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Di. 08-02-22 
Ma 14-02-22 Wandelen\koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 15-02-22 Excursie naar van Welie Stevensbeek 19.00 uur ‘KVB’ 
Wo 16-02-22 Samen koken\samen eten ‘KBO’ 
Ma 28-02-22 Wandelen\koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 01-03-22 Jaarvergadering 20.00 uur ‘KVB’ 
Do 03-03-22 Kienen ‘KBO’ 
Ma 14-03-22 Wandelen/koffie-uurtje ‘KBO’ 
Di 15-03-22 Sjoelen 20.00 uur ‘KVB’ 
Wo 16-03-22 Samen koken/samen eten ‘KBO’ 
Vr 18-03-22 Pannenkoekendag ‘Dorpsraad’ 
Vr 25-03-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Vr 25-03-22 Algemene ledenvergadering ‘KBO’ 
Ma 28-03-22 Wandelen/koffie-uurtje ‘KBO’ 
Do 31-03-22 Bowlen 19.30 uur ‘KVB’ 
?? ??-03-22 Carola van Benthum ‘AVB’   
Za 02-04-22 Pepe’s PubQuiz, MFC Het Kruispunt ‘Pepe’s PubQuiz’ 
Ma 04-04-22 Aandelen/koffie-uurtje ‘KBO’ 
Do 07-04-22 Kienen ‘KBO’ 
Vr 08-04-22 Paasviering ‘KBO’ 
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’ 
Vr 20-05-22 Toneeluitvoering ‘Tobe’ 
Za 21-05-22 Toneeluitvoering ‘ToBe’ 
Zo 22-05-22 Toneeluitvoering ‘ToBe’ 
Di 24-05-22 Fietstocht 19.00 uur ‘KVB’ 
Ma 06-06-22 Koningschieten ‘Het Gilde’ 
Vr 10-06-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
Zo 12-06-22 Gildefeest 600 jarig bestaan Gilde Sambeek ‘Het Gilde’ 
Zo 10-07-22 Gildefeest Geijsteren ‘Het Gilde’ 
Vr 02-09-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JONG Beugen’ 
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Zaterdag 12 februari 19.00 uur H. Mis  

(6e Zondag door het jaar) 
Riek Linssen 

Acoliet: G. Hendriks 

 

Zaterdag 19 februari 19.00 uur H. Mis  

(7e Zondag door het jaar) 
Alle overledenen v.d. parochie 

Acoliet: J. Lamers 

 

Zaterdag 26 februari 19.00 uur H. Mis  

(8e Zondag door het jaar) 
Harry Janssen en Dina Wientjes en overl. kinderen 

Acoliet: T. Hendriks 

 

 

 

Mededeling: 

 

Het hoofdbestuur heeft inmiddels de tarieven voor 2022 vastgesteld. 
 
De bijdrage voor een misintentie bedraagt  € 12.50. 
 
Voor de overige tarieven verwijzen wij u naar de website: mmvdk.nl 
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In memoriam Perry Filippini. 

 

Op dinsdag 1 februari gebeurde waar we al langere tijd voor vreesden. 

Het bericht kwam dat Perry die ochtend overleden was. Toch nog erg 

onverwachts. 

Perry betekende veel voor de Info sinds deze in kleur verscheen enkele 

jaren geleden. Volgens Perry was maandagochtend een gezellig koffie-

uurtje. Hij zorgde niet alleen voor mooie foto’s, zijn passie. Hij verzorg-

de de interviews en op maandag genoten wij van zijn kennis 

om er weer een mooie Info van te maken. 

Tot de laatste Info, een week voor zijn overlijden, zette hij zich hier-

voor in. 

Wij zullen Perry, zijn inzet en kennis erg gaan missen. 

Dit stukje zou hij ook met aandacht bekijken en zeggen, stuur maar 

even door dan maak ik er wat van, met een mooie foto erbij. 

Wij wensen Jacqueline en familie veel sterkte toe. 

 

Info redactie Jan Wilma Annemie 
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Kerkbalans 2022  
 Geef vandaag voor de kerk van morgen! 

De jaarlijkse actie Kerkbalans is weer van start 
gegaan. Het thema geeft precies weer waarom 
deze actie belangrijk is en zelfs noodzakelijk. 
Het gaat niet alleen om de kerk van vandaag, 
maar vooral in de toekomst. En de kerk van morgen kan er alleen zijn, 
als wij ons daar vandaag voor inzetten.  

Na nu al bijna twee moeizame coronajaren lijken we langzaam toe te 
groeien naar een maatschappij waarin het coronavirus aanwezig zal 
blijven als een virus waarmee we moeten leren leven. Een virus dat in 
de toekomst hopelijk niet elke keer zodanig de kop opsteekt dat de 
maatschappij (deels) op slot moet. Want dat laatste heeft onvoorstel-
baar veel gevolgen voor elke leeftijdsgroep en voor alle maatschappe-
lijke sectoren, zowel zakelijk als in de persoonlijke en ontspannende 
sfeer.  
 
Vanzelfsprekend heeft ook onze parochie te maken met de gevolgen 
van het virus. De liturgie kreeg wederom te maken met beperkingen. 
Sinds 28 november van het vorig jaar mocht er na 17.00 uur geen vie-
ring meer zijn. In Beugen hebben we toen de vieringen van de zater-
dagavond iom pastor Tullemans en het bestuur in Sint Anthonis ver-
schoven naar de zondagochtend. Met Kerstmis kon er dus ook geen 
nachtmis zijn. Ook dit jaar kan het aanstaande karnaval en de traditie 
van de karnavalsmis geen doorgang vinden.  
 
Een heel verdrietige consequentie van de coronamaatregelen is de 
afname van het geestelijk welzijn. Jongeren krijgen meer te maken met 
depressies, ouderen lijden onder toenemende eenzaamheid en zo is er 
nog veel meer persoonlijk leed. Juist deze coronacrisis doet ons besef-
fen hoezeer mensen elkaar nodig hebben en behoefte hebben aan 
gezelschap.  
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Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om 
inzet van mensen als kerkelijk vrijwilliger. Maar dat vraagt ook om een 
stabiel financieel fundament. De inkomsten uit de actie Kerkbalans 
vormen de financiële basis voor onze (deel)parochie en zijn daarom 
onmisbaar. Daarbij gaat het om het onderhoud van het kerkgebouw, 
maar evenzeer om de kosten voor pastorale zorg, catechese en overige 
diensten. Vandaar dat we u verzoeken om (ook) dit jaar bij te dragen 
aan de actie Kerkbalans. Dankzij uw steun kunnen we onze belangrijke 
taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. 
Wij zeggen u daarvoor alvast hartelijk dank. 
 
De leden van de deelparochieraad, 
Rita van Haandel – Steegs 
Gonny Stroeken 
Sandra Thelosen 
Fred van Bree 
Jos Schaminée 
Wim Verdijck 
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Doopsel 

In 2021 zijn door het Heilig Doopsel in de Kerkgemeenschap van Christus 
opgenomen: 
 
11 juli 2021 Riley Bardoel zoon van Danny Bardoel  

en Stefanie van de Waarsenburg, 
Molenstraat 33 

5 dec.2021  Jill van der Cruijsen dochter van Marc van der 
 Cruijsen en Dian van de Kolk. Hapseweg 3A. 

 
Eerste H Communie 
De in 2021 gestarte voorbereidingen voor de eerste Heilige Communie zijn 
door de coronamaatregelen moeten stoppen. Er werd besloten de Commu-
nieviering door te schuiven naar 2022 
 

Overledenen  
Sinds 1 januari 2021 hebben wij in onze kerk afscheid genomen en / of be-
graven op het kerkhof alhier: 
 
10 jan.   Riek Linssen   96 jaar 

14 jan.  Truus Philips-Coenen  90 jaar 

23 mei  Jan Cremers         79 jaar 

1 dec.  Mieneke Jans-Schaminée       90 jaar 

7 dec.  Nina Poorts 

16 dec.  Liny Verdijk-Poels  88 jaar 

 
Blijven wij hen in dankbaarheid gedenken . 
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KERKBALANS PAROCHIE H. MARIA TEN HEMELOPNEMING BEUGEN 
 
Inschrijf formulier Kerkbijdrage deel - parochie Beugen. 
Dit formulier alleen gebruiken indien u als nieuwe deelnemer een bij-
drage wilt doen of een eerdere toezegging wilt aanpassen.  
 
Gelieve het ingevulde formulier  te deponeren in de brievenbus Kerk-
plein 3 te Beugen. 
 
 
Ondergetekende:______________________________________ 
 
Adres:_______________________________________________ 
 
wil voor de kerkbijdrage intekenen zoals hieronder is aangegeven. (Be-
taalwijze aangeven door het rondje zwart te maken). 
 
 
0 RABO Beugen Rek.nr. NL52RABO0107101475 
 
0 GIRO:   Rek.nr.  NL36INGB0001069573  
 
Beiden t.n.v. Parochie Maria Moeder van de Kerk. 
 
Onder vermelding van: Kerkbijdrage deelparochie Beugen. 
 
Beugen, datum  ………………………………    
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Kerkbalans 2021 
In het financieel overzicht zijn de posten opgenomen die betrekking hebben 
op de inkomsten en de uitgaven in 2021 die met name door het bestuur van 
onze deelparochie en de parochianen enigszins beïnvloedbaar zijn. De co-
ronaperiode heeft ook in financieel opzicht een sterke (negatieve) invloed 
gehad. Door de coronamaatregelen met betrekking tot de (beperkte) toe-
gang tot het kerkgebouw en zelfs een tijdelijke sluiting konden minder men-
sen de vieringen bijwonen, ook bij uitvaarten mocht maar een beperkt aantal 
personen aanwezig zijn. Hierdoor werden de inkomsten uit misintenties en 
collectes minder.  
De inzet van de grote groep vrijwilligers en de (gratis) inzet van plaatselijke 
ondernemers bij de activiteiten in en rondom ons kerkgebouw, levert een 
forse besparing op, waardoor de kosten beheersbaar blijven. Je moet er niet 
aan denken wat het zou kosten als deze werkzaamheden allemaal door pro-
fessionals uitgevoerd zouden moeten worden. 
Het bestuur van de deelparochie evenals het hoofdbestuur zijn erg blij met al 
diegenen die belangeloos hun aandeel aan het behoud van onze kerk leve-
ren. Dank aan allen! Ook aan u, parochianen die op welke wijze dan ook , 
financieel bijdragen, hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Mogen wij ook in 2022 weer op u rekenen? 
Onze rekeningnummers zijn 
NL 52 RABO 0107101475   en     NL 36 INGB 0001069573. 
 
Het overzicht van de inkomsten en de uitgaven 2021 kan nog niet volledig 
worden opgenomen omdat nog niet alle uitgavenposten door het hoofdbe-
stuur per deelparochie zijn vastgesteld. 
Eind 2019 werd overgegaan op gezamenlijke inkoop van energie en overige 
benodigdheden voor alle deelparochies waardoor deze kosten worden ge-
drukt. De kosten worden vervolgens ten laste van de betreffende deelparo-
chie gebracht. De kosten van het pastoraat, secretaraat en de algemene kos-
ten worden omgeslagen over de deelparochies en komen dan ook ten laste 
van de betreffende deelparochie. Ook de verzekering van de gebouwen en de 
reserveringen voor groot-onderhoud worden per locatie aan de deelparo-
chies toegerekend. 
 
De opbrengsten van beleggingen van gelden (o.a. van verkoop pastorie en 
oude beleggings- en bankrekeningen) zijn nog niet doorberekend.  
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Baten:   2019  2020  2021 
gezinsbijdragen  € 13.240 € 13.347 € 13.790 
opbrengst collecten, 
kaarsen en misboekjes €   4.120 €   2.157 €   1.913 
uitvaarten  €   2.350 €      640 €   2.415 
grafrecht na begraving €   1.973 €   2.818 €   4.604 
misintenties  €   2.184 €   1.162 €   1.377 
verlenging grafrechten* €   6.290 €   5.800 €   1.550 
 
*De na 01-01-22 ontvangen bijdragen voor verlengingen grafrechten ad 
€ 2.785  zijn geboekt bij de ontvangsten 2022. 
 
Lasten:    2020  2021 
Energiekosten    €   2.111 €   2.310 
Onderhoudskosten verwarming,  
orgel, uurwerk e.d.   €   3.153 €       601 
Liturgische benodigdheden, incl.  
misboekjes, kaarsen   €   1.604 €       819 
Administratiekosten telefoon / internet,   
drukwerk, bijdrage info     €   1.326 €       708 
Kosten erediensten en koren  €   1.600 €    1.373 
Kosten begraafplaats, incl. ruimen boom, 
onderhoud machines, afvalcontainer €      992 €       871 
Bank / giro kosten   €      477 €       210 
 
Kosten Pastoraat en algemene kosten Nog vast te stellen 
Reservering groot onderhoud  Nog vast te stellen 
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Lieve inwoners van Beugen, 
 

De ‘huiskamer’ gaat weer starten.  
Na een aantal weken van afwezigheid staan 
de deuren weer open vanaf dinsdag  
8 februari. Die dag zijn we open van 9.30 tot 
11.30 uur. 
 
En dit alles coronaproof. Dus neem een mondkapje en je QR-code mee.  
 
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. 
 
We kunnen van de ‘huiskamer’ alleen maar een succes maken samen 
met jullie, inwoners van Beugen. 
 
Lijkt het je fijn om te komen maar is het lastig de eerste stap te zetten? 
Wij komen je graag halen. 
 
De ‘huiskamer’ is geopend: 
 elke dinsdag  van   9.30 tot 11.30 uur  èn 
 donderdag  van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
Je bent van harte welkom!! De koffie en thee staan voor je klaar. 
 
Heb je vragen, bel: 
 
Carla Hermans, 0485 - 362050 of 06 – 208 435 48 
Reggy Janssen, 0485 - 361361 of 06 – 136 264 48 
 
 
Groetjes, 
De vrijwilligers van de ‘huiskamer’ 
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Spoordijk van het Duits lijntje en de Kleine Vilt  
  
Op zondag 13 februari houdt IVN De Maasvallei een wandeling over de 
spoordijk van het Duits lijntje naar de Kleine Vilt. De ongeveer twee uur du-
rende en 5 km lange wandeling begint om 13.30 uur vanaf de Stationsweg in 
Oeffelt. Halverwege de wandeling is er een kop koffie of thee waarvoor een 
vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.   
 
Het Duits lijntje, dat liep van Boxtel naar Wesel in Duitsland, werd in 1873 
geopend. Het personenvervoer duurde tot 1950, maar het goederenvervoer 
op het stuk tussen Boxtel en Veghel tot 2004. Op het gedeelte van de te lo-
pen route is het nog rustig, ideaal voor flora en fauna. Vanaf de hoger gele-
gen spoordijk hebben we mooi zicht op het beekdal van de Oeffeltse Raam. 
We maken een wandeling rondom de Kleine Vilt en kijken naar de overwinte-
rende watervogels. Verder door het bos waar de omloopberg van de Maas en 
het Ambtenarengat zijn uitgegraven voor de aanleg van de spoordijk. Tijdens 
de wandeling zullen de gidsen u hier meer over vertellen.  
 
De paden zijn onverhard, draag goede wandelschoenen, niet toegankelijk 
voor rolstoelers. Aanmelden is verplicht, dat kan via de mail: marjosi-
mons11@gmail.com. Na aanmelding krijgt u een bevestiging van uw aanmel-
ding, of bericht dat deelname niet mogelijk is omdat het maximale aantal 
deelnemers is bereikt. Aanmelden kan tot zaterdag 12 februari 12.00 uur.  
Graag verwelkomen de gidsen Ben Verheijen en Marjo Simons u op deze 
mooie wandeling.   
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Lieve Zonnebloemgasten……. 
 
De winterperiode was  donker en grijs en  loopt  al  
naar het einde. 
Het blijft avonds al langer licht  en de natuur begint  
een beetje op gang te komen.  
 
Uw vrijwilliger komt  binnenkort bij u  langs  met een attentie. 
Het  verwijst naar de lente en met een knipoog naar de carnaval! 
Geniet van de  groei en bloei! 
 
Hartelijke groeten , 
Het bestuur. 

Hallo dames van de K.V.B 

Dinsdag 15 februari hebben wij een excursie naar VAN 

WELIE in STEVENSBEEK. Zij kunnen ons van alles vertel-

len over fruit. Vooral het maken van wijn en dergelijke is 

hun specialiteit. Jullie kunnen je opgeven hiervoor bij 

Diny 06-23961946 voor zaterdag  12 februari. We wor-

den om 19.00 verwacht, dus we vertrekken uiterlijk om 

18.45 uur bij de kerk. Mocht het door corona verande-

ren horen jullie dat. 

Groetjes Het Bestuur 

———————————————————
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Groene schoolplein 
We hebben ons projectplan groene schoolplein ingeleverd bij de ge-
meente Boxmeer. De subsidie die de gemeente beschikbaar stelt is 
toegekend. We kunnen aan de slag! Daar zijn we uiteraard heel blij 
mee. 
 
In het gehele proces wat we doorlopen met verschillende partners, zijn 
er een aantal momenten waarop het wenselijk is om financiële steun 
te krijgen. We hebben bijvoorbeeld een aantal bedrijven om financiële 
steun gevraagd voordat we het plan ingeleverd hebben. Alvast harte-
lijk dank voor deze bijdrage! 
 
In het voorjaar starten we een crowdfundingsactie op. Tijdens deze 
actie is het fijn om hulp te krijgen van de bewoners van Beugen. In 
2022 gaan we ook andere bedrijven uit Beugen benaderen voor finan-
ciële steun. Over bovenstaande acties informeren we u op een later 
moment verder. 
 
Uiteraard houden we u op de hoogte in de info Beugen over de nieuw-
ste ontwikkelingen. 
 
Team Onze Bouwsteen. 
 
 

Bovenstaand artikel is door een misverstand niet in voorgaande Info 
geplaatst. Excuses hiervoor. 
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MFC Het Kruispunt heeft meerdere vacatures 

Gastvrouw/gastheer  

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een 
van onze medewerksters ontstaat er per 1 maart een vacature voor 
gastvrouw/gastheer voor 14 uur per week.  
 

De werkzaamheden bestaan, in principe, uit het ontvangen van onze 
gasten en het verzorgen van koffie/thee en evt. andere diensten. De 
uren zijn verdeeld in dag- en avonduren. Soms kan er, bij evenementen, 
in het weekend ook een beroep op je worden gedaan. Ook het vervan-
gen van de beheerder, bij diens afwezigheid, behoort tot de werk-
zaamheden. Wij vragen wel enige flexibiliteit met de andere collega’s 
in het team. De werkzaamheden zijn, in principe, op vaste dagdelen. 
Het betreft betaalde werkzaamheden met een arbeidsovereenkomst. 
Wij bieden een marktconform salaris. 
 

Medewerker Schoonmaak (m/v) 

Deze vacature is voor 4 uur per week op de dinsdagochtend. 
Samen met collega’s zorg je voor het schoonhouden van het gebouw. 
Het betreft betaalde werkzaamheden met een arbeidsovereenkomst.  
 

Vrijwilligers (m/v)  

De werkzaamheden zijn o.a. zelfstandig openen en sluiten van het ge-
bouw, klaarzetten van koffie/thee voor de verhuurde ruimtes, kof-
fie/thee schenken voor de gasten en na afloop weer opruimen van de 
zalen. Desgewenst meehelpen met evenementen. Voor de werkzaam-
heden ontvangt u een vrijwilligersvergoeding. 
 

Samen met de vrijwilligers en collega’s maak je deel uit van een fijn 
team, dat zorgt voor de vele activiteiten die in MFC het Kruispunt 
plaatsvinden. 
 

Heb je belangstelling, neem dan contact op met Jacqueline Filippini, 
beheerder van MFC Het Kruispunt (06-29516761/  
info@mfchetkruispunt.nl). Je bent van harte welkom om langs te ko-
men en je vragen en belangstelling te bespreken. 
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BOEKEN INLEVEREN VOOR DE BOEKENMARKT 

Na vele jaren als kartrekker, organisator en inleveradres gefungeerd te 
hebben voor boekenmarkt heeft Cor Janssen aangegeven een stapje 
terug te doen. Cor heeft jaren als KBO bestuurslid de scepter gezwaaid 
over de boeken en de boekenmarkt.  Hij heeft het stokje overgedragen 
aan Henk Roeffen. In 2022 zullen Cor en Henk deze klus gezamenlijk 
ter hand nemen, waarbij Cor zich langzaam terugtrekt, maar zeker als 
vraagbaak blijft fungeren. Ook bij de selectie van de ingeleverde 
boeken is de kennis van Cor onontbeerlijk. 

Het adres om de boeken in te leveren is veranderd. Vanaf heden mag 
iedereen de boeken bij Henk brengen. Maar gedurende dit 
overgangsjaar mag u ze ook nog naar Cor brengen. Als u ze niet kunt 
brengen komt Henk of Cor ze wel even ophalen. 

Wij willen graag vele soorten boeken ontvangen: literatuur, 
(streek)romans, detectives, science fiction, enz. enz. kortom aan alles 
is behoefte.  

Wilt u verder nog iets weten over boeken of de boekenmarkt bel: 

Henk Roeffen 0485 361739 of 0657344320 
Klaverkamp 4  5835 BN Beugen 
henkroeffen@gmail.com 
 
Cor Janssen 0485 362111 of 0651386790 
Dorpsstraat 56 5835 AJ Beugen 
tinycor68@gmail.com  
 
 Wij kijken uit naar uw boeken. 
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Berichtje van de handwerkdames 

De dames willen graag wat ruimte maken in de kast, vandaar verkoop 

van warme mutsen, sjaals, sokken, truien en vesten. 

U bent iedere dinsdagmiddag van 

14.00 tot 16.00 uur welkom in MFC het 

Kruispunt. 

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

Uitslag loterij hobbybeurs 

Op de volgende lotnummers zijn prijzen gevallen: 

305 – 410 – 1177 – 800 – 1110 – 238 – 1325 - 85 

Ook op de volgende lotnummers zijn prijzen gevallen welke zijn ge-
schonken door de standhouders: 

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

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

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

Wandelen 

Op de maandagen 14 en 28 februari bent u van harte welkom om mee 
te gaan wandelen. We vertrekken om 09.30 uur vanaf MFC het Kruis-
punt. 
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UITSLAGEN 29 JANUARI EN 5 FEBRUARI 

Olympia’18 JO7-1    VIOS’38 JO7-1  5 -  3 

VIOS’38 JO9-2JM    SIOL JO9-3  6 -  1 

SIOL JO11-2JM    VIOS’38 JO11-2JM  3 -  0 

Toxandria/VIOS’38 MO17-1  EGS’20 MO17-1  4 -  4 

Deurne JO19-4    VIOS’38/Toxandria JO19-1  1 -  4 

Astrantia JO7-1    VIOS’38 JO7-1  2 -  4 

VIOS’38 JO8-1JM    SV Milsbeek JO8-1JM  4 -14 

VIOS’38 JO9-2JM    VCA JO9-1  5 -  1 

VIOS’38 JO11-2JM    De Zwaluw JO11-1JM  4 -  0 

VIOS’38 JO13-1JM    Excellent/SVS/WBB JO13-2JM  2 -  6 

SVEB/Sporting JO15-2JM   VIOS’38/Toxandria JO15-1  2 -  5 

RKVV Keldonk/Boerdonk JO16-1  Toxandria/VIOS’38 JO16-1 10-  0 

Heijen JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-1  1 -  8 

SJO Vianen V./HBV  JO19-1  VIOS’38/Toxandria JO19-1  2 -  3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 12 FEBRUARI aanwezig aanvang 

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

S.V. Oostrum JO8-2JM   VIOS’38 JO8-1JM 10.30 uur 11.30 uur 
In Oostrum    rijden:.Lo en Lukas 

Vitesse’08 JO9-2    VIOS’38 JO9-2JM 08.15 uur 09.00 uur 
In Gennep    rijden:.leiders 

V.V. Achates JO11-2    VIOS’38 JO11-2JM 09.30 uur 10.30 uur 
In Ottersum    rijden:.Daan, Daan en Femke 

Vitesse’08 JO13-2    VIOS’38 JO13-1JM 12.30 uur 13.30 uur 
In Gennep    rijden:.Tommy 

VIOS’38/Toxandria JO15-1   SV United JO15-3JM 12.15 uur 13.00 uur 
In Beugen 

Toxandria/VIOS’38 JO16-1   Olympia’18 JO16-1 13.00 uur 14.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Toxandria/VIOS’38 MO17-1   Erp MO17-1 13.00 uur 14.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

VIOS’38/Toxandria JO19-1   Gemert JO19-5 14.15 uur 15.00 uur 
In Beugen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PROGRAMMA MAANDAG 14 FEBRUARI aanwezig aanvang 

Volharding/Sambeek MO17-1  Toxandria/VIOS’38 MO17-1 18.00 uur 19.00 uur 
In Vierlingsbeek    rijden:.Floor en Michelle B 
 
PROGRAMMA ZATERDAG 19 FEBRUARI aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO7-1    Olympia’8 JO7-1JM 08.30 uur 09.00 uur 
In Beugen 

VIOS’38 JO8-1JM    Stormv.’28/HRC’27 JO8-1 09.00 uur 09.30 uur 
In Beugen 

VIOS’38 JO9-2JM    JVC Cuijk JO9-1 09.30 uur 10.00 uur 
In Beugen 

VIOS’38 JO11-2JM    SJO Vianen V. HBV JO11-1 09.30 uur 10.00 uur 
In Beugen 

VIOS’38 JO13-1JM    Boekel sport JO13-2JM 10.45 uur 11.30 uur 
In Beugen 

VIOS’38/Toxandria JO15-1   Constantia/Menos JO15-2 12.15 uur 13.00 uur 
In Beugen 

Gassel JO16-1    Toxandria/VIOS’38 JO16-1 12.00 uur 13.00 uur 
In Gassel    rijden:.Luc 

ST SES/Juliana Mill MO17-2   Toxandria/VIOS’38 MO17-1 12.00 uur 13.00 uur 
In Langenboom    rijden:.Pascalle en Lotte C. 

VIOS’38/Toxandria JO17-1   Excelent/SVS/WBB JO17-1 13.15 uur 14.00 uur 
In Beugen 

VIOS’38/Toxandria JO19-1   Handel JO19-JM 14.15 uur 15.00 uur 
In Beugen 
 



 

28   


