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Di. 19-11-19 
Wo 20-11-19 Samen koken-eten ‘KBO’ 
Za 23-11-19 Groepsfoto’s maken ‘De Vêrkeskop’ 
Zo 24-11-19 Intocht Sinterklaas. Locatie MFC Het Kruispunt ‘Comité Sinterklaas’ 
Di 26-11-19 Workshop met Angela. 19.30u. ‘AVB’ 
Di 26-11-19 Kaartavond ‘KVB’ 
Vr 29-11-19 Uitstapje Betuwe Express ‘KBO’ 
Vr 29-11-19 Music For All 2019 ‘Were Di’ 
Za 30-11-19 Music For All 2019 ‘Were Di’ 
Za 30-11-19 Prinsenreceptie Ulewappers St.Agatha ‘De Vêrkeskop’ 
Wo 04-12-19 Sinterklaasavond ‘Vios’38’ 
Do 05-12-19 Kienen ‘KBO’ 
Vr 06-12-19 Club van 50 avond ‘Vios’38’ 
Ma 09-12-19 Wandelen + koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 10-12-19 Reanimatie / AED Training (normaal, Baby en Drenkeling) ‘EHBO’ 
Vr 13-12-19 Kerstviering ‘KBO’ 
Za 14-12-19 Prinsenreceptie De Belleblaozers Rijkevoort ‘De Vêrkeskop’ 
Zo 15-12-19 van 3 tot 4 uur Dutch Christmas service ‘Cornerstone’ 
Zo 15-12-19 Prinsenreceptie De Geitenbok Boxmeer ‘De Vêrkeskop’ 
Ma 16-12-19 Kerstdiner. 17.30 uur ’t Posthuis. ‘AVB’ 
Di 17-12-19 Kerstviering ‘KVB’ 
Za 28-12-19 Zaalvoetbal in Oeffelt ‘Vios’38’ 
Di 07-01-20 Nieuwjaarsbo rrel ‘KVB’ 
Za 18-01-20 Teerdag ‘Het Gilde’ 
Zo 05-01-20 Prinsenreceptie De Leemkneiers oeffelt ‘De Vêrkeskop’ 
Za 11-01-20 Prinsenreceptie De Vêrkeskop ‘De Vêrkeskop’ 
Zo 12-01-20 Prinsenreceptie De Knoepers Sambeek ‘De Vêrkeskop’ 
Za 18-01-20 Jubileumreceptie De Huibuekke Overloon ‘De Vêrkeskop’ 
Za 18-01-20 Beugen Buiten Winterfestival 
Za 18-01-20 2de Open Beugense Fluitketelschuifkampioenschap 
Za 18-01-20 1ste Open Beugense Kinderfluitketelschuifkampioenschap. 
Zo 19-01-20 Voorverkoop Pronkzitting ‘De Vêrkeskop’ 
Di 21-01-20 Excursie naar Kermismuseum in Vortum ‘KVB’ 
Di 21-01-20 Jaarvergadering. 20.00u. ‘AVB’ 
Za 25-01-20 Kringjaarvergadering te Beugen ‘Het Gilde’ 
Za 25-01-20 Commissiehoofden overleg ‘De Vêrkeskop’ 
Zo 26-01-20 Bliksemaktie ‘De Vêrkeskop’ 
Di 28-01-20 Jaarvergadering EHBO Vereniging Beugen ‘EHBO’ 
Vr 31-01-20 Generale repetitie Pronkzitting ‘De Vêrkeskop’ 
Za 01-02-20 Pronkzitting ‘De Vêrkeskop’ 
Di 04-02-20 Kaartavond ‘KVB’ 
Vr 07-02-20 Pronkzitting ‘De Vêrkeskop’ 
Za 08-02-20 Pronkzitting ‘De Vêrkeskop’ 
Di 11-02-20 Opruimcoach. 20.00u. ‘AVB’ 
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Di 11-02-20 Botbreuken, kneuzingen, verzwikkingen, en wervelletsel ‘EHBO’ 
Zo 16-02-20 Jubileumreceptie De Zelfkant Haps ‘De Vêrkeskop’ 
Di 18-02-20 Excursie naar museum in Groeningen. ‘KVB’ 
Do 20-02-20 Vrolliebal ‘De Vêrkeskop’ 
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’ 
Di 10-03-20 Vrijhouden luchtwegen ‘EHBO’ 
Di 17-03-20 Sjoel-avond ‘KVB’ 
Wo 18-03-20 Commissiehoofden overleg ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 20-03-20 Evaluatievergadering ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 20-03-20 Pannenkoeken Dag ‘Dorpsraad’ 
Di 24-03-20 Word jij De Picasso chocolademaker? ‘AVB’ 
Za 28-03-20 Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt ‘Tobé’ 
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’ 
Di 21-04-20 Thema-avond OPRUIMCOACH samen met AVB ‘KVB’ 
Di 28-04-20 Excursie museum Nostalgie en techniek Langenboom. ‘AVB’ 
Di 12-05-20 Moederdagviering ‘KVB’ 
Di 12-05-20 Eerste hulp aan kinderen ‘EHBO’ 
Zo 24-05-20 Kringgildedag Haps ‘Het Gilde’ 
Di 26-05-20 Fietstocht ‘KVB’ 
Ma 01-06-20 Koningsschieten (2e pinksterdag) ‘Het Gilde’ 
Za 06-06-20 Tiny Fransentoernooi ‘Vios’38’ 
Za 06-06-20/Zo 07-06-20 jeugdkamp jongere jeugd. ‘Vios’38’ 
Zo 14-06-20 Vaartprocessie Boxmeer ‘Het Gilde’ 
Za 06-06-20 Boekenmarkt ‘KBO’ 
Za 06-06-20 Dorpsquiz: 2e editie ‘Jongens knakworst’ 
Zo 07-06-20 Boekenmarkt ‘KBO’ 
Vr 26-06-20 Finaleavond en prijsuitreiking Dorpsquiz ‘Jongens knakworst’ 
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Zaterdag 23 november om 19.00 uur H. Mis  

(34e Zondag door het jaar) 

Koosje Verdijck-v. Lanen; pastoor v.d. Steen; mndged. Theo Bindels en 
Ria; Nellie Graat-Gijsbers (sterfdag) 
Acolieten 

Fr. Verstraten en G. Hendriks 

Koor 

Gemengd koor 
 
Zaterdag 30 november om 19.00 uur H. Mis  

(1e Zondag van de Advent) 

Theo Lamers, Nellie Lamers-Barten en dochter Ceciel 
Acolieten 

W. Verdijck en J. Lamers 

Koor 

Seniorenkoor Maaslandsglorie 
 
Zaterdag 8 december om 19.00 uur H. Mis  

(2e Zondag van de Advent) 

Jos Janssen; Diny Egberts (verjaardag) 
Acolieten 

A. Hendriks en G. Verberkt (Rijkevoort) 

Koor 

Cantamus Rijkevoort 
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Adventsactie 2019 

De Adventsactie 2019 van de parochie Maria Moeder van de Kerk is 

bestemd voor Syrische vluchtelingenkinderen in het pater Frans van 

der Lugt Centrum in Beiroet. De herinnering aan de Nederlandse 

jezuïet Frans van der Lugt die vijf jaar geleden is vermoord in Syrië, is 

nog steeds bijzonder levendig bij de Syrische vluchtelingen in Libanon. 

 

Dankzij dit initiatief wordt onder meer onderwijs verstrekt aan een 

500-tal Syrische vluchtelingenkinderen. De jezuïeten verstrekken er 

ook gezondheidszorg. Zet u mee het werk van pater Frans voort?  

U kunt uw gift rechtstreeks overmaken aan St Claverbond Nijmegen 

IBAN: NL46 ABNA 0518 9918 30 (ANBI erkend), onder vermelding van 

Frans van der Lugt Adventsactie 2019 MMK. Achter in onze kerken 

staan ook collectebussen.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift namens de 

vluchtelingenkinderen uit Syrië!  
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Kampactie groep 8:  
 

Afgelopen dinsdag zijn de leerlingen van groep 8 gestart met hun 
jaarlijkse actie om geld in te zamelen voor het kamp. 
Dit jaar kunt u bij de leerlingen van groep 8 terecht voor het kopen van 
een amandelstaaf, speculaasstaaf, een zakje luxe pepernoten of een 
zakje luxe lekkernijen van Sint.  
 
De kinderen komen t/m woensdag 27 november bij u langs de deur. 
Bezorging vindt plaats van maandag 2 december t/m woensdag  
4 december, zodat u alles in huis heeft voor Sinterklaas.  
 
Wilt u graag iets bestellen en zijn de leerlingen van groep 8 niet bij u 
aan de deur geweest?  
Stuur dan een mail naar juf Claudia:  c.vdijk@optimusonderwijs.nl  
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Hallo dames van de K.V.B. 

Dinsdag 26 november gaan we weer gezellig kaarten. 

Jokeren en rikken Kom gezellig mee een kaartje 

leggen. Aanvang 20.00 uur in het MFC.                

                             Groetjes Het Bestuur 

 

MEDEDELING VAN HET JEUGDHUUS 
 

Dit jaar komt Sinterklaas niet in het Jeugdhuus. 
 

Wél wordt er dit jaar een kerstactiviteit georgani-

seerd. Meer info hierover volgt! 
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Prinsenbal Mexican Fiesta 

Zaterdagavond 9 november was het dan zover. Er werd weer afscheid 

genomen van onze hoogheden van 2019 en tijd om te gaan zien wie de 

heersers van seizoen 2020 gaan worden. 

Bij de jeugdige Verkeskoppe en Verkuskopperinnekes werden als 

eerste Jeugdprins Dave en Jeugdprinses Michelle onttroond. Dit 

prinsenpaar had duidelijk genoten van alle carnavalsactiviteiten, 

getuige hun 

uitgebreide 

afscheidsspeech. 

Ervaringen die ze 

hun leven lang niet 

meer zullen 

vergeten. 

Ook vorst Hans 

(Jacobs) hing na 11 

jaar vorstschap zijn 

fluitje aan de wilgen. We willen Hans geweldig bedanken voor alles 

wat hij voor de Prinsen en natuurlijk voor de vereniging gedaan heeft 

en hoogstwaarschijnlijk nog wel zal blijven doen. 

Daarna hoog tijd voor de onthulling van het nieuwe Jeugdprinsenpaar. 

De hele jeugdraad kreeg een cadeautje om uit te pakken. Zij weten zelf 

namelijk ook nog niet wie de gelukkigen zullen gaan worden.  
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Uiteindelijk bleek dat Michael (Mesdari) de prinsensteek op mocht 

gaan zetten en dat Britt (van der Cruijsen) zichzelf met het kroontje 

mocht versieren. 

Michael, zoon van Wendy Broeren en Mark van Hoof, woont aan de 

Boxmeerseweg en is fervent voetballer. 

Britt, dochter van Dian en Mark van der Cruijsen, woont aan de 

Hapseweg en is onder andere een fanatiek volleybalster. 

Michael koos Ayoup als zijn adjudant, en Britt heeft Iris aan haar zijde 

staan. Ook nar Stijn kan het drukke carnavalsgedruis van dichtbij mee 

gaan maken. 

Natuurlijk moest er ook 

afscheid genomen 

worden van het 

Jubileumpaar Prins 

Walter en Prinses Aimée. 

Zij hebben een erg druk 

seizoen beleefd 

waaronder ook een 

geslaagd 

jubileumweekend in 

januari. Na van hun versierselen te zijn ontdaan stonden ze getooid in 

een Mexicaanse poncho enigszins ‘kaal’ maar zeer tevreden op het 

podium, terugkijkend op een onvergetelijk jaar! Maar voor Walter was 

de pret nog niet over. Hij werd later op de avond onthuld als opvolger 

van vorst Hans. Vorst Walter, succes met alles en je zult ongetwijfeld 

het stokje met verve van Hans gaan overnemen! 

En dan le moment suprême! Wie gaat er in 2020 heersen over de 

Vèrkeskôp? Verschillende namen zoemden door de zaal en het zou nu 

toch snel duidelijk gaan worden. Na veel tromgeroffel stormde hij door 

de papieren muur naar voren:  Prins Marcel d’n Urste!!! 
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Marcel Raafs (alias Shaggy) is een zeer bekende Beugenaar. Sinds jaren 

lid van de Raad van Elf en sinds kort ook weer woonachtig in de 

Carolusstraat in Beugen. Lid van TV de Geer en het Gilde van Beugen, 

dus zeer betrokken in de samenleving. Velen kennen hem misschien 

ook als de tostibaas (nu tostiprins) van Podium B. Hij werkt als 

teamleider bij Jabil in Venray. Samen met zijn adjudant Joost (Peters) 

aan zijn zijde gaat dit helemaal goed komen met de dolle dagen in ’t 

verschiet. 

Na een heel gezellige avond zijn alle ‘notabelen’ dus weer bekend en 

kan Beugen zich weer helemaal compleet in het komende feestgedruis 

gaan storten. 

Iedereen die deze avond mede mogelijk maakte geweldig bedankt!! 

C.V. De Vèrkeskôp 
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Uitslag Jan Centen Bokaal 
 

Vrijdagavond 8 november werd de tweede editie van de Jan Centen 
Bokaal gehouden. De kruisboogschutters hadden, zoals elke 
vrijdagavond, de 8 kruisboogbanen opgebouwd in de zaal van MFC ’t 
kruispunt. Waar bij sommige bijna elke schot in de tien belande, waren 
andere al blij om überhaupt het doel te raken. Nadat iedereen 
geschoten had, moest er afgekamd worden om de 3e plaats. Wim 
Verdijck wist niet zo goed met de druk om te gaan waardoor Patrick 
Centen eenvoudig de derde prijs wist te behalen. 
 

 Uiteindelijk was dit de uitslag: 
 

1e prijs: Theo Groothusen 
2e prijs: Lambert Essers 
3e prijs: Patrick Centen 
 

Ben je vrijdag enthousiast geworden van het kruisboogschieten of had 
je vrijdag geen tijd om te komen maar ben je toch nieuwsgierig wat het 
kruisboogschieten inhoud.  
Iedereen is welkom tijdens het kruisboogschieten, elke vrijdagavond 
vanaf 20:30uur in MFC ’t kruispunt. 
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Lekker ontbijten bij de kalfjes  

 

Dinsdag 5 november, in de week van het Nationaal Schoolontbijt, 

kwamen de kinderen van groep 1 en 2 van basisschool Het Telraam 

uit Oeffelt ontbijten bij de kalfjes bij familie Lamers aan het Hoog 

Werveld in Beugen. Een gezellige en leerzame ochtend.                          

Gerdi Lamers vertelde de kinderen over de boerderij en Land van Cuijk 

Boert Bewust. De kinderen reageerden heerlijk spontaan op haar 

vragen. Kleindochter Janske onthulde het Land van Cuijk Boert Bewust 

bord. Een van de oudere familieleden probeerde direct de QR-code; 

dan kom je op de pagina van familie Lamers en lees je meer over hun 

bedrijf. De hele club ging daarna naar de kalverstal; zelf boterhammen 

smeren en met een beker melk gezellig op de stropakken ontbijten. En 

natuurlijk kalfjes aaien, van de glijbaan in het stro te glijden, kleuren en 

naar de grotere kalfjes kijken hoe ze drinken en samen spelen.  Een 
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Kinderen die zich bij alle onderdelen geweldig vermaakten en 
volwassenen die daar zichtbaar van genoten. Wij kijken met 
voldoening terug op dit evenement en hopen dat de kinderen het 
verhaal van voedsel, de boerderij, de koeien en natuurlijk een gezond       
ontbijt meenemen en toepassen in hun en onze toekomst. We zien ze 
graag nog eens terug op onze boerderij.”  

Boert Bewust 
Boert bewust is een initiatief in het Land van Cuijk om meer verbinding 
tussen boeren en de maatschappij te creëren. Meer betrokkenheid 
tussen boeren, tuinders en de samenleving om over en weer kennis te 
delen over de herkomst van ons voedsel.                                                                               
Familie Lamers geeft al vele jaren bedrijfsexcursies om burgers het 
robotmelken te laten beleven en gaat graag in gesprek met bezoekers.                                                                                                                   
Kijk voor meer info op www.landvancuijkboertbewust.nl of 
www.excursierobotmelken.nl.  
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Wacht niet te lang met kaarten bestellen! 

Music for All 2019  
Vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2019 

Aanvang 20.00 uur – zaal open 19.30 uur 

 
Twee avonden lang zal Muziekvereniging Were Di in MFC Het 
Kruispunt een energieke liveshow verzorgen met muziek en zang.  

De kaartverkoop loopt nu enkele weken en het gaat hard!  
Op dit moment zijn voor de zaterdag de meeste kaarten verkocht, er 
zijn er nog enkele beschikbaar maar wees er snel bij als je zaterdag wil 
komen.  

Voor vrijdag zijn nog voldoende kaarten beschikbaar maar ook hier 
adviseren wij om vooraf kaarten te bestellen. De vorige editie in 2017 
waren beide avonden volledig uitverkocht en konden er op de avond 
zelf geen entreekaarten meer gekocht worden.  

Entreekaarten à € 12,50 kun je eenvoudig via onze website bestellen: 
www.weredi-beugen.nl  Je kunt de bestelde kaarten direct afrekenen 
of betalen bij aanvang van de voorstelling. Ook bij MFC Het Kruispunt 
in Beugen zijn nog kaarten beschikbaar en kun je deze tegen contante 
betaling kopen.  

Music for All 2019: een heerlijke muzikale cocktail waarbij we terug 
gaan in de muzikale tijd met nummers van Amy Winehouse, Charles 
Aznavour en vele anderen.  Natuurlijk is er ook hedendaagse muziek 
zoals “Duurt te lang” van Davina Michelle en “Arcade” van Duncan 
Laurence. En dit is nog maar een klein deel van het avondvullend 
programma. 
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Vrijwillige Hulpdienst Beugen                                                             
Donkere dagen 
 

De klok is weer een uurtje terug gezet. De wintertijd is begonnen. Dit 
betekent dat de dagen korter worden en het ’s avonds vroeg donker is.  
Als je alleen bent, of samen, kunnen deze dagen soms erg lang duren. 
Ook wordt het kouder waardoor je er misschien niet zo vaak  even uit 
loopt. 
 

Soms kan je wel eens een gevoel van eenzaamheid bekruipen, vooral 
in deze donkere dagen. Hoe fijn zou het zijn als er iemand een praatje 
met je komt maken, een gezellig kopje koffie of thee komt drinken of 
een stukje samen met je wil gaan wandelen.  Wie wil dat niet!!!! 
 

Bij de vrijwillige hulpdienst krijgen wij regelmatig vragen binnen of we 
geen vrijwilliger hebben die eens een praatje wil komen maken, een 
kopje koffie wil komen drinken of een stukje wil wandelen. Deze 
vragen zijn van harte welkom. En vaak kunnen we een vrijwilliger 
vinden die dat wil doen… maar omdat deze vragen toenemen, wat 
natuurlijk hartstikke fijn is, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 1x per 
2 weken iemand willen bezoeken. 
 

Dus…. heb je tijd over of wil je hier tijd vrij voor maken en vind je dit 
leuk om te doen, dan kun je je aanmelden. Heel graag.  
En… vind je het fijn dat er bij jou ook eens iemand op bezoek komt, 
laat het ons weten. 
 
Hoe werkt het? 
Als je je wilt aanmelden als vrijwilliger of nog vragen hebt, kun je 
bellen naar één van de contactpersonen:  
Carla Hermans:  0485 - 36 20 50 of  mobiel  op: 06 – 20 84 35 48                   
of naar 
Reggy Janssen:   0485 - 36 13 61 of mobiel op: 06 – 13 62 64 48 
 

Mailen mag natuurlijk ook:  
Carla Hermans   e-mail: carla.vandaal@gmail.com  
Reggy Janssen   e-mail: reggyjanssen@ziggo.nl  
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      KBO afdeling Beugen 

                   kbobeugen2019@gmail.com           
 

Uitslag loterij Hobby en Handwerkbeurs 
                     27  oktober 2019 
Hoofdprijs € 75,--       lotnummer  0970 
2de prijs € 35,--                 1405 
3de prijs € 25,--     0856 
4de prijs € 12,50     1371 
5de prijs Kadobon Beugens Bakhuys   1152 
6de prijs Kadobon de Passand    0980 
7de prijs Kadobon Beugens Bakhuys   0852 
8ste prijs Kadobon de Passand   0398   
9de prijs Kruiwagen met viooltjes   1213 
10de prijs Clown/trekpop     0089   
11de prijs Beertje/potlood    1166   
12de prijs  Tasje chocolade/thee/schilderijtje 0266   
13de prijs Houtpaneel met spreuk   1259 
14de prijs Doosje : sieraad     0806   
15de prijs Kerstboom kurk    0454   
16de prijs Schilderij      0181 
17de prijs Pakketje 3d kaarten        1144 
18de prijs  Hondje         0193 
19de prijs  Kaart         0534 
 
Prijzen kunnen worden afgehaald  elke dinsdagmiddag 
Tussen 14.00   en   16.00 uur in MFC het Kruispunt. 
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Bezoek 2de kamer – Woensdag 4 december 
 
Altijd al een keertje de Tweede Kamer in Den Haag willen zien….dan is 
dit uw kans! 
We gaan daar een kijkje nemen op woensdag 4 december en krijgen 
om 14.00 uur een rondleiding. Deze duurt tot ca. 16.30 uur. 
Er zijn nog plaatsen vrij dus schroom niet en meld u aan. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
 

We vertrekken om 09.00 uur vanaf het Kerkplein. Na aankomst in Den 
Haag bent u in de gelegenheid rond te kijken op het Binnenhof. Ook 
kunt u naar bv het Mauritshuis. 
Wel graag zelf een lunchpakket meenemen. U kunt natuurlijk ook gaan 
lunchen of gaan shoppen in Den Haag. 
 

Na afloop van de rondleiding vertrekken we weer naar Beugen. 
 

Eigen bijdrage is voor leden €  15.--  per persoon. 
Voor niet leden bedraagt deze € 17,50 per persoon. 
 

Wilt u graag mee, dan aanmelden bij Wilma Schaminée 
                                                 tel. 361832 of  06-30214619 
 
Graag uw eigen bijdrage overmaken, vóór 20 november  op 
rekeningnummer    NL47RABO 0107 103 796   
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UITSLAGEN ZATERDAG 9 NOVEMBER 

VIOS’38  JO8-1    DSV JO8-2   5 - 5 

VIOS’38  JO9-1    SV United/BVV’27 JO9-2 13 - 1 

VIOS’38  JO11-1    Volharding JO11-4G 11 - 0 

VIOS’38  JO13-2    S.V. Venray JO13-5 14 - 0 

Sparta’25 JO14-1    VIOS’38 JO14-1   0 - 0 

VIOS’38 MO15-1    NWC/Someren MO15-1   7 - 1 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  Olympia’18 JO15-3   4 - 1  

VIOS’38 JO17-2    SV VenrayJO17-5   2 - 2 

VIOS’38 JO19-2    Hapse Boys  JO19-1   1 - 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UITSLAGEN ZATERDAG 16 NOVEMBER 

Odiliapeel/Braks JO8-1   VIOS’38  JO8-1   4 - 2 

SIOL  JO9-1    VIOS’38  JO9-1   4 - 5 

Excellent/SVS/WBB JO11-2G  VIOS’38  JO11-1   5 - 3 

Boekel Sport JO13-5G   VIOS’38  JO13-2   0 - 7 

Volkel  MO15-1    VIOS’38 MO15-1   1 - 0 

Montagnards  JO15-1   VIOS’38/Toxandria JO15-1  1 - 2 

SV United/BVV’27  JO17-2   VIOS’38 JO17-2   2 - 1 

Olympia’18 JO19-2    VIOS’38  JO19-2   1 - 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA WOENSDAG 20 NOVEMBER  aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO14-1    Acht JO14-1  18.15 uur 19.00 uur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 23 NOVEMBER  aanwezig aanvang 

VIOS’38  JO8-1    VCA JO8-1  08.45 uur 09.15 uur 

VIOS’38  JO9-1    Sambeek JO9-1  08.45 uur 09.15 uur 

VIOS’38  JO11-1    VCA JO11-1G  09.30 uur 10.00 uur 

VIOS’38  JO13-2    Montagnards JO13-2  10.45 uur 11.30 uur 

FC Eindhoven AV JO14-1G   VIOS’38 JO14-1  09.30 uur 11.15 uur 
    rijden: Tom, Auke, Melvin en Lukas 

VIOS’38 MO15-1    SV Venray MO15-1  12.15 uur 13.00 uur 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  Excellent/SVS/Wbb JO15-2G  11.45 uur 13.00 uur 
in Rijkevoort    per fiets 

VIOS’38 JO19-2    Heijen  JO19-1  14.15 uur 15.00 uur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VIOS’38  JO8-1    SV DWSH’18 JO8-1  08.45 uur 09.15 uur 

VIOS’38  JO9-1    Volharding JO9-1G  08.45 uur 09.15 uur 

VIOS’38  JO11-1    Montagnards JO11-2  09.30 uur 10.00 uur 

VIOS’38  JO13-2    DEV-Arcen/RKDSO JO13-1 10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38 MO15-1    SJO Vianen HBV MO15-1  12.15 uur 13.00 uur 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  Vitesse’08 JO15-3  11.45 uur 13.00 uur 
in Rijkevoort    per fiets 

VIOS’38 JO17-2    Olympia’18 JO17-3  12.15 uur 13.00 uur 

VIOS’38 JO19-2    SJO Vianen HBV JO19-2  14.15 uur 15.00 uur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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