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Di. 05-10-21 
Do 07-10-21 Kienen ‘KBO’ 
Vr  08-10-21 Soepmiddag o.l.V. Sociom ‘KBO’ 
Ma 11-10-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Di 12-10-12 Sjoelen 20.00 uur ‘KVB’ 
Wo 20-10-21 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Wo 20-10-21 Jaarvergadering in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
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’ 
Di 26-10-12 Wensambulance 19.30 uur ‘KVB’ 
Zo 31-10-21 Hobbybeurs ‘KBO’  
Do 04-11-21 Kienen ‘KBO’ 
Ma 08-11-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Di 09-11-21 Kienen 19.30 uur ‘KVB’ 
Vr 12-11-21 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Za 13-11-21 Jeugdprinsenbal/Prinsenbal in MFC Het Kruispunt  ‘De Vêrkeskop’ 
Wo 17-11-21 Samen koken/eten ‘KBO’ 
Zo 21-11-21 Intocht Sinterklaas MFC ‘Sint comite’  
Ma 22-11-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
Di 23-11-21 Sinterklaasavond 20.00 uur ‘KVB’  
Za 27-11-21 Groepsfoto’s maken ‘De Vêrkeskop’ 
Do 02-12-21 Kienen ‘KBO’  
Ma 06-12-21 Verkeerstraining 13.30 tot 15.45 ‘SWOGB’ 
Di 07-12-21 Kaarten 20.00 uur ‘KVB’ 
Ma 13-12-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’ 
Ma 13-12-21 Verkeerstraining 13.30 tot 15.45 ‘SWOGB’  
Vr 17-12-21 Kerstviering ‘Zonnebloem’ 
Zo 19-12-21 Kerststukjes Maken ‘KBO’ 
Zo 19-12-21 Kerstviering ‘KBO’  
Gi 21-12-21 Kerstviering ‘KVB’ 
Ma 27-12-21 Wandelen/koffie uurtje ‘KBO’  
Di 04-01-22 Nieuwjaarsborrel en kienen 19.30 uur ‘KVB’ 
Za 15-01-22 Prinsenreceptie in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Zo 16-01-22 Bliksemaktie in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Di 18-01-22 Bloemen-workshop 19.30 uur ‘KVB’ 
Zo 23-01-22 Voorverkoop Pronkzitting In MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 28-01-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Di 01-02-22 Kaarten 20.00 uur ‘KVB’ 
Za 05-02-22 Pronkzitting in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 11-02-22 Pronkzitting in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Za 12-02-22 Pronkzitting in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Di 15-02-22 Excursie naar van Welie Stevensbeek 19.00 uur ‘KVB’ 
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Vr 24-02-22 Bezoek Bassisschool, Haartse Hoeve, KBO, Biggenbal, 
  Sleuteloverdracht ‘De Vêrkeskop’ 
Za 25-02-22 H.Mis, Lichtjesoptocht, Hengst- en Merriebal ‘De Vêrkeskop’ 
Zo 27-02-22 Knakworstrennen ‘De Vêrkeskop’ 
Ma 28-02-22 Optocht. Het Posthuis en MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Di 01-03-22 Jeugdmiddag MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 04-03-22 Herringschellen Het Posthuis ‘De Vêrkeskop’ 
Vr 18-03-22 Pannenkoekdag  
Vr 25-03-22 18.30 - 22.00 uur ActiViteit JONG Beugen ‘JJBeugen’ 
Za 02-04-22 Pepe’s PubQuiz, MFC Het Kruispunt ‘Pepe’s PubQuiz’ 
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’ 
Di 01-03-22 Jaarvergadering 20.00 uur ‘KVB’ 
Di 15-03-22 Sjoelen 20.00 uur ‘KVB’ 
Do 31-03-22 Bowlen 19.30 uur ‘KVB’ 
Di 19-04-22 Midgetgolven hoogkoor 20.00 uur ‘kVB’ 
Di 10-05-22 Moederdagviering ‘KVB’ 
Di 24-05-22 Fietstocht 19.00 uur ‘KVB’ 
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Zaterdag 9 oktober 19.00 uur H. Mis  

(28e Zondag door het jaar) 

Mndged. Riek Linssen 

Acoliet 

G. Hendriks 

 

Zaterdag 16 oktober 19.00 uur H. Mis  

(29e Zondag door het jaar) 

Jos v.d. Mond en Helma Litjens; Jo Bindels; Tien Smits en overl. ouders 

Smits-Pastors 

Acoliet 

J. Lamers 

 

Zaterdag 23 oktober 19.00 uur H. Mis  

(30e Zondag door het jaar) 

Pastoor v.d. Steen 

Acoliet 

W. Verdijck 

 

Mededeling: 

Op zondag 7 november is er, i.v.m. Allerzielen, een gedachtenis - 
viering voor de overledenen. 

Deze viering begint om 15.00 uur in onze kerk. 

Nadere informatie volgt in de eerstvolgende info. 
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Roberto Philips Brabants Kampioen 
 
De Noord Brabantse Federatie van 
Schuttersgilden hielden op 19 
september jl. het federatietournooi 
voor alle Brabantse Gilden. Van het 
Beugense gilde werd Roberto Philips 
1e in de klasse C voor het vendelen 
(vendeliers vanaf 16njaar). Daarmee 
behaalde hij de titel Brabants 
Kampioen, een zeer knappe 
prestatie. Met deze prestatie is hij 
ook gepromoveerd naar de klasse B. 
Roberto vendelt al 8 jaar en 
behaalde hiermee voor het eerst 
zo’n grote prijs. 
 
Roberto, van harte proficiat met 
deze mooie prestatie! 
 
 

 

Chris Groothusen 

gildekoning Gemeente  
Zondag 3 oktober werd er voor de 
laatste keer koningschieten voor de 
gemeente Boxmeer georganiseerd. Alle 
Boxmeerse gilden waren aanwezig. 
Chris Groothusen haalde de 
koningsvogel naar beneden en werd 
daarmee de nieuwe en laatste koning 
van de Gemeente Boxmeer. 
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Afscheid burgemeester Karel van Soest 

 
 
Burgemeester Karel van Soest hield een afscheidstour bij de verschillende dorps-
kernen van de gemeente. Het Beugense gilde had hiervoor de organisatie voor 
ons dorp op zich genomen. De burgemeester en zijn echtgenote waren te gast in 
MFC Het Kruispunt waarbij er voor hen een kruisboogwedstrijd werd gehouden. 
Belangstellenden uit het dorp waren welkom voor een drankje en Beugense 
koek.  
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Rabobank Clubsupport start 4 oktober 2021 
 

Leden van de Rabobank kunnen onze Beugense clubs flink 
ondersteunen 
 

De financiële ondersteuning van clubs door Rabobank is een grote landelijke 
campagne. Ook Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen doet uiteraard mee 
en stelt dit jaar wederom een groot bedrag ter beschikking voor verenigingen 
in haar werkgebied. Het bedrag wordt onder de verenigingen verdeeld op 
basis van stemmen die door de Rabobank leden kunnen worden uitgebracht. 
Rabobank leden kunnen van 4 oktober tot 25 oktober hun stem uitbrengen. 
 

Let op, stemmen via Rabo app of Rabo Internetbankieren! 
Het stemmen verloopt dit jaar anders dan je van de Rabobank gewend bent. 
Via de Rabo App of via Rabo Internetbankieren kun je stemmen op jouw 
favoriete club. Je ontvangt ook dit jaar van de Rabobank dan ook geen 
stemcode per e-mail of post. Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 'Zelf 
regelen'.  
Heb je vorig jaar je stem uitgebracht, maar heb je geen toegang tot de Rabo 
App en Rabo Internetbankieren, dan ontvang je van Rabobank een e-mail 
met unieke stemcode. Met deze code kun je tijdens de stemperiode via 
www.rabobank.nl/clubsupport jouw stem uitbrengen.  
 

Rabobank leden, laat je stem niet verloren gaan! 
 

Vorig jaar verdeelde Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen wederom een 
groot bedrag onder de deelnemende verenigingen in het werkgebied Land 
van Cuijk. Elk Rabobank lid mocht zo’n € 25,00 verdelen over maximaal 5 
clubs. Dat is zeer de moeite waard. Vorig jaar ging er in totaal € 8.459,00 naar 
de Beugense clubs. Gemiddeld ontving elke Beugense vereniging ruim € 400 
waarbij de bedragen varieerden van € 126 tot € 1.036 per vereniging.  
 
Vorig jaar bleek ook dat maar een deel van de in Beugen woonachtige 
Rabobank leden heeft gestemd. Veel van de mogelijke stemmen werd niet 
gebruikt en dat is jammer. Wij willen bij deze alle leden van de Rabobank in 
Beugen oproepen om mee te doen en de stem te gebruiken voor het mooie 
verenigingsleven dat we in Beugen kennen.  
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Lieve inwoners van Beugen, 
 

We zijn op dinsdag 21 september gestart met de 
‘huiskamer’ en zijn tot nu toe vier keer bij elkaar geweest. 
En wat zijn we dankbaar dat we al zoveel gasten hebben mogen 
ontvangen in MFC ‘t Kruispunt. 
Er is voornamelijk gezellig gekletst met elkaar. Mannen en vrouwen 
door elkaar van verschillende leeftijden. Erg mooi om te zien hoe 
iedereen geniet. Dit alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie 
of thee en een lekkere koek.  
 

Onze gasten geven aan het erg gezellig te vinden en dat ze ook nieuwe 
mensen ontmoeten en dat erg fijn vinden. Er hangt een gezellige en 
ontspannen sfeer. Inmiddels zijn er ook wat spellen aanwezig zoals 
rummikub, speelkaarten, mens -erger-je-niet en een sjoelbak. Dus er 
kan ook een spelletje gespeeld worden. Meestal ligt er ook wat te 
lezen. 
 

Afgelopen donderdag hebben onze vrijwilligers ook een kijkje genomen 
in de ‘huiskamer’. Zij gaan binnenkort ook starten als 
gastheer/gastvrouw.  
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De ‘huiskamer’ is bedoeld voor alle inwoners die behoefte hebben aan 
gezelligheid en sociaal contact, ongeacht de leeftijd. 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, in MFC ‘t Kruispunt 
 

Je bent van harte welkom!! 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, vrijwilligers van de ‘huiskamer’  
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GGD Hart voor Brabant breidt prikken zonder afspraak uit   
  
Gevaccineerd worden zonder afspraak? Het kon al vanaf medio 
augustus bij de GGD Hart voor Brabant en inwoners kunnen zich de 
komende weken nog steeds blijven melden. Omdat het prikken zonder 
afspraak succesvol verloopt, breidt de GGD het aantal locaties uit. 
  
Dichtbij de inwoners van onze regio 
Het oorspronkelijk plan was om het aantal vaccinatielocaties in het 
werkgebied van de GGD Hart voor Brabant af te bouwen naar twee 
(Veghel en Waalwijk). Maar om kleinschalige vaccinatieactiviteiten 
mogelijk te maken werd eerder besloten om, naast Veghel en 
Waalwijk, ook Tilburg open te houden. De GGD vindt het belangrijk om 
dicht bij de inwoners in het werkgebied te vaccineren en makkelijk 
bereikbaar te zijn. Daarom wordt er vanaf donderdag 7 oktober 
(kleinschalig) de mogelijkheid geboden om je, in dezelfde regio’s als 
voorheen, zonder afspraak te laten vaccineren. 
  
Vaccinatielocaties weer in gebruik genomen 
Concreet betekent dit dat we in alle gemeenten waar we eerder de 
massavaccinatie uitvoerden terugkeren. Niet dagelijks, maar op een 
vaste dag één keer per week. In Berghem, Boxtel en Uden doen we dat 
op dezelfde plek waar we eerder prikten, namelijk in respectievelijk 
Sportcentrum Berghem, Prior van Milstraat en Sporthal de Braken. In 
Boxmeer zal een aantal keer een vaccinatie bus komen. In Den Bosch 
wordt er op dit moment naar een passende locatie gezocht. Op al deze 
locaties is het niet meer nodig om een afspraak te maken om 
gevaccineerd te worden tegen corona. 
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Gratis je verkeerskennis opfrissen? 
 
De SWOGB organiseert samen met Veilig Verkeer Nederland gratis opfris-

cursussen in de gemeente Boxmeer 

We willen allemaal zo lang mogelijk onze eigen boodschappen blijven doen. 

Makkelijk een bezoekje brengen aan een vriend of familielid. Zolang je dit 

kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer 

vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dan dat je zo lang mogelijk mobiel 

blijft?  

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan meedoen met de Opfriscursus van 

Veilig Verkeer Nederland. De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer 

organiseert dit jaar een opfriscursus verkeerskennis voor de ervaren auto-

mobilist. Helemaal gratis, op een locatie in Boxmeer en ook nog eens gezellig.  

Waarom een opfriscursus nuttig is? “Natuurlijk fiets je al je hele leven en heb 

je waarschijnlijk al jaren je rijbewijs. “Meer dan genoeg ervaring dus” zegt 

Henk de organisator van deze cursus. Toch ben je, als je wat ouder wordt, 

een stuk kwetsbaarder in het verkeer dan een 20-jarige. Als er iets gebeurt, 

zijn de gevolgen vaak ernstiger. Maar je wilt wel blijven fietsen en autorijden. 

Daarvoor kan deze opfriscursus helpen: je verkeerskennis wordt weer even 

bijgespijkerd en je krijgt praktische adviezen van onze instructeur.  

Wat gaan we doen?  

Je kunt meedoen met een opfriscursus waar je verkeerskennis wordt bijge-

spijkerd. Onze instructeur geeft uitleg over oude en nieuwe verkeersregels, -

situaties en -borden.  

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te 

melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrijblijvend) 

Verdere informatie hierover ontvang je tijdens de cursus.  
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Doe mee met de gratis VVN Opfriscursus! 

We organiseren onderstaande cursus (je wordt beide dagen verwacht): 

Maandag 6 en 13 december 2021 tijdstip 13.30 – 15.45 uur in Boxmeer 

Ben je boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de ge-

meente Boxmeer dan kun je je tot één week voor aanvang van de cursus 

aanmelden op http://vvn.nl/opfriscursusboxmeer of tijdens kantooruren 

bellen met 088-5248850. 

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestigingsmail met 

de locatiegegevens.        

Vragen: henkroeffen@gmail.com 
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Herfst op de Vilt  
 

Op zondag 17 oktober 
organiseert IVN De Maasvallei 
een excursie door De Vilt.  Deze 
begint om 13.30 uur bij de 
parkeerplaats aan de Moerbaan.  
Tijdens de wandeling wordt 
gekeken naar 
herfstverschijnselen en gezocht 
naar paddenstoelen. Bij de 
gevonden paddenstoelen wordt 
vervolgens gekeken naar de 
bouw, heeft deze buisjes of 
plaatjes en welke soort is het.    
Aanmelden is verplicht en kan bij  Peter de Wit, tel. 06-15464719, of 
via de mail: phm.dewit@home.nl  
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Bakkerskamp viert burendag 

 
 
Op zondag 26 september jl. hield buurtvereniging Bakkerskamp een gezellige 
middag met de buurt. Er waren drankjes en hapjes en voor de ware Formule 
1 fans was er een groot tv scherm zodat zij Max Verstappen konden volgen.  
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Openbare vergadering  
Woensdag 10 november 19.30 uur 

 

Op 10 november is iedereen uit Beugen van harte welkom in MFC Het 
Kruispunt voor de openbare vergadering.   
 

Agendapunten 
Tijdens deze vergadering gaan we in gesprek over onderwerpen die 
Beugen raken de komende jaren. Denk daarbij aan woningbouw, 
kernendemocratie en duurzaamheid. De dorpsraad vertelt welke 
ontwikkelingen er zijn en wat er de komende tijd opgepakt gaat 
worden om de leefbaarheid van ons dorp goed te houden en waar 
mogelijk te verbeteren. 
 

 
 
Kom je ook?  
Grijp je kans om weer op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen in 
ons dorp en mee te praten daarover. Tot de 10!  
 
Dorpsraad Beugen 

 Helbroekseweg 7 5835 CX Beugen    dorpsraad@beugen.info    www.beugen.info    Dorpsraad Beugen 
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Beste inwoners van Beugen, 

In 2017 was onze laatste “Beugen Doelt” een initiatief van Mama&Me, 
Oeganda en La Vecina in Colombia. Een aantal jaren hebben wij samen met 
de inwoners en ondernemers van Beugen mooie bedragen opgehaald voor 
deze goede doelen. 

Mama&Me en Oeganda, hadden om verschillende redenen al eerder 
besloten dat 2017 de laatste keer zou zijn dat ze zouden deelnemen aan 
“Beugen Doelt”. 

Wij, Familie Gerrits, waren voornemens dit mooie initiatief in Beugen voort 
te zetten, ware het niet dat het in Colombia op dat moment heel erg onrustig 
werd, met name ook rond de stichting ”La Vecina”. De veiligheid van ons 
contactpersoon daar kwam zodanig in gevaar dat ze heeft moeten vluchten 
met gevaar voor haar eigen leven. Even leek het erop dat ze elders in 
Colombia haar levenswerk zou kunnen gaan voortzetten. Helaas was het hier 
ook zo onveilig dat ze heeft moeten besluiten om Colombia te verlaten. 
Inmiddels heeft ze een mooie functie aanvaard bij het rode kruis in Aruba. 

Wij zijn blij voor haar maar we hebben nog steeds een deel van de opbrengst 
van 2017 (€ 1.400) op een daarvoor speciale bankrekening staan. Omdat wij 
hiervoor geen speciaal doel meer hebben maken we het geld over naar de 12 
geselecteerde goede doelen van Samen Sterk. 

Rest ons nog om jullie heel hartelijk te bedanken namens La Vecina en 
onszelf voor de gulle bijdrage aan “Beugen Doelt”. 

Vriendelijke groet, Familie Gerrits-Kock 
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Bij deze willen we u informeren over de collecte van de 12 goede 
doelen die in de week van 26 september t/m 2 oktober 2021 heeft 
plaatsgevonden en die fantastisch is verlopen. 
Met uw spontane giften kunnen we samen iets doen voor al deze 
goede doelen. 
Dit heeft U laten zien in deze gezamenlijke collecteweek wat 
geresulteerd heeft in de volgende opbrengst per goed doel. 
 

Longfonds       601,29 
Nederlandse Brandwonden Stichting  525,53 
Hartstichting                  841,33 
Nationaal Epilepsie Fonds                470,63 
KWF Kankerbestrijding                941,80 
Nierstichting      568,60 
Prins Bernhard Cultuurfonds    462,60 
Reumafonds      606,10 
Int.Stichting Alzheimer onderzoek   738,80 
EHBO ver.Beugen     694,55 
Diabetesfonds     581,60 
Hersenstichting     653,06 

 

De werkgroep Samen Sterk voor Goede Doelen in Beugen sluit deze 
collecte met succes af en dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage. 
Daarnaast gaat onze dank ook uit naar de vele vrijwilligers uit ons 
dorp. 
 

De collecte in 2022 staat gepland in week 15: 
van 10 t/m  16 april. 
 

Namens de Werkgroep  
“Samen Sterk voor Goede Doelen”. 
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UITSLAGEN 22, 25 SEPTEMBER EN 2 OKTOBER 

VIOS’38 JO17-2    EGS’20 JO17-2   7 -  0 

Excellent/SVS/WBB JO8-3   VIOS’38 JO8-1   8 -  6 

Vitesse’08 JO10-2    VIOS’38 JO10-2 11 -  1 

Vitesse’08 JO11-2    VIOS’38 JO11-2   3 -  3 

DSV JO13-2    VIOS’38 JO13-1   3 -  7 

Volharding/Sambeek MO17-2  Toxandria/VIOS’38 MO17-1   2 -  8 

SES JO15-2    Toxandria/VIOS’38 JO15-2   8 -  0 

SCMH JO17-1    VIOS’38/Toxandria JO17-2   8 -  1 

Olympia’18 JO17-2    Toxandria/VIOS’38 JO17-1   0 -12 

SSS’18/Holthees-Smakt JO19-1  VIOS’38/Toxandria JO19-1 10 -  1 

VIOS’38 JO7-1    Vitesse’08 JO7-1   3 -  0 

VIOS’38 JO8-1    SV Milsbeek JO8-1   3 -  4 

VIOS’38 JO10-2    SV Milsbeek JO10-1   4 -15 

VIOS’38 JO11-2    Heijen JO11-1   4 -  5 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  De Zwaluw/Hapse B. JO15-2   0 -  8 

Toxandria/VIOS’38 JO17-1  SIOL JO17-1   1 -  6 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  ST Maasduinen JO19-1   2 -  3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA DINSDAG 5 OKTOBER aanwezig aanvang 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  DSV JO15-2 18.00 uur 18.45 uur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 9 OKTOBER aanwezig aanvang 

Vitesse’08JO7-1    VIOS’38 JO7-1 09.15 uur 10.00 uur 
    rijden:.2 leiders 

Vitesse’08 JO8-3    VIOS’38 JO8-1 08.15 uur 09.00 uur 
    rijden:.Gijs en Lo 

Excellent/SVS/WBB JO10-1  VIOS’38 JO10-2 09.45 uur 10.30 uur 
In Oploo    rijden:1 leider en Sara 

Constantia/Menos  JO11-1  VIOS’38 JO11-2 10.30 uur 11.15 uur 
In Wanroy    rijden: Jesse, Femke en Jesse 

EGS’20 JO13-4    VIOS’38 JO13-1 10.15 uur 11.45 uur 
    rijden: 2 leiders en Lucas 

VIOS’38/Toxandria JO15-1   EGS’20 JO15-2 12.45 uur 13.30 uur 
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HVCH JO15-3    VIOS’38/Toxandria JO15-1 13.30 uur 15.00 uur 
    rijden: 1 leider en Vic 

SV Venray JO17-4    VIOS’38/Toxandria JO17-2 13.15 uur 14.30 uur 
    rijden: 2 leiders en Jesse 

Achilles Reek JO17-1    Toxandria/VIOS’38 JO17-1 13.15 uur 14.30 uur 
    rijden:.Jens, Daan en Tom 

S.V. Oostrum JO19-1    VIOS’38/Toxandria JO19-1 13.30 uur 15.00 uur 
    rijden: 1 leider en Niels G. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROGRAMMA MAANDAG 11 OKTOBER aanwezig aanvang 

VIOS’38/Toxandria JO17-2  Olympia’18 JO17-2 18.15 uur 19.00 uur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 16 OKTOBER aanwezig aanvang 

DE Zwaluw JO7-1    VIOS’38 JO7-1 09.00 uur 09.30 uur 
    rijden:.2 leiders 

VIOS’38 JO8-1    SIOL JO8-4 09.00 uur 09.30 uur 

VIOS’38 JO10-2    SIOL JO10-3 09.30 uur 10.00 uur 

VIOS’38 JO11-2    SIOL JO11-2 09.30 uur 10.00 uur 

VIOS’38 JO13-1    Volharding/Sambeek JO13-3 10.45 uur 11.30 uur 

VIOS’38/Toxandria MO17-1  EGS’20 MO17-1 12.15 uur 13.00 uur 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  Venhorst JO15-1 13.15 uur 14.00 uur 

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

Toxandria/VIOS’38 JO17-2  Boekel Sport JO17-2 13.15 uur 15.00 uur 

Toxandria/VIOS’38 JO19-1  Wittenhorst JO19-2 14.00 uur 15.00 uur 
In Rijkevoort    rijden:. per fiets 
VIOS’38/Toxandria JO15-2 is vrij. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA MAANDAG 18 OKTOBER aanwezig aanvang 

VIOS’38/Toxandria JO13-1  Achates JO13-2 18.15 uur 19.00 uur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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