken/eten KBO 
Di 23-05-23 Afsluitende fietstocht KVB 
Vr  26-05-23 Busreis KBO 
Do  01-06-23 Kienen KBO  
Za 03-06-23 Tiny Fransen Mix Toernooi VIOS’38 
Vr 09-06-23 Activiteit JONG Beugen 
Za 10-06-23 Boekenmarkt KBO  
Zo 11-06-23 Boekenmarkt KBO  
Wo  21-06-23 Samen koken/eten KBO 
Do  29-06-23 Fietsen KBO 
Vr 30-06-23 Biercantus Kermis 
Za 01-07-23 Band in de tent Kermis 
Zo 02-07-23 Beugen Buiten Kermis 
Ma 03-07-23 Dansmatinee Kermis 
Do  06-07-23 Kienen KBO  
Vr  14-07-23 Midgetgolf KBO  
Wo  19-07-23 Samen koken/eten KBO 
Do  03-08-23 Kienen KBO  
Wo  16-08-23 Samen koken/eten KBO           
Do 31-08-23 Fietstocht met lunch KBO 
Do  07-09-23 Kienen KBO 
Vr 15-09-23 Activiteit JONG Beugen 
Za 16-09-23 Prinsjesdag De Verkeskop 
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Wo 20-09-23 Samen koken/eten KBO 
Medio -09-23 Fietsen met bedrijfsbezoek KBO  
Medio -09-23 Samen soepen KBO  
Do 05-10-23 Kienen KBO 
Vr 13-10-23 Bezoek Bevrijdingsmuseum Groesbeek KBO 
Wo 18-10-23 Samen koken/eten KBO  
Zo 23-10-23 Hobbybeurs KBO 
Do 02-11-23 Kienen KBO 
Vr 10-11-23 Foto’s kijken/ muziekmiddag KBO 
Za 11-11-23 Prinsenbal en Jeugdprinsenbal De Verkeskop 
Wo 15-11-23 Samen koken/eten KBO 
Vr 17-11-23 Open wijnproefavond, NGW-afdeling La Cinquième Patte 
Vr 01-12-23 Club van 50 avond VIOS’38 
Do 07-12-23 Kienen KBO 
Wo 20-12-23 Kerststukjes maken KBO 
Wo 20-12-23 kerstviering KBO 
Medio -12-23 Bezoek Petrusbasiliek Kerststalletjes kijken KBO 
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Viering met Nieuwjaar: 

Zaterdag 31 december 19.00 uur H. Mis 
(Oudjaarsavond) 
Nelly Graat-Gijsbers en overl. fam.; Hanna Venhuizen 
Acoliet: W. Verdijck 
 
Zondag 1 januari (Nieuwjaarsdag) GEEN H. Mis 
 
Zaterdag 7 januari 19.00 uur H. Mis 
(Driekoningen) 
Erfjrgt. overl. fam. Barten-v.d. Bosch; Mieneke Jans-Schaminee;  
Theo en Nelly Lamers-Barten en Ceciel; 
2e jrgt. Pater Vlugt;  
1e mndged. Hanna Venhuizen 
Koor: Cantamus Rijkevoort 
Acoliet: G. Verberk 
 
Zaterdag 14 januari 19.00 uur H. Mis 
(2e Zondag door het jaar) 
Pastoor v.d. Steen (verjaardag); fam. Fransen-Gabriel; leden en overl. 
leden v.h. Gilde 
Koor: Carminis 
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EINDEJAARSGROET 

Lichtbrenger (Marinus van den Berg)  

 

Er is licht dat niet gemeten                                                  

of gewogen kan worden 

Licht om niet op te bezuinigen 

Licht dat zin brengt 

Soms komt het ineens naar je toe 

Je betaalt er niet voor    

al is het duurzaam 

In een wijs mens 

in een glimlach 

in liefde die gratis is 

Heb niet je mond er vol van                                 

maar je hart 

voor het licht dat je roert 

ook in beroerde tijden…  

 

Over enkele dagen gaan we de 
drempel over naar 2023.  
Graag willen wij als deelparochieraad Beugen al degenen die zich het 
afgelopen jaar weer hebben ingezet voor het behoud van onze kerk en/of een 
financiële bijdrage daaraan geleverd hebben, heel hartelijk danken en spreken 
daarbij de hoop uit dat u zich allen wilt blijven inzetten, voor zover het in uw 
vermogen ligt, voor onze geloofsgemeenschap. 
Moge het nieuwe jaar een jaar worden, waarin we de moed niet verliezen en 
we blijven omkijken naar elkaar.   
We wensen u allen van harte een gelukkig en gezond 2023. 

De leden van de deelparochieraad Beugen 

van de Parochie Maria Moeder van de Kerk, 

Rita van Haandel Steegs  Gonny Stroeken 

Sandra Thelosen  Fred van Bree 

Jos Schaminée   Wim Verdijck 
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persbericht: Alzheimercafé ‘’ Boxmeer 
 

woensdag 11 januari, 14.00 – 16.00 uur 
 

Ik ben er nog steeds maar anders. Wil je mij opnieuw leren kennen?  
 
Vanuit de praktijk zal de ouderverpleegkundige samen met de 
geestelijke verzorger in gesprek gaan met de aanwezigen. Daarnaast is 
er muziek en volop ruimte om elkaar te ontmoeten.   

U bent van harte welkom! 

Plaats: ‘’De Weijer”; zaal is open om 13.30 uur.  
 
Voor meer Informatie: tel. 06-27319019  

Website: alzheimer-nederland.nl  

Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk & Gennep  

  

Alzheimercafé Land van Cuijk & Gennep 
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Kom naar de OV Opstap 

Dag: informatief, gezellig en leuk 

Wilt u wel eens met de bus of trein ergens naar toe, maar doet u dat niet, 

omdat u het lastig vindt of niet weet hoe het werkt? Daar helpen we u graag 

bij. Door DTV wordt samen met de gemeente een OV Opstap Dag georgani-

seerd. Op deze dag speciaal voor senioren kunt u op een ontspannen manier 

gratis (opnieuw) kennismaken met het openbaar vervoer.  

Wat kunt u verwachten tijdens de OV Opstap Dag 

U krijg informatie over het OV in Brabant en omgeving. Ook leggen we u uit hoe rei-

zen met de OV-chipkaart werkt. Onze begeleiders van het Reizigers Overleg Brabant 

zorgen ervoor dat u veilig en comfortabel aan de verschillende programma onderde-

len kunt deelnemen. Het programma duurt van 09.00 uur tot ongeveer 12.30 uur en 

ziet er als volgt uit:  
 

• Ontvangst met koffie en thee 

• Plenair gedeelte  

o Uitleg hedendaagse OV en OV-chipkaart 

o Uitleg buurtbus  

• Rondleiding in de bus en/of  buurtbussrit naar het treinstation 

• Rondleiding op een treinstation 

• Busrit terug naar de startlocatie 

• Persoonlijk reisadvies en mogelijkheid tot aanvragen persoonlijke OV-chip-

kaart 

Wanneer?  
Deze OV Opstap Dag is op: Donderdag 26 januari: De Weijer (Boxmeer) 
 

Meld u aan! 
U kunt zich aanmelden door te bellen naar 076 – 513 66 77 (bereikbaar van maandag 

t/m vrijdag) tussen 9.00 uur en 12.30 uur. 

Deelname aan de OV Opstap Dag is gratis en gaat op volgorde van aanmelding. Er is 

plaats voor maximaal 25 deelnemers. Wacht dus niet te lang met aanmelden. 

 Vragen: henkroeffen@gmail.com 
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Inloopbijeenkomst prostaatkanker 

Vrijdag 6 januari van 14.00 tot 16.00 uur organiseert Maasziekenhuis Pantein 

samen met de ProstaatKankerStichting een inloopbijeenkomst voor mannen 

met prostaatkanker en hun naasten. 

De ProstaatKankerStichting is een patiëntenorganisatie door en voor mannen 

met prostaatkanker. Tijdens de bijeenkomst gaat het vooral om het contact 

met lotgenoten. Het delen van ervaringen geeft vaak veel herkenning en 

erkenning, ook voor de naasten. Het thema deze bijeenkomst is ‘Heb ik door 

hormoontherapie nog kwaliteit van leven?’ 

De bijeenkomst vindt plaats in het Maasziekenhuis en is gratis toegankelijk. 

Aanmelden is niet nodig. 
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Wil jij jouw koopwoning verduurzamen en minder gas en elektriciteit verbrui-
ken? Wil je onafhankelijk advies hoe je dat aan kan pakken? Kom dan naar het 
energiecafé in Beugen. Deelname is gratis (incl. kopje koffie). Vooraf aanmel-
den is niet nodig. 

Wij rekenen erop dat u allen in grote getale aanwezig zult zijn.Heb u nu al vra-
gen, mail dan naar:  

Marte Nielen: duurzaamheid@beugen.info 

Henk Roeffen: henk@energiebespaarcoach.landvancuijk.nl 
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50 jaar Info 

Op 1 november 2023 bestaat de Info precies 50 jaar; de eerste uitgave van de Info was 

namelijk op 1 november 1973. Binnenkort start dus jaargang 50 en dit heugelijke feit 

wil de redactie niet zonder aandacht voorbij laten gaan. We zullen daarom 

tweewekelijks een Info-artikel uit de beginjaren van dit blad in de originele vorm 

publiceren. We gaan dit doen in deze rubriek en er zullen verschillende artikelen 

geplaatst worden; van ingezonden stukken en verslagen van sportwedstrijden tot 

parochieberichten en sluikreclame. Deze eerste keer hebben we gekozen voor het 

eerste redactionele artikel dat destijds vooraan in de allereerste info stond. 
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Dit is de laatste uitgave van de INFO in 2022. Als je op alle 26 edities van 
het afgelopen jaar terugkijkt is er maar één conclusie. Wat een 
hoeveelheid en diversiteit aan activiteiten in zo’n klein dorpje. Wat een 
bloeiend en boeiend verenigingsleven wordt erin belicht. Van jong tot 
oud, van zang tot helpende hand, van sport tot creatief bezig zijn en van 
eucharistie tot een doe-agenda. Meer dan ooit brengt de INFO het 
Beugense gedachtegoed samen in dit kleinood. Ondanks sociale media 
zoals face-book, instagram en twitter weet de INFO zich moeiteloos 
staande te houden. En terecht! Blijkbaar schept de INFO toch een 
bepaalde Beugense gebondenheid. Chapeau!! 

Qua uitstraling is er in Beugen ook een metamorfose gaande. Aan de 
zuidkant van ons dorp herrijst de ene na de andere grijze en zwarte 
kubus. We kunnen langzamerhand terecht spreken van een kubistisch 
industriepark. Ze worden letterlijk binnen enkele weken uit de grond 
gestampt en wie er eens goed rondkijkt ziet er een legio aan zakelijke 
activiteiten. Ook sportievelingen die hun lichaam op willen pimpen 
kunnen  daar op diverse plekken hun hartje ophalen. Indien het 
komende jaar de grote Zwitserse investeerder daadwerkelijk er voet aan 
de grond krijgt, kunnen we constateren dat er een hoogwaardig 
industrieterrein aan het ontstaan is.  

Het andere industrieterrein  aan onze dorpsgrens ontsnapte aan een 
grote ramp. Toen het er op die bepaalde zondagmorgen rookte en 
knalde en het complex van de Gebr. Seuren verwoest werd, mochten de 
buren van geluk spreken dat de windrichting hen gunstig gezind was, 
anders was het leed niet te overzien geweest. Hopelijk voor de 
gedupeerden van de brand komen ze er het komende jaar sterker uit, 
zodat hun vizier weer op de toekomst gericht kan worden. 

 

  BEUGEN 2022 
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Beugense sportverenigingen zien wel met lede ogen aan dat er de 
komende jaren met zusterverenigingen gefuseerd zal moeten worden, 
anders zal er in groepsverband niet meer gesport kunnen worden. Ik 
wens de betreffende bestuursleden veel wijsheid toe om de diverse 
clubs draaiende te houden zodat sporten in ons dorp gewaarborgd blijft. 

Ondertussen wonen we inmiddels allemaal in een grotere gemeente. 
Grootschaliger is efficiënter is de stelregel. Het verleden heeft echter al 
vaak bewezen dat schaalvergroting van scholen, van ziekenhuizen en 
inderdaad van gemeenten een averechtse werking hebben. Steeds 
vaker klagen mensen omdat ze voortaan als nummer beschouwd 
worden. Anoniem behandeld worden via mail of skype. Scholieren en 
burgers worden onbekenden. De overheid staat steeds verder van de 
mens af, de school steeds verder van de leerling. Ik verlang wel eens 
terug naar de tijd dat de dorpsveldwachter een oogje dichtkneep bij een 
wanstaltige actie van een dorpsgenoot.  

2022 staat bol van een aantal opkomende crisissen. Zij zullen het 
komende jaar de nieuwsbulletins nog meer gaan vullen. Asiel, 
immigratie, stikstof en inflatie, CO2, oorlog en huizenmarkt, opwarming, 
extreem weer en excuses voor de slavenhandel!!  Wie deze opsomming 
tot zich neemt zal in somberheid worden gedompeld. Wie gaat dit 
oplossen? Het vertrouwen in de regering is sowieso gedaald tot 15 %. 
Triest! Heb vooral niet de illusie dat, welke regering dan ook, deze 
problemen gaat en kan oplossen.  

Kijk toch, ook als BEUGENAAR, met vertrouwen en eigen inbreng 
positief  naar de toekomst zodat een eventuele neerslachtigheid plaats 
maakt voor een draagkrachtige toekomstgedachte. 

FLORIS wenst U een prettige jaarwisseling en een vruchtbaar 2023.  
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Bedankt voor de jaarbijdrage aan ons dorps-
blad Info. 
 
Het ophalen van de jaarbijdrage voor ons dorpsblad is door 
het gebruik van de QR-code en de mogelijkheid om de enve-
lop bij Het Kruispunt in de brievenbus te doen, geslaagd te 
noemen. 
 
Via de bank hebben wij  € 2.609,00 ontvangen en bij MFC het Kruispunt heb-
ben we met 62 ingeleverde enveloppen precies € 700,00 ontvangen. Totaal 
hebben wij dus € 3.309,00 ontvangen. 
Naast deze bijdrage vanuit het dorp hebben wij dit jaar ook € 396,05 ontvan-
gen van Rabo Clubsupport. 
 
Wij willen graag iedereen die een bijdrage heeft gegeven heel hartelijk be-
danken. 
 
Stichting Dorpsblad info Beugen.  
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Ransuilen in Beugen 

Elk jaar rond deze tijd zitten ergens in een wijk in Beugen ransuilen op 

een zogenaamde roestplaats. Op de foto een van de zeven aanwezige 

ransuilen. 
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Kerstviering Cornerstone Beugen 

Onlangs hebben mijn vrouw en ik mogen 

deelnemen aan de Kerstviering in het 

voormalige klooster en tegenwoordige 

Bijbelschool Cornerstone te Beugen. 

Enkele jaren geleden heeft mijn vrouw met 

veel plezier deelgenomen aan de Engelse 

lessen, die door de Cornerstone studenten 

werden aangeboden. 

Misschien in de toekomst weer ? 

Mede hierdoor hebben wij mogen 

deelnemen aan een bijzonder sfeervol 

Kerstverhaal. 

De Kerstviering bestond na het persoonlijke welkom uiteraard uit 

gebed, samen zingen en intermezzo’s. 

Naast het muzikaal intermezzo konden we genieten van een bevlogen 

toneelspel waar de Kerstnacht in zijn verschillende facetten op 

indringede wijze werd uitgebeeld. 

Tevens konden we genieten van 4 passende opvoeringen. 

Na deze warme Kerstviering werden we uitgenodigd voor een heerlijk 

koffiebuffet met geweldig vele lekkernijen. 

De Kerstviering op zich was heel bijzonder en de warme en gastvrije 

ontvangst was gewoonweg overweldigend. 

Als anonieme Kerstvierder mag ik tenslotte de docenten, studenten en 

medewerkers van Cornerstone heel hartelijk bedanken voor de 

gastvrijheid en de waardevolle Kerstviering, uiteraard afsluitend met 

de allerbeste wensen voor de toekomst. 
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SCHAATSPRET OP DE VILT 

In het weekeinde voor Kerstmis kon er weer eens volop geschaatst 
worden op de Vilt in Beugen. Op donderdag trokken een paar echte 
waaghalzen hun baantjes al over het krakende ijs. Op vrijdag was het ijs 
echt sterk genoeg en konden de vele schaatsliefhebbers naar hartenlust  
hun kunsten vertonen. Men kwam van heinde en ver, want op veel 
plekken was de ijsvloer nog niet echt betrouwbaar. Gelukkig is er op de 
Vilt genoeg plaats voor al deze schaatsfanaten. 
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Winterprogramma VIOS ’38 jeugd 2022/2023 

 
31 december: ZAALVOETBAL in Slaterthal te Beugen  

*09:00-10:30 uur: JO7-1/2 en JO8-1  
31 december: ZAALVOETBAL in sporthal te Oeffelt 

*09:00-10:00 uur: JO10-1/JO11-1 * 13:00-13:45 uur: MO17 
*10:00-10:45 uur: JO12  * 13:45-14:30 uur: JO17-2 
*10:45-11:30 uur: JO13-1  * 13:00-13:45 uur: MO17 
*11:30-12:15 uur: JO15-2  * 14:30-15:15 uur: JO17-1 
*12:15-13:00 uur: JO15-1  * 15:15-16:00 uur: JO19-1 

 
(Afmelden bij leiders, die regelen zelf ook vervoer e.d.) 

7 januari: SPELLENMORGEN (jongere VIOS’38 jeugd). 
 Toxandria heeft ander programma voor JO7 t/m JO11  

o ’s morgens 10:00-11:45 uur: JO7 - JO8 - JO10  
 
7 januari: FIFA TOERNOOI (oudere jeugd)  

o ’s middags 12:30-14:30 uur:  
JO11 - JO12 - JO13  

o ’s middags 14:30-16:30 uur: 
JO15 - MO17 - JO17 - JO19 
 
Aanmelden voor 4 januari via E-mail naar: 
wintervios38@hotmail.com 
 

14 januari: ZAALVOETBAL 
8:30-10:00u. JO7-1/2 in Slaterthal te Beugen 

 
14 januari: SPEEDSOCCER in toernooivorm in Goch.  
 Leiders regelen zelf vervoer voor hun team. 

o 9:00-10:15 uur: JO8-1 & JO8-2 & JO9-1 & JO9-2   
o 10:15-11:35 uur: JO10 & JO11-1 & JO11-2 
o 11:35-12:55 uur: JO12 & JO13-1 
o 12:55-14:15 uur: JO15-1 & JO15-2 
o 14:15-15:35 uur: JO17-2 & MO17 
o 15:35-17:00 uur: JO17-1 & JO19-1 
afmelden (met reden) bij wintervios38@hotmail.com 



 

35 

UITSLAGEN 14 en 17 DECEMBER  

Boekel Sport JO17-3  − VIOS’38/Toxandria JO17-2 0 - 2 
Vianen Vooruit HBV JO19-1 − Toxandria/VIOS’38 JO19-1 3 - 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
WINTERSTOP: In de weken 51, 52 en 1 wordt er niet getraind. Op maandag 9 januari 
worden de trainingen weer opgestart. Op zaterdag 31 december, 7 en 14 januari 
vinden er binnen-activiteiten plaats (zie pagina hiernaast). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VOORJAARSCOMPETITIE: Op zaterdag 21 januari spelen JO13-1 en JO17-1 een 
bekerwedstrijd; MO17-1 en JO7 t/m JO12 starten dan fase 3 van de competitie. De 
overige teams beginnen een week later, op zaterdag 28 januari. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 21 JANUARI aanwezig/vertrek aanvang 

VIOS’38/Toxandria JO13-1 − SV Milsbeek JO13-1 10.45 uur 11.30 uur 
In Beugen 

Heijen JO17-1   − VIOS’38/Toxandria JO17-1 13.00 uur 14.00 uur 
In Heijen    rijden: Jens, Daan, Randy en Stije 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VIOS’38 SENIOREN 
Programma zondag 15 januari 
VCA 3 - VIOS’38 2 aanvang 10.30 uur 
Op zondag 22 januari wordt de competitie ook voor VIOS’38 1 en 3 hervat. 
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