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Di. 01-11-22 
Do 03-11-22 Kienen KBO 
Ma 07-11-22 Openbare Vergadering Dorpsraad Beugen 
  Aanvang 19.30 uur 
  MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 Beugen Dorpsraad Beugen 
Di 08-11-22 Voorbereiding voor de reanimatie training EHBO 
Vr 11-11-22 Jan Centen Bokaal Gilde 
Za 12-11-22 Prinsenbal, Jeugdprinsenbal (I like it fout] De Verkeskop 
Wo 16-11-22 Samen koken/eten KBO 
Zo 20-11-22 Intocht St. Nicolaas Nicolaascomité 
Za 26-11-22 Groepfoto’s maken De Verkeskop 
Di 29-11-22 Sinterklaasavond KVB 
Do 01-12-22 Kienen KBO 
Vr 16-12-22 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 
Wo 04-01-23 Jaarvergadering Gilde 
Za 14-01-23 Teerdag Gilde 
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 (08.30u) 
   Bezoek Haartse Hoeve (14.00u) 
   Bezoek KBO-middag (15.30u) 
   Biggenbal (18.30u) 
Vr 17-02-23 Sleuteloverdracht De Verkeskop 
Za 18-02-23 H. Mis (17.15u) De Verkeskop 
  Hengste- en Merriebal Knakworst 
Zo 19-02-23 Knakworstrennen (10.31u) Knakworst 
Ma 20-02-23 Optocht De Verkeskop 
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Di 21-02-23 Jeugdmiddag (13.30u) De Verkeskop 
Di 23-03-23 Bowlen KVB 
Vr 24-02-23 Herringschelllen (21.00u) De Verkeskop 
Di 07-03-23 Jaarvergadering KVB 
Di 14-03-23 Warmte en koude letsels EHBO 
Vr 27-03-23 Evaluatievergadering (20.00u) De Verkeskop 
Di 11-04-23 Ernstige verwondingen EHBO 
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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Zaterdag 5 november 19.00 uur H. Mis 

In deze viering zullen wij ook stilstaan bij  de viering van 

Allerheiligen. 

(32e Zondag door het jaar) 

Mieneke Jans-Schaminee; fam. Janssen-v. Duijnhoven en overl. 
kinderen; overl. fam. v. Benthum-Ebbers; Elly en Louis Knapen-v. 
Benthum; Helm Miggiels, Coba de Haas en overl. kinderen; fam. 
Essers-Voet 
Koor: Cantamus Rijkevoort 
Acoliet: G. Verberk 

 
Zondag 6 november 15.00 uur gedachtenisviering i.v.m. Allerzielen 

 
Zaterdag 12 november 19.00 uur H. Mis 

(33e Zondag door het jaar) 
Jan Gerrits 
Koor: Samenzang 
Acoliet: G. Hendriks 

 
Zaterdag 19 november 19.00 uur H. Mis 

(34e Zondag door het jaar) 
 
Koor: Maaslandsglorie 
Acoliet: W. Schaminee 
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Alle verenigingen in Beugen/ penning-

meesters.  

Enkele verenigingen in Beugen hebben hun Infobij-

drage over 2022 nog niet overgemaakt. We vragen 

daarom deze penningmeesters om dit alsnog te 

doen met vermelding van de verenigingsnaam en 

het jaar (2022). Het banknummer van Info is NL93 RABO 0107190753. 

Stichting Dorpsblad Info Beugen, 

Mededeling: 

Op zondag 6 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 2021 in onze kerk 
afscheid hebben genomen en / of begraven zijn op het kerkhof alhier. 

De viering op zondag 6 november a.s. begint om 15.00 uur in onze 
kerk.  

Aan het einde van de viering in de kerk zal in stille tocht, onder 
begeleiding van enkele gildebroeders, naar het kerkhof worden 
gegaan, waar de viering zal worden afgesloten. 

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van deze viering. 



 

7 

 

Zonnebloem Muziek bingomiddag 21 oktober 
 
We begonnen met koffie/thee en cake, waarna we gezel-
lig hebben zitten praten. 
Daarna was het tijd voor een glaasje fris/bier/wijn of ad-
vocaatje. 
En toen, onder begeleiding van Jan Arts uit Haps, begon-
nen wij met de muziekbingo. 
Hierbij waren veel bekende liedjes, en werd er veel meegezongen door 
iedereen. Er waren leuke prijsjes te winnen. 
Na afloop was er nog een loterij van de mooie bloemstukjes die op 
tafel stonden, gemaakt door Jeanne. 
We eindigden met koffie/thee en een worstenbroodje, waarna ieder-
een, na deze mooie en gezellige middag, voldaan naar huis ging. 
 
Gast en vrijwilliger Hanna en Loes. 
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Kavelverkoop Beugen  
Plan Lange Heggen West 

 
Plan Lange Heggen West: het gaat gebeuren!  
Toen we in 2013 voor het eerst spraken met de gemeente over dit 
project, hadden we de hoop dit binnen een paar jaar te kunnen 
realiseren. Aankoop en planvorming hebben echter wat langer 
geduurd, maar nu gaat het toch echt gebeuren: 12 kavels zijn te koop.   
 

 
  

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Project Lange Heggen West: hoe ziet het er uit?  
Het totale plan bestaat uit 27 woningen, die verdeeld kunnen worden 
in 3 groepen: 

1. Acht projectmatige woningen die door een particulier initiatief 
verkocht worden. Daar is op dit moment nog geen nieuws over.  

2. Zeven huurwoningen die door een woningcorporatie worden 
gebouwd. Ook daar is op dit moment nog geen nieuws over.  

3. 12 kavels die door de gemeente verkocht worden, zodat de 
koper daarop een woning kan bouwen. Het betreft 6 kavels 
voor vrijstaande woningen en 6 kavels voor halfvrijstaande 
woningen. Deze kavels worden binnenkort verkocht. Hiervoor 
kan men zich inschrijven.  

 
Schrijf je NU in voor één van de 12 kavels  
Alle informatie is te vinden op de website www.landvancuijkwoont.nl. 
Inschrijven als geïnteresseerde kan NU en dat kan tot 10 november. Je 
schrijft je in voor het plan, niet voor één specifiek kavel. Grondprijzen 
en overige spelregels zijn te vinden op bovengenoemde website. Daar 
vind je ook de inrichtingsplannen, en de verkoopprocedure.  
 
Wanneer start de bouw dan?  
Omdat het gebied nog bouwrijp gemaakt moet worden (planning 
begin 2023) kan pas gestart worden met het bouwen van woningen, 
zodra die procedure is afgerond. 
 
Vragen?  
De verkoop en toewijzing van de kavels vindt plaats door de gemeente 
Land van Cuijk. Met vragen hierover kunt u het beste bij hen terecht. 
Wilt u ergens ondersteuning van de dorpsraad? Neem gerust contact 
met ons op via mail wonen@beugen.info.  
 
Dorpsraad Beugen 
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KL 

    

 

Tegenwoordig zie je steeds meer inventieve acties ontstaan om 

aandacht op een maatschappelijk probleem te vestigen. Zichzelf 

vastplakken op een tafel bij een praatprogramma. Banden van SUV’s 

leeg laten. Zich vastketenen op een autobaan om zodoende het 

verkeer te ontregelen. Beroemde schilderijen van Hollandse meesters 

met verf overgieten. Inderdaad, de media schenken veel aandacht aan 

zulk soort idioterie. Vraag is echter, behaal je hier je doelstelling mee ? 

Keren de mensen zich tegen je acties of lopen ze in een polonaise 

achter je aan? Zo schijnt communicatie anno 2022 in elkaar te 

(moeten) steken. Waarschijnlijk zullen zulke acties uiteindelijk niet 

gewaardeerd worden. Wil je de publieke opinie meekrijgen zul je met 

je vingers van andermans spullen af moeten blijven. In ons 

gemoedelijke Beugen zie je hier en daar een Nederlandse vlag 

onderste boven hangen en soms kom je een fietser tegen met een 

rode zakdoek aan het stuur. Zulke uitingen zijn dan wel vreedzaam 

maar willen ze effect scoren dan zal er massaler gehoor aan gegeven 

moeten worden. Cultureel erfgoed besmeuren is een laffe daad. Van 

een eeuwenoud tafereel krijg je geen tegenspraak of een  klap terug. 

Hopelijk verzinnen klimaatactivisten  genuanceerdere acties die de 

bevolking wel aanspreken en waar men wel massaal achter gaat staan. 

Bewustwording omtrent ons klimaat is hard nodig. Het verdient 

urgentie, zelfs voorrang boven andere problemen. Deze week de 

hoogste oktober temperaturen sinds de weermeting. Zomer in 

Frankrijk. Op Oostenrijkse bergen boven de 3000 meter regent het 

terwijl er al een dik pak sneeuw had moeten liggen. Vaak hoor je 

zeggen: “Wij als klein landje kunnen de problemen rond het klimaat 

 

  KLIMAATACTIVISTEN 
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niet oplossen”. Klopt! Juist daarom is een wereldwijde bewustwording 

en handeling ook uiterst noodzakelijk. In een ver verleden 

protesteerden duizenden Nederlanders en Duitsers tegen de bouw van 

de snelle kweekreactor in Kalkar. Door deze massale vorm van protest 

is deze atoomreactor nooit opgestart. Uiteindelijk  is er een pretpark 

van gemaakt. Daarentegen staan er in België en Frankrijk tientallen 

kerncentrales. Wereldwijd zijn de kerncentrales niet te tellen. Als we 

hieruit lering willen trekken is het raadzaam de oorzaken van de 

klimaatverandering wereldwijd aan te pakken.  Zo niet, dan is een 

enkel landelijk protest, hoezeer ook goed bedoeld, tot mislukken 

gedoemd. Dan kunnen we geen van allen meer een pretpark 

bezoeken!! 
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Jaarbijdrage De Info 2022 
 

Vanaf 1 november vragen wij weer een jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de 
Info. 
 

Er zijn drie manieren waarop u uw bijdrage aan ons kunt geven.  
1. Bij deze Info zit een envelop. Hierin kunt u uw bijdrage stoppen en de 

envelop dicht plakken. Schrijf desgewenst uw naam/adres als 
afzender op de envelop. De envelop kunt u bij MFC Het Kruispunt 
buiten in de brievenbus doen. Ook kunt u de envelop bij MFC Het 
Kruispunt binnen in de daarvoor bestemde bus stoppen. Vraag 
hiernaar bij de aanwezige beheerder of vrijwilliger.  

2. U kunt uw bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer  
NL93 RABO 0107 1907 53 t.n.v. Stichting Dorpsblad Info Beugen. 
Betaalkenmerk: Jaarbijdrage 2022 De Info 

3. U kunt met uw smartphone de onderstaande QR-code scannen 
waarna u via de eigen bank app op de telefoon de betaling doet. Het 
bedrag kunt u desgewenst aanpassen. 

 

Graag willen wij alvast iedereen heel hartelijk danken voor een jaarbijdrage 
aan ons Dorpsblad.  
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  LA CINQUIÈME PATTE 
Op vrijdag 4 november organiseert wijnclub La Cinquième Patte, de 
regionale afdeling van het Nederlands Genootschap van Wijnvrienden, 
weer een open wijnproevrij in het MFC ’t Kruispunt te Beugen. 
Deze proeverij is toegankelijk voor een ieder die in wijnen is geïnteres-
seerd, dus ook voor niet-leden van het wijngenootschap. 
Er worden wijnen geproefd van RICI wijnimport uit Hellevoetsluis. Zij 
zijn gepassioneerde wijnliefhebbers die wijnen importeren uit o.a. 
Spanje en Italië, maar ook uit Frankrijk, Portugal en andere windstre-
ken.  
In deze proeverij laten zij ons kennismaken met de door hun persoon-
lijk uitgezochte en geïmporteerde wijnen uit voornamelijk Spanje en 
Italië. Uit hun assortiment is een bijzondere wijnlijst voor ons samen-
gesteld.  
De kosten voor deze avond, inclusief een afsluitend kaasplateau, zijn 
20 euro per persoon. 
U dient zich wel tevoren hiervoor aan te melden bij het secretariaat: 
la5epatte@gmail.com 
Nader informatie over deze proeverij, of het Wijngenootschap, kunt u 
krijgen bij Marcel Volleberg,  
tel 0651832582. 
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Dineren bij Onder de Panne 
 
Op dinsdag 29 november gaan wij dineren bij 
Onder de Panne. 
De aanvang van het diner is om 17.30 uur. 
Wie wil deelnemen kan zich aanmelden bij Henriette of Leny. 
Graag aanmelden voor 14 november aanstaande. 
 
Van harte welkom,  
Bestuur AVB 
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Bewaarboekje 
 

In een van de resterende maanden van dit jaar komen wij, als bestuur 

van Seniorenvereniging  KBO Beugen, bij u langs om u persoonlijk ons 

“Bewaarboekje” aan te bieden.  

Hierin staan onder andere de activiteiten vermeld die wij als senioren-

vereniging voor onze leden organiseren. Natuurlijk mag u van ons ook 

een toelichting verwachten en willen wij graag uw vragen beantwoor-

den. 

Uiteraard bieden wij u ook een inschrijfformulier aan om lid te worden 

van Seniorenvereniging KBO Beugen. 

Besluit u om dit jaar nog lid te worden dan bent u voor de resterende 

maanden van 2022 contributievrij. 

Wij hopen hiermee alle 50 plussers in Beugen te bereiken.  Hebben wij 

u gemist of heeft u ons gemist en wilt u meer informatie dan mag u 

altijd contact met ons opnemen via kbobeugen2019@gmail.com 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Hobby- en handwerkbeurs 

Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen tot het slagen van 

onze hobby- en handwerkbeurs; de organisatie, de opbouwers en de 

opruimers, de standhouders, de vrijwilligers, de mensen van MFC het 

Kruispunt en last bus not least alle bezoekers. 

Wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten. 
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Uitslag loterij 
 
Bij de trekking van onze loterij zijn de prijzen gevallen op de volgende 
lotnummers: 
1eprijs 494 
2eprijs 1201 
3eprijs 354 
4eprijs 555 
5eprijs 28 
6eprijs 665 
7eprijs 854 
8eprijs 642 
9eprijs 840 
10eprijs 759 
11eprijs 841 
12eprijs 968 
13eprijs 1076 
14eprijs 742 
 
Heeft u een winnend lot dan mag u de prijs ophalen bij onze 
pennningmeester  Ronald Jaegers, Moerkamp 43. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Nacht van de Nacht  
  
Altijd eens willen weten wat er in het donker op De Vilt te beleven is? 
Dat kan op zaterdag 5 november onder begeleiding van een gids van 
IVN De Maasvallei. Als het donker is, staan de zintuigen reuk, gehoor, 
gevoel en zicht op scherp. Je gaat beter luisteren, je hoort wat ritselen, 
is het een das misschien, of iets anders? Spannend.    
  
We nemen de tijd om de nachtelijke geluiden in ons op te nemen. De 
Vilt is een rustplek voor grote groepen ganzen. Welke dieren komen er 
nog meer voor en misschien wel tevoorschijn en hoe vinden zij hun 
weg in het donker?   
Het is bijna volle maan, hopelijk is het een heldere avond zodat de dan 
aanwezige sterren en planeten te zien zijn. Halverwege de wandeling 
staan telescopen opgesteld om naar de sterren en de maan te kijken. 
Bij het kampvuur wordt tegen een vergoeding van € 2.50 een kop erw-
tensoep aangeboden. De route is 4,5 km, gaat over onverharde paden 
en duurt 2-2½ uur. Tip: kleed je warm en draag goede wandelschoe-
nen. Neem je verrekijker mee, maar geen zaklamp. De gids heeft een 
zaklamp, maar die zal er zo weinig mogelijk gebruik van maken zodat je 
echte duisternis beleeft. Start om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats 
aan de Moerbaan in Beugen.  
Aanmelden is verplicht: uitsluitend via de mail bij marjosi-
mons11@gmail.com. Na aanmelding krijg je  een bevestiging, of het 
bericht dat deelname niet mogelijk is omdat het maximale aantal deel-
nemers is bereikt.  
 

’t Is maar een berk    
  
Maar liefst zo’n 80 berkensoorten komen er in de gematigde en koude 
streken op het noordelijk halfrond voor. In onze contreien betreft het 
vooral de ruwe en de zachte berk. Wat zijn de verschillen tussen deze 
soorten? De berk trekt niet alleen allerlei vogelsoorten, maar ook tal 
van insecten, waaronder galvormers en mineerders. Ze gebruiken de 
boom als voedselbron.  
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Verder kijken we naar paddenstoelen, mossen en korstmossen die aan 
de berk gelieerd zijn. Maar ook de mens laat zich in deze niet onbe-
tuigd. Door de eeuwen heen wist hij een dankbaar gebruik van de 
boom te maken. Hij schreef teksten op zijn bast, maakte van de takken 
heksenbezems en van het berkensap haarwater en berkenwijn.  
De lezing wordt gegeven door Gerard Compiet. Hij heeft meerdere 
lezingen en cursussen voor onze vereniging - IVN De Maasvallei - ver-
zorgd, daarnaast is hij een veelzijdig natuurfotograaf.   
  
Heb je belangstelling voor deze lezing op donderdag 10 november? 
Meld je aan vóór 8 november bij A. Aben, tel. 0485-383207, of via 
ivndemaasvallei_educatie@outlook.com. De toegang is gratis, kof-
fie/thee zijn voor eigen rekening. De avond begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 in Beugen.      
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Walking Football KBO Vierlingsbeek op bezoek in Beugen. 

De dames en heren van wandelvoetbal KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
brachten vorige week dinsdag een bezoek aan Walking Football Beu-
gen. Nadat wij voor Corona reeds op bezoek waren geweest in Vier-
lingsbeek om onze partijtjes Walking Football te spelen en de krachten 
te meten was het nu eindelijk zo ver dat de returns gespeeld konden 
worden in Beugen. Corona was er natuurlijk de oorzaak van dat het zo 
lang heeft geduurd. 
Vierlingsbeek werd met open armen ontvangen op sportpark de Sla-
tert van VIOS’38. Na deze ontvangst met koffie en thee met gebak 
werd de voetbalkleding aangetrokken. Op deze mooie zonnige morgen 
werd gestart met een gezamenlijke warming-up onder leiding van onze 
onvervangbare fysiotrainer Fred. Hierna werden de teams samenge-
steld en kon het feest beginnen. 
In een prima sfeer werd er door de diverse teams op twee velden ge-
speeld met wisselend succes. Fysiek contact is niet toegestaan en ren-
nen is verboden, wat voor sommige spelers soms moeilijk was.  
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Ook bij Walking Football geldt meedoen is belangrijker dan winnen en 
werd het dus een heerlijke wandelvoetbal morgen. 
Na afloop werd er gezellig nagepraat in de kantine van VIOS’38 onder 
het genot van koffie en thee en een door onze keukenprins Bert sa-
mengestelde heerlijke lunch. Al met al een bijzonder geslaagde Wal-
king Football morgen waar we allemaal zeer van hebben genoten. Wij 
kijken nu al uit naar volgend  
voorjaar om op uitnodiging weer in Vierlingsbeek te komen spelen. 
Hebt u ook interesse in Walking Football dan kunt u elke dinsdagmor-
gen (zomertijd) of dinsdagmiddag (wintertijd) vrijblijvend komen kijken 
of nog beter meedoen. Wij oefenen en spelen op sportpark de Slatert. 
Ook kunt u voor informatie contact opnemen met Herman van Melis 
0613715936 of Frans van der Zande 0628254392 
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UITSLAG DONDERDAG 20 OKTOBER 

Maasduinen JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-1 1 - 4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA ZATERDAG 5 NOVEMBER  vertrek/aanwezig aanvang 

De Zwaluw/Hapse B. JO7-5  VIOS’38 JO7-1 08.45 uur 09.30 uur 
In Oeffelt    rijden: Mats 

VIOS’38 JO8-1    DSV JO8-2 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen 

VCA JO10-1JM    VIOS’38 JO10-1 08.45 uur 09.30 uur 
In St. Agatha    rijden: Duuk en Tren 

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

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

SJO Maasduinen JO13-1   VIOS’38/Toxandria  JO13-1 09.30 uur 10.30 uur 
In Afferden    rijden: Lucas 

EGS’20 JO15-4    Toxandria/VIOS’38 JO15-2 12.45 uur 14.00 uur 
In Escharen    rijden: Lars en Tommy 

ST Milsbeek/Astrantia JO15-1 Toxandria/VIOS’38 JO15-1 10.00 uur 11.00 uur 
In Milsbeek    rijden: Nathan en Sem  

SJO Vianen V. HBV MO17-1  VIOS’38/Toxandria MO17-1 11.45 uur 13.00 uur 
In Vianen    rijden: Kim en Michelle vd H. 

ST Constantia/Menos JO17-2  VIOS’38/Toxandria JO17-2 14.00 uur 15.00 uur 
In Wanroy    rijden: Stef en Milan  

Erp JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-1 13.00 uur 14.30 uur 
In Erp    rijden: Randy, Stije, Lukas en Jesse 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  SJO Maasduinen JO19-1 13.30 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROGRAMMA ZATERDAG 12 NOVEMBER  vertrek/aanwezig aanvang 

SIOL JO7-2    VIOS’38 JO7-1 07.45 uur 08.30 uur 
In Cuijk    rijden: Gus 

VIOS’38 JO8-1    Merselo JO8-1 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen 

Boekel Sport JO10-4JM   VIOS’38 JO10-1 09.15 uur 10.15 uur 
In Boekel    rijden: Lukas en Gijs 

Volharding JO11-1    VIOS’38 JO11-1 09.00 uur 10.00 uur 
In Vierlingsbeek    rijden: Daan, Raf en Lars 

Margriet JO12-1    Toxandria/VIOS’38 JO12-1 09.00 uur 10.30 uur 
In Oss sportpark Amstelhoef  rijden: Catoo 

JVC Cuijk JO13-2    VIOS’38/Toxandria  JO13-1 09.30 uur 10.30 uur 
In Cuijk    rijden: Sam 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  Excellent/SVS/W.B. JO15-2 13.30 uur 14.30 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 

Vitesse’08 JO15-4    Toxandria/VIOS’38 JO15-1 11.00 uur 12.00 uur 
In Gennep    rijden: Ole en Luuk  

Constantia MO17-1    VIOS’38/Toxandria MO17-1 13.45 uur 15.00 uur 
In Wanroy    rijden: Lotte, Pascalle en Lotte 

SJO Maasduinen JO17-2   VIOS’38/Toxandria JO17-2 12.30 uur 13.30 uur 
In Afferden    rijden: Harmen en Toon  

Olympia’18 JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-1 13.30 uur 14.45 uur 
In Boxmeer    rijden: per fiets 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  Blerick  JO19-1 13.30 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 
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