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Di. 20-09-22 
Vr 24-09-22 BBQ voor leden ‘Gilde’ 
Medio 09  Midgetgolf ‘KBO’ 
Di 04-10-22  Opening nieuw seizoen ‘KVB’ 
Za 08-10-22 Podium B-editie 10 ’PodiumB’ 
Di 11-10-22  Sjoelen ‘KVB’ 
Di 11-10-22 Wondverzorging ‘EHBO’ 
Wo 19-10-22 Ledenvergadering ‘De Verkeskop’ 
Vr 21-10-22 Gezellige middag ‘Zonnebloem’ 
Di 25-10-22 Lezing over de Maas en Boxmeer door Riny vd Hoogen ‘KVB’ 
Zo 30-10-22 Hobbybeurs KBO’ 
Do 03-11-22 Kienen KBO’ 
Di 08-11-22 Kaarten ‘KVB’ 
Di 08-11-22 Voorbereiding voor de reanimatie training ‘EHBO’ 
Za 12-11-22 Prinsenbal, Jeugdprinsenbal (Liedjesavond) ‘De Verkeskop’ 
Wo 16-11-22 Samen koken/eten KBO’ 
Zo 20-11-22 Intocht St.Nicolaas ‘Nicolaascomite’ 
Za 26-11-22 Groepsfoto’s maken ‘De Verkeskop’ 
Di 29-11-22 Sinterklaasavond ‘KVB’ 
Do 01-12-22 Kienen KBO’ 
Vr 09-12-22 Club van 50 avond ‘Vios’38’ 
Di 13-12-22 Reanimatie / AED-training ‘EHBO’ 
Di 20-12-22 Kerstviering ‘KVB’ 
Vr 16-12-22  vm. Kerststukjes maken KBO’ 
Vr 16-12-22 nm. Kerstviering KBO 
Di 20-12-22 Kerstmiddag ‘Zonnebloem’  
Di 03-01-23 Nieuwjaarsborrel en kienen ‘KVB’ 
Za 14-01-23 Prinsenreceptie De Verkeskop ‘De Verkeskop’ 
Zo 15-01-23 Voorverkoop kaarten Pronkzitting ‘De Verkeskop’ 
Zo 22-01-23 Bliksemaktie Carnavalskrant ‘De Verkeskop’ 
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’ 
Vr 03-02-23 Pronkzitting ‘De Verkeskop’ 
Za 04-02-23 Pronkzitting ‘De Verkeskop’ 
Di 07-02-23 Excursie naar Vivara Natuurbeleving ‘KVB’ 
Do 16-02-23 Vrolliebal ‘De Verkeskop’ 
Vr 17-02-23 Bezoek basisschool Onze Bouwsteen (08:30 uur)            ‘De Verkeskop’ 
   Bezoek Haartse Hoeve (14.00 uur) 
   Bezoek KBO-middag (15.30u) 
   Biggenbal (18.30 uur)  
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Yoga voor de dames van de S.W.O.G.B. 
  

a.s. donderdag 22 september is er geen yoga. 

Vr 17-02-23 Sleuteloverdracht ‘De Verkeskop’ 
Za 18-02-23 H.Mis (17.15 uur) ‘De Verkeskop’ 
  Hengsten- en Merriebal ‘Knakworst 
Zo 19-02-23 Knakworstrennen (10.31 uur) ‘Knakworst’ 
Ma 20-02-23 Optocht ‘De Verkeskop’ 
Di 21-02-23 Jeugdmiddag (13.30 uur) ‘De Verkeskop’ 
Vr 24-02-23 Herringschelllen (21.00U) ‘De Verkeskop’ 
Di 07-03-23 Jaarvergadering ‘KVB’ 
Di 14-03-23 Warmte en koude letsels ‘EHBO’ 
Di 23-03-23 Bowlen ‘KVB’ 
Vr 27-03-23 Evaluatievergadering (20.00 uur) ‘De Verkeskop’ 
Di 11-04-23 Ernstige verwondingen ÉHBO’ 
Di 11-04-23 Kaarten ‘KVB’ 
Vr 22-04-23 Dorpsquiz 2e editie  ‘Dorpsquiz’ Beugen 
Di 25-04-23 Rondleiding Carmelietenklooster en Nepomukkapel ‘KVB’ 
Di 09-05-23 Moederdagviering ‘KVB’ 
Di 16-05-23 EHBO quiz ‘EHBO’ 
Di 23-05-23 Afsluitende fietstocht. ‘KVB’ 
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Yoga voor de dames van de S.W.O.G.B. 
  

a.s. donderdag 22 september is er geen yoga. 

 
 

Zaterdag 24 september 19.00 uur H. Mis 

(26e Zondag door het jaar) 
Alle overledenen v.d. Parochie; Elly en Louis Knapen-v. Benthum, overl. 
fam. v. Benthum-Ebbers 
Koor 
Maaslandsglorie 
Acoliet 

T. Hendriks 
 
Zaterdag 1 oktober 19.00 uur H. Mis 

(27e Zondag door het jaar) 
Mieneke Jans-Schaminee; Herman Kersten, Mina Groenen en overl. 
kinderen; overl. fam. v. Benthum-Ebbers 
Acoliet 

G. Hendriks 
 
Zaterdag 8 oktober 19.00 uur H. Mis 

(28e Zondag door het jaar) 
Overl. fam. v. Benthum-Ebbers 
Koor 
Cantamus Rijkevoort 
Acoliet 

G. Verberk 

__________________________________________________ 
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Aanmelden!  
 

Wordt uw kind in 2022, 2023 of 2024, 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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Groene schoolplein 
 

In de periode rondom de zomervakantie is ons groene schoolplein 
gerealiseerd. Het schoolplein heeft een ware metamorfose ondergaan.  
Leerkrachten en leerlingen keken hun ogen uit, toen zij na de vakantie 
weer op school kwamen. De leerlingen en het team van Onze 
Bouwsteen 
zijn erg blij 
met het 
resultaat van 
dit project, alle 
financiële hulp 
die Onze 
Bouwsteen 
heeft 
ontvangen en 
de wijze 
waarop het 
proces is 
vormgegeven. 
 

In het gehele proces van ontwerpen en aanleggen van ons groene 
schoolplein zijn verschillende partners voor onze school aan het werk 
geweest. 
We willen Michel Hermans (MH Hoveniers) en William Miggiels en Elle 
Miggiels – van Amstel (Miggiels Van Amstel hoveniersbedrijf) danken 
voor hun inzet en het prettige overleg dat wij gedurende de uitvoering 
van het plan met hen hebben gehad. 
Daarnaast willen we Iedereen die ons gesponsord heeft hartelijk 
danken. Ook de werkgroep ‘groene schoolplein’ zetten we graag in het 
zonnetje. Hartelijk dank voor jullie inzet! 
Zodra het schoolplein helemaal af is, zullen we deze officieel openen. 
Hierover volgt later nog informatie. 

 
Team Onze Bouwsteen. 
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Beste inwoners van Beugen, 
 
Overal in Nederland liggen afgedankte elektrische apparaten, ook wel 
e-waste genoemd, die al lang ingeleverd hadden kunnen worden voor 
recycling, maar het komt er heel vaak niet van.  
Onze Bouwsteen doet mee met de jaarlijkse inzamelactie voor kleine 
apparaten van Wecycle. Dat levert ons grondstoffen op en een mooie 
beloning voor de school. 

De inzamelactie loopt nog t/m vrijdag 4 november 2022. Op school 
staan 2 grote inzameldozen; hier zamelen we kleine elektrische 
apparaten in.  
 
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! Alle apparaten die werken 
op batterijen of met een stekker en in een big shopper passen zijn 
geschikt voor deze actie. 
 
Heeft u apparaten die aan deze beschrijving voldoen?  
We ontvangen ze graag.  
Nieuwsgierig? Kijk eens op wecycle.nl/scholen 

Alvast hartelijk dank! Team Onze Bouwsteen. 
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VERSLAG BUSREIS NAAR DE FLORIADE EXPO 2022 IN ALMERE. 

Vrijdag 16 september jl. was het dan zover. Ondanks de voor die dag 

voorspelde regenbuien waren alle 25 deelnemers ruim op tijd 

aanwezig voor het vertrek naar Almere, voor de Floriade Expo 2022. 

Dit groene spektakel vol geuren en kleuren vindt slechts een keer in de 

10 jaar plaats. Na een vlotte busreis bij mooi zonnig weer kwamen we 

vol ongeduld bij de Floriade locatie aan. Hier begon onze 

ontdekkingstocht naar wat de Expo ons allemaal te bieden had. Hier 

zagen we een voorproefje hoe steden groener gemaakt kunnen 

worden, welke ontwikkelingen er in de tuinbouw zijn, hoe verse 

groenten, fruit en bloemen en planten onze zinnen prikkelen, hoe 

gezondheid en duurzaamheid kunnen worden nagestreefd en welke 

rol de natuur speelt in ons dagelijkse leven. We hebben dan ook 

bijzonder genoten van de prachtig aangelegde tuinen, de interessante 

landenpaviljoens, het Oerbos, de groene innovaties en de diverse 

kassen met een pracht aan bloemen, planten, groenten en fruit en 

natuurlijk van 

een ritje met de 

kabelbaan. Zo 

was er voor elk 

wat wils en kon 

men zijn eigen 

plan trekken of 

een thema 

route volgen 

zoals de bloemenroute, de kunst route, de bomenroute, de 

innovatieroute, enz. enz. Voor je het in de gaten had was het weer tijd 

om naar huis te gaan en streken we in de bus neer. Vol indrukken en 

nieuwe ideeën en verzadigd door alle prachtige kleuren en ontwerpen 

maalden we er niet om dat door fileland Nederland onze terugreis een 

uurtje langer duurde. Moe maar voldaan zijn we weer veilig in Beugen 

aangekomen. KBO Beugen bedankt voor deze bijzondere dagtrip.  
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Informatiebijeenkomst Persoonsgebonden budget  
Woensdag 28 september van 19.30-21.30 uur. 
Locatie: MFA de Valuwe, de Valuwe 1 in Cuijk 
 
Op woensdagavond 28 september organiseert het Mantelzorg- & 
vrijwilligersplein een informatiebijeenkomst over het Persoonsgebonden 
budget (PGB) voor mensen die voor de keuze staan hoe ze hun zorg of 
ondersteuning gaan regelen: met een PGB of juist niet, dus voor mogelijke 
budgethouders. 

Het PGB is een budget waarmee men zelf zorgverleners in kan huren voor de 
zorg die iemand nodig heeft. Mensen met een PGB ontvangen hun budget, 
afhankelijk van hun zorgvraag, uit één van de vier volgende wetten: de 
Jeugdwet (via de gemeente), de Wmo (via de gemeente), de Wlz (via het 
zorgkantoor) en de Zvw (via de zorgverzekeraar).  

Hans van der Knijff van Per Saldo geeft deze avond voorlichting over: 
• Wat is een PGB en wat zijn de verschillen met zorg in natura? 
• Is een PGB iets voor jou? Hoe maak je een bewuste keuze voor het PGB of 

zorg in natura, of een combinatie van beide? 
• Wat komt er allemaal kijken bij het beheren van een PGB? 
• Waar kun je een PGB aanvragen? 
• Waar kun je terecht voor meer informatie, hulp en advies? 
 
De bijeenkomst is expliciet bedoeld voor mantelzorgers. 
 
Meer informatie en aanmelden 
Voor meer informatie en aanmelding, kun je terecht bij Mantelzorg- en 
Vrijwilligersplein. Telefoon: 0485-700500 of e-mail: mvplein@sociom.nl. 
Aanmelden (verplicht) kan voor 21 september via de website 
www.mvplein.nl. 
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Laat je stem niet verloren gaan en zorg dat de  
Beugense verenigingen zoveel mogelijk stemmen krijgen! 

 

Stemmen kan van 5 t/m 27 september! 
 

Deelnemende verenigingen uit Beugen: 
 

Actieve vrouwen Beugen 
Carnavalsvereniging De Vèrkeskôp 
Denna Sang dameskoor 
EHBO vereniging Beugen 
Hengelsportvereniging De Maas 
Jeugdhuis Beugen 
Gilde Beugen 
KBO Beugen 
Knakworstrennen Beugen 
KVB Beugen 
Podium B 
Dorpsblad De Info  
Kermis Beugen 
Tennisvereniging De Geer 
Toneelvereniging TOBE 
Voetbalvereniging Vios ‘38 
Vocalgroup Voixlà  
Volleybalvereniging Vocala  
Zonnebloem afdeling Beugen 
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Inzameling GFT-e vanaf  
26 september weer wekelijks 

 
Vanaf 26 september halen we de groente-, fruit- 
en tuinafval en etensresten (GFT-e) weer wekelijks 
op. In de wintermaanden legen we de GFT-e 
container eenmaal per twee weken, dit gaat in 
vanaf 1 december. 
 
Tip. Download de Afvalapp. De app is gratis. Download hem via de 
AppStore of Google Play Store onder De AfvalApp. De AfvalApp kun je 
ook raadplegen via www.deafvalapp.nl. Zo weet je altijd de actuele 
ophaaldagen. Op kijk voor de nieuwe afvalkalender op 
www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender  
 

Digitale nieuwsbrief Energiek Land van Cuijk 

 
De nieuwsbrief ‘Energiek land van Cuijk’. is er voor iedereen die is 
geïnteresseerd in de activiteiten van de gemeente op het gebied van 
aardgasvrij, opwek duurzame elektriciteit, energiebesparing en 
klimaatadaptatie. De nieuwsbrief verschijnt eenmaal in de zes tot acht 
weken. Via gemeentelandvancuijk.nl/nieuws is de brief te bekijken. In 
de brief is een link opgenomen voor het gratis abonnement. 
 

Gemeente Land van Cuijk 

0485-854000 

gemeente@landvancuijk.nl 

www.landvancuijk.nl 

Raadhuisplein 1 Boxmeer  

Postbus 7, 5360 AA Grave 
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Lekker in de vakantie geen nieuwsgaring. Het voelt als een bevrijding 
zonder journaal, zonder media en zonder talkshows. De wereldwijde 
problemen lijken voor even lichtjaren weg. Je mindset wordt weer 
objectief en kraakhelder. Bij thuiskomst keer je echter weer snel terug 
in je dagelijkse doen en laten. Wat komt er in de toekomst toch 
allemaal op je af? 

Overbevolking en machtsmisbruik regeren onze aardbol. Onze 
wereldleiders kunnen de problemen niet meer oplossen en verzanden 
in een doelloos schaakspel. Het overlijden van de Queen heeft laten 
zien dat mensen behoefte hebben aan stabiliteit. De gemiddelde Brit 
had toch een soort van houvast aan haar, ondanks het roerige royalty 
leven van haar kinderen. Zij bleef altijd star overeind.  

Het bericht bereikte mij dat vele van onze tieners vol stress, angst en 
problemen leven. Ooit volgens onderzoek, was de Nederlandse jeugd 
de gelukkigste van Europa. Prestatiedruk, luxe en gebrek aan mentale 
veerkracht ondermijnen nu hun levensgeluk. Studieschulden lopen rap 
op. Het alsmaar duurder worden van de eerste levensbehoeften draagt 
ook niet bij aan een positief toekomstbeeld.  

Waar ligt het keerpunt? 

Allereerst moeten we naar een stabiele overheid. Vertrouwen kweken 
is een belangrijke factor. Een belangrijke taak is ook weggelegd voor de 
media. Objectiviteit en positiviteit uitstralen draagt bij aan een 
gezondere levensopvatting.  

Voor het eerst deze week zag ik op TV een vliegende scooter. 
Geproduceerd door studenten in China. Het speeltje is nu al te koop 
voor 350.000 euro. Het beeld deed me denken aan de stripverhalen 
die ik vroeger las van de Jetsons waarin iedereen apart in zo’n ding van 
werk naar huis vloog. Toendertijd leek dat beeld eeuwen ver weg maar  
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zo langzamerhand belanden we steeds meer in dat futuristisch 
straatbeeld. De vooruitgang is voor de gemiddelde burger niet meer bij 
te houden. Nieuwe uitvindingen komen als een sneltreinvaart op ons 
af. Om bij te blijven en in de maatschappij mee te draaien ben je 
verplicht de nieuwe ontwikkelingen te aanvaarden zoals ze zijn. Zo 
niet, dan word je een eenzaam mens, vervreemd van de maatschappij.  

Voor mezelf de taak om in de toekomst dit als voornaamste doel te 
zien. 

Hallo dames van de K.V.B 

Na een mooie fietstocht op 6 september gaan wij op 

dinsdag 4 oktober beginnen met het nieuwe seizoen. We 

gaan eerst het programma doornemen en na de pauze gaan 

we nog 8 rondes kienen. We beginnen om 20.00 uur in het 

MFC en we hopen op een grote opkomst. 

Groetjes  Het Bestuur. 
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Viering jubileum en pensionering  

Op vrijdag 9 september zijn drie medewerkers 

van Van Gemert Installatiegroep uit Overloon in het zonnetje gezet, 

waaronder Jan Lamers uit Beugen.   

Commercieel directeur Waldi Weerepas: “Jan heeft de afgelopen 33 jaar bij 

ons gewerkt als elektromonteur. Begonnen in het agrarische met de bouw 

van stallen en later verschoven de werkzaamheden meer naar scholen en de 

grotere utiliteitsprojecten zoals de bouw van bedrijfshallen en 

kantoorpanden. En hoewel hij officieel elektromonteur is, kon hij ook ingezet 

worden voor projecten waar zowel elektra als loodgieterswerk nodig was. 

Zonder veel te vragen, pakte hij zijn werkzaamheden op. En als het dan niet 

direct te maken was, wist hij altijd wel wat er nodig was om de installaties 

wel op en top te krijgen. We gaan de kennis, ervaring en inzet van Jan 

absoluut missen, maar wensen hem natuurlijk een heel goed pensioen toe!” 

Naast Jan was er uiteraard ook aandacht voor elektromonteur Frank en 

servicemonteur Henk, want zij vierden hun 12,5 jarig jubileum bij de 

Overloonse installateur.  

Foto: V.l.n.r. Jan Lamers, Frank Abels en Henk Maas. 
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Nieuwe leden zijn van harte welkom!!! 
 
Na een hele warme, fijne zomer zijn wij weer gestart met onze 
repetities. 
 
Hou je van zingen en gezelligheid kom dan gerust een keertje kijken en 
luisteren op een repetitie. Je kunt dan eens horen wat ons repertoire is 
en natuurlijk mag je ook meezingen.  
 
Wij repeteren om de 2 weken op donderdagavond in de even weken in 
zaal 1 bij MFC het Kruispunt. 
 
We starten om 20.00 uur en zingen tot 21.45 uur met een pauze van 
een kwartiertje onder leiding van onze enthousiaste dirigente Mariëtte 
Noij. 
 
Dus hou je van gezelligheid en kun je ook (een beetje) zingen, meld je 
dan snel aan of kom eens kijken/luisteren op onze repetitieavond. 
 
Onze eerstvolgende repetitieavond is donderdag 22 september 2022. 
 
 
Voor verdere informatie of om je aan te melden als lid kun je altijd 
bellen of mailen. 
 
Namens Smartlappenkoor Kei Moi,  
Elly Bonants 
0485 36 19 19  /  06 23 39 11 52 
Email: corbonants@gmail.com 
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Lieve inwoners van Beugen, 
 

Nu de zomervakantie voor iedereen weer 
bijna voorbij is, gaan we in oktober ook weer 
op donderdagmiddag starten met de 
‘huiskamer’. 
 

In oktober zijn we dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur geopend en  
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.   
 

De ‘huiskamer’ is bedoeld voor alle inwoners die behoefte hebben aan 
gezelligheid en sociaal contact, ongeacht de leeftijd. 
Dit alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee. 
 

Je bent van harte welkom in MFC ‘t Kruispunt!! De koffie en thee staan 
voor je klaar. 
 

Heb je vragen, bel: 
 

Carla Hermans, 0485 - 36 2050 of 06 – 208 435 48 
Reggy Janssen,  0485 – 36 1361 of 06 – 136 264 48 
 
Groetjes, de vrijwilligers van de ‘huiskamer’  
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Beugens Biljart Kampioenschap 2022 
 

We naderen het einde van het toernooi BBK 2022. 
Aanstaande vrijdag 23 september worden alle overgebleven 
deelnemers om 20.00 uur verwacht in Café Groothusen, 
Dan is de loting van de halve finale.  
 

De 8 halve finalisten zijn: 
Patrick Centen              Jarno van Haren 
Geert Swartjes              Mark van Hoof 
Jan Graat                        Rick Beerkens 
Joost Peters                   Nando Broeren 
  
Reserve:  Walter Kuijpers 
  
Heren, succes !! 
We hopen op 4 spannende en leuke wedstrijden. 
Namens de organisatie. 

 

Biljartclubs De Keu en ’t Groene Laken zoeken nieuwe leden 

BC de keu en BC ’t Groene Laken zijn op zoek naar enthousiaste 
mensen om gezellig te komen biljarten in het clubhuis Cafë 
Groothusen. 

Heb je donderdag of vrijdag avond zin om een balletje te stoten en een 
gezellig avondje door te brengen meld je dan aan bij: 

Mark Groothusen 0644300745 

Jan Graat 0653221386 

________________________________________________________ 



 

30 



 

31 



 

32 

       De foto’s in dit artikel zijn van Marieke Rongen, Brechje Geurts en Siebe Hubers  
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       De foto’s in dit artikel zijn van Marieke Rongen, Brechje Geurts en Siebe Hubers  
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UITSLAGEN 10 SEPTEMBER 

Maasduinen JO7-1    VIOS’38 JO7-1 3 - 5 

VIOS’38 JO8-1    SIOL JO8-3JM 16 - 2 

Liessel JO11-1JM    VIOS’38 JO11-1 1 - 14 

Toxandria/VIOS’38 JO12-1JM  SV Unitas’59 JO12-2 6 - 0 

SJO Vianen Vooruit HBV  JO13-1  VIOS’38/Toxandria  JO13-1 3 - 3 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2JM  Olympia’18 JO15-2JM 0 - 15 

Olympia’18 JO15-1JM   Toxandria/VIOS’38 JO15-1 4 - 0 

De zwaluw/Hapse Boys MO17-1  VIOS’38/Toxandria MO17-1 1 - 10 

EGS’20 JO17-2JM    VIOS’38/Toxandria JO17-2 4 - 0 

VIOS’38/Toxandria JO19-1  UDI’19/CSU JO19-4 8 - 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 24 SEPTEMBER vertrek/aanwezig aanvang 

Milsbeek JO7-1    VIOS’38 JO7-1 08.45 uur 09.30 uur 
In Milsbeek    rijden: Dean 

EGS’20 JO8-4JM    VIOS’38 JO8-1 08.00 uur 09.00 uur 
In Escharen    rijden: leiders 

VIOS’38 JO10-1    DSV JO10-2 09.00 uur 09.30 uur 
In Beugen  

Gemert JO12-1    Toxandria/VIOS’38 JO12-1 08.45 uur 10.00 uur 
In Gemert    rijden: Catoo 

VIOS’38/Toxandria  JO13-1  SV DWSH’18 JO13-1JM 10.45 uur 11.30 uur 
In Beugen  

Milsbeek/Astrantis JO15-1  Toxandria/VIOS’38 JO15-2 10.00 uur 11.00 uur 
In Milsbeek    rijden:.Jules en Mille 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  Volharding/Sambeek JO15-2 12.00 uur 13.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  VianenV. HBV MO17-1 11.30 uur 12.30 uur 
In Beugen  

VIOS’38/Toxandria JO17-2  DAW Schaijk JO17-3 14.15 uur 15.00 uur 
In Beugen  

VIOS’38/Toxandria JO17-1  United/BVV’27/EWC’46/Resia JO17-1 12.00 uur 13.00 uur 
In Beugen 

FC Uden JO19-1    Toxandria/VIOS’38 JO19-1 13.15 uur 14.45 uur 
In Uden    rijden:.Niels en Dennis 
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ITSLAGEN 17 SEPTEMBER 

Olympia’18 JO7-1    VIOS’38 JO7-1   4 -  5 

Gassel JO8-1    VIOS’38 JO8-1 17 -  1 

VIOS’38 JO10-1    Vianen V. HBV JO10-1   3 -15 

VIOS’38 JO11-1    Volharding JO11-1   9 -  3 

Toxandria/VIOS’38 JO12-1JM  Brabantia JO12-2   6 -  7 

VIOS’38/Toxandria  JO13-1   Achates  JO13-2JM 11 -  1 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2JM  Juliana Mill JO15-3   2 -  5 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1   Heijen JO15-1JM   1 -  2 

VIOS’38/Toxandria MO17-1   Venhorst MO17-1   4 -  1 

VIOS’38/Toxandria JO17-2   Constantia/Menos JO17-2   2 -  3 

VIOS’38/Toxandria JO17-1   Olympia’18 JO17-1   2 -  2 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1   OSS’20 JO19-2   6 -  2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 1 OKTOBER vertrek/aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO7-1    VV Achates JO7-1 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen 

VIOS’38 JO8-1    Hapse B./De Zwaluw JO8-2 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen 

De Zwaluw/Hapse B. JO10-1JM  VIOS’38 JO10-1 08.45 uur 09.30 uur 
In Oeffelt    rijden:.Lukas en Duuk  

Exellent/SVS/Westerb.B.  JO11-1 VIOS’38/Toxandria  JO11-1 09.30 uur 10.30 uur 
In Oploo    rijden:.Daan, Lars en Anna  

Toxandria/VIOS’38 JO12-1  SIOL JO12-1 10.30 uur 11.30 uur 
In Rijkevoort    rijden: Siem 

Gassel  JO13-1    VIOS’38/Toxandria  JO13-1 10.00 uur 11.00 uur 
In Gassel    rijden:.Kaj  

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  SJO Maasduinen JO15-3JM 13.30 uur 14.30 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Hapse B./De Zwaluw JO15-1  Toxandria/VIOS’38 JO15-1 12.00 uur 13.00 uur 
In Haps    rijden:.Maykel en Frej 

SSS’18 MO17-1    VIOS’38/Toxandria MO17-1 13.45 uur 15.00 uur 
In Overloon     rijden:.Lotte, Lotte en Floor 

Gassel  JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-2 12.45 uur 14.00 uur 
In Gassel     rijden:.Vic 

EGS’20 JO17-1JM    VIOS’38/Toxandria JO17-1 13.30 uur 15.00 uur 
In Escharen    rijden:.Anouar, Daan, Tom en Maik 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  SV TOP JO19-2 13.45 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 
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