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Di. 20-10-20 
Di 20-10-20 Thema-avond wensambulance ‘KVB’ 
Zo 25-10-20 Trekking loterij 16.00 uur in Foyer MFC ‘KBO’ 
Za 31-10-20 PodiumB - the one that never happened ‘Podium B’ 
Di 03-11-20 Kienen ‘KVB’ 
Vr 06-11-20 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 17-11-20 Eten bij Pro-College Boxmeer ‘KVB’ 
Ma 23-11-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 24-11-20 Kaartavond ‘KVB’ 
Di 01-12-20 Sinterklaasviering ‘KVB’ 
Vr 11-12-20 Kerstviering in MFC het Kruispunt ‘Zonnebloem’ 
Ma 14-12-20 Wandelen en koffie-uurtje ‘KBO’ 
Vr 18-12-20 Kerststukjes maken + Kerstviering ‘KBO’ 
Di 22-12-20 Kerstviering ‘KVB’ 
Ma 28-12-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 05-01-21 Nieuwjaarsborrel en kienen ‘KVB’ 
Vr 08-01-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 19-01-21 Bloemen workshop ‘KVB’ 
Di 02-02-21 Kaartavond ‘KVB’ 
Di 23-02-21 Excursie naar Van Welie Stevensbeek ‘KVB’ 
Vr 05-03-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 09-03-21 Jaarvergadering. Na de pauze kienen ‘KVB’ 
Vr 19-03-21 Pannenkoeken dag ‘Dorpsraad’ 
Di 23-03-21 Sjoelen ‘KVB’ 
Do 08-04-21 Bowlen ‘KVB’ 
Di 20-04-21 Midgetgolven Hoogkoor ‘KVB’ 
Vr 07-05-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 11-05-21 Moederdagviering ‘KVB’ 
Di 25-05-21 Afsluitende fietstocht ‘KVB’ 
Vr 09-07-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Vr 03-09-21 18.30 - 22.00 uur Activiteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 



 

4 

 
 

 
Zaterdag 24 oktober om 19.00 uur H. Mis 
(30e Zondag door het jaar) 
Pastoor v.d. Steen; Theo Bindels en Ria; Marie Verdijk-Driessen en 
Antoon Verdijk 
Acoliet 
J. Lamers 
 
Zaterdag 31 oktober om 19.00 uur H. Mis 
(31e Zondag door het jaar. Hoogfeest: Allerheiligen) 
Herman Kersten en Mina Groenen; ouders Janssen-v. Duijnhoven en 
overl. kinderen; Hendrik Daanen en Cisca Daanen-v.d. Heuvel; Mia v.d. 
Laar-v.d. Elzen, haar vader en zus Gemma, alsmede ouders v.d. Laar-
Verheijen; overl. fam. Derks-Jonkers; Tien Peters 
Acoliet 
W. Schaminee 
 
Zaterdag 7 november om 19.00 uur H. Mis 
(32e Zondag door het jaar) 
fam. Fransen-Gabriel 
Acoliet 
G. Verberkt 
 
 
 
 

 

 



 

5 

DE KERK IN CORONATIJD; AANVULLENDE MEDEDELINGEN 

De bisschoppen geven als nadere  richtlijn dat het aantal bezoekers 
van kerken zich moet beperken tot 30 personen.  

De beperking van het aantal bezoekers tot 30 personen roept 
ongetwijfeld  emoties op bij de trouwe kerkbezoekers evenals bij het 
parochiebestuur. Toch willen wij ons hier in Beugen zo goed mogelijk 
houden aan de aanvullende maatregelen. 

ALLERHEILIGEN 
Omdat de vieringen van Allerheiligen elk jaar druk bezocht worden, 
vragen wij u om voor de viering  van zaterdag 31 oktober aanstaande 
te reserveren, zodat wij aan de maatregel m.b.t het bezoekersaantal 
(30)   kunnen voldoen. Dat kunt u doen door een telefoontje naar Jos 
Schaminée, 06 13578019. (Mocht u tijdens de laatste viering al 
doorgegeven hebben dat u op 31 oktober wilt komen, dan hoeft u dat 
niet meer te doen.) 

ALLERZIELEN 
De viering van Allerzielen, waarin we speciaal de overledenen van het 
afgelopen jaar herdenken, schorten we op naar een later moment. We 
willen graag iedereen die dat wil in de gelegenheid stellen bij deze 
viering aanwezig te zijn en dat is nu niet mogelijk. Er is dus geen 
Allerzielenviering op  1  november. 

MONDKAPJES 
Dan is er nog een advies m.b.t. mondkapjes. Bij kerkbezoek geldt 
voorlopig het advies om een mondkapje te dragen bij het binnengaan 
van de kerk en bij het verlaten. In de banken, waar we 1,5 meter van 
elkaar zitten, hoeft het mondkapje niet op. 

We begrijpen dat het allemaal wat lastig is maar vragen uw begrip voor 
deze maatregelen.  

De R.K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Nieuwe ontwikkelingen 
worden zo spoedig mogelijk gemeld. 

Leden van de Deelparochieraad Beugen. 
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Bedankt!  

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele bloemen, kaartjes, 

berichtjes en telefoontjes die wij mochten ontvangen bij ons 60-jarig 

huwelijksfeest op 8 oktober jl.  

Het was hartverwarmend!           Jan en Nellie Geerts  
Beugen, oktober 2020.     Gertie en Kees  
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Herinnering:  

Jaarbijdrage De Info 2020 
 
De vorige Info hebben we alle ontvangers van ons dorpsblad opgeroepen om een 
vrijwillige jaarbijdrage te geven voor de onkosten die we maken. We zijn blij dat 
we al vele bijdragen hebben mogen ontvangen. Dit is de tussenstand van 16 
oktober jl. Inmiddels hebben we via de bank € 2340,00 ontvangen. Bij MFC Het 
Kruispunt hebben we met de ingeleverde enveloppen € 702,00 ontvangen. In 
totaal is er tot dusver € € 3042,00 ontvangen en heeft bijna de helft van de 780 
adressen een jaarbijdrage gegeven. Hierbij willen we de overige dorpsgenoten 
oproepen om ook mee te doen en ons te steunen zodat we De Info nog vele 
jaren kunnen blijven uitgeven. De jaarbijdrage is vrijwillig, we hopen dat elke 
ontvanger een bijdrage van € 10,00 wil geven voor een jaar ontvangst van De 
Info. 
 
Er zijn drie manieren waarop u uw bijdrage aan ons kunt geven.  

1. U kunt de bijdrage in een envelop met desgewenst uw naam/adres als 
afzender erop bij MFC Het Kruispunt buiten in de brievenbus doen. Ook 
kunt u de envelop aldaar binnen in de daarvoor bestemde bus stoppen. 
Vraag hiernaar bij de aanwezige beheerder of vrijwilliger.  

2. U kunt uw bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer  
NL93 RABO 0107 1907 53 t.n.v. Stichting Dorpsblad Info Beugen.  

3. U kunt met uw smartphone de onderstaande QR-code scannen waarna u 
via de eigen bank app op de telefoon de betaling doet. Het bedrag kunt 
u desgewenst aanpassen. 
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Nieuws van  
MFC Het Kruispunt 
 
Vorige week heeft het de overheid nieuwe regels bekend gemaakt in ver-

band met het snel oplopen van het aantal Corona besmettingen. Deze regels 

hebben deels gevolgen voor Het Kruispunt. In de toelichting van de Gemeen-

te Boxmeer is aangegeven dat in locaties met een gecombineerde functie 

het deel met de horecafunctie moet sluiten.  

Voor MFC Het Kruispunt betekent dit dat de foyer en de bar zijn gesloten. 

De verhuur van ruimte voor activiteiten, vergaderingen en cursussen valt 

niet onder de sluiting en zal door gaan.  

Hierbij worden de regels over 1,5 meter afstand, hygiëne en bezoekersregi-

stratie onverminderd in acht genomen. Bezoekers worden verzocht om in 

het gebouw mondkapjes te dragen als zij (nog) niet op hun plaats zitten. In 

de ruimtes wordt uitsluitend koffie/thee/fris aangeboden. Het is niet toege-

staan om na de activiteit gezamenlijk nog koffie/thee in de foyer te drinken.  
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Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn Beugen.  
 

Oproep avondbijeenkomst 9 november 19.30 uur  
in Het Kruispunt.   

 
In juli werden de bevindingen van de enquete gepresenteerd in 
Beugen.info en de Nieuwsbrief KBO Beugen. Inmiddels heeft er overleg 
plaats gevonden in de werkgroep met de belangstellenden die zich 
tijdens de informatiemiddag hadden gemeld. 
De conclusie: Bij senioren uit Beugen is behoefte aan grondgebonden 
levensloopbestendige koopwoningen, gesitueerd in een hofje nabij 
de dorpskern. Deze constructie zorgt ervoor dat senioren langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen en een vorm van onderlinge 
support gemakkelijker mogelijk is.   
 
Voor de planontwikkeling is een initiatiefgroep nodig. Deze onderzoekt 
hoeveel inwoners daadwerkelijk tot de koop van een dergelijke woning 
willen overgaan, stemmen af met de resultaten uit eerdere enquêtes 
(gemeente, KBO, Dorpsraad en de werkgroep), denken na over een 
locatie, een bouwconcept, een voor-financieringsvorm en overleggen 
met Dorpsraad en gemeente.  
 
De voorbereiding van de bijeenkomst wordt gedaan door Maria 
Gerrits-Kock, Toon Strik en Frans van der Zande.   
 
Willen belangstellenden voor deze bijeenkomst zich melden bij 
Mathieu Steegs, Mathieu.dilia@outlook.com of Rob Verwaaijen, 
verwaaijen001@kpnmail.nl 
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Lid worden van de jeugdraad ??  

Ben je leerling in groep 8, woon je in Beugen maar zit je 
niet hier op de basisschool? Als je het leuk vindt mag jij ook 
lid worden van onze jeugdraad. Uit deze jeugdraad wordt 
de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses geloot.  
 
Dit jaar zal de carnaval er heel anders uit gaan zien als 
voorgaande jaren. I.v.m. Corona mogen en kunnen we niet 
alle activiteiten doen die we normaal wel altijd doen.  
Wij, als jeugdcommissie willen er voor groep 8 toch een 
mooi carnavalsjaar van maken, voor zover dat mogelijk is. 
We zijn druk bezig om een aangepast programma in elkaar 
te zetten. De activiteiten zullen dit jaar grotendeels op 
school plaatsvinden. 

In januari 2021 worden de nieuwe Jeugdprins 
en Jeugdprinses bekend gemaakt.  
We zijn benieuwd wie de opvolgers van 
Jeugdprins  Maykel (Mesdari) en 
Jeugdprinses Britt  (vd Cruijsen) worden ….. 
Het prinsenbal wordt heel anders aangekleed 
als dat jullie van ons gewend zijn. Hoe we dit 
gaan doen houden we nog even een 
verassing.  
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Loterij KBO Beugen 
U bent nog in de gelegenheid loten te kopen bij MFC het Kruispunt en 
het Beugens Bakhuys. Deze kosten € 1,-- per lot. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de bankrekening van onze 
KBO Beugen – NL47RABO0107103796.  Graag daarbij uw adres 
vermelden zodat we de loten bij u kunnen bezorgen. 
 

Trekking Loterij KBO Beugen 
Deze zal zijn op zondag 25 oktober om 16.00 uur in de foyer van  
MFC het Kruispunt.  U bent welkom om aanwezig te zijn, uiteraard wel 
met mondkapje en inachtneming van anderhalve meter afstand.  
Aangezien de horeca gesloten is zal er geen gelegenheid zijn om een 
kopje koffie/thee te drinken. 
De uitslag van deze loterij zal in de INFO worden gepubliceerd. 
 

Vrijwilligersbijeenkomst 
De geplande bijeenkomst voor onze vrijwilligers op 25 oktober gaat 
niet door. 
 

Activiteiten SWOGB 
Deze zijn tot nader bericht allemaal opgeschort. 
 

Wandelen en Koffie-uurtje 
In verband met de aanscherping van de COVID-19 regels is het 
belangrijk dat het wandelen wordt gedaan in groepjes van 4 personen.  
Dit gaat dus wel door op de geplande data. 
De koffie-uurtjes op 26 oktober en 9 november te vervallen. 
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Samen onze huizen 
verduurzamen? 
Doe je mee? 
Beste dorpsgenoot, 

Wij zijn buur-team Beugen en willen graag bijdragen om ons dorp 
te verduurzamen. Als we dit samen regelen, is dit makkelijker en 
voordeliger. 

Dit initiatief wordt ondersteund door de gemeente Boxmeer en 
Stichting Buurkracht en Dorpsraad Beugen. Buurkracht helpt 
bewoners om hun dorp duurzamer te maken. We krijgen onder 
andere een persoonlijke begeleider. 

Graag horen wij waar jouw interesse voor het verduurzamen van 
jouw huis naar uit gaat. Onze focus ligt voor nu op spouwmuurisolatie, 
dakisolatie of zonnepanelen.  

Aan de hand van de voorkeur zullen wij één van de drie onderwerpen 
oppakken om een passende leverancier uit de omgeving te vinden 
op basis van prijs en kwaliteit. 
 

Vul de vragenlijst in via https://ap.lc/B6LIS of scan de QR-code onderaan 
deze pagina. Het invullen verplicht je overigens tot niets. 
 

Of lever de invulstrook op de volgende pagina in bij één van de buur-team 
leden: 
 

 -Antoine Graat, Oeffeltseweg 16 
- Marte Nielen, Bakkerskamp 3 
- Frido Arnts, Brouwersstraat 8 
- Patrick Wieser en Angela Stam, Moerkamp 6 
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Wij zien je reactie graag tegenmoet voor 28 oktober,  
zodat we z.s.m. een start kunnen maken. 
 
Energieke groet, 
 
Antoine Graat, Angela Stam, Patrick Wieser,  
Frido Arnts, Marte Nielen (vlnr) 

 

 
 

 
 
 
Invulstrook:  
 
Mijn interesse gaat uit naar:  Zonnepanelen / Spouwmuurisolatie / 
Dakisolatie* 
 
Naam:   ___________________ 
Email:   ___________________ 
Telefoonnummer: ___________________ 
 

(* doorhalen wat niet van toepassing is) 
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30e BBK 2020 

BC ’t Groene Laken – BC de Keu – BC ’t Posthuis. 

Op 4 september was de finale-avond van de 30e BBK in Brandbier café 

Groothusen.  Met een goede opkomst en een welverdiende kampioen.          

Wij willen graag alle deelnemers bedanken voor het doen slagen van 

dit toernooi.  Maar…… wat is een toernooi zonder sponsors? Bij deze 

willen we alle sponsors ook heel erg bedanken voor hun bijdrage aan 

dit ieder jaar terugkerend toernooi. 

Van Haren Installaties - J Classics – Mola -  Eetwinkel Boxmeer            ‘t 

Posthuis - Hermans Schilderwerken – Gebr. Janssen BV Garagebedrijf 

Wim Verdijck – MH Hoveniers - Verheijen Bloembollen Beugens 

Bakhuys – Nico Gerrits Vastgoed – Klusbedrijf Eric Strik 

Cafetaria Franny - Jan Arts - Remco Schrijen Totaalbouw - Marcel 

Heiming Boomkwekerij - 

Garage van Ed - Cai 

Dakwerken -  Grafipoint - 

Nando Broeren 

Hoverniersbedrijf Miggiels 

v. Amstel. 

Hopende jullie bij de 31e 

editie weer te mogen 

begroeten. 

Namens de organisatie bedankt. 
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Hey jij daar!     
    
JONG Beugen is een feit! Zoals je eerder hebt 
kunnen lezen was de eerste activiteit een groot 
succes bij Jumpsquare Nijmegen. Inmiddels 
heeft al een leuke groep enthousiaste jongeren 
zich aangemeld. 
 
Zit jij nu in de brugklas of tweede klas en wil jij 
in contact blijven met je vrienden en vriendinnen van de basisschool? 
Meld je dan nog snel aan vóór zaterdag 31 oktober door een mail te 
sturen naar jjbeugen@gmail.com. Let op: zonder aanmelding kun je 
niet deelnemen. 
 
We organiseren 6 spannende en leuke activiteiten per jaar op 
vrijdagavond van 18.30 tot ong. 22.00 uur. Hiervoor vragen we een 
eigen bijdrage van € 30 per jaar, inclusief eventuele entreekosten, 
vervoer, drankjes en snacks tijdens de activiteit. De data voor dit 
schooljaar zijn al bekend: 
 

o Vrijdag 6 november 2020 
o Vrijdag 8 januari 2021 
o Vrijdag 5 maart 2021 
o Vrijdag 7 mei 2021 
o Vrijdag 9 juli 2021 
o Vrijdag 3 september 2021 

 
Zit jij nu nog in groep 8? Niet getreurd! Vanaf het volgende schooljaar 
ben je van harte welkom. 
 
Hopelijk tot 6 november! 
 
Organisatie JONG Beugen 
 
Stefanie Rutten, Youri Pothoff, Nicky Ooms, Hugo Pennings, Maron 
Kosak, Charlie van den Heuvel en Karlijn Hendricks 
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Maasziekenhuis: Laserbehandeling nierstenen voortaan 
dichtbij huis    
 
Nierstenen worden in Maasziekenhuis Pantein tegenwoordig door de 
uroloog verwijderd met een nieuwe lasertechniek en met behulp van 
een nieuwe methode: een ureterorenscopie met een laserdraadje. 
Patiënten uit het gebied van het Maasziekenhuis hoeven hiervoor niet 
meer naar Nijmegen te reizen en kunnen voortaan dichtbij huis 
worden behandeld. 

Minder schade    

Groot voordeel van de nieuwe lasermethode om nierstenen te 
verwijderen is dat deze minder schade oplevert in het operatiegebied 
omdat de uroloog hiervoor een flexibele laserdraad gebruikt. Soms zal 
de patiënt na de ingreep nog wel wat steentjes of gruis uitplassen. Als 
de uroloog tijdens de operatie een andere afwijking aantreft, kan de 
uroloog direct een stukje weefsel (biopt) afnemen voor verder 
onderzoek. De operaties worden in het Maasziekenhuis uitgevoerd 
door de urologen dr. F. d’Ancona van het Radboudumc en A. Kusters 
van het Maasziekenhuis.  
  
Wat is een ureterorenoscopie    

Bij een  ureterorenoscopie kijkt de uroloog met een kleine flexibele 
camera (ureterorenoscoop), via 
de blaas in urineleider en de 
nier. Is de oorzaak van de klach-
ten niet duidelijk dan zoekt de 
uroloog met een kijkprocedure 
verder in de nier van de patiënt, 
of neemt een stukje weefsel af. 
De operaties zijn gericht op 

behandeling of alleen op 
onderzoek. Dit is afhankelijk van 
de bevindingen vooraf.   

De urologen Anneke Kusters (links) en Frank d’Ancona 
bespreken een patiënt. 
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Beste inwoners van Beugen, 
 
Wij als basisschool Onze Bouwsteen 
doen mee aan de Wecycle scholen- inzamelactie 2020. Leerzaam, goed 
voor het milieu, onze school spaart voor een mooi cadeau én we 
helpen andere kinderen via Stichting Jarige Job (een goed doel dat 
kinderen in gezinnen die het financieel minder goed hebben toch een 
fijne verjaardag bezorgt). 
 
De inzamelactie loopt nog t/m medio november 2020. Op school staan 
2 grote inzameldozen; hier zamelen we (hopelijk) minimaal 75 kleine 
elektrische apparaten in. Bij meer dan 75 apparaten kunnen wij als 
beloning een boekenpakket ontvangen. Bij minder dan 75 apparaten 
krijgen we als troostprijs 1 boek. 
 
Mocht dus uw broodrooster, föhn, krultang, elektrische tandenborstel, 
telefoon, babyspeeltje op batterijen, etc. het begeven, gooi dit niet 
weg maar lever het in op Onze Bouwsteen! Alles op batterijen of met 
een stekker dat in een big shopper past is goed. 
 
Hebt u apparaten die hiervoor in aanmerking komen. Neem dan 
contact op via tel: 0485361683 of geef ze af op Onze Bouwsteen. 
Nieuwsgierig? Kijk eens op wecycle.nl/scholen 

 
Alvast hartelijk dank! Team Onze Bouwsteen. 
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Op Onze Bouwsteen kun je lege batterijen inleveren. 
Met elke lege batterij spaart de school voor mooie 
producten. Goed voor het milieu en de school!  
 
Al ruim 5000 basisscholen zamelen batterijen in voor 
Stibat. Zij hebben zich aangemeld en op elk van die 
scholen staat nu een inzamelton. Kinderen van die basisschool kunnen 
hier lege batterijen inleveren. Voor de school is het dubbel winst: ze 
zorgen voor een beter milieu én ze sparen. Dat zit zo: voor elke kilo 
aan lege batterijen ontvangt de school een spaarpunt. En met die 
spaarpunten kunnen ze schoolspullen bestellen.  
 
Batterijen leeg, lever ze in op school. Geef ze af op school en u helpt de 
school en het milieu. 
 
Alvast bedankt! 
Team Onze Bouwsteen 

In verband met Corona  zijn de 

openingstijden van de cafetaria als volgt: 

Dinsdag tot en met zondag is de 

cafetaria OPEN van 17.00-20.00 uur. 

Tot ziens, 

Frank en Anny 
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10 november 2020 is het weer Dag van de 
Mantelzorg 
Neem een moment voor jezelf, bestel een 
borrelplank 
 
Dinsdag 10 november 2020 is het weer de Dag van de Mantelzorg. 
Eens per jaar staat Nederland stil bij de grote zorg die mantelzorgers 
dragen en uitvoeren. In verband met de coronacrisis viert Centrum 
Mantelzorg Land van Cuijk de Dag van de Mantelzorg 2020 dit jaar op 
een andere manier. Met een overheerlijke borrelplank voor alle 
mantelzorgers in het Land van Cuijk.  
 
Marjo Mooren, coördinator van het Centrum Mantelzorg, vertelt: ‘We 
willen deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom vragen we alle 
mantelzorgers om een moment voor zichzelf te nemen. Nodig iemand 
uit om samen te genieten van een overheerlijke borrelplank. Omdat je 
het verdient!’ 
 
Bestel de borrelplank 
Mantelzorgers bestellen de borrelplank via het Centrum Mantelzorg 
Land van Cuijk. Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen op de 
website www.mantelzorglvc.nl. Of bel naar: 0485 - 846739. Doe dit 
uiterlijk voor 1 november 2020. De borrelplanken zijn alleen 
verkrijgbaar voor mantelzorgers die in het Land van Cuijk wonen.  
 
Deel je zorg 
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk neemt deel aan de campagne 
‘Deel je zorg’. Deze campagne is gestart door het ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), MantelzorgNL en de landelijke 
Alliantie jonge mantelzorg. De campagne ‘Deel je zorg’ stimuleert 
(jonge) mantelzorgers om over hun zorgen te praten of hulp te zoeken. 
Want goed zorgen voor een ander is iets moois, maar blijf ook goed 
voor jezelf zorgen. Praat over je zorgen, geef grenzen aan en zoek hulp 
als het nodig is. Kortom deel je zorg! Neem voor meer informatie 
contact op via info@mantelzorglvc.nl.  
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Uitbreiding testcapaciteit GGD Hart voor Brabant 
  
Er is sinds deze week meer testcapaciteit beschikbaar in de regio GGD 
Hart voor Brabant. Die wordt in eerste instantie ingezet in de drie 
bestaande testlocaties binnen de regio (Tilburg, Uden en Rosmalen). 
Zodra er nog meer lab capaciteit beschikbaar komt en alle 
voorbereidingen zijn afgerond, opent GGD HvB een nieuwe 
testlocatie in Cuijk. De drie huidige testlocaties krijgen een 
weersbestendigere nieuwe plek binnen de directe omgeving van stad 
en dorp. 
  
Opschaling lab capaciteit 
Sinds dinsdag 6 oktober heeft GGD HvB meer laboratorium capaciteit 
gekregen: 720 per dag. Dit betekent dat GGD HvB voor de hele regio 
van 1880 naar 2600 testen per dag gaat. Het Duitse laboratorium 
Eurofins zorgt voor de beschikbaarheid van de testen en de uitvoering 
ervan. Dat is een van de  laboratoria waar testlocatie Tilburg al gebruik 
van maakt. Naast deze opschaling, komt er de komende periode 
waarschijnlijk nog meer extra lab capaciteit beschikbaar. Deze 
opschaling zal na afstemming op landelijk niveau iedere twee weken 
worden geanalyseerd en bijgesteld. Het opschalen is naast de lab 
capaciteit tevens afhankelijk van onder meer beschikbaarheid van 
locaties, materialen en personeel. 
  
Nieuwe testlocatie Cuijk 
Als de labcapaciteit nog verder wordt opgeschaald en alle 
voorbereidingen zijn afgerond, opent GGD Hart voor Brabant (HvB) 
over enkele weken een nieuwe weersbestendige testlocatie corona bij 
de voormalige Bouwmarkt Formido aan de Grotestraat 95 in Cuijk. De 
locatie is geschikt voor zowel koude, natte als warme 
weersomstandigheden. In de testlocatie kan iedereen met milde 
klachten worden getest op het coronavirus na het maken van een 
afspraak. Indien de testvraag stijgt en de lab capaciteit het toelaat, kan 
GGD HvB de komende maanden de nieuwe testlocatie in Cuijk 
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opschalen naar maximaal acht teststraten. Dat betekent dat 
we  kunnen opschalen naar maximaal 1600 testen per dag. 
  
Na Rosmalen, Tilburg en Uden is Cuijk de vierde plaats in de regio van 
GGD HvB waar mensen met klachten terecht kunnen om zich te laten 
testen. Een dergelijke voorziening is er nog niet in dit deel van Brabant. 
Mensen die zich willen laten testen, moesten uitwijken naar 
bijvoorbeeld Uden, Helmond, Eindhoven of Nijmegen. 
  
Verplaatsen huidige testlocaties 
De drie al bestaande locaties (Rosmalen, Tilburg en Uden) worden 
binnen de directe omgeving van de stad of het dorp verplaatst naar 
weersbestendige, grotere locaties zodat opschaling tot zes of acht 
straten ook per locatie mogelijk is. We streven ernaar om deze nieuwe 
locaties in november operationeel te hebben. Zodra besluiten 
definitief zijn, komt er een apart persbericht uit. 
  
Waarom testen we? 
Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met milde klachten die passen 
bij het coronavirus zich laten testen. Dit zijn verkoudheidsklachten, 
zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging 
of plotseling verlies van smaak of reuk. De GGD controleert met deze 
testen het verspreiden van het virus waardoor we elkaar nog beter 
kunnen beschermen. 
  
Je kan alleen een test laten uitvoeren op afspraak. Deze maak je gratis 
via het telefoonnummer 0800 1202 of online via www.coronatest.nl. 
Voor meer informatie over het testen, kun je terecht op de website 
van GGD Hart voor Brabant: www.ggdhvb.nl of 
op www.rijksoverheid.nl.   
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UITSLAGEN 6, 10 en 17 OKTOBER 

VIOS’38  JO19-2    SIOL JO19-1   4 - 4 

SV Milsbeek JO9-1    VIOS’38  JO9-1   5 - 9 

VV Achates JO11-2    VIOS’38  JO11-1   2 - 8 

VIOS’38  JO13-2    VV Achates JO13-2G   6 - 2 

VIOS’38/Toxandria JO15-2  DSV JO15-2   0 - 3 

VIOS’38 MO15-1    Volkel MO15-1   5 - 1 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  UDI’19/CDU JO15-3   3 - 1 

VIOS’38/Toxandria JO17-2  ST Maasduinen JO17-2   3 - 3 

VIOS’38/Toxandria JO17-1  SV Venray JO17-4 14 - 1 

VIOS’38  JO19-2    UDI’19/CDU JO12-2   3 - 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alle wedstrijden t/m woensdag 11 november zijn i.v.m. de coronamaatregelen 
afgelast.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De trainingen van de jeugdteams gaan de komende weken gewoon door; er mogen 
echter nog steeds geen ouders of andere belangstellenden naar de trainingen komen 
kijken.  Voor meer informatie over de coronamaatregelen zie:  
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-
over-het-coronavirus-en-voetbal  
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