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Di. 19-10-21 
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’ 
Vr 12-11-21 Jan Centen Bokaal ‘Het Gilde’ 
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’  
Di 23-11-21 Gerard ten Haaf, Energetisch therapeut 20.00u. ‘AVB’   
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’ 
Wo 05-01-22 Jaarvergadering ‘Het Gilde’ 
Za 15-01-22 Prinsenreceptie in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Za 15-01-22 Teerdag ‘Het Gilde’ 
Zo 16-01-22 Bliksemaktie in MFC Het Kruispunt ‘De Vêrkeskop’ 
Di 18-01-22 Bloemen-workshop 19.30 uur ‘KVB’ 
Di 18-01-22/25-01-22 Jaarvergadering,  20.00u. ‘AVB’   
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’ 
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Di 15-02-22 Excursie naar van Welie Stevensbeek. 19.00u, ‘KVB’ 
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’ 
?? ??-03-22 Carola van Benthum ‘AVB’   
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’ 
Di 24-05-22 Fietstocht 19.00 uur ‘KVB’ 

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties, kaarten en 
bloemen  die wij mochten ontvangen voor ons 60 jarig huwelijk. 
Op onze trouwdag hebben we een erg gezellig feest gehad op Castella 
met onze kinderen en kleinkinderen, medebewoners en personeel. Op 
de zaterdag nog gefeest met de familie bij het Posthuis in Beugen ook 
dit was een leuke  en gezellige dag. Het waren voor ons twee 
onvergetelijke dagen. 
Nogmaals  bedankt iedereen!! 
 
Groetjes, 
Koos en Hanna Willems 
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Zaterdag 23 oktober 19.00 uur H. Mis  

(30e Zondag door het jaar) 

Pastoor v.d. Steen 

Acoliet 

W. Verdijck 
 
Zaterdag 30 oktober 19.00 uur H. Mis  

(31e Zondag door het jaar) 

Herman Kersten, Mina Groenen en overl. kinderen; Mia v.d. Laar-v.d. Elzen, 

haar vader en zus Gemma; ouders v.d. Laar en zoon Cor dat de behandeling 

goed mag aanslaan; fam. Essers-Voet; Tien Peters 

Acoliet 

A. Hendriks 
 
Zaterdag 6 november 19.00 uur H. Mis  

(32e Zondag door het jaar) 

Mndged. Riek Linssen; overl. fam. v. Benthum-Ebbers; Elly en Louis Knapen-v. 

Benthum 
 
Zondag 7 november 15.00 uur Gedachtenisviering  
 
Mededeling: 

Op zondagmiddag 7 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 2019 in onze kerk afscheid 
hebben genomen  en/of begraven zijn op het kerkhof alhier.  
 
Vorig jaar kon ten gevolge van de Corona - maatregelen de Allerzielenviering 
geen doorgang vinden en daarom is in onderling overleg besloten om de 
overledenen in de periode 1 november 2019 tot 1 november 2020 mede 
speciaal te gedenken in deze viering. 
 
De viering op 7 november a.s. begint om 15.00 uur in  onze kerk. 
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Lotenverkoop 2021 
Zonnebloem afdeling Beugen 
 
Alle inwoners van Beugen, hartelijk bedankt voor de gekochte 
loten!  
 

Dit jaar zijn er 980 loten verkocht! 

 
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. 
 
Vergeet niet uw lot(en) te registeren via www.zonnebloem.nl/loterij 
 
Heel veel dank voor uw steun! 
Zonnebloem, afdeling Beugen. 
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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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Op vrijdag 22 oktober wordt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering ge-

houden in MFC het Kruispunt. Aanvang 13.30 uur. 

Agenda: 

1. Opening                                                                                                                      
2. Verslag Algemene Leden Vergadering 11 september 2020                                     
3. Verslag secretariaat                                                                                                  
4. Verslag penningmeester                                                                                          
5.Verslag  kascontrolecommissie                                                                                             
Bestaande uit de dames  Venna Reijntjes en Bianca Tassenaar.                                                        
Mevr. Venna Reijntjes is aftredend. We zoeken een nieuw lid voor deze 
commissie.                                                                                                                             
6.  Huldiging jubilarissen                                                                                                           
7.  Bestuursverkiezing                                                                                                                                                    
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren Cor Janssen, Martien van der 
Linden en Toon van de Laar.                                                                                                                                                
De heren Henk Roeffen en Ronald Jaegers worden door het bestuur voorge-
dragen als nieuw bestuurslid.                                                                                                                                  
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse dan 
horen we dat graag van u. Voor meer informatie of aanmelden mag u contact 
opnemen met onze voorzitter Frans van der Zande.                                             
8.  Vrijwilligers                                                                                                                 
9.  Mededelingen                                                                                                           
10. Uitleg over Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer                                      
11. Rondvraag                                                                                                                  
12. Sluiting 

Aansluitend zal er een optreden worden verzorgd door De Liedjesman Frank 

van Es.     
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Grote Loterij t.b.v. KBO Beugen 

Dit jaar komen de leden van onze KBO Beugen bij u aan de deur met de vraag 

om loten te kopen voor onze jaarlijkse  loterij. 
De loten kosten € 1,-- per stuk en de opbrengst komt ten goede aan  activitei-

ten voor al onze leden. De trekking van de loterij is bij de Hobbybeurs op zon-

dag 31 oktober om 16.00 uur in MFC het Kruispunt.   

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

Verslagje Midgetgolf deel 2 

Op vrijdag 15 oktober gingen we voor de tweede keer dit seizoen naar het 

Golfhuisje. Twee groepen gingen met de fiets; de ene groep dwars door Gen-

nep en de andere via de Genneperhuis route  naar Plasmolen. De overige 

deelnemers vertrokken met de auto. 

We werden ontvangen met koffie en gebak. Ondertussen kwam Theo van 

Crey rond met speelkaarten waarna de groepen werden samengesteld en 

kon de wedstrijd beginnen. Het weer was schitterend en er werd genoten 

van het golfspel. 

Na afloop werden de punten geteld door Cor Janssen en onder het genot van 

een drankje maakte Cor Philipse de uitslag bekend en werden de bekers en 

de bijbehorende prijzen uitgereikt. 

Dames: 1ste Nellie Bindels Nabuurs    2de Betsy Arts     3de Stiena van Crey 

Heren:   1ste Harrie Gieben      2de Henk Coenen     3de Mathieu Steeghs 

Na de felicitaties ging het gezelschap – met een heerlijk zonnetje  - weer      

terug naar ons mooie Beugen. 
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PROGRAMMA: YOTTA & CLOUD CUKKOO 

Twee fantastische bands zorgen voor een mooi feestje op 23 oktober 
in ’t Posthuis. Zeg je Yotta? Dan zeg je namelijk dansen. Deze energie-
ke 8-koppige formatie speelt een heerlijke mix van ska, rock, reggae en 
latin. Gezamenlijk heet dat mestizo, live staat dat gelijk aan feest! Ei-
gen nummers en hier en daar een bekende hit in het Yotta-sausje ge-
dompeld zorgen voor zomerse sferen en een hele grote glimlach op 
ieders gezicht.  Stilstaan is geen optie.  
 
Welcome to Cloud Cukkoo land trapt om 20.00 uur de avond af met 
dansbare pop. Catchy ritmes, sferische geluiden en het o zo eigen 
stemgeluid van de leadzangeres Jori van Gemert.  Enkele weken gele-
den stonden ze nog in de schouwburg van Cuijk met hun nieuwste 
show, nu is Beugen aan de beurt om zich mee te laten voeren door 
deze act. Eigenzinnig en origineel.  
 
ENTREE 
Voor deze editie werken we met tickets. Deze kun je online kopen of 
bij ’t Posthuis aanschaffen. Dat laatste kan ook op de avond zelf aan de 
deur.  Een kaartje bij 't Posthuis kost €5,-, online betaal je 1 euro meer 
i.v.m. de verwerkingskosten. Bij beide kaartjes krijg je bij de entree 2 
consumptie-bonnen, dus de toegang is bijna gratis. 
Bij de ingang vragen we naast je ticket ook om je coronatoegangsbe-
wijs.  
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TIJDEN 
We beginnen lekker vroeg om zo lang mogelijk te kunnen feesten. De 
deuren gaan om 19.30 uur open en de eerste band staat om 20.00 op 
het programma. Wil je jezelf weer eens ouderwets naar buiten laten 
vegen? Blijf dan tot 0:00 uur.  
 

Yotta staat gelijk aan dansen  
 
INGREDIËNTEN 
Zoals je van ons gewend bent, hebben we naast fijne muziek nog een aan-
tal andere zaken op het menu staan. De Grolsche Beugels staan koud, de 
Brouwploeg heeft een aantal mooie biertjes voor je geselecteerd en na-
tuurlijk zijn er tosti’s. Wij staan te popelen om na een lange pauze weer 
los te mogen. Hebben jullie er al een beetje zin in? 
 
Zaterdag 23 oktober  * Posthuis Beugen  * aanvang 19:30 
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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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Hallo dames van de K.V.B 
 
Dinsdag 26 oktober wordt de avond verzorgd door de wensam-
bulance. Zij komen vertellen wat de wensambulance inhoudt. 
Het belooft een heel interessante avond te worden.  
We beginnen om 19.30 uur in het MFC 
 
Groetjes   Het Bestuur 

MEDEDELING  
Meer bewegen voor ouderen 
 
I.v.m. de herfstvakantie is er maandag 25 oktober geen gymnastiek. 
 
Met vriendelijke groet,  
Antonet Oosterlaken,  
Sport- en beweegleider senioren 
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Hobbybeurs in Het Kruispunt te Beugen 

31 oktober 2021 

Elk najaar organiseert de KBO afdeling Beugen een hobbybeurs. Dit jaar kan 

dit evenement gelukkig weer  plaatsvinden op zondag 31 oktober in MFC Het 

Kruispunt (tegenover de kerk). 

Iedereen kan hier kennismaken met allerlei hobby’s en liefhebberijen, zoals 

schilderen, vilt bewerken, keramiek, haken en breien, edelsmeden, houtbe-

werken, glas in lood, enz. Er zijn diverse demonstraties te zien in ongeveer 20 

stands. 

Je bent van harte welkom tussen 11 en 17 uur. De entree is € 1 en kinderen 

mogen gratis mee.  

Vanwege Covid-19 is het controleren van een QR-code verplicht; dit zal ge-

beuren bij de ingang van het MFC. 

Er is volop parkeerruimte in de directe omgeving. 
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Draagt u ook een Bouwsteentje bij aan ons 
schoolplein? 
 
In 2022 is het zover. Het schoolplein van 
basisschool Onze Bouwsteen krijgt een 
make-over. Tegels eruit, beplanting erin. 
Van grijs naar groen. Uit onderzoek is 
gebleken dat een groene omgeving op 
het schoolplein een positieve invloed 
heeft op de ontwikkeling van kinderen. 
Dat wil toch iedereen! Na de vernieu-
wing zal er meer schaduw zijn, meer 
groen en meer diversiteit qua speelob-
jecten.   
Momenteel houdt een werkgroep, be-
staande uit vertegenwoordigers van de 
basisschool, kinderopvang, ouders en 
Dorpsraad, zich bezig met het project. 
Ook de kinderen hebben al hun Bouwsteentje bijgedragen. Ze hebben 
namelijk hun ideeën mogen uitwerken voor de ontwerper. Op dit mo-
ment is de planvorming in volle gang en op korte termijn zullen de eerste 
ontwerpen klaar zijn.  

Het project heeft een behoor-
lijke financiële omvang. Voor 
een deel wordt dit gedragen 
door de stichting Optimus en 
de gemeente. Aanvullend 
wordt er een crowdfunding in 
het leven geroepen om vanuit 
het dorp een steentje bij te 
dragen. 
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Wat de crowdfunding 
exact in gaat houden, 
dat houden we nog 
even geheim! Er ko-
men in elk geval diver-
se acties aan om aan 
extra Bouwsteentjes te 
komen. Misschien 
weet u nu al dat u 
graag een bijdrage wil 
leveren, misschien 
heeft u wel ideeën of 
wilt u gewoon meer 
weten, dan kunt u terecht bij groenschoolpleinbeugen@gmail.com.  
 
Werkgroep Vergroening Schoolplein    
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UITSLAGEN 2, 9, 11 en 16 OKTOBER 

VIOS’38/Toxandria JO15-1  DSV JO15-2   3 -  0 

SIOL JO7-4    VIOS’38 JO7-1   2 -  3 

Vitesse’08 JO8-3    VIOS’38 JO8-1   4 -  1 

Constantia/Menos  JO11-1  VIOS’38 JO11-2   5 -  2 

EGS’20 JO13-4    VIOS’38 JO13-1   4 -  6 

VIOS’38/Toxandria JO15-2   EGS’20 JO15-2   3 -  3 

Achilles Reek JO17-1    Toxandria/VIOS’38 JO17-1   3 -  2 

Achilles Reek MO17-1   Toxandria/VIOS’38 MO17-1   3 -  3 

VIOS’38/Toxandria JO17-2  Olympia’18 JO17-2 11 -  1 

De Zwaluw JO7-1    VIOS’38 JO7-1   1 -  2 

VIOS’38 JO8-1    SIOL JO8-4   5 -10 

VIOS’38 JO10-2    SIOL JO10-3   3 -  5 

VIOS’38 JO11-2    SIOL JO11-2   4 -  2 

VIOS’38 JO13-1    Volharding/Sambeek JO13-3   5 -  5 

Toxandria/VIOS’38 JO15-1  Venhorst JO15-1 13 -  0 

Toxandria/VIOS’38 JO17-2  Boekel Sport JO17-2   5 -  2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA WOENSDAG 20 OKTOBER vertrek aanvang 

SSS’18/Holthees  JO13-2   VIOS’38 JO13-1 18.00 uur 19.00 uur 
Onder voorbehoud    rijden: 2 leiders en Jules 

Toxandria/VIOS’38 JO15-2  De Zwaluw/Hapse B. JO15-2 18.00 uur 19.00 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROGRAMMA ZATERDAG 23 OKTOBER aanwezig aanvang 

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

Toxandria/VIOS’38 JO17-1  DSV JO17-1 13.00 uur 14.00 uur 
In Rijkevoort    rijden: per fiets 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PROGRAMMA ZATERDAG 30 OKTOBER aanwezig aanvang 

JVC Cuijk JO15-2    Toxandria/VIOS’38 JO15-1 10.15 uur 11.30 uur 
    rijden: 1 leider en Stef 

ST Maasduinen JO15-3   Toxandria/VIOS’38 JO15-2 12.15 uur 12.30 uur 
    rijden: 1 leider, Frej en Nathan 

Constantia/Menos JO17-1   Toxandria/VIOS’38 JO17-2 14.00 uur 15.00 uur 
In Wanroy    rijden: 2 leiders en Thijmen 

Vitesse’08 JO17-1    Toxandria/VIOS’38 JO17-1 14.00 uur 15.00 uur 
    rijden: Auke, Melvin en Maik 

Ysselsteyn JO19-1    Toxandria/VIOS’38 JO19-1 14.00 uur 15.30 uur 
    rijden: 1 leider en Moufid 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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