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Di. 02-11-21 
Do 04-11-21 Kienen ‘KBO’ 
Ma 08-11-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Di 09-11-21 Kienen 19.30 uur ‘KVB’ 
Vr 12-11-21 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Vr 12-11-21 Jan Centen Bokaal ‘Het Gilde’ 
Za 13-11-21 Jeugdprinsenbal/Prinsenbal in MFC Het Kruispunt  ‘De Vêrkeskop’ 
Wo 17-11-21 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Zo 21-11-21 Intocht Sinterklaas MFC ‘Sint comite’  
Ma 22-11-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
Di 23-11-21 Sinterklaasavond 20.00 uur ‘KVB’  
Di 23-11-21 Gerard ten Haaf, Energetisch therapeut 20.00u. ‘AVB’   
Za 27-11-21 Groepsfoto’s maken ‘De Vêrkeskop’ 
Do 02-12-21 Kienen ‘KBO’  
Ma 06-12-21 Verkeerstraining 13.30 tot 15.45 ‘SWOGB’ 
Di 07-12-21 Kaarten 20.00 uur ‘KVB’ 
Ma 13-12-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Ma 13-12-21 Verkeerstraining 13.30 tot 15.45 ‘SWOGB’  
Vr 17-12-21 Kerstviering ‘Zonnebloem’ 
Zo 19-12-21 Kerststukjes Maken ‘KBO’ 
Zo 19-12-21 Kerstviering ‘KBO’  
Gi 21-12-21 Kerstviering ‘KVB’ 
Ma 27-12-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
Di 04-01-22 Nieuwjaarsborrel en kienen 19.30 uur ‘KVB’ 
Wo 05-01-22 Jaarvergadering ‘Het Gilde’ 
Za 15-01-22 Prinsenreceptie in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Za 15-01-22 Teerdag ‘Het Gilde’ 
Zo 16-01-22 Bliksemaktie in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Di 18-01-22 Bloemen-workshop 19.30 uur ‘KVB’ 
Di 18-01-22/25-01-22 Jaarvergadering,  20.00u. ‘AVB’   
Zo 23-01-22 Voorverkoop Pronkzitting In MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 28-01-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 01-02-22 Kaarten 20.00 uur ‘KVB’ 
Za 05-02-22 Pronkzitting in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 11-02-22 Pronkzitting in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Za 12-02-22 Pronkzitting in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Di 15-02-22 Excursie naar van Welie Stevensbeek 19.00 uur ‘KVB’ 
Do 24-02-22 Vrolliebal in Het Posthuis ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 25-02-22 Bezoek Onze Bouwsteen,Haartse Hoeve, KBO, ‘De Vêrkeskop’ 
  Biggenbal, Installatie. 
Za 26-02-22 H.Mis, Lichtjesoptocht, Hengsten/Merriebal. Posthuis ‘De Vêrkeskop’ 
Zo 27-02-22 Knakworstrennen ‘De Vêrkeskop’ 
Ma 28-02-22 Optocht. Het Posthuis en MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Di 01-03-22 Jeugdmiddag MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
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 Gevraagd:  scholier/student voor kleine klusjes (manusje van alles). 
 Tel : 06 51 48 75 65 

03-22 Herringschellen Het Posthuis ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 18-03-22 Pannenkoekdag  
Vr 25-03-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Za 02-04-22 Pepe’s PubQuiz, MFC Het Kruispunt ‘Pepe’s PubQuiz’ 
Vr 10-06-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Vr 02-09-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 01-03-22 Jaarvergadering 20.00 uur ‘KVB’ 
Di 15-03-22 Sjoelen 20.00 uur ‘KVB’ 
Do 31-03-22 Bowlen 19.30 uur ‘KVB’ 
?? ??-03-22 Carola van Benthum ‘AVB’   
Di 19-04-22 Midgetgolven hoogkoor 20.00 uur ‘kVB’ 
?? ??-04-22/?? ??-05-22 Seizoen afsluiting met evt. fietsen ‘AVB’   
Di 10-05-22 Moederdagviering ‘KVB’ 
Di 24-05-22 Fietstocht 19.00 uur ‘KVB’ 
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Zaterdag 6 november 19.00 uur H. Mis  

(32e Zondag door het jaar) 

Mndged. Riek Linssen; overl. fam. v. Benthum-Ebbers; Elly en Louis 

Knapen-v. Benthum; Wim Thoonen en Drika Thoonen-Kusters 

Acoliet G. Verberk 
 

Zondag 7 november 15.00 uur Gedachtenisviering  
 

Zaterdag 13 november 19.00 uur H. Mis  

(33e Zondag door het jaar) 

Jan Gerrits 

Acoliet G. Hendriks 
  

Zaterdag 20 november 19.00 uur H. Mis  

(34e Zondag door het jaar) 

Alle overledenen v.d. parochie 

Acoliet G. Hendriks 
 

Mededeling: 

Op zondagmiddag 7 november a.s. is er i.v.m. Allerzielen, een 
gedachtenisviering voor alle  overledenen, met speciale aandacht voor 
de overledenen waarvan wij  sinds 1 november 2019 in onze kerk 
afscheid hebben genomen  en/of begraven zijn op het kerkhof alhier.  
 

Vorig jaar kon ten gevolge van de Corona - maatregelen de 
Allerzielenviering geen doorgang vinden en daarom is in onderling 
overleg besloten om de overledenen in de periode 1 november 2019 
tot 1 november 2020 mede speciaal te gedenken in deze viering. 
 

De viering op 7 november a.s. begint om 15.00 uur in  onze kerk. 
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Aanmelden!  
Wordt uw kind in 2022, 3 of 4 jaar? Dan is het een goed 
moment om uw kind aan te gaan melden bij een school. 
Het is de bedoeling dat uw kind ingeschreven staat, als 
hij/zij 3 jaar is. Als u voor onze school kiest, dan kunt u 
dit kenbaar maken door het sturen van een mail 
naar dir.onzebouwsteen@optimusonderwijs.nl. De rest 
van de aanmeldprocedure volgt dan. Het is fijn dat we 
ook onze nieuwe leerlingen mee kunnen nemen in de 
aankomende tellingen.  
We ontvangen u graag voor een gesprek en rondleiding! 
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Wordt “Gratis” lid van 

KBO Beugen                 

vanaf 50 jarige Leeftijd. 

Men kan ook zeggen ( Kom Bij Ons). 

Wist U dat: Het lidmaatschap maar € 20,00 per jaar 

kost en dat U op de ziektekosten verzekering (indien U 

niet collectief verzekerd bent) een korting kunt krijgen 

van 10% op uw maandpremie. Dit bespaart al direct 

tussen € 160  tot € 200 Euro per jaar. 

Wist U dat; Veel winkels in de buurt U een korting 

geven van 10 tot 15% op de aankoop van kleding en 

schoenen. (moet u om vragen). 

Wist U dat: U bij de aanschaf prijs van een bril of 

hoortoestel (moet u om vragen) bij b.v. Van Wely te 

Boxmeer een extra korting krijgt van 15%. 

Wist U dat: Alles wat de KBO organiseert U NIET 

VERPLICHT om hieraan deel te nemen. 

Wist U dat: Veel activiteiten georganiseerd worden 

voor jongere 55+ oudere op avonden en in het weekend, 

alsook de oudere gepensioneerde KBO ‘ers, en dat de 

meeste activiteiten nog gratis zijn ook.   

Dus waarom geen lid worden van de KBO ? 

Als je dit Jaar nog lid wordt zijn er voor 2021 

geen kosten meer.                                                                   

Voor meer info ; Frans van der Zande tel. 0628254392 of 

het secretariaat Wilma Schaminee. 0630214619 
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Mantelzorgers en mensen met 

dementie kunnen elkaar weer 

ontmoeten  

Het Alzheimer Café Land van Cuijk en Gennep 

opent haar deuren 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek in de 

buurt voor mensen met dementie, hun partners, 

familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden 

niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en 

sociaal contact.  

 

Met een gerust hart naar het Alzheimer Café.  

Samen met vrijwilligers is een draaiboek opgesteld, zodat Alzheimer Cafés 

veilig open kunnen.  

Heb je vragen of wil je lotgenoten ontmoeten? Voel je welkom en neem 

vooral iemand mee.  

Onze vrijwilligers zijn er klaar voor.  

 

 Cuijk, 15 november, Castella, aanvang 19.30 uur 

 

Thema: Dilemma’s bij dementie 

Hoe ga je om met iemand die het niet nodig vindt om gewassen te worden of 

zegt dat hij dat nog heel goed zelf kan terwijl dat in werkelijkheid niet zo is? 

Laat je iemand zelfstandig op stap gaan met de fiets, terwijl je weet dat hij 

kan verdwalen? Wat als iemand in een gevorderd stadium van dementie toch 

auto wil blijven rijden? In dit soort ethische dilemma’s staan veiligheid en 

vrijheid recht tegenover elkaar. Elke dag opnieuw. Liesbeth Joosten, 

psycholoog ouderenzorg en schrijfster van het boek “help me herinneren” is 

gastspreker en wordt geïnterviewd door Mia Stevens, ouderenverpleegkun-

dige (casemanager) vanuit Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei. 

 

Voor meer informatie en het laatste nieuws:  

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/land-van-cuijk-en-gennep 
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Herfstmiddag,                                                                                                                                  
georganiseerd door Zonnebloem Beugen 
 
Donderdagmiddag, 22 oktober . 
Een winderige ,regenachtige dag.  
De gasten van de Zonnebloem kwamen aan bij het 
MFC om gezellig met elkaar spelletjes te doen.  
 
Ouderwetse spelletjes. Zoals Ganzenbord, Ring gooien,  
Mens erger je niet en Sjoelen. 
Maar ook moderne spellen, zoals Darten, een levensgroot Mr. 
Bibberspel, en ook een groot 4 op een rij spel. 
Voor elk wat wils. Via een doorschuifsysteem konden de gasten 
verschillende spelletjes doen.  
Met koffie en iets lekkers in de sfeer van de herfst ,een biertje of 
advocaatje later in de middag, werd het erg gezellig en werd er veel 
gelachten. Vooral  één gast strooide zijn moppen kwistig in het rond.  
Na afloop werd er een nummertje getrokken door één van de oudste 
deelnemers en kon iemand een beker ,gevuld met drop, winnen.  
Na een broodje kroket met koffie en thee, ging iedereen weer naar 
huis. Het was erg gezellig geweest. 
Met dank aan alle vrijwilligers die zich de hele middag hebben ingezet 
om de spelletjes te begeleiden. Erg fijn dat ze er zijn. 

 

 

Hallo dames van de K.V.B 

Dinsdag 9 november hebben wij onze eerste kienavond van 

dit seizoen. We hopen natuurlijk dat veel dames aanwezig 

zullen zijn. Denk aan de kienplaatjes. 

We beginnen om 19.30 uur in het MFC 

Groetjes   Het Bestuur 

____________________________________________________________ 
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Hey jij daar!       
 

JONG Beugen is opgericht speciaal voor jongeren uit Beugen die 
naar de middelbare school gaan tot ong. 16 jaar. Want iedereen 
wil toch in contact blijven met vrienden en vriendinnen van de 
basisschool?  
 
Het eerste jaar JONG Beugen was een groot succes! Voor 23 
enthousiaste jongeren hebben we, ondanks Corona, 6 toffe activiteiten 
georganiseerd.  
 
JONG Beugen door!  
Ook dit schooljaar organiseren we weer 6 leuke activiteiten op 
vrijdag van 18.30 - 22.00 uur. 
 
Woon je in Beugen en ben jij dit schooljaar naar de brugklas gegaan? 
Meld je dan vóór vrijdag 5 november aan door een mail te sturen 
naar jjbeugen@gmail.com. Let op: aanmelden na deze datum is 
helaas niet mogelijk. We vragen 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 12 november 2021 
o Vrijdag 14 januari 2022 
o Vrijdag 28 januari 2022 
o Vrijdag 25 maart 2022 
o Vrijdag 10 juni 2022 
o Vrijdag 2 september 2022 (onder voorbehoud) 

 
Zit jij nu nog in groep 8? Niet getreurd! Vanaf het volgende 
schooljaar ben je van harte welkom. 
 
Hopelijk tot 12 november! 
 
Organisatie JONG Beugen 
 
Stefanie Rutten, Youri Pothoff, Nicky Ooms, Hugo Pennings, 
Charlie van den Heuvel, Karlijn Hendricks, Floor de Graaf, 
Hanneke van Keijsteren en Marianne Post 
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Uitslag Loterij 31 oktober  
 

1ste prijs   € 75,--  lotnummer 305                                                                

2de prijs € 35,--     lotnummer 410 

3de prijs € 25,--   lotnummer 1177 

4de prijs € 12,50   lotnummer 800 

5de prijs waardebon € 10,-- geschonken door van Oyen      lotnummer  1110 

6de prijs waardebon € 10,-- geschonken door de Passand   lotnummer 238 

7de prijs waardebon € 10,-- geschonken door van Oyen      lotnummer 1325 

8ste prijs waardebon € 7,50 geschonken door de Passand   lotnummer 85 

Ook op de volgende lotnummers zijn prijzen gevallen welke zijn geschonken 
door de standhouders: 

468  -  1403  -  459  -  1146  -  279  -  641  -  561  -  1050  -  306 

De prijzen kunnen op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur afgehaald     
worden bij de Creagroep in MFC het Kruispunt. 

KBO Beugen bedankt iedereen die loten heeft gekocht en natuurlijk alle           
leden die de loten hebben verkocht. 
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Openbare vergadering  
Maandag 8 november 19.30 uur 

 

Let op: de datum van de openbare vergadering is gewijzigd: in plaats 
van woensdag 10 november wordt de vergadering gehouden op 
maandag 8 november. Iedereen uit Beugen is van harte welkom in 
MFC Het Kruispunt. We starten om 19.30 uur.  
 

 

 
Agendapunten 
We spreken over Beugense aangelegenheden. Denk aan wonen, 
openbare ruimte, jeugd en jongeren, zorg en welzijn. De dorpsraad 
schetst de ontwikkelingen, wat er de komende tijd opgepakt wordt om 
de leefbaarheid van ons dorp te behouden of te verbeteren. 
  
Kom je ook?  
Grijp je kans om weer op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en 
mee te praten hierover.  
 
Dorpsraad Beugen 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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10 november 2021 is het 
  Dag van de Mantelzorg 
 

 
Een cadeautje voor jezelf: bestel een goodiebag 
Dinsdag 10 november 2021 is het weer de Dag van de Mantelzorg. 
Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. En die 
zorg is vaak onzichtbaar. Daarom staat Nederland één keer per jaar stil 
bij de grote zorg die mantelzorgers dragen en samen zetten we deze 
mantelzorgers in het zonnetje. Dit jaar staat er voor alle mantelzorgers 
in hun eigen gemeente een goed gevulde goodiebag klaar! Daarvoor 
moeten zij zich wel even aanmelden. 
 
Bestel een goodiebag 
Ben jij een mantelzorger? Vraag ‘m aan! Ken jij een mantelzorger? 
Geef het door! Mantelzorgers bestellen de goodiebag 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 - 
700500. Dit kan tot uiterlijk 1 november 2021. De goodiebags zijn 
alleen verkrijgbaar voor mantelzorgers die in het Land van Cuijk 
wonen.  
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Mantelzorg & werk – themabijeenkomst  
 

Aan het werk voor werkende mantelzorgers                  
Op weg naar een mantelzorgvriendelijk werkklimaat 
 
Combineer jij als mantelzorger de zorgtaken met een betaalde baan? Dan 
ben je niet de enige:  
één op de vier werknemers doet dit.  
 
De combinatie zorg en werk valt veel mensen zwaar. Jou misschien ook wel. 
Om vitaal, gezond en inzetbaar te blijven, kunnen werkgevers samen met jou 
zoeken naar een goede balans. Er zijn diverse mogelijkheden om de 
combinatie werk en mantelzorg draaglijker te maken. Wij vertellen je er 
graag meer over tijdens een informatieve themabijeenkomst op donderdag 
25 november in Myllesweerd (Mill). 
 

Save the date! 
- Wanneer? Donderdag                

25 november 2021 
- Hoe laat? Van 19:30 – 21:30 uur 
- Waar? In Myllesweerd*, 

Kerkstraat 3 in Mill  
* hier gelden de RIVM richtlijnen 

 
‘Helder theater’ verzorgt dan een interactief programma waarin je wordt 
meegenomen in het leven en de dilemma’s van werkende mantelzorgers. 
Verder is er een gesprek met een deskundigenpanel, bestaande uit een HR-
manager, een vitaliteitscoach en een ervaringsdeskundige. Ook krijg je 
informatie over de mogelijkheden van vervangende mantelzorg. 
Vanzelfsprekend komt ook een werkende mantelzorger aan het woord en is 
er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Op 25 november laten we je graag zien wat de combinatie van mantelzorg en 
werk betekent. Voor meer informatie of aanmelden ga naar: 
www.mantelzorglvc.nl of mail naar mantelzorg@sociom.nl. 
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Wist je dat… 

bijna 1 op de 3 Nederlanders mantelzorg geeft (ca. 5 miljoen 
mantelzorgers)? 

bijna 10% van de mantelzorgers zich zwaar belast voelt? 

70% van de mantelzorgers onder de 65 jaar ook betaald werk 
heeft? 

60% bekend is met de wettelijke verlofregelingen en dat 17% hier-
van gebruik maakt? 

43% van de werkende mantelzorgers overweegt minder uren te 
gaan werken en dat 18% overweegt te stoppen met werken? 

45% van de werkende mantelzorgers een hoge drempel ervaart 
om de combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar te ma-
ken? 

het aantal mensen dat werk en mantelzorg combineert stijgt?   
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UITSLAGEN 18, 20, 23 en 30 OKTOBER 

VIOS’38/Toxandria JO13-1  Achates JO13-2 6 -  1 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  De Zwaluw/Hapse B. JO15-2 1 -10 

HVCH JO15-3    VIOS’38/Toxandria JO15-1 2 -11 

SSS’18/Holthees  JO13-2   VIOS’38 JO13-1 1 -11 

Boekel Sport JO15-3    VIOS’38/Toxandria JO15-1 3 -  1 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1  DSV JO17-1 1 -  2 

S.V. Oostrum JO19-1    Toxandria/VIOS’38 JO19-1 4 -  1 

ST Maasduinen JO15-3   Toxandria/VIOS’38 JO15-2 1 -  8 

Ysselsteyn JO19-1    Toxandria/VIOS’38 JO19-1 4 -  0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA  T/M ZATERDAG 18 DECEMBER  
Ook voor JO7 t/m JO13 is het programma tot aan het einde van dit kalenderjaar 
bekend. Raadpleeg voor het overzicht van de wedstrijden en de rijbeurten de website 
van VIOS’38 en deze INFO. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA DONDERDAG 4 NOVEMBER aanwezig aanvang 

Wittenhorst JO19-2    Toxandria/VIOS’38 JO19-1 18.30 uur 20.00 uur 
    rijden:. In overleg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 6 NOVEMBER aanwezig aanvang 

SJO Vianen V. HBV JO7-1   VIOS’38 JO7-1 08.00 uur 08.30 uur 
Bij SIOL    rijden:.2 leiders 

VIOS’38 JO8-1    SIOL JO8-3 09.00 uur 09.30 uur 

SJO Vianen V. HBV JO9-2   VIOS’38 JO10-2 09.15 uur 10.00 uur 
In Vianen    rijden: 2 leiders 

V.V. Achates JO11-2    VIOS’38 JO11-2 09.45 uur 10.30 uur 
    rijden: Daan, Bradley en Daan 

VIOS’38 JO13-1    Juliana Mill JO13-2 10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  Juliana Mill/ SES MO17-1 12.15 uur 13.00 uur 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  Constantia/Menos JO15-2 12.30 uur 13.30 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  Hapse B./De Zwaluw JO15-3 13.15 uur 14.00 uur 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1  SSS’18/Holthees  JO17-1 13.00 uur 14.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Toxandria/VIOS’38 JO17-2  Heijen JO17-2 14.15 uur 15.00 uur 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  Sporting/SVEB JO19-1 14.00 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:. per fiets 
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PROGRAMMA DINSDAG 9 NOVEMBER aanwezig aanvang 

JVC Cuijk JO15-2    Toxandria/VIOS’38 JO15-1 18.30 uur 19.30 uur 
    rijden: 1 leider en Stef 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA WOENSDAG 10 NOVEMBER aanwezig aanvang 

Constantia/Menos JO17-1   Toxandria/VIOS’38 JO17-2 19.00 uur 20.00 uur 
In Wanroy    rijden: 2 leiders en Thijmen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 13 NOVEMBER aanwezig aanvang 

SIOL JO7-5    VIOS’38 JO7-1 09.00 uur 09.30 uur 
In Oeffelt    rijden:.2 leiders 

SVS/Exellent/Westerb. B JO8-2  VIOS’38 JO8-1 09.00 uur 09.45 uur 
In Stevensbeek    rijden: Sterre en Lukas 

VIOS’38 JO10-2    Gassel JO9-1 09.30 uur 10.00 uur 

VIOS’38 JO11-2    De Zwaluw JO11-1 09.30 uur 10.00 uur 

V.V. Achates JO13-2    VIOS’38 JO13-1 11.00 uur 12.00 uur 
    rijden: 2 leiders en Sam 

JVC Cuijk/Olympia’18 MO17-1  VIOS’38/Toxandria MO17-1 12.30 uur 13.30 uur 
In Cuijk    rijden: Michelle vd H., Lotte V. 

SV Venray JO17-4    VIOS’38/Toxandria JO17-2 13.15 uur 14.30 uur 
    rijden: 2 leiders en Jesse 

Vitesse’08 JO17-1    Toxandria/VIOS’38 JO17-1 13.30 uur 14.30 uur 
    rijden: Auke, Melvin en Maik 
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