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Di. 18-02-20 
Di 18-02-20 Excursie naar museum in Groeningen. ‘KVB’ 
Wo 19-02-20 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Do 20-02-20 Vrolliebal ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 21-02-20 Carnavalsmiddag  ‘KBO’ 
Vr 21-02-20 Biggenbal ‘t Jeugdhuus’ 
Vr 21-02-20 Carnaval met diverse bezoeken en Installatie Prins ‘De Vêrkeskop’ 
Za 22-02-20 Carnaval met H.Mis, Lichtjesoptocht, Hengsten/Merriebal ‘De Vêrkeskop’ 
Zo 23-02-20 Knakworstrennen ‘De Vêrkeskop’ 
Ma 24-02-20 Optocht ‘De Vêrkeskop’ 
Di 25-02-20 Jeugdmiddag ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 28-02-20 Herringschellen ‘De Vêrkeskop’ 
Di 03-03-20 Jaarvergadering ‘KVB’ 
Do 05-03-20 Kienen ‘KBO’ 
Ma 09-03-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 10-03-20 Vrijhouden luchtwegen ‘EHBO’ 
Di 17-03-20 Sjoel-avond ‘KVB’ 
Wo 18-03-20 Commissiehoofden overleg ‘De Vêrkeskop’ 
Wo 18-03-20 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Vr 20-03-20 Evaluatievergadering ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 20-03-20 Pannenkoeken Dag ‘Dorpsraad’ 
Vr 20-03-20 Ontspanningsmiddag ‘KBO’ 
Ma 23-03-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 24-03-20 Word jij De Picasso chocolademaker? ‘AVB’ 
Vr 27-03-20 Algemene Leden Vergadering ‘KBO’ 
Za 28-03-20 Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Do  02-04-20 Kienen ‘KBO’ 
Vr 03-04-20 Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Za 04-04-20 Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
Di 07-04-20 Workshop met Angela. 19.30 u. ‘AVB’ 
Di 07-04-20 Letsel aan oog, oor, neus en mond. Letsel door dieren ‘EHBO’ 
Do 09-04-20 Bowlen in Molenhoek ‘KVB’ 
Za 11-04-20 Pepe’s PubQuiz Aanvang 20.00 uur in MFC Het Kruispunt. 
Za 11-04-20/Zo 12-04-20 Eastern Open ‘Vios’38’ 
Ma 13-04-20 Kofferbakverkoop (2e paasdag) ‘Het Gilde’ 
Ma 13-04-20  2de paasdag     Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Wo 15-04-20 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Di 21-04-20 Kaartavond ‘KVB’ 
Vr 24-04-20 Toneelmiddag ‘KBO’ 
Za 25-04-20 H. Mis – na afloop koffie ‘KBO’ 
Ma 27-04-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 28-04-20 Excursie museum Nostalgie en techniek Langenboom. ‘AVB’ 
Medio mei Fietsen met bedrijfsbezoek ‘KBO’ 
Do 07-05-20 Kienen ‘KBO’ 
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Ma 11-05-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 12-05-20 Moederdagviering ‘KVB’ 
Di 12-05-20 Eerste hulp aan kinderen ‘EHBO’ 
Wo 13-05-20 Ledenvergadering ‘Het Gilde’ 
Vr 15-05 t/m Zo 17-05-20 "Muziekfestival Meadow" Hapsedijk 22B Rykevoort 
Zo 17-05-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Wo 20-05-20 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Zo 24-05-20 Kringgildedag Haps ‘Het Gilde’ 
Zo 24-05-20 Vrijwilligersbrunch ‘KBO’ 
Ma 25-05-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 26-05-20 Fietstocht ‘KVB’ 
Ma 01-06-20 Koningsschieten (2e pinksterdag) ‘Het Gilde’ 
Do 04 -06-20 Kienen ‘KBO’ 
Za/zo  06/07-06-20 Boekenmarkt ‘KBO’   
Za 06-06-20 Tiny Fransentoernooi ‘Vios’38’ 
Za 06-06-20/Zo 07-06-20 jeugdkamp jongere jeugd. ‘Vios’38’ 
Za 06-06-20 Boekenmarkt ‘KBO’ 
Za 06-06-20 Dorpsquiz: 2e editie ‘Jongens knakworst’ 
Zo 07-06-20 Boekenmarkt ‘KBO’ 
Ma 08-06-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Zo 14-06-20 Vaartprocessie Boxmeer ‘Het Gilde’ 
Wo 17-06-20 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Za 20-06-20 Barbecue ‘Het Gilde’ 
Ma 22-06-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Wo  24-06-20 Busreis ‘KBO’ 
Vr 26-06-20 Finaleavond en prijsuitreiking Dorpsquiz ‘Jongens knakworst’ 
Zo 28-06-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Vr 03-07-20 Kermis – Opening 
Za 04-07-20 Kermis - Bent in de Tent 
Zo 05-07-20 Kermis - Beugen Buiten 
Ma 06-07-20 Kermis – Dansmatinee 
Ma 27-07-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Zo 23-08-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Ma 24-08-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Zo 13-09-20 Gildedag Someren-Eind ‘Het Gilde’ 
Zo 20-09-20 Kofferbakverkoop ‘Het Gilde’ 
Wo 23-09-20 Ledenvergadering ‘Het Gilde’ 
Ma 28-09-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Ma 26-10-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Za 31-10-20 PodiumB - editie 10 ‘PodiumB / ’t Posthuis’ 
Vr 06-11-20 Jan Centen Bokaal ‘Het Gilde’ 
Ma 23-11-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Ma 28-12-20 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
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Zaterdag 22 februari om 17.30 uur H. Mis 
(7e Zondag door het jaar, Carnavalsviering) 
Mndged. Theo Bindels en Ria; Harrie Janssen en Dina Wientjes en 
overl. kinderen; leden en overleden leden carnavalsvereniging;  
Mien Willems-v. Hees 
Acolieten 
W. Verdijck en J. Lamers 
Koor  
Carminis 
 

Woensdag 26 februari 19.30 uur Aswoensdagviering 
 

Mededeling: 
Let op afwijkende aanvangstijden zoals hierboven vermeld, 
i.v.m. de Carnavalsviering en Aswoensdag. 
 
Zaterdag 29 februari om 19.00 uur H. Mis 
(1e Zondag van de Vasten) 
Mien Willems-v. Hees 
Acolieten 
C. Philipse en W. Schaminee 
Koor  
Seniorenkoor Maaslandsglorie 
 

Zaterdag 7 maart om 19.00 uur H. Mis 
(2e Zondag van de Vasten) 
Corry Huijbers-Derks; fam. Brienen-Jilisen; 1e mndged. Mien Willems-v. 
Hees 
Acolieten 
A. Hendriks en G. Verberkt (Rijkevoort) 
Koor  
Cantamus Rijkevoort 
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Vrijdag 21 februari  
vieren we carnaval op “Onze Bouwsteen”. 

 
Om 8.35 uur gaat vanuit Onze Bouwsteen de parade van start. 
 
Route van de parade:  
Schuttersstraat achter school, Kruisboogstraat, Moerkamp, 
Klaverkamp, Moerkamp, Kruisboogstraat, Schuttersstraat, school. 
 
Het zou leuk zijn als er veel dorpsgenoten langs de kant staan om ons 
toe te juichen en dat de huizen langs de route vrolijk versierd zijn. 
 
Wij wensen u alvast veel carnavalsplezier! 
 

   

De werkgroep carnaval van “Onze Bouwsteen” 

__________________________________________________________ 

Hallo dames van de K.V.B. 

Dinsdag 3 maart hebben wij onze jaarvergadering. De 

agenda voor deze avond krijgen jullie diezelfde avond. 

Na de pauze gaan we nog 10 rondjes kienen, dus denk 

aan de kienplaatjes. We beginnen om 20.00 uur in het 

Kruispunt.                                                                                            

Op 21 april hebben wij een kaartavond ingelast.                                                                                             

                             Groetjes Het Bestuur. 
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Toneelvereniging Beugen 

 

Toneelvereniging Beugen speelt:  “Geruchten” 
van Neil Simon.  

 

Afgelopen jaar beten de spelers van ToBe zich 
vast in een ander stuk van Neil Simon: “Op blo-
te voeten in het park.” Een komedie waarin de 
liefde gevierd werd.   
 

Ook dit jaar is er sprake van een feestje.  Charlie en Myra Brok geven 
een feest ter ere van hun tienjarige huwelijk. Echter wanneer de eerste 
gasten arriveren, blijkt er iets niet in orde met de gastheer en zijn 
vrouw lijkt niet thuis te zijn. De liefde lijkt ver te zoeken….   De eerst 
aangekomen gasten, Ken en zijn vrouw Chris, proberen de pijnlij-
ke situatie verborgen te houden voor de anderen. Er mogen vooral 
geen geruchten in omloop komen die de goede naam en faam van 
Charlie in gevaar kunnen brengen. Hij is immers loco burgemeester van 
Rotterdam en ook het lot van zijn vrienden hangt af van hoe er met de 
situatie wordt omgegaan. Dus wordt er schone schijn gespeeld en kei-
hard gelogen. Hoe meer gasten arriveren, hoe groter de verwarring 
wordt. Want… wie is er inmiddels al wel en wie is er nog niet op de 
hoogte van de precieze toedracht en hoe zit dat nou met die explode-
rende bus scheerschuim 
Een voorstelling die je niet mag missen. 
 

Regie:  Mirjam Wijnen. 

Data:   28 maart, 3 en 4 april 2020. 

Aanvang 20.00 uur.Plaats: MFC  het Kruispunt, Kerkplein 6, Beugen.                                             

Entree: € 8,50. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij MFC het Kruispunt. 

Het is ook mogelijk om kaarten te reserveren via  www.tobebeugen.nl 



 

9 

      KBO Beugen               secretariaat: Haankamp 6             

 kbobeugen2019@gmail.com         -361832 / 06-30214619      

                                    

         Carnavalsmiddag in Mexicaanse sfeer. 
 
Op vrijdag 21 februari 2019 in ’t Kruispunt een 
gezellige carnavalsmiddag voor de senioren 
uit Beugen en omstreken. 
Tijdens deze middag een onvervalste 
Mexicaanse bruiloft want dan zullen  
 

Harry Bakker  &  Diny Jansen.  
 

in de on-echt worden verbonden. 
 
Prins Marcel d’n Urste van C.V. De Vèrkeskôp en zijn gevolg 
komen uiteraard op bezoek en de feestvreugde wordt zeker 
verhoogd met de buuts van Tonproater Rien Bekkers, muziek 
door accordeonist Wiel, een speciaal optreden van   de Bonte 

Kermis en de dansgarde van de Vèrkes Côpa (Vèrkeskôp). 

 
Alle 50-plussers (wel of geen lid van de KBO, dat maakt niet uit) 
zijn van harte welkom en het zou mooi zijn als u in Mexicaanse 
kledij komt, maar unne gewone boerenkiel is ook prima. 
 
Met z’n allen maken we er een mooie middag van. 

21 Februari 14.00 uur in Cruce de Punto 
(het Kruispunt). 

        De zaal is open vanaf 13.30 uur. 
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Problemen met inzamelen van oud papier 
 
De meeste inwoners hebben het wel in de krant gelezen. Er zijn problemen 
omdat de opbrengst voor oud papier dramatisch is gedaald. Oud papier uit 
Nederland kon lange tijd geëxporteerd worden naar o.a. China. Echter, deze 
Chinese markt is er nauwelijks meer en de papierprijzen zijn dramatisch laag 
geworden. In de eerste twee maanden van dit jaar is de opbrengst lager dan 
de kosten voor transport. Dit betekent dat er per saldo bijbetaald moet 
worden voor het inleveren van oud papier.  
 
In de gemeente Boxmeer is het inzamelen uitbesteed aan verenigingen. In 
Beugen wordt dit gedaan door Muziekvereniging Were Di en 
Voetbalvereniging Vios ’38. In alle dorpen worden de verenigingen geraakt 
door deze problematiek. Door de ontstane situatie hanteert de gemeente 
inmiddels een garantieprijs per opgehaalde ton oud papier. De gemeente 
betaalt daardoor een aanvullende vergoeding aan de verenigingen.  
 
Beugen heeft net als verenigingen in de andere dorpen aan de noodklok 
getrokken en heeft gemeld dat voor de ontstane situatie andere oplossingen 
nodig zijn. De gemeente is verplicht om gescheiden afvalinzameling uit te 
voeren. De verenigingen willen dit graag doen maar tegen een acceptabele 
vergoeding voor hun werk. De huidige bruto garantieprijs is onvoldoende.  
 
Er wordt nu gezocht naar een nieuw systeem van vergoedingen aan 
verenigingen waarbij gedacht wordt een netto bedrag per gewerkt uur of een 
netto bedrag per ingezamelde ton papier. Het risico van wisselende prijzen 
voor oud papier of transportkosten wordt dan door de gemeente gedragen. 
De gemeente kan daarbij niet anders dan deze kosten ook doorrekenen in de 
gemeentelijke belastingen. Het is positief dat de gemeente deze risico’s niet 
bij de verenigingen wil leggen zoals dat nu het geval is.  
 
Situatie Beugen: 
In Beugen gaat de inzameling bij de container op zaterdag voorlopig gewoon 
door. Were Di en Vios wachten nu op concrete voorstellen van de gemeente 
en hopen dat er een acceptabele vergoeding komt voor de inzet van 
vrijwilligers. Naar verwachting zal het nog tot de zomer duren voor er 
concrete oplossingen zijn. Wij houden u op de hoogte zodra er nieuws is. 
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Beste inwoners van Beugen, 

 

Op vrijdag 20 maart organiseren wij (groep 7 en 8 van Onze 

Bouwsteen) een Nationale Pannenkoekendag voor ouderen boven de 

70 jaar in MFC het Kruispunt. 

U bent vanaf 11.00 uur welkom in Het Kruispunt. U wordt dan naar uw 

tafel gebracht en bediend door de leerlingen van Onze Bouwsteen.  

Om 11.30 uur starten we met het diner. Er zijn pannenkoeken met 

suiker, stroop, appeltjes met kaneel en kersen te verkrijgen.  

Aanmelden om deel te nemen aan deze dag is mogelijk door middel 

van: 

- een mailtje te sturen naar juf Ingrid: 

i.wittebrood@optimusonderwijs.nl  

- telefonisch contact met Reggy Janssen: 06-13626448 

Wij vragen een eigen bijdrage van € 4,- per persoon. 

Aanmelden is mogelijk t/m 5 maart 2020! 

 

Vriendelijke groet, 

Leerlingen groep 7 en 8  

Basisschool Onze Bouwsteen  
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Carnavalsoptocht 

Op carnavalsmaandag (24 februari) komt onze optocht weer door de 
straten. Het vertrek is om 13.30 en zal vanaf het kerkplein via de 
dorpstraat, moerkamp, kerkenveld, boxmeerseweg, kerkplein, 
oeffeltseweg, carolusstraat, molenstraat en de dorpsstraat weer 
terugkeren op het kerkplein. Door deze optocht zal tussen 13.00 en 
17.00 uur bovenstaande wegen ook afgesloten zijn. Wij willen 
omwonende van de route vragen om hun huis te versieren en géén 
auto’s op de weg te parkeren. Waarvoor dank! 
 
Nadat onze eigen prinsenwagen als laatste wagen door de straten is 
getrokken zullen alle deelnemers hun feestje voort zetten in het MFC 
Het Kruispunt waar wij iedereen voor willen uitnodigen. Hier zal ook de 
prijsuitreiking gehouden worden. 
 
Wilt u of jullie zelf mee doen aan de optocht?  
Mail uw (groeps)naam en één van onderstaande categorieën waar u of 
jullie thuis horen naar optocht@cvdeverkeskop.nl 

- Grote wagen                -   Paren 
- (Loop-)groepen           -   Enkelingen  

De jeugd tot 12 jaar hebben een eigen reglement en hoeven zich niet 
in te schrijven voor de optocht. Deze mogen zich vooraf melden bij de 
afhaal van de startnummers. 
 
Contactpersoon: Jasper Coenen 06-34906619 
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17 en 18 april 2020 in Mill 
Seniorenbeurs 
  
De Regionale Seniorenbeurs, die in 2018 voor het laatst werd 
gehouden, komt terug. In 2020 zal het evenement plaatsvinden op 
vrijdag 17 april van 14.00 – 21.00 en zaterdag 18 april van               
10.00 – 17.00.uur 

De locatie van het evenement is party- en evenementencentrum City 
Resort Events (voorheen Fitland) in Mill. De organisatie is wederom in 
handen van KBO-Kring Land van Cuijk en de KBO-Kring Gemeente Mill 
en Sint Hubert. 

De entree voor bezoekers van de beurs bedraagt €3,00. 
Deze prijs is inclusief 1 consumptie. 

__________________________________________________________ 
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Het is weer bijna Carnaval.  

Cafetaria Franny is OPEN op 

Carnvalszaterdag 22 februari van 16.00-

19.00 uur. 

Daarna nemen wij het er even van tot en 

met donderdag 27 februari en is de cafetaria   GESLOTEN. 

Vanaf vrijdag 28 februari gelden weer de normale  

openingstijden.   

Wij wensen iedereen  alvast een knotsgekke en plezierige 

Carnaval toe. Alaaf 

Frank, Anny, Britt 
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Op 1, 7 en 8 februari genoten bezoekers 
van de Pronkzitting 2020 met als titel  
'Ik hou d'r van', verwijzende naar de 
lijfspreuk van McDonalds. Dat fastfood 
restaurant was het decor van de 
Pronkzitting, waarin McMeisjes Wendy 
Broeren en Sanne Verbroekken als 
presentatrices hun gasten prima 
bedienden.  

 
Samen met de muzikale omlijsting van De Liefhebbers en muziekvereniging 
Were Di en vele artiesten die op dreef waren, werd gezorgd voor drie 
uitstekende avonden in MFC Het Kruispunt. 
 

Na de traditionele opening door de grote 
groep Mini Dansgarde dames, was het tijd 
voor de buut van 'De Bliende'. Het publiek 
zag (wel) 

hoe 
Aaron 

Fransen 
een prima 

opener 
was van de zitting. Hij droeg zijn stokje over 
aan Ellen Gerrits, die na de Gardedans van 
de Dansgarde als 'Kaat de rooie kruus 
soldaat' de elite gevechtstroepen van de 
Raad van 11 onder vuur nam.  
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'Colorfools'. Kim de Haas, Hilde Brienen, Annemieke de Croon, Maressi 
Gerrits en Verrassend was ook weer de act van de Aimée Stax bewogen in 
flexibele gekleurde creaties over het podium. Swingend en vol humor deden 
deze dames uit de doeken hoe goed ze kunnen dansen daarin.  
 
Vervolgens deelde Bas Gerbrands een beuk uit op 
het podium als De Bokser. Hij sloeg het publiek 
meteen knock-out met zijn grappen. Deze oud 

prins werd 
gevolgd door de 
rest van de oud 
prinsenclub met 
hun hilarische act 
'Knikkende Kneje'. 
De dansende mini-mensjes brachten de sfeer 
in de zaal naar een nog hoger niveau.  

 
De onderscheiding voor Moet, Beleid en Trouw werd dit jaar toegekend aan 
Perry Filippini. Een volledig terechte waardering voor al het vrijwilligerswerk 
dat hij in en om Beugen verricht. Na de pauze en de loterij kwamen drie 
vreemde wezens de zaal in. Zonder enige spraak en met wat hulp van 
mensen uit het publiek  vermaakten zij de zaal met vreemde scènes, 
waaronder de pingpong act. Achter de rode kale koppen bleken Sander 
Verbroekken, Hans Jacobs en Paul Hendriks schuil te gaan.  
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Na de Showdans van de Dansgarde, waarin ook 
de Raad van 11 en zeker Prins Marcel een 
belangrijke rol hadden, betrad Joyce Raafs het 
podium in haar rol als 'Ouwe Vrijster'. Na haar 
act was wel duidelijk waarom ze nog steeds niet 
aan de man is.  

 
De gezongen ode die Anja Gerbrands, 
Bernie van Haren en Dianne Grens 
brachten aan de Kermis in Beugen, 
werd door het publiek erg goed 
ontvangen. Er wordt volop 
meegezongen en gedeind.  
 

Joop Raafs liet de zaal flink schrikken 
toen de bezoekers hoorden dat Joop 
'binnen' was door het winnen van de 
Postcode Kanjer. Geld maakt de 
bezoekers van een pronkzitting in ieder 
geval gelukkig, zo bleek.  
 
En natuurlijk was daar weer het optreden van de mannen van de Knakworst. 

Zij zorgen voor het hilarische BeugenVisie Songfestival, waarbij gestreden 

werd om de eerstvolgende inzending voor Nederland. Uiteraard waren alle 

liedjes van een zeer bedenkelijk niveau en met Knakworst teksten. Een 

geweldige act, waarbij duidelijk werd dat Prins Marcel ons gaat  
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Als laatste werd de buutton klaar gezet 
voor Maurice Cornelissen, die als echte 
buutreedner een loslippige scene liet 
zien en horen. Een mooie afronding 
van een prima pronkzitting.  
 
Een pronkzitting waarin ook nog zes 
personen een jubileum vierden:  
Sander Verbroekken en Joop Raafs traden voor de 22e keer op en Kai 
Boumans, Aaron Fransen, Walter Kuijpers en Dianne Grens stonden allemaal 
voor de 11e keer op het Pronkzitting podium. Wat hebben we toch een geluk 
met zoveel enthousiasme van onze eigen Beugense artiesten.  Na afloop van 
al dit moois werden alle artiesten nog een keer op het podium gehaald en 
werd er afgesloten met een lange polonaise door de zaal.  
 

 
 

 
 

 

Aan alle bezoekers: dank voor de komst en leuk dat jullie er weer bij waren!! 
Nu op naar de carnavalsdagen!! We hopen veel mensen weer terug te zien.  
 
Carnavalsvereniging De Vèrkeskôp  
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ZATERDAG 11 APRIL 2020 
MFC HET KRUISPUNT BEUGEN  

IN SAMENWERKING MET CAFÉ HET POSTHUIS 

 
Schrijf je in! 
Formeer een team van 4 personen en doe mee aan Pepe's PubQuiz! 
Op zaterdagavond 11 april zal tussen 20 uur en ongeveer middernacht 
gestreden worden om de eer "slimste mensch van Beugen" en de 
mooie prijzen. Wil jij er ook bij zijn? Schrijf je dan snel in via onze 
website! Laat zien dat jij over een flinke dosis parate kennis beschikt. 
Of gewoon op zoek bent naar een gezellig avondje uit met wat leuke 
bekenden. Vol is vol! 
 
Je mag natuurlijk ook komen kijken… 
Je wilt niet meespelen? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom 
om een kijkje te nemen. De entree is gratis en je kunt makkelijk in en 
uit lopen als publiek.  
 
Met after-party! 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is er een after-party in Café Het 
Posthuis. Even napraten over die moeilijke rubriek of ingewikkelde 
vraag met andere teams. Maar natuurlijk ook gewoon voor een 
drankje en een muziekje.  
 

Organisatie Pepe's PubQuiz: 
Sander Verbroekken, Marcel Volleberg en Paul Hendriks 

www.pepespubquiz.nl 
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Maandag 9 Maart 2020  is er weer een bijeenkomst van Café Brein in 
het dienstencentrum/welzijnsplein (derde etage) aan de Zwaanstraat 
7 te Cuijk. Er is een lift aanwezig en er is voldoende 
parkeergelegenheid aan de achterkant van het gebouw. 

De bijeenkomst start om 19.30 uur (19.00 uur zaal open) en duurt tot 
21.30 uur. Deelname is gratis. Vanwege de enorme drukte de laatste 
bijeenkomsten van Café Brein, is aanmelden verplicht. Er kunnen 
max 60 mensen in de zaal, mensen met NAH en mantelzorgers 
hebben voorrang. U kunt zich opgeven voor  1 maart door te mailen 
naar cafebreinlvc@gmail.com . 
 
Thema: Verhaal van een ervaringsdeskundige, getroffene met NAH en 
partner (mantelzorger) die vertellen over hun leven na en NAH.  
 
Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor uw vragen en het 
uitwisselen van ervaringen, ideeën en tips.  
 
 
 
Café Brein is een samenwerkingsverband tussen: 
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Carnaval 2020: aangepaste openingstijden Maasziekenhuis Pantein 
  
Vanwege carnaval heeft Maasziekenhuis Pantein aangepaste 
openingstijden op maandag 24 februari. Voor spoedzorg is het 
Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar. 
  
Carnavalsmaandag 
Maandag 24 februari geldt in het Maasziekenhuis een zondagsdienst. 
Dit betekent dat deze dag de poliklinieken, de röntgenafdeling en de 
bloedafname in het Maasziekenhuis gesloten zijn. Ook de 
bloedafnameposten van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en 
Noord-Limburg zijn gesloten. 
  
De Sint MaartensKinderkliniek en de poliklinieken Orthopedie, 
Revalidatiegeneeskunde en Reumatologie van de Sint Maartenskliniek 
locatie Beugen zijn eveneens gesloten. 
  
Carnavalsdinsdag 
Op dinsdag 25 februari zijn de bloedafnameposten in Cuijk, Wanssum, 
Bergen, Sint Hubert en Wilbertoord nog gesloten. 
  
Het Maasziekenhuis en de overige bloedafnameposten in de regio zijn 
25 februari weer als gebruikelijk geopend. Dit geldt ook voor de 
diensten van de Sint Maartenskliniek in het Maasziekenhuis. 

Verschijningsdatums van de Info rond Carnaval            

De Info verschijnt niet in oneven week 9,                               

dit ivm Carnaval.                                                                                        
De Info verschijnt in deze periode als volgt:                                    

Week 10- dinsdag  3 maart                                                                                    

Daarna verschijnt de Info weer in de oneven weken vanaf week 11 

dinsdag 10 maart t/m week 53 dinsdag 29 december                                  

De Inforedaktie 

__________________________________________________________ 
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UITSLAGEN ZATERDAG 15 FEBRUARI 

Vios’38 JO7-1    Venhorst JO7-1G   3 - 5 

SIOL JO8-1    VIOS’38  JO8-1   0 - 6 

Boekel Sport JO11-3    VIOS’38  JO11-1   afgelast 

FCV-Venlo JO13-2    VIOS’38  JO13-2   afgelast 

FC Eindhoven AV JO14-1G   VIOS’38 JO14-1   1 - 1 

Sparta'25 MO15-1    VIOS’38 MO15-1   0 - 2 

Estria/GVV'57/SCV'58 JO15-2  VIOS’38/Toxandria JO15-1  2 - 0 

FC de Rakt JO17-2G    VIOS’38 JO17-2   2 - 4 

Venlosche Boys JO19-2   VIOS’38  JO19-2   3 - 2 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 29 FEBRUARI  aanwezig aanvang 

Olympia’18 JO9-1    VIOS’38  JO9-1  08.30 uur 09.15 uur
    rijden: Jens 

VIOS’38  JO11-1    SBC JO11-5  09.30 uur 10.00 uur 

RKDSO/DEV-Arcen JO13-1   VIOS’38  JO13-2  09.15 uur 10.30 uur 
sportpark 't Wiltland in Lomm rijden: Milan, Ayoub en Maykel 

Gestel  JO14-1G    VIOS’38 JO14-1  10.15 uur 12.00 uur 
Sportpark Dommeldal Eindhoven  rijden: Jop, Stije, Jens, Auke en Jesse 

SES JO15-1    VIOS’38/Toxandria JO15-1 12.00 uur 13.00 uur 
    rijden: Jesse P. 

ST Maasduinen  JO17-2G   VIOS’38 JO17-2  12.00 uur 13.00 uur 
in Bergen    rijden: Sicco, Mels en Jimmy 

ST Maasduinen JO19-1   VIOS’38  JO19-2  14.00 uur 15.00 uur 
in Bergen rijden: `Mick en Kevin 
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