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Di.  24-01-23 
Di  24-01-23 Winterwandeling  met erwtensoep en roggebrood  KBO 
Di 24-01-23 Jaarvergadering 20.00u AVB 
Di 24-01-23 Sjoelen KVB 
Di 24-01-23 Levensreddend handelen EHBO 
Do 26-01-23 Huiskamerproject Zorg&Welzijn 
Vr 27-01-23 Generale repetitie pronkzitting De Verkeskop 
Za 28-01-23 Pronkzitting De Verkeskop 
Di 31-01-23 Huiskamerproject Zorg&Welzijn 
Do 02-02-23 Huiskamerproject Zorg&Welzijn 
Do  02-02-23 Kienen KBO  
Vr 03-02-23 Pronkzitting De Verkeskop 
Za 04-02-23 Pronkzitting De Verkeskop 
Di 07-02-23 Huiskamerproject Zorg&Welzijn 
Di 07-02-23 Excursie naar Vivara Natuurbeleving KVB 
Do 09-02-23 Huiskamerproject Zorg&Welzijn 
Wo  15-02-23 Samen koken/ eten KBO 
Do 16-02-23 Vrolliebal De Verkeskop 
Vr  17-02-23 Carnavalsmiddag met optreden van Rien Bekkers KBO 
Vr 17-02-23 Open wijnproefavond, NGW-afdeling La Cinquième Patte 
Vr 17-02-23 Bezoek basisschool Onze Bouwsteen (08.30u) De Verkeskop 
Vr 17-02-23 Bezoek Haartse Hoeve (14.00u) De Verkeskop 
Vr 17-02-23 Bezoek KBO-middag (15.30u) De Verkeskop 
Vr 17-02-23 Biggenbal in het jeugdhuis (18.30u} Jeugdhuis 
Vr 17-02-23 Sleuteloverdracht De Verkeskop 
Za 18-02-23 H. Mis (17.15u) De Verkeskop 
Za 18-02-23 Hengsten- en Merriebal Knakworst 
Zo 19-02-23 Knakworstrennen (10.31u) Knakworst 
Ma 20-02-23 Optocht De Verkeskop 
Di 21-02-23 Jeugdmiddag (13.30u) De Verkeskop 
Vr 24-02-23 Herringschelllen (21.00u) De Verkeskop 
Za 25-02-23 Jaarvergadering Kring Land van Cuijk Gilde   
Di 28-02-23 Theaterprogr. K’ontour, Kirsten Benschop (20.00u)  AVB 
Do  02-03-23 Kienen KBO 
Di 07-03-23 Jaarvergadering KVB 
Vr 10-03-23 Voorjaarsmiddag Zonnebloem 
Di 14-03-23 Warmte -en koude letsels EHBO 
Wo  15-03-23 Samen koken/ eten KBO 
Vr 17-03-23 Evaluatievergadering (20.00u) De Verkeskop 
Vr 17-03-23 Activiteit JONG Beugen 
Do 23-03-23 Bowlen KVB 
Vr  24-03-23 Algemene ledenvergadering KBO  
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Di 28-03-23 Lezing over leer in MFC. Babette Peters (20.00u)  AVB 
Vr  31-03-23 Paasbrunch  KBO 
Za 01-04-23 Pepe’s Pubquiz. Het Kruispunt (20.00u)  Pubquiz Beugen 
Do 06-04-23 Kienen KBO  
Za 08-04-23 Easter Open VIOS’38 
Zo 09-04-23 Easter Open VIOS’38 
Ma 10-04-23 1

e
 Kofferbakverkoop Gilde 

Di 11-04-23 Ernstige verwondingen EHBO 
Di 11-04-23 Kaarten KVB 
Wo  19-04-23 Samen koken/ eten KBO 
Vr 22-04-23 Dorpsquiz 2e editie Dorpsquiz Beugen 
Ma  24-04-23 Seniorentoneel uit Mill KBO 
Di 25-04-23 Rondleiding Carmelietenklooster en Nepomukkapel KVB 
Za 29-04-23 H. Mis met na afloop koffie in het MFC KBO 
Do 04-05-23 Dodenherdenking Gilde 
Do  04-05-23 Kienen KBO 
Za 06-05-23 Finale Dorpsquiz 2

e
 editie Dorpsquiz Beugen 

Di 09-05-23 Moederdagviering KVB 
Vr 12-05-23 Spellen- c.q. quizmiddag Zonnebloem 
Za  13-05-23 Vrijwilligersbijeenkomst KBO 
Di 16-05-23 EHBO quiz EHBO 
Wo  17-05-23 Samen koken/ eten KBO 
Di 23-05-23 Afsluitende fietstocht KVB 
Vr  26-05-23 Busreis KBO 
Ma 29-05-23 Koningschieten Gilde 
Do  01-06-23 Kienen KBO 
Vr 02-06-23 Toneeluitvoering Tobe 
Za 03-06-23 Toneeluitvoering Tobe 
Za 03-06-23 Tiny Fransen Mix Toernooi VIOS’38 
Vr 09-06-23 Toneeluitvoering Tobe 
Vr 09-06-23 Activiteit JONG Beugen 
Za 10-06-23 Final League MO17 (bekertoernooi) VIOS’38 
Za 10-06-23 Toneeluitvoering Tobe 
Za 10-06-23 Boekenmarkt KBO 
Zo 11-06-23 Boekenmarkt KBO 
Zo 11-06-23 Boxmeerse Vaart Gilde 
Zo 18-06-23 Gildedag Oploo Gilde 
Wo  21-06-23 Samen koken/ eten KBO 
Wo 28-06-23 Rolstolwandeling of huifkartocht Zonnebloem 
Do  29-06-23 Fietsen KBO 
Vr 30-06-23 Biercantus Kermis Beugen 
Za 01-07-23 Band in de tent Kermis Beugen 
Zo 02-07-23 Beugen Buiten Kermis Beugen 
Ma 03-07-23 Dansmatinee Kermis Beugen 
Do  06-07-23 Kienen KBO 
Zo 09-07-23 Gildedag Doornenburg Gilde 
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Wo  16-08-23 Samen koken/ eten KBO 
Za 19-08-23 Theatermiddag Zonnebloem 
Do 31-08-23 Fietstocht met lunch KBO 
Do  07-09-23 Kienen KBO 
Vr Vr  14-07-23 Midgetgolf KBO 
Wo  19-07-23 Samen koken/ eten KBO 
Do  03-08-23 Kienen KBO 
09-09-23 Ziekendag Zonnebloem 
Za 10-09-23 Gemeentelijk Koningschieten Gilde 
Vr 15-09-23 Activiteit JONG Beugen 
Za 16-09-23 Prinsjesdag De Verkeskop 
Zo 17-09-23 Federatietoernooi NBFS Gilde 
Wo 20-09-23 Samen koken/ eten KBO 
Do 05-10-23 Kienen KBO 
Za 07-10-23 Federatiedag Gilde 
Vr 13-10-23 Bezoek Bevrijdingsmuseum Groesbeek KBO 
Wo 18-10-23 Samen koken/ eten KBO 
Zo 23-10-23 Hobbybeurs KBO 
Vr 27-10-23 Verrassingsmiddag Zonnebloem 
Do 02-11-23 Kienen KBO 
Zo 05-11-23 Allerzielen Gilde 
Vr 10-11-23 Foto’s kijken/ muziekmiddag KBO 
Vr 10-11-23 Jan Centen bokaal Gilde 
Za 11-11-23 Prinsenbal en Jeugdprinsenbal De Verkeskop 
Wo 15-11-23 Samen koken/ eten KBO 
Vr 17-11-23 Open wijnproefavond NGW-afdeling La Cinquième Patte 
Vr 01-12-23 Club van 50 avond VIOS’38 
Do 07-12-23 Kienen KBO 
Vr 15-12-23 Kerstmiddag Zonnebloem 
Wo 20-12-23 Kerststukjes maken KBO 
Wo 20-12-23 Kerstviering KBO 

Henk Fransen neemt afscheid van de INFO 

Na jarenlang de INFO-agenda verzorgd te hebben, zet Henk Fransen er, 
in overleg met de redactie, een punt achter. Henk heeft elke week 
trouw de inhoud voor deze agenda samengesteld en naar de redactie 
doorgestuurd. We willen Henk namens alle lezers van de INFO hartelijk 
bedanken voor zijn betrokkenheid en inzet. Voortaan kunnen de items 
voor in de agenda ingediend worden via beugeninfo@gmail.com 
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Zaterdag 28 januari 19.00 uur H. Mis 
(4e Zondag door het jaar) 
Koosje Verdijck-v. Lanen; fam. Brienen-Jilesen; overl. ouders Barten-
Thijssen en fam. 
Acoliet: T. Hendriks 
 
Zaterdag 4 februari 19.00 uur H. Mis 
(5e Zondag door het jaar) 
Overl. fam. v. Benthum-Ebbers; Elly en Louis Knapen-v. Benthum; Jan 
Gerrits 
Koor: Cantamus Rijkevoort 
Acoliet: G. Verberk 
 
Zaterdag 11 februari 19.00 uur H. Mis 
(6e Zondag door het jaar) 
Koor: Maaslandsglorie 
Acoliet: W. Schaminee 
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50 jaar Info 

In de eerste Info’s stonden nog geen advertenties, maar toch lukte het 
iemand om (gratis) reclame voor zijn producten te maken. Het gevolg 
was een ingezonden brief; de voorloper van Twitter? 
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Open dagen Land van Cuijk en Maasduinen 
 

Ouders en leerlingen van groep 8 staan voor een be-
langrijk moment: het kiezen van een middelbare 
school. Bij Merletcollege, Metameer en Elzendaalcolle-
ge gaat het maar om één ding en dat is dat leerlingen 
op de school terechtkomen die het beste bij hen past. 
De manier om daar achter te komen is door een kijkje 
te nemen binnen  de school en er zelf rond te lopen. 
 
Precies daarvoor hebben de scholen in Land van Cuijk en Maasduinen 
verschillende activiteiten georganiseerd. De meeloopdagen waren 
eerder al massaal bezocht door leerlingen van groep 8. Voor ouders 
zijn er nog tot en met eind januari informatieavonden. Leerlingen die 
nog niet zeker zijn van hun keuze kunnen deelnemen aan proeflessen 
en masterclasses. En tot slot zijn er de open dagen waar iedereen wel-
kom is. 
 
Overzicht open dagen 
Vrijdag 27 januari  Merletcollege Mill   18.00-21.00 uur 
Zaterdag 28 januari  Merletcollege Grave   10.00-13.00 uur 
Woensdag 1 februari  Elzendaalcollege Gennep  15.30-20.30 uur 
Vrijdag 3 februari  Metameer Stevensbeek  17.00-21.00 uur 
Zaterdag 4 februari  Merletcollege Cuijk   10.00-14.00 uur 
Woensdag 8 februari  Elzendaalcollege Boxmeer  15.30-20.30 uur 
Vrijdag 10 februari  Metameer jenaplan Boxmeer 15.00-20.00 uur 
 
Aanmelden voor de open dagen is niet nodig. Ga naar 3voscholen.nl 
voor informatie over de informatieavonden, proeflessen en master-
classes tweetalig onderwijs. 
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De terugkeer van de wolf  
  
Op woensdag 8 februari organiseren de IVN-afdelingen De Groene Overlaat 
en De Maasvallei een lezing met als thema ‘De terugkeer van de wolf’. De 
lezing wordt gegeven door Ton Popelier. De terugkeer van dit legendarische 
roofdier roept zeer tegenstrijdige reacties op. Natuurliefhebbers zijn eufo-
risch; schapenhouders vrezen voor het einde van hun broodwinning/hobby. 
De wolf ontketent verhitte discussies vol emoties. Veel gehoorde argumen-
ten luiden: “Ze horen hier niet thuis”, en “Geen schaap is meer veilig”, of 
“Het is het wachten op het eerste gedode kind”. Maar ook: “Jagers hoeven 
straks geen reeën meer te schieten”, of “Schapenhouders schreeuwen moord 
en brand, maar doen niets”.  
  
In de lezing worden vragen beantwoord, zoals waar deze wolven vandaan 
komen, liggen er kansen voor de diersoort in onze provincie, of moet alles op 
alles gezet worden om wolven te verdrijven? Zijn schapenhouders bij voor-
baat kansloos, of zijn er mogelijkheden om hun dieren te beschermen? Ton 
Popelier is coördinator Brabant van het Wolvenmeldpunt en is actief betrok-
ken bij het monitoren van wolven.  
  
De lezing vindt plaats in het MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6, 5835 AT Beugen 
en begint om 20.00 uur. Als je komt, dan graag aanmelden bij A. Aben, tel. 
0485-383207, of ivndemaasvallei_educatie@outlook.com De lezing is gratis, 
consumpties zijn voor eigen rekening.  

 

 
Popelier is coördinator Brabant van het Wolvenmeldpunt en is actief betrok-
ken bij het monitoren van wolven.  
  
De lezing vindt plaats in het MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6, 5835 AT Beugen 
en begint om 20.00 uur. Als je komt, dan graag aanmelden bij A. Aben, tel. 
0485-383207, of ivndemaasvallei_educatie@outlook.com De lezing is gratis, 
consumpties zijn voor eigen rekening.  
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Feest!  
 

Vorig schooljaar bestond Kids Okay 15 jaar, dit voorjaar bestaat Onze 
Bouwsteen 25 jaar, ons gebouw heeft vorig schooljaar een prachtige 
make-over gekregen, evenals ons schoolplein. Genoeg redenen voor 
een feestdag, die we natuurlijk willen vieren samen met onze (oud-
)leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s), het dorp en alle mensen die het 
mede mogelijk hebben gemaakt dat we mogen werken in dit mooie 
gebouw en spelen op ons prachtige schoolplein. 
 
Op vrijdag 26 mei vieren we feest! 
 

Op een later moment zal hierover qua invulling meer bekend worden, 
maar we willen deze datum alvast delen. 
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Gemeentelijke onderscheidingen 

De inzet van vrijwilligers is erg belangrijk voor een bloeiend verenigingsleven, 

bruisende evenementen en zorgzame kernen. De gemeente vindt het belang-

rijk om inwoners die zich inzetten voor de samenleving te waarderen. In haar 

vergadering van 8 december heeft de gemeenteraad ingestemd met het 

voorstel voor drie varianten van de gemeentelijke onderscheiding: de Ere-

burger van Land van Cuijk, de Land van Cuijk penning en de stads- of dorps-

penning.  

De nieuwe onderscheidingen vervangen de onderscheidingen die we kenden 

in de voormalige gemeenten. Het verschil tussen de drie categorieën zit hem 

in de bijdrage die de ontvanger levert voor zijn/haar dorp, stad, vereniging, 

etc. en wat de impact en de uitstraling hiervan is op de kern of de gemeente 

in zijn geheel. Deze verschillende categorieën maken het mogelijk om bijdra-

ges van verschillende omvang te waarderen. Onderscheiding aanvragen  

Nu het nieuwe stelsel officieel is vastgesteld, kunnen kandidaten worden 

voorgedragen. Meer informatie over de procedure vindt u op de website van 

de gemeente en zoek op ‘onderscheidingen’. Of neem contact op met een 

van de medewerkers van het cluster kabinet via 0485-854000 of via de mail 

kabinet@landvancuijk.nl . 

  

dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Welkom in Beugen 

Zijn er bij u in de buurt nieuwe mensen komen wonen? Mensen die nog niet 

bekend zijn in Beugen? Geef ze een warm welkom! Het is als nieuwe bewo-

ner niet altijd even gemakkelijk om nieuwe mensen te leren kennen en je 

thuis te gaan voelen. Als Dorpsraad vinden we dat iedereen een warm wel-

kom verdiend.  

Als u weet dat ergens nieuwe bewoners komen, dan kunt u dat melden bij de 

Dorpsraad. Stuur dan een mail naar dorps-

raad@beugen.info. Wij zorgen dan dat iemand aan de 

deur komt met een échte Beugense “goodie bag”. 

Bovendien kunnen we dan eventueel een bord in de 

tuin plaatsen, zodat mensen misschien sneller een 

praatje komen maken.   

Buurtsubsidie 

Een goede leefbaarheid is van levensbelang voor iedereen. We hebben in 

Beugen gelukkig best veel verenigingen en worden veel activiteiten georgani-

seerd door al onze vrijwilligers! Dat moeten we koesteren en versterken waar 

mogelijk. Voor veel activiteiten en projecten is het mogelijk om subsidie te 

krijgen. Daar kom je sneller voor in aanmerking dan je denkt. Dat kan voor 

grotere projecten, maar bijvoorbeeld ook al voor een picknicktafel in de 

buurt of een straatfeest. Voorwaarden zijn doorgaans dat er een algemeen 

belang is op gebied van cultuur, natuur of sociale versterking, dat er een ei-

gen bijdrage is en dat het door vrijwilligers wordt georganiseerd. Nieuwsgie-

rig? Kijk bijvoorbeeld eens op de website van het Oranjefonds of bij het Post-

codeloterij Buurtfonds.   
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Koersbal een leuke sport 
 

Koersbal is een balsport die een beetje op jeu 
de boules lijkt, maar dit wordt binnen ge-
speeld op een mat. Er spelen twee personen 
tegen elkaar. De ene speler met vier zwarte 
ballen, de andere met vier bruine ballen. 
Koersballen zijn wat meer ovaal/afgeplat. Omdat het zwaartepunt niet 
in het midden zit, rollen de ballen niet in een rechte baan, maar in een 
boog. Het is de kunst om de bal de goede koers te laten houden. Er is 
geen kracht voor nodig, zodat iedereen gelijke kansen heeft. De paren 
die aan het spelen zijn staan bij de mat. De overige paren zitten eromheen 
om zo het spel goed te kunnen volgen. 
 
Het begin 
Het paar dat begint, speelt met zwart en gooit als eerste de jack (gele 

balletje). Als de jack tot stilstand is 
gekomen, wordt deze in het midden 
op de mat gelegd ter hoogte van de 
plaats waar hij tot stilstand kwam.  
 
De puntentelling: De koersbal die het 
dichtst bij de jack ligt krijgt een  punt.  

Bent je geïnteresseerd geraakt en wil je gezellig en sportief bezig zijn? 
Dan is dit een mooie sport voor je. Kom een keer kijken en meespelen 
om te proberen, de koffie staat klaar!  

We spelen elke woensdag van 
14.00 – 16.30 uur in ons MFC Het 
Kruispunt 
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Waarom is Nordic Walking goed voor je? 

Voor veel mensen staat Nordic Walking nog 
steeds een beetje uitsloverig. Je hebt immers al 
tientallen jaren zonder stokken gelopen, en 
waarom zou je dan opeens die stokken nodig 
hebben? En toch, als je je een beetje verdiept in 
de techniek en de voordelen, dan is het zo gek nog niet.  

Je verbrandt 30% meer kilocalorieën en je gebruikt veel meer spieren 
Dat betekent dat je een betere conditie opbouwt. Ook Je knieën wor-
den minder belast. 

Wil je beginnen met Nordic Walking? 

Als je de Nordic Walkers ziet lopen, ziet het er nogal makkelijk uit. En 
ondanks dat je werkt aan je conditie, vinden de Nordic Walkers zelf het 
niet zwaar. Toch zou je je goed moeten laten voorlichten over techniek 
en stokken.  

Wij als KBO hebben het initiatief genomen om in Beugen een Nordic 
Walking training te geven. Iedereen boven de 50 jaar kan en mag 
meedoen. Bij voldoende animo starten we. Waarschijnlijk geven we de 
lessen op vrijdagmorgen. We geven een aantal lessen en daarna kun je 
zelf op pad, als kbo-groepje met koffie na de wandeling, of als individu.  

Bij de eerste les worden de trainingsstokken aan-
gemeten. Verder hebt je niets nodig. Later kun je 
zelf stokken aanschaffen. 

Wij hopen dat er vele aanmeldingen komen, vol is vol. We starten deze 
lente, hierover krijgt u t.z.t. bericht. Mogelijk wordt in ons MFC eerst 
een informatie uurtje gehouden. Max 10 deelnemers. 

Aanmelden: kbobeugen2019@gmail.com 
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Het nieuwe jaar is alweer bijna een maand oud. Eindelijk dwarrelde 

het “witte goud” in midden Europa op de bergen neer. Vele 

Nederlanders haalden opgelucht adem, sjeesden naar de bergen , 

klikte de ski’s onder en lieten zich onderdompelen in de aprés ski 

tenten. Hoeveel winters zullen de ski fanaten deze sport daar nog 

kunnen beoefenen?? Zal in de toekomst Scandinavië het ski walhalla 

worden?? De opwarming van de aarde zal ons het antwoord geven. 

Op de streekpagina van de Gelderlander zag ik 3 zonen Jenniskens 

pronken. Prachtige foto met de zonen Jeroen, Dennis en Thomas die 1 

januari het stokje van het familiebedrijf hebben overgenomen. Met 3 

zulke kanjers is de toekomst voor het bedrijf gewaarborgd dunkt me. 

Twee andere ondernemers zijn per 1 januari met hun bedrijf gestopt. 

Zij gaan aan de andere kant van de oceaan hun geluk beproeven. Met 

dezelfde inzet, energie en creativiteit die ze hier in Beugen ten toon 

spreidde gaat dat daar ook zeker lukken. 

Verder heb ik met diverse Beugenaren gesproken die de uitdaging van 

“Dry Januari” zijn aangegaan. Veel respect voor hun voornemen alleen 

al. Een enkeling viel al na een paar dagen door de mand. Echter met de 

nodige discipline en mentaliteit zullen de meesten van hen de alcohol 

vrije beproeving doorstaan. De echte volhouders kunnen er hopelijk 

nog een vervolg aan geven ondanks dat er de komende tijd nogal wat 

festiviteiten zoals carnaval op het programma staan. Voor 

carnavalsvereniging de Verkuskoppen nadert zo langzaam aan het 

hoogtepunt. Na de drukbezochte prinsenreceptie zal ook bij prins 

Aaron de spanning ten top stijgen.  

 

  NIEUWE VOORNEMENS 
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Zal 2023 ook positief appelleren op onze wereldleiders? Niemand die 

het weet. Vooralsnog nemen de brandhaarden wereldwijd alleen maar 

toe. De wapenindustrie draait overuren. Het westen levert zware 

wapens aan de Oekraïne. Het oosten levert er drones. Dit alles om de 

militaire balans op het slagveld in evenwicht te houden. De balans 

hangt echter aan een zijden draadje. Het gezonde verstand zal ervoor 

moeten zorgen dat het draadje niet zal knappen. 

Groet Floris  
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Word supporter van de Knakworstrennen! 

 

 

 

 

 

 

Ook ieder jaar moeite om afscheid te nemen van het Bugges veld? Dan 

hebben de Jongens van de Knakworst nu de oplossing voor jou: word 

supporter van de Knakworstrennen!  

 
Voor de Knakworstrennen is een financieel steuntje in de rug altijd 

welkom. Daarom zetten wij deze actie op touw! Met dit initiatief hopen 

we de aankomende jaren een spraakmakend programma te blijven 

maken voor alle Beugenaren, van jong tot oud. 

 

Het zijn de kleine dingen die het doen. Doe jij een bijdrage van 11 euro, 

dan noteren wij jou als trots supporter! Dankbaarheid uiten wij terug in 

de vorm van een bijzonder en uniek item: een zèkske gevuld met zand 

van het Bugges veld! Zo draag je altijd een stukje Knakworstrennen met 

je mee . Vind jij in jouw zèkske een gouden Bugges pèrd? Dan win jij 

de geweldige, terug-van-weg-geweest, retro knakworstmuts! 

 
Wil jij een trots supporter van de Knakworstrennen zijn?  

Meld je dan aan als supporter via de website                                              

of scan deze QR-code: 

www.knakworstrennen.nl/supporter 

Hartelijke groet…en tot carnavalszondag 10:31 uur ! 

De Jongens van de Knakworst 
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UITSLAGEN 21 JANUARI 

ZSV JO12-1    VIOS’38/Toxandria JO12-1JM  2 - 1 

SSS’18 MO17-1    Toxandria/VIOS’38 MO17-1  4 - 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 28 JANUARI  vertrek/aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO7-3JM    Vianen V. HBV JO7-1 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen      

Constantia JO7-1JM    VIOS’38 JO7-1JM 08.45 uur 09.30 uur 
In Sambeek     rijden: Dean 

Achates JO8-1JM    VIOS’38 JO8-1JM 08.15 uur 09.00 uur 
In Ottersum    rijden: leiders 

VIOS’38 JO10-1JM    Berchem Sport JO10-6 09.00 uur 09.30 uur 
In Beugen  

VCA JO11-1    VIOS’38 JO11-1JM 09.30 uur 10.30 uur 
In St. Agatha     rijden: Nick, Bradley en Lars 

NWC JO12-1    VIOS’38/Toxandria JO12-1 08.30 uur 10.00 uur 
In Asten    rijden: Siem 

Toxandria/VIOS’38  JO13-1JM Merselo JO13-1 10.30 uur 11.30 uur 
In Rijkevoort     rijden: per fiets (aanvang kan vervroegd worden) 

DSV JO15-2JM    VIOS’38/Toxandria JO15-2 uitgesteld 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  SJO Maasduinen JO15-2 12.15 uur 13.00 uur 
In Beugen     

Toxandria/VIOS’38 MO17-1  Constantia MO17-1 11.45 uur 13.00 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 

Toxandria/VIOS’38 JO17-2  SSS’18/Holthees JO17-2 14.00 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1  Emplina JO17-1 11.45 uur 13.00 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 

Volharding/Sambeek JO19-2  VIOS’38/Toxandria JO19-1 13.45 uur 15.00 uur 
In Sambeek    rijden: per fiets 
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PROGRAMMA ZATERDAG 4 FEBRUARI vertrek/aanwezig aanvang 

Hapse B./De Zwaluw JO7-3  VIOS’38 JO7-3JM 10.15 uur 11.00 uur 
In Haps    rijden: in overleg 

VIOS’38 JO7-1JM    DSV JO7-1JM 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen      

VIOS’38 JO8-1JM    SJO Maasduinen JO8-1JM 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen 

Venhorst JO10-1    VIOS’38 JO10-1JM 08.00 uur 09.00 uur 
In Venhorst    rijden: Lukas en Rick 

VIOS’38 JO11-1JM    Achates JO11-1JM 09.00 uur 10.00 uur 
In Beugen      

VIOS’38/ToxandriaJO12-1JM  Boekel Sport JO12-1 10.45 uur 11.30 uur 
In Beugen     

Venlossche Boys JO13-2JM  Toxandria/VIOS’38  JO13-1 12.30 uur 14.00 uur 
Sportpark Alde Wielerbaan In Venlo rijden: Martijn 

VIOS’38/Toxandria JO15-2JM   Olympia’18 JO15-3 13.45 uur 14.30 uur 
In Beugen      

DSV JO15-1JM    VIOS’38/Toxandria JO15-1 12.00 uur 13.00 uur 
In St. Anthonis    rijden: Luuk en Ole 

ST MDOC MO17-1    Toxandria/VIOS’38 MO17-1 12.30 uur 14.00 uur 
Sportpark De Hondskamp In Arcen rijden: Amara en Lotte V. 

Vitesse’08 JO17-2JM    Toxandria/VIOS’38 JO17-2 10.00 uur 11.00 uur 
In Gennep    rijden: Harmen en Toon 

DAW Schaijk JO17-1    Toxandria/VIOS’38 JO17-1 13.15 uur 14.45 uur 
Sportpark Den Heuvel In Schaijk  rijden: Auke, Lukas, Melvin en Jesse 

VIOS’38/Toxandria JO19-1  DSV JO19-1 14.00 uur 15.00 uur 
In Beugen      

VIOS’38 SENIOREN 
Programma donderdag 26 januari 
VCA 4 - VIOS’38 3 aanvang 20.00 uur  
 
Programma zondag 29 januari 
Hapse Boys 4 - VIOS’38 3 aanvang 12.00 uur 
Vitesse’08 5 - VIOS’38 2  aanvang 11.30 uur 
DEV-Arcen 1 - VIOS’38 1  aanvang 14.30 uur 
 
Programma zondag 5 februari 
DSV 8 - VIOS’38 3 aanvang 12.00 uur 
DSV 5 - VIOS’38 2 aanvang 10.00 uur 
Stormvogels’28 1 - VIOS’38 1  aanvang 14.30 uur 
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