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Di. 21-09-21 
Vr 24-09-21 OPEN DAG ‘KBO’ 
Vr 24-09-21 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Ma 27-09-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Do 07-10-21 Kienen ‘KBO’ 
Vr  08-10-21 Soepmiddag o.l.V. SocioM ‘KBO’ 
Ma 11-10-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
wo 20-10-21 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Do 21-10-21 Spellenmiddag ‘ZonnebloeM’ 
Vr  22-10-21 Algemene leden Verg. ‘KBO’ 
Za 23-10-21 PodiumBeetje editie 9 ½ ‘Podium B’ 
Ma 25-10-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Zo 31-10-21 Hobbybeurs ‘KBO’  
Do 04-11-21 Kienen ‘KBO’ 
Ma 08-11-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Vr 12-11-21 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
wo 17-11-21 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Ma 22-11-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
Do 02-12-21 Kienen ‘KBO’  
Ma 13-12-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
Vr 17-12-21 Kerstviering ‘ZonnebloeM’ 
Zo 19-12-21 Kerststukjes Maken ‘KBO’ 
Zo 19-12-21 Kerstviering ‘KBO’  
Ma 27-12-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
Vr 28-01-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Vr 25-03-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Vr 10-06-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Vr 02-09-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 

De Huiskamer Beugen 
 
Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur en elke donderdag van 14.00 tot 
16.00 uur ben je in MFC Het Kruispunt van harte welkom om gezellig 
met anderen samen te zijn met een kop koffie of thee. Samen komen 
is bedoeld voor alle inwoners van Beugen maar vooral senioren zijn 
van harte welkom. 
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Zaterdag 25 september 19.00 uur H. Mis  

(26e Zondag door het jaar) 

Alle overledenen v.d. parochie 

Acoliet 

W. Schaminee 

 

Zaterdag 2 oktober 19.00 uur H. Mis  

(27e Zondag door het jaar) 

Herman Kersten en Mina Groenen en overl. kinderen; overl. fam. v. 

Benthum-Ebbers 

 

Zaterdag 9 oktober 19.00 uur H. Mis  

(28e Zondag door het jaar) 

Mndged. Riek Linssen 
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Bedankt ! 

Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons 60 jarig 

huwelijksfeest op 12 september j.l.  onvergetelijk heeft 

gemaakt.                                            

Hartelijk dank voor de vele bloemen, kaarten en 

berichten. Ook een bijzonder woord van dank aan onze  

buurtvereniging  “De Heidebloem”  voor de mooie 

versiering en aan muziekvereniging  “Were Di”.        

Het was een complete verrassing . 

Het was  hartverwarmend.  

Nel en Wim Schaminée 
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Lotenverkoop 2021 
Zonnebloem afdeling Beugen 
 

In het kader van de Nationale Zonnebloem Loterij 

zullen o.a. vrijwilligers van de afdeling Beugen loten 

gaan verkopen in de periode van  

                      26 september t/m 7 oktober 2021 

Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem tal van activiteiten, zo-

als dagtochten, gezellige middagen en diverse aangepaste vakanties 

waar jaarlijks heel veel zieken en gehandicapten van genieten. 

Door de nieuwe interne financiering mogen wij als afdeling met ingang 
van dit jaar € 1,50 per lot (twv € 2,00) zelf houden.  
Zo steunt u direct de Beugense gasten van de Zonnebloem!   
 
De trekking van de Nationale Zonnebloem Loterij 2021 wordt op 

maandag 8 november verricht. 

De uitslag wordt bekend gemaakt via het Boxmeers Weekblad en de 

INFO. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun! 

Zonnebloem, afdeling Beugen 
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2 Beugense echtparen 60 jaar getrouwd 

 

Wim en Nel Schaminee waren op 8 september jl. 60 jaar getrouwd. Zondag 12 
september hielden zij een feest voor familie en bekenden bij Gasterij Onder de 
Panne in Beugen. Muziekvereniging Were Di kwam nog langs om hen met alle 
gasten ‘Lang zullen ze leven’ toe te zingen. 

 

Koos en Hanna Willems zijn op 20 september 60 jaar getrouwd. Zij vieren het feest 

met familie en bekenden zaterdag 25 september bij Het Posthuis. 



 

8 

 

 

 

OPEN DAG KBO BEUGEN                                                               

BEWEGEN VOOR SENIOREN  VRIJDAG 24 SEPTEMBER 

Op 24 september a.s. organiseert KBO Beugen een open dag bewegen 

voor senioren. Iedereen is hierbij van harte welkom om te komen 

kijken of zelf deel te nemen. 

‘s Morgens vanaf 9.00 uur tot 10.30 uur kan men vanaf MFC Het 

Kruispunt in Beugen starten voor een wandeling van 4, 8 of 12 

kilometer of een fietstocht van 23 of 39 kilometer. De wandelroutes en 

fietsroutes zijn af te halen vanaf 9.00 uur in MFC Het Kruispunt en 

kunnen op eigen initiatief worden gelopen of gefietst. 

Bij terugkomst wordt u door KBO Beugen een kopje koffie of thee met 

cake aangeboden of een andere consumptie. 

’s Middags vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur worden er demonstraties 

gegeven in de grote zaal van MFC Het Kruispunt. Hier kunt u zich laten 

voorlichten over de verschillende bewegingsactiviteiten of nog beter 

zelf meedoen. Op het programma staan: meer bewegen voor ouderen, 

fitness voor senioren, yoga, koersbal en jeu de boules. 

Natuurlijk is er deze middag voor alle deelnemers/belangstellenden 

een kopje koffie of thee met cake of een andere consumptie 

aangeboden door KBO Beugen. 

Deze open dag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 

“Voor de Ouderen”. 
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PROGRAMMA 24 september 

9.00 – 10.30 uur: Wandelen 4, 8 en 12 kilometer. 

9.00 – 10.30 uur: Fietsen 23 en 39 kilometer. 

14.00 – 15.00 uur: Meer bewegen voor ouderen door Antonet   

Oosterlaken. 

14.00 – 15.00 uur: Fitness voor senioren door Cas Frederix. 

14.00 – 15.00 uur: Yoga door Kitty Putman. 

15.00 – 16.00 uur: Koersbal. 

15.00 – 16.00 uur: Jeu de boules. 
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Dringende oproep – nieuwe leden gezocht: 
De afgelopen tijd is het ledenbestand van muziekvereniging Were Di 

gedaald en onder een kritische grens gekomen. Met de huidige leden en 

de verdeling over de instrumenten zijn we niet meer in staat om nog een 

concert te geven of ergens op te treden. Repetities hebben dan geen doel 

meer, en dat is wel nodig.  

Zonder nieuwe leden zien we ons helaas genoodzaakt om in januari te 

stoppen met onze muziekvereniging. Dat vinden we erg jammer en zou 

ook zonde zijn voor ons mooie dorp Beugen. Wij doen hierbij dan ook een 

laatste en dringende oproep voor nieuwe leden. We zullen nog t/m 

december doorgaan met repetities en je bent van harte welkom op om 

eens te komen praten.  

Mail: info@weredi-beugen.nl                             

Tel: 06-22786188 
 

Bestuur en leden Muziekvereniging Were Di Beugen 
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Beste mensen,   
  
Afgelopen zaterdag heeft de Zonnebloem de Nationale 
Ziekendag gevierd met een Heilige mis. 
Tijdens deze drukbezochte viering kunnen we terug kijken 
op een zeer geslaagde avond. 
De warme woorden van Pastoor Tullemans en de geweldig mooie zang 
en het door Anneke gekozen 
repertoire waren erg toepasselijk voor deze avond. 
Daarna werden de gasten welkom geheten in het MFC met een kop 
koffie en een stuk vlaai. 
Bij het naar huis gaan kregen alle gasten een mooie zonnebloem. 
Dank je wel aan iedereen die heeft meegewerkt om er een geslaagde 
avond van te maken. 
In het bijzonder onze gasten, samen kunnen we veel. 
  
Met Vriendelijke groet, 
Het bestuur. 
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Rabo ClubSupport gaat weer van start! 
 
Rabo ClubSupport is belangrijk voor de verenigingen van Beugen. 
Hierdoor krijgen clubs ondersteuning die ze goed kunnen gebruiken.  
 

 
 
Inschrijven: van 6 tot en met 27 september kunnen clubs en 
verenigingen zich inschrijven. Clubs en verenigingen ontvangen vanzelf 
een uitnodiging, maar vergeet niet in te schrijven.  
 
Stemmen: van 4 tot 24 oktober kunnen leden van de Rabobank hun 
stem uitbrengen op hun favoriete club of vereniging. Laten we dat 
weer massaal doen! Op die manier krijgen we het meeste geld naar 
Beugen.  
 
Uitslag: van 1 tot en met 14 november zijn de finale uitreikingen en 
horen alle clubs welke financiële ondersteuning ze krijgen.  
 
Vragen? Stel ze gerust aan ons!  
Dorpsraad Beugen 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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OOK WIJ GAAN WEER STARTEN 
 

Eindelijk na zo’n anderhalf jaar gaan wij weer voorzichtig opstarten 
met de repetities van ons smartlappenkoor op donderdag 23 
september 2021 om 20.00 uur in de zaal bij het Posthuis. 
 

Wij hebben er, na deze lange periode, weer heel veel zin in. 
 

Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom!!! 
 

Wij hebben 22 leden, 19 vrouwen en 3 mannen. 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 
de zaal bij Het Posthuis. 
 

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. 
 

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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Na 1½ jaar corona  gaan we dit jaar weer een gezamenlijke collecte houden. 

De collecteweek vindt plaats van 27 september t/m 2 oktober. 

In Beugen zullen de collectanten op dinsdag 28 september vanaf 18.00 uur 

het ingevulde formulier en envelop van de Goede Doelen bij u komen 

ophalen. 

 

Voor onderstaande 12 organisaties wordt gecollecteerd: 

 E.H.B.O. Beugen 

 Nierstichting Nederland 

 Prins Bernhard Cultuur Fonds (Anjeractie) 

 Nederlandse Brandwonden Stichting  

 KWF  Kankerbestrijding 

 Longfonds 

 Nederlandse Hartstichting 

 Stichting Alzheimer Nederland 

 Stichting Reumafonds Nederland  

 Epilepsiefonds 

 Hersenstichting 

 Diabetesfonds  

 

We attenderen u er wel op dat de plaatselijke verenigingen met hun acties aan 

uw deur blijven komen. 

 

U treft in deze info het invulformulier en envelop van de goede doelen 

aan,  deze kunt u invullen. 

. 

Wij hopen dat na 1½ jaar niet gecollecteerd te hebben, deze actie dit jaar een 

succes wordt en bedenk dat alle goede doelen uw steun hard nodig hebben.  

 

Namens de werkgroep “Samen Sterk voor Goede Doelen”. 
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Lieve inwoners van Beugen, 

 
 

De ‘huiskamer’ is een feit.                               
We gaan beginnen. 
We starten op dinsdag 21 september van 
9.30 tot 11.30 uur. 
Fijn dat er zich al vrijwilligers hebben aangemeld om 
gastheer/gastvrouw te zijn. 
 
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. 
 
Dit is natuurlijk erg spannend, ook voor ons, maar we hebben er erg 
veel zin in. We kunnen van de ‘huiskamer’ alleen maar een succes 
maken samen met jullie, inwoners van Beugen. 
We zijn erg dankbaar dat we een mooie locatie hebben gevonden in 
MFC ’t Kruispunt.  
 
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 en een heerlijke 
‘feestelijke’ traktatie 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 
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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 medio november 2021. 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! Alles op batterijen of met 
een stekker dat in een big shopper past is goed. 
 
Hebt u apparaten die hiervoor in aanmerking komen?  
We ontvangen ze graag.  
Nieuwsgierig? Kijk eens op wecycle.nl/scholen 

 
Alvast hartelijk dank! Team Onze Bouwsteen. 
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Beste leden van de AVB, 

 
Lunch 29 september 2021 Posthuis 
 
Wij gaan het seizoen weer starten met een lunch.  
Op woensdag 29 september a.s. bent u welkom  
om 11.45 uur bij het Posthuis. 
 
Welkom, 
Bestuur AVB 
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(Pré-)mantelzorgwoningen 
Informatiebijeenkomst over prettig langer thuis wonen 

We blijven steeds langer thuis wonen. Velen willen dit zelf ook, maar 

het is ook steeds vaker een ‘moet’. Het zorglandschap verandert 

namelijk. Daarom is het belangrijk dat mensen weten wat hun opties 

zijn. En nog belangrijker; hoe ze zaken goed kunnen regelen. 

Bijvoorbeeld door te zorgen voor een woning waar zij zelfstandig 

kunnen blijven wonen. Of door gebruik te maken van een (pré-

)mantelzorgwoning, waardoor er voor hen gezorgd kan worden. Om 

inwoners bij te praten over dit onderwerp, is er een 

informatiebijeenkomst georganiseerd op dinsdag 19 oktober. Deze 

bijeenkomst is fysiek en online bij te wonen, alle inwoners van het 

Land van Cuijk zijn welkom.  

Gemeenten, zorg- en welzijn organisaties en inwoners staan deze 

avond klaar om informatie, tips en inspirerende praktijkvoorbeelden te 

delen. Zo kennen bezoekers na deze avond alle mogelijkheden en 

regels rondom (pré-)mantelzorgwoningen. Voor zichzelf, óf voor hun 

ouders. Zij ontvangen ook nog een handige en leuke goodiebag. De 

bijeenkomst is niet alleen fysiek, maar ook online te volgen of later 

terug te kijken. Aanmelden kan via www.mantelzorglvc.nl.  

Je kunt je aanmelden tot 15 oktober.   

Datum: dinsdag 19 oktober 

Tijdstip: van 19.30 – 21.30 uur 

Locatie: Stadschouwburg Cuijk + online te volgen 
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Themabijeenkomst ‘Autisme en 
ambulante   begeleiding’  

 
 
Op woensdag 6 oktober 2021 organiseert de 
Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen een themabijeenkomst 
in Oeffelt. 
 
Deze avond gaat over wat ambulante begeleiding is, hoe je het aan kan 
vragen en waar deze begeleiding zich op richt. 
 
Tijdens deze avond zal er een presentatie verzorgd worden vanuit de 
werkgroep autisme en een persoonlijke ervaring gedeeld worden vanuit 
een ervaringsdeskundige. Ook komt er een ambulant begeleider aan het 
woord. Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen en met elkaar in 
gesprek te gaan over dit onderwerp. 
 
De bijeenkomst is uitsluitend voor mensen met autisme en hun 
mantelzorgers. 
 

Datum: Woensdag 6 oktober 2021 
Tijd:   19.30u tot 21.30u (zaal open 19.00u) 
Locatie:  De Kleppenburg, Europlein 4 5441 BK Oeffelt 
Kosten: Deelname kost €2,-, incl. 1 consumptie 

 
Aanmelden vóór 29 september via een e- mail naar: 
samenwerkenautisme@gmail.com o.v.v. uw naam en het aantal personen 
waarmee u de bijeenkomst bezoekt. 
 
Wij verzoeken je om de dan geldende maatregelen in acht te nemen. Blijf 
thuis bij klachten, handen ontsmetten bij binnenkomst en 1,5 meter afstand 
houden. 
 

Meer informatie: Centrum Mantelzorg Land van Cuijk tel. 0485-700500 / 
www.mantelzorglvc.nl   
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Nieuws van de Jeugdcommissie!  
 

Lid worden van de Jeugdraad??? 

Woon je in Beugen en zit je in groep 8, maar niet in 

Beugen op de basisschool? Als je het leuk vindt mag je 

ook lid worden van onze jeugdraad! Uit deze jeugdraad 

wordt de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses gekozen   
 

Informatieavond 1 oktober 2021 

Ook dit jaar is er een informatieavond over de 

jeugdcarnaval. Op deze avond willen wij jullie uitleggen 

wat de jeugdcarnaval precies in gaat houden. Zo leggen 

wij uit wat er bijvoorbeeld van een Jeugdprins, 

Jeugdprinses, nar en raad van elf verwacht wordt. Welke 

activiteiten we gaan doen, etc.  
 

Tevens willen wij graag op die informatieavond foto's 

maken van de kinderen. Deze kunnen eventueel 

gebruikt worden bij de presentatie op het Prinsenbal 

(uitkomen van de Jeugdhoogheden). 
 

De informatieavond vindt plaats op vrijdagavond 1 

oktober 2021 van 19:30 uur tot 20:30 uur in het MFC 

het Kruispunt. 
 

We hopen jullie allemaal op deze avond te mogen 

ontmoeten  ! 

 

 Groetjes, van de Jeugdcommissie!  
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UITSLAGEN 11, 13, 14 EN 18 SEPTEMBER 

Elsendorp/Fiducia JO10-1   VIOS’38 JO10-2 14 - 3 

Juliana Mill JO11-2    VIOS’38 JO11-2   2 - 7 

VIOS’38 JO13-1    Vitesse’08 JO13-2   1 - 3 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  Constantia JO15-2   4 - 2 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  DSV JO15-2   3 - 6 

FCV Venlo MO17-1    VIOS’38/Toxandria MO17-1   0 - 4 

Astrantia/Milsbeek JO17-1  VIOS’38/Toxandria JO17-2   6 - 2 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1  Venhorst JO17-1   4 - 6 

Constantia/Menos JO19-1   VIOS’38/Toxandria JO19-1 11 - 0 

VIOS’38 JO8-1    Constantia JO8-1   1 - 4 

VIOS’38 JO10-2    DSV JO10-2   1 -14 

VIOS’38 JO11-2    VianenV./HBV JO11-1   6 - 4 

VIOS’38 JO13-1    Excellent/SVS/W.B. JO13-2   6 - 3 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  DAW Schaijk JO15-2   1 - 4 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  JVC Cuijk/Olympia’18 MO17-1   0 - 5 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1  VV Achates JO7-1   3 - 2 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  United/BVV’27/SVOC’01 JO19-1   2 - 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROGRAMMA WOENSDAG 22 SEPTEMBER aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO17-2    EGS’20 JO17-2 18.45 uur 19.30 uur 
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PROGRAMMA ZATERDAG 25 SEPTEMBER aanwezig aanvang 

SIOL JO7-4    VIOS’38 JO7-1 08.00 uur 08.30 uur 
    rijden:.2 leiders 

Excellent/SVS/WBB JO8-3   VIOS’38 JO8-1 08.45 uur 09.30 uur 
In Oploo    rijden:.Gijs en Duuk 

Vitesse’08 JO10-2    VIOS’38 JO10-2 08.15 uur 09.00 uur 
    rijden: 2 leiders 

Vitesse’08 JO11-2    VIOS’38 JO11-2 09.45 uur 10.30 uur 
    rijden: Nick, Raf en Femke 

DSV JO13-2    VIOS’38 JO13-1 10.30 uur 11.30 uur 
    rijden: 2 leiders en Stefan 

Volharding/Sambeek MO17-2  Toxandria/VIOS’38 MO17-1 10.30 uur 11.30 uur 
In Vierlingsbeek    rijden: 2 leiders, Imme en Lotte C. 

SES JO15-2    Toxandria/VIOS’38 JO15-2 11.30 uur 12.30 uur 
    rijden: 1 leider, Ayoub en Maykel 

Boekel Sport JO15-3    VIOS’38/Toxandria JO15-1 11.45 uur 13.00 uur 
    rijden: 1 leider en Dave 

SCMH JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-2 13.00 uur 14.30 uur 
    rijden: 2 leiders en Jop 

Olympia’18 JO17-2    Toxandria/VIOS’38 JO17-1 13.30 uur 14.30 uur 
    rijden:.per fiets 

SSS’18/Holthees-Smakt JO19-1  VIOS’38/Toxandria JO19-1 13.15 uur 15.00 uur 
In Overloon    rijden: 1 leider en Niels B. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROGRAMMA ZATERDAG 2 OKTOBER aanwezig aanvang 

VIOS’38 JO7-1    Vitesse’08 JO7-1 08.30 uur 09.00 uur 

VIOS’38 JO8-1    SV Milsbeek JO8-1 09.00 uur 09.30 uur 

VIOS’38 JO10-2    SV Milsbeek JO10-1 09.30 uur 10.00 uur 

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

VIOS’38 JO13-1    VV Achates JO13-2 10.45 uur 11.30 uur 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  De Zwaluw/Hapse B. JO15-2 12.30 uur 13.30 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  DSV JO15-2 13.15 uur 14.00 uur 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1  SIOL JO17-1 13.00 uur 14.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:.per fiets 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  ST Maasduinen JO19-1 14.00 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:. per fiets 
MO17-1 en JO17-2 zijn vrij. 
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