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Kopij inleveren VOOR
maandagavond 18.00 uur bij:
Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13,
tel. 371752,
e-mail: dorpswijzer2018@gmail.com

Vrijwillige bijdrage “Dorpswijzer”:
€  10,- per jaar per gezin
€    5,- per jaar voor 65+

Rabobankrek: NL32RABO0107114445

Belangrijke telefoonnummers:
Bij overlijden of bedienen: 06 23887860
Parochie Maria Moeder v.d. Kerk    471246
E-mail: secretariaat@ mmvdk.nl
Beheerder begraafplaats:
Martien v.d. Weem 372065
Gemeente Land van Cuijk                     854000
Website: www.landvancuijk.nl
E-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl

Huisartsenpraktijk Rijkevoort
Apotheek St.Anthonis
Centrale Huisartsenpost
Welzijn Ouderen Boxmeer
Fysiochallenge
Diëtiste   Dianne Rijkevoort
Maasziekenhuis
Algemeen alarmnummer
Centraal politienummer

381800
383374
024-3523579
792020
769059
0485-213899
845000
112
0900 88 44

Bezoektijden Maasziekenhuis:
Verpleegafdelingen open bezoektijden
tussen 15.00 en 19.30 uur
(max. 2 personen)
Uitzonderingen:
Intensive Care, Kinderafdeling en
Moeder/Vrouwafdeling
(overleggen met familie en verpleegkundigen)

Advertenties:
eenmalig/voor contract vraag info!
een pagina € 15,-
1/2 pagina € 10,-
1/3 pagina €   7,50
1/4 pagina €   5,-
wijzertje €   1,50
Familieberichten worden gratis geplaatst

Vertrek/aankomsttijden van de buurtbus:
In Rijkevoort vertrekt vanaf 7.12 elk uur tot 18.12 in de aangepaste route Maaszie-
kenhuis-Rijkevoort-station Boxmeer de buurtbus.
Arriva Klantenservice 0800-0232545
 Op zaterdagen, zon- en feestdagen worden geen ritten verzorgd.

Voor al uw vragen/opmerkingen betreffende de leefbaarheid van Rijkevoort.
dorpsraadrijkevoort@gmail.com

Wijkagenten Rijkevoort:
Hans Ooms, Rijkevoort-de Walsert > hans.ooms@politie.nl
Hanny Kersten, Rijkevoort > hanny.kersten@politie.nl
Avond- nacht-en weekenddiensten:
Huisartsenpost Boxmeer / bel  0900 – 8880 / (22 eurocent p.m.)
Prikpost de Poel in de computerruimte > ‘t Juffertje
Dinsdag > Maasziekenhuis van 09.35 tot 09.50
Alleen op afspraak: www.maasziekenhuispantein.nl/afsprakenagenda-bloedafname
of tel. 06-20240544 (van ma-vr van 08.00 tot 16.30 uu)
Beheerder Dorpshuis ‘de Poel’: Pius en Bernadette van Raaij,
dorpshuisdepoel@gmail.com / Tel: 0485-371837 / www.depoel-rijkevoort.nl
Telefoonnummer KBO/Salamander: 0485-371530
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KBO NIEUWS
Algemene Ledenvergadering
Donderdag 2 maart is weer de jaarlijkse ledenvergadering van de KBO
in de Molenzaal van dorpshuis De Poel. Belangrijke punten zijn de
bestuursverkiezing en de huldiging van de leden die al 25 jaar lid zijn
van de KBO. Verder zal voorzitter Jan Verkuijlen duidelijk maken wat
de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen De Poel en de KBO
voor de leden van de KBO betekent. Na afloop van de vergadering is
er een pauze waarin beelden worden vertoond van oud Rijkevoort.
Tot slot van deze middag zal Noud van Vught, bestuurslid van KBO
Brabant en voorzitter van de Kring Land van Cuijk, ingaan op het
belang van de KBO, nu en in de toekomst. De aanvang van de
vergadering is 14.00 uur. Om 13.30 uur is de zaal open.

Brunch voor alleenstaanden zondag 19 maart
Zondag 19 maart is weer de gezellige brunch voor alleenstaanden.
Bij deze nodigen we alle alleenstaanden uit om van deze brunch te
komen genieten. Iedereen is welkom, lid of geen lid van de K.B.O..
De brunch is in de Salamander zaal van dorpshuis De Poel.Onze  koks
Petra en Willemien zullen weer iets lekkers bereiden voor iedereen.
Wil je deelnemen aan deze brunch dan kun je je aanmelden door
onderstaand formulier in een enveloppe, samen met euro €8,50 in de
bus te doen bij Truus Adam, Kapelstraat 3.
De brunch is van 11.30 tot 13.30 uur.
Opgeven kan tot 4 maart.
Zijn er mensen die opgehaald willen worden? Geen probleem,
vermeld dit dan bij de aanmelding.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ik wil graag bij de brunch voor alleenstaanden zijn op 19 maart.
Naam..................................................................................................

Adres...................................................................................................

Ik wil opgehaald worden ja/nee
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Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort

Tel.: 0485-371265
info@kvansambeektrappen.nl
www.kvansambeektrappen.nl

www.facebook.com/kvansambeektrappen

Dr. Moonsweg 5
5437 BG  Beers

0485 – 745090

info@bouw-kompas.nl
www.bouw-kompas.nl

Ontwerp, advies &
technische
uitwerking

Glas – Spuit – en Schildersbedrijf
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LITURGISCHE PLANNING
Zaterdag 4 maart:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Hermans
19.00 uur, Kerk Beugen, pastoor Hermans

Zondag 5 maart: 2e zondag in de Veertigdagentijd
09.00 uur, Kerk Oploo, kapelaan Van der Vinne
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Hermans
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, assistentie
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Hermans

SPAR Kuijpers
Rijkevoort
Kapelstraat 11, tel. 37.13.21
Kuijpersrijkevoort@despar.info

Deze week mix van 6 heerlijke mini donuts
voor de prijs van slechts € 1,98

Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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VROUW ACTIEF RIJKEVOORT
Donderdag 16 maart 2023 hebben we Ans Cuppen
uitgenodigd om samen met ons te bloemschikken.
We starten om 19.30 uur in de Molenzaal.
Willen jullie meebrengen:

- Een scherp mesje
- Een tangetje

De eigen bijdrage voor deze activiteit bedraagt € 20.
Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen, waarbij vol is vol. Bij
heel veel aanmeldingen wordt eventueel een tweede avond gepland.
Opgeven kan tot en met zondag 5 maart, door middel van onder-
staand briefje, samen met de bijdrage van € 20, in een gesloten
envelop in de brievenbus bij Karin van den Heuvel, Kampweg 2a.
Groetjes,
Het bestuur
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dit strookje met de bijdrage van € 20 inleveren bij Karin van den
Heuvel, Kampweg 2a
Opgave bloemschikken op donderdag 16 maart 2023.

NAAM…………………………………………………………………………………………………

Emailadres:…………………………………………………………………………………………
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Carnaval 2023 zit er weer op. Blubberdam heeft weer 4 dagen lang
feest gevierd. Na de Kindermiddag en het Bal Masqué op zaterdag,
werd zondag de optocht gehouden. Tijdens het bal na afloop van
de optocht is de uitslag bekend gemaakt. Niet alleen van de
optocht, maar ook van de kleurplatenwedstrijd.

Uitslag optocht
Bij eenlingen is de eerste prijs gewonnen door Het
Dikkûpkerinneke (Jade van den Heuvel).
Bij de Loopgroepen ging de eerste prijs naar AHPK (Auw Hulp
Prinsen Klub). De tweede prijs naar Ro(c)kband en de derde prijs
naar ROZZ met Rupsje Nooit Genoeg.
Bij de wagens was de eerste prijs voor de wagen van Groep 8,
Partpoppers, de tweede prijs voor Patricks Danspaleis en de derde
prijs voor de wagen van Buurtschap d’n Gouden Driehoek. Er was
ook een aanmoedigingsprijs voor de wagen van CV De Prutsers.

Uitslagen Kindermiddag
Tijdens de Kindermiddag is de uitslag bekend gemaakt van de
kleurplatenwedstrijd. De winnaars waren Ize Brands, Luuk
Verkuijlen en Gékevan Daanen.
Het beste masker is gemaakt door Renske v.d. Boogaard.
Door de jury werd ook beoordeeld wie er tijdens het bal het best
verkleed waren. Hier is de prijs gewonnen door de familie Van der
Lee die als Avatars aanwezig waren. Tot slot was er een prijs voor
het kind dat het beste carnaval vierde die middag. Deze prijs is
gewonnen door Lara Janssen. >
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De ouderen hebben op maandag tijdens het Krasse Knarren Bal
genoten van diverse optredens, waaronder een buut van
Jeugdprins Benjamin, die het publiek fijntjes liet weten dat oud
worden ook zo z’n voordelen heeft.
Tijdens de Dolle Dwaze Dinsdag hebben jong en oud deelgenomen
aan de muziekbingo bij Groentjes. Werden de muzieknummers op
je kaart gespeeld, zowel via de DJ als live door Joekskapel De
Bellebloazers, dan waren er prijzen te winnen. Een geslaagde
eerste editie die gevolgd werd door het afscheid van onze
hoogheden van deze carnaval. Allereerst werd afscheid genomen
van de narren Jip en Len, jeugdprinses Renske en jeugdprins
Benjamin. Wat later op de avond was het de beurt aan Adjudant
Gunter, Prinses Marion en jubileumprins Patrick d’nTwedde.
Het was weer een geslaagde carnaval, mogelijk gemaakt door onze
sponsoren en de hulp van heel veel leden en vrijwilligers, zonder
wie de Carnavalsvereniging er niet zo’n groot feest van had kunnen
maken. We hebben ervan genoten en kijken al uit naar 2024.

EEN WOORDJE VAN DE EX-JEUGDHOOGHEDEN
Hallo blubberdam,
Wat kijk ik terug op een supertof jubileumjaar
als jeugdprins carnaval.
Toen ik die avond prins werd vond ik supervet,
want toen ik nog jonger was vond ik het altijd
al gaaf dat je als jeugdprins zo'n steek met een
enorme fazanten veer had. Dit was een
superleuke avond. Ik keek toen al helemaal uit
naar wat er nog komen ging.
Onze receptie, jeugdpronkzitting, alle feesten in andere dorpen,
waren superleuk. Maar het prinsentreffen hier in het dorp met
sleuteloverdracht was toch wel het allerleukst. Dat er geen ouders
waren, was extra leuk. Er waren meer dan 230 kinderen in de
Poel!>
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De jeugdpronkzitting was natuurlijk ook tof. Maar omdat je achter op
het podium zat, kon je niet alle optredens goed zien, dat vond ik wel
jammer.
Dat er zoveel mensen speciaal voor ons kwamen op de receptie was
extra bijzonder, ik had dat echt nooit kunnen denken, dat het zo druk
zou zijn. We stonden heel lang op het podium en kregen cadeautjes
en snoep. Daar snoepen we nu nog steeds van.
De carnavalsweek was echt de kroon op al de feesten die we al
hadden gehad. Schoolcarnaval was leuk, we liepen mee in de kleine
optocht, met iedereen van de basisschool. De volgende dag was de
kindermiddag. Wij mochten de beste carnavaller uitkiezen, de best
verklede persoon uitkiezen, de prijswinnaar voor de maskers kiezen
en de winnaars van de kleurwedstrijd. Dat was moeilijk joh, maar ook
leuk! Na de kindermiddag kwam de lichtjesoptocht in Boxmeer. Daar
keek ik erg naar uit. Ik vond het superleuk om helemaal bovenop de
wagen te staan, met prins Patrick, prinsens Marion. Zondagochtend
hadden Patrick en Marion ons uitgenodigd voor een extraatje! naar
De Knakworst rennen in Beugen. Daar vertelde Patrick ons de
verrassing, dat ik en Renske bij hem op de rug mochten om mee te
rennen in De Knakworst wedstrijd. Het was zooooo grappig, we
vielen na de eerste tien meter al om.
In de middag was de optocht in Rijkevoort, superleuk! Snoepjes
gooien was ook super speciaal. Kinderen waren kei blij. Daarna
gingen we feesten met het hele dorp, en daarna was de
prijsuitreiking in De Poel.
Maandag ben ik eerst met Oona mijn zus en mama gaan kijken bij De
Metworst rennen in Vortum. Daar kwamen we ook Patrick nog tegen,
die had ook voor heel even zijn prinsenpak uitgelaten, en stonden we
even gezellig met onze petten op naar de race te kijken. Daarna was
Krasse Knarren bal (of Krasse Kwakers?). Ik was daar samen met opa
Jan en oma Willemien. Ik hield daar nog een buut in de ton, dat ging
supertof, en ik kreeg heel veel complimenten daarover daarna.
Dinsdag na de Bingo was het afscheid. Ik vond het heel heel erg
jammer, maar ik was ook wel moe na deze feestweek vol met >
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carnaval. Ik heb het echt superleuk gehad, samen met Renske, Jip en
Lenn.
Ik wens de volgende jeugdprins veel succes en net zo'n leuk jaar.
Groetjes Benjamin

Wat heb ik een superleuke carnaval gehad!
Het was echt de leukste carnaval van mijn leven. Ik heb heel veel
genoten. Het begon bij de bekendmaking. Ik was zo verrast dat ik
jeugdprinses werd, ik had het niet verwacht. Toen begon deze
speciale carnaval voor mij..
We hebben zoveel leuke dingen gedaan, zoals recepties,
jeugdpronkzitting, jeugdprinsentreffen, lichtjesoptocht en optocht in
Blubberdam, heel veel feestje gehad, fotoshoot van de Gelderlander,
carnaval bij Klimop gevierd, kindermiddag, Krasse knarrenbal,
muziekbingo, knakworstrennen in Beugen. Het was gewoon teveel
om op te noemen.
Samen met jeugdprins Benjamin, de Narren Lenn en Jip, de Raad van
Elf en groep 8 was het echt geweldig. Zonder hun was het zeker niet
compleet.
Ook met de dansgarde mocht ik vaak mee met het grote prinsenpaar,
en dat was ook iedere keer een groot feest. Voor mij was dit het
eerste jaar dat ik bij de Belleblues zat. Superleuk om te doen!
Bij het afscheid op dinsdag wilde ik eigenlijk ontsnappen. Ik wilde de
prinsessencape niet af doen, want dan was de carnaval afgelopen.
Dat wilde ik eigenlijk niet.
Het was een carnaval om echt nooit meer te vergeten. Het was echt
geweldig!
Bedankt iedereen voor deze fantastische carnaval!
Lieve groetjes Ex-prinses Renske

Hallo blubberdam,
Inmiddels ben ik helaas ex-nar Lenn. Wat heb ik een bijzondere
jubileum carnaval gehad. Ik wil jullie graag wat hoogtepunten
vertellen van deze fantastische carnaval. >
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Vrijdag begonnen we met het presenteren van de schoolcarnaval.
Dat vond ik super leuk om met Jip te doen voor alle dikkupkes en
dikkûpkerinnekes. Het allerleukste van de hele carnaval was om mee
te doen aan de lichtjesoptocht met groep 8 en de optocht in
Rijkevoort. Lekker hossen op de wagen. Ik heb zo veel leuke dingen
gedaan met Jip, Benjamin en Renske het is teveel om op te noemen.
Daar is de dorpswijzer te klein voor Dinsdag was het dan helaas
toch echt afgelopen. Het was een leuke afsluiter bij groentjes. Daar
werd ik samen met de jeugdhoogheden en jeugdraad door alle
ouders en carnavalscommissie de carnaval uit gegooid. Ik ga het wel
missen. Iedereen bedankt voor deze super toffe carnaval. Groetjes,
Ex-nar Lenn

Hoi Bellebloazers,
Dit was een leuke carnaval…….de leukste carnaval ooit voor mij. Het
begon vrijdagochtend dat Lenn en ik de schoolcarnaval mochten
presenteren. Iedere groep/unit deed een heel mooi optreden dat ze
hadden ingestudeerd met de workshopleiders van 4XM. Halverwege
de dag gingen we met de kinderoptocht een rondje door het dorp
lopen en we kregen frietjes en knakworsten. Aan het einde van de
dag hebben we samen gedanst. Vrijdagavond mochten we de
gardedans en showdans doen bij de zonnepitjes. Zaterdagmiddag
was het kinderbal bij de Poel waar kinderen veel plezier maakten.
Daarna gingen we frietjes eten bij Lenn voordat we met groep 8 naar
de lichtjesoptocht gingen. Het was heel leuk om een keer met de
lichtjesoptocht mee te doen en we hebben de 1e prijs gewonnen bij
de jeugdwagens.
Zondagochtend zijn we met de jeugdhoogheden naar de
knakworstrennen in Beugen gegaan. Daar heb ik met Janske op mijn
rug gerend tegen meester Jens en juffrouw Kim.
’s Middags was de optocht in Rijkevoort en daar gingen we weer met
alle kinderen van groep 8 uit ons dak op de prachtige carnavals-
wagen. Na de optocht was het een super gezellig feestje in de Poel.
Op dinsdag zijn we met alle kinderen van groep 8 en de brugklas bij >
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Benjamin broodjes kroket en broodjes frikandel gaan eten voordat
we naar de Bingo bij Groentjes gingen.
De bingo was met allemaal carnavalsliedjes. Na een tijdje carnavallen
was het toch echt tijd voor het afscheid. We mochten aan
afscheidswoordje doen en we hebben aan alle kinderen een klein
presentje uitgedeeld. Daarna moest ik mijn narrenkleding uitdoen en
mochten we vanaf een tafel op de handen en armen van allemaal
mensen springen en zij jonasten ons naar voren. En toen zat deze
geweldige carnaval er helaas op.
Ik wil heel graag iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan deze
geweldige carnaval.
Groetjes, ex-nar Jip

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736

Professionele, op maat
gemaakte massages

De praktijk voor totale ontspanning,
slijmbeursontsteking, frozen shoulder
en lage rugpijn.

Voor informatie of het maken van een afspraak:
Marijke van der Linden, Pleinstraat 30a, Rijkevoort -Tel: 06-48785262-
email; massagepraktijkmarlinde@outlook.com
facebook en instagram; massagepraktijk MarLinde
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TAFELTENNIS, EEN SPORT VOOR IEDEREEN
Ben jij, net als wij, verzot op tafeltennis ?
Dan zijn wij op zoek naar  jou!
Het is alweer enkele decennia geleden dat er een tafeltennisclub in
Boxmeer bestond. Wij willen dit graag weer nieuw leven inblazen.
Lijkt het jou leuk om samen met ons de handen uit de mouwen te
steken, om samen een tafeltennisclub op te richten in (de omgeving
van) Boxmeer?
Of heb je altijd al een  balletje willen slaan?
Stuur dan een mailtje met jouw naam en leeftijd naar
tafeltennislvc@gmail.com
Bij voldoende deelname gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn.
Francis van Kuppeveld

VOLLEYBALVERENIGING VOCALA
Programma zaterdag 4 maart:
Vamos MC1 Vocala MC1 11.45 Mill
Vocala MC2 Trivia MC1 12.00 Rijkevoort

Fluiten: Noor Heinen / tellen: Lara v.d. Berg
Havoc DS 5 Vocala DS 5 16.30 Haps

Kantinedienst zaterdag 4 maart:
11.00 - einde: Susan van Dieten
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Officiële opening
Zaterdag 18 maart a.s.

Programma:
13:00 uur   Aziatische lunch voor de senioren

van Rijkevoort (bijdrage € 10,- p.p.)
Gelieve vooraf aan te melden:
0485 371201

15:00 uur    Goochelaar voor de jongste jeugd
met gratis frietje en limonade

20:30 uur Feestavond voor alle inwoners
met hapjes en sushi
(eerste consumptie is gratis)

Wij kijken ernaar uit om jullie
allemaal te ontmoeten!

Elina en Sem
Café-zaal Groentjes
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PERSBERICHT

In RIJKEVOORT dit jaar. In mei is er vanalles te doen.
Te beginnen met een festival in de wei, maar nog véél gezelliger;
een week later de 2e Garagesale!
Hallo liefhebbers van een garagesale.
Rijkevoort loopt al aardig warm want we hebben nú al bijna meer dan
30% van het aantal aanmeldingen van 2020.

Nog maar een maand of wat te gaan; dus nog volop tijd om uw huis
op te ruimen en alvast een hoekje in te richten met 'Garage-sale-
spullen'.
Het wordt weer gezellig druk! Geef u snel op via de website.
Op de website is een formulier geplaatst waarin uw mening en ideeën
worden gevraagd voor de tweede garagesale.
Aan de hand van uw antwoorden gaan we de organisatie optimalise-
ren. Op: https://garagesale-rijkevoort.nl > we-vragen-uw-mening
En geef u meteen op. Vraag ook de buurtjes erbij. Gezellig!
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Wij printen uw mooiste foto op vrijwel elk materiaal!
Van naadloos fotobehang tot comfortabel sierkussen.
En van geluiddempende wanddecoratie tot klein naambordje.

Voor persoonlijk advies en 100% begeleiding kunt u zich
vrijblijvend laten informeren in onze ruime showroom!
‘En voor Riekevort maken we altijd een mooi prijsje!’

DUURZAAM IN
BODEMOPLOSSINGEN

Nieuwbouw
Renovatie
Vervanging

Tel: (0485) 371964 | RIJKEVOORT
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BILJARTVERENIGING ’T ZWAANTJE

De uitslagen van de clubwedstrijden van woensdag-
en donderdagavond
Bandstoten woensdagavond
Frank v.d. Kerkhof – Stefan Cuppen 3-0
Harm Nabuurs – Jan Braks 3-0
Libre 2 woensdagavond:
Jan Braks – Harm Nabuurs 1-3
Frank v.d. Kerkhof – Nico v.d. Heuvel 1-3
Harm Nabuurs – Richard Groenendaal 3-0
Jan Toonen – Stefan Cuppen 3-1
Bandstoten donderdagavond
Henk v.d. Heuvel – Nico v.d. Heuvel 0-3
Piet Thijssen – Nico v.d. Heuvel 0-3
Theo Derks – Hans Willems 2-0
Theo Derks – Henk v.d. Heuvel 0-3
Libre 2 donderdagavond
Peter Blom - Nico v.d. Heuvel 1-1
Henk v.d. Heuvel – Henk Toonen 0-2
Frans Jansen – Henk Toonen 2-0
Hans Litjens – Ries v.d. Elzen 0-2
Frans Jansen – Hans Litjens 3-0
Peter Blom – Pius van Raaij 3-1
Ries v.d. Elzen – Henk v.d. Heuvel 3-0
Jan Braks – Peter Blom 2-0
Henk v.d. Heuvel – Nico v.d. Heuvel 0-2
Toon van Tienen – Harrie van Mil 3-0
Toon van Tienen – Peter Blom 0-3
Piet Thijssen – Hans Litjens 2-0
Jan Braks – Hans Willems 0-3 >
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Nederlaag voor ’t Zwaantje 1
Het eerste team van ’t Zwaantje zit in de hoek waar de klappen
vallen. Op 14 februari speelde dit team tegen het sterke Moira 5
en verloor met 30-22. Jan Braks verloor met 10-7 van de sterke
Sven Nabuurs. In 15 beurten behaalde Jan een mooi gemiddelde
van 7,26 maar voor een overwinning was dit niet voldoende. Ook
de hoogste serie van Jan (36) was prima, maar helaas geen
overwinning. De volgende wedstrijd was voor Ries v.d. Elzen. Ook
hij ging ten onder met 10-8. Zijn gemiddelde was 3,90 en de
hoogste serie was er een van 33. Het lukte Jan Toonen ook niet om
de punten in Rijkevoort te houden. Het werd een 10-7 nederlaag.
Het gemiddelde van Jan was 2,72 en zijn hoogste serie was 23.
Door dit resultaat blijft ’t Zwaantje 1 op de achtste plaats.

Het tweede team van ’t Zwaantje was vrij.

Het resterende programma voor beide teams:
* ‘t Zwaantje 1
maandag 27 februari BV Gelre 2 (Ede) – ’t Zwaantje 1
dinsdag 7 maart ’t Zwaantje 1 – West-Peter 1

* ’t Zwaantje 2
dinsdag 28 februari ’t Zwaantje 2 – De 3sprong 8
vrijdag 7 maart ’t Zwaantje 2 – Heideroosje 1
dinsdag 14 maart De Treffers 5 (Boxmeer) – ’t Zwaantje 2
donderdag 30 maart Moira 10 (Nijmegen) – ’t Zwaantje 2
dinsdag 4 april ’t Zwaantje 2 – Vriendenkring 3

De thuiswedstrijden van ’t Zwaantje 1 en 2 worden gespeeld bij
café Groentjes en beginnen om 19:30 uur. Alle uitslagen, dus ook
van de interne competities, en meer informatie over ’t Zwaantje is
te vinden op de website www.zwaantjerijkevoort.nl
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VOETBALVERENIGING
Uitslagen jeugd zaterdag 25 februari:
SSS`18/Holthees-Smakt JO19-1 VIOS `38/ToxJO19-1 2-3
Heijen JO17-1 Tox/VIOS `38 JO17-1 0-0
VIOS `38/Tox JO13-1 SV Milsbeek JO13-1 1-6

Programma 01-03-2023 Aanvang
VIOS `38/Tox JO15-2 Olympia `18 JO15-3 19.00 uur
Vlaggen : J. v.d. Pas

Programma 04-03-2023 Aanvang
VIOS `38/ToxJO19-1 SEVB/Sporting S.T. JO19-1 15.00 uur
Theole JO17-1 Tox/VIOS `38 JO17-1 13.00 uur
Vianen V./ HBV JO17-1 Tox/VIOS `38 JO17-2 14.00 uur
Vervoer Vianen : J. Willems + V, J. d. Haas
Vianen V./ HBV MO17-1 Tox/VIOS`38 MO17-1 13.00 uur
Vervoer Beers : L. v.d. Kerkhof, I. Willems
Gemert JO15-3 VIOS `38/Tox JO15-1 13.45 uur
Vervoer Gemert : T. Derks, S. d. Groot
VIOS `38/Tox JO15-2 EGS `20 JO15-4JM 14.30 uur
Vlaggen : D. Smits
GFC `33/SV Lottum JO13-1 VIOS `38/Tox JO13-1 12.30 uur
Vervoer Grubbenvorst : K. Remmen, X. Claassen + V
Tox/VIOS `38 JO12-1GJM SV Someren JO12-1 11.30 uur
Olympia `18 JO11-3 Tox/VIOS `38 JO11-2JM 09.30 uur
Vervoer Boxmeer: R. v.d. Boogaard, D. Nijssen, S. Jacobs
EGS`20 JO9-4JM Tox/VIOS `38 JO9-1JM 09.00 uur
Vervoer Escharen : K. Derks, T. v. Sambeek, L. Verkuijlen
Tox/VIOS `38 JO9-2 Excellent/W.Boys JO9-3GJM 10.45 uur
Siol JO8-5 Tox/VIOS `38 JO8-2JM 08.30 uur
Vervoer Katwijk : S. Brands, S. Wijnhoven, T. v.d. Ligt
Vianen Vooruit HBV JO7-2 Tox/VIOS `38 JO7-2 08.30 uur
Tox/VIOS `38 JO7-2 Siol JO7-2 08.50 uur >
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Olympia `18 JO7-3JM Tox/VIOS `38 JO7-2 09.10 uur
Wedstrijden JO7-2 worden gespeeld in : Katwijk

Speler van de week en loterij
Op zondag 5 maart 2023 speelt Toxandria 1 tegen Astrantia 1,
De loterijverkoop is in handen van Stan de Groot en Tymeon Derks.
Graag uiterlijk 14.15 melden in de kantine.
Speler van de week is Tijs van Sambeek

Uitslagen senioren:
HBV 3 Toxandria 3 3-1
Toxandria veteranen HBV veteranen 2-5

Programmazaterdag 4 maart:
17.00 uur Toxandria veteranen – Constantia veteranen

Programma zondag 5 maart:
14.30 uur Toxandria 1 – Astrantia 1
12.15 uur Toxandria 2 – Menos 1
11.00 uur Toxandria 3 – EGS’20 7
11.00 uur Toxandria VR18+1 – Odiliapeel VR18+1

Medewerkersfeestavond Toxandria 2023:
De medewerkersfeestavond Toxandria is weer gepland. Deze wordt
gehouden op zaterdag 18 maart om 20.00 uur in de kantine van
Toxandria.

Opgeven voor 12 maart via info@toxandria.com (graag aangeven met
partner als je met z'n tweeën komt).

Vrijwilligers ontvangen geen persoonlijke uitnodiging!

Het bestuur.
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(PRIJS)Woordzoeker
K O E M E S T J P R A K B
A C H T E R S T E L L E N
F E O A R U Z I E R N A R
T E E N G A M N E IJ A A O
S E R D T S E T D I P N O
O E G N N K T E L I R D V
O Z I E K E N A U T O O T
R L D A N S L E S E J E E
K I P K W A J O N G E N I
G E V A A R L IJ K I C I R
T Z A G E D A L I I T N L
O R E P P O L K E U V G E
D U B B E L G A N G E R N
AANDOENING, ACHTERSTELLEN, BENIJDENSWAARD, DALI, DANSLES,
DUBBELGANGER, GEVAARLIJK, KAFT, KIEN, KLOPPER, KNETTER, KOEMEST,
KROOST, KWAJONGEN, LIAAN, MAGNEET, PAKKEN, PRAK, PROJECT, REIMS,
RIETVOORN, RUZIE, TAND, TEGEN, TEST, UIIG, ZEIL, ZIEKENAUTO

Deze week weer de maandelijkse prijswoordzoeker. U mag de
juiste oplossing van deze woordzoeker  inzenden naar de
Dorpswijzer, VOOR VRIJDAG 3 MAART.
Emiel van Disseldorp van Tupperware heeft weer een prijsje ter
beschikking gesteld.  Uit alle goede inzendingen wordt één winnaar
geloot die deze prijs mag ontvangen.
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Op zaterdag 4 maart tussen 10.00 en 12.00 uur zet peuteraanbod Olleke Bolleke haar deuren
open. Iedereen die geïnteresseerd is , is van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

Tijdens de open dag zijn er leuke activiteiten voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Daarnaast leggen wij
je graag uit wat we allemaal doen bij het peuteraanbod onder het genot van een kopje koffie of
thee en iets lekkers.

Kom je meedoen? We zien je graag op zaterdag 4 maart bij peuteraanbod Olleke Bolleke in
basisschool Klimop op Kerkveld 2 in Rijkevoort.
Meer weten?
Neem dan een kijkje op spring-kinderopvang.nl/ollekebolleke en vraag een vrijblijvende rondleiding aan!
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GEMEENTENIEUWS

Evenementen
Er is vergunning verleend aan:
Stichting Meadow Events - het organiseren van FADH 2023
(gezamenlijk optocht kijken) op 18 februari 2023 aan
Kapelstraat in Rijkevoort. Verzonden 09-02-2023.

Omgevingsvergunning
verleend voor ODBN/het verbouwen van het bedrijfspand
Hoogeindsestraat 33, 5447PE Rijkevoort

Aanvraag omgevingsvergunning
voor het realiseren van een uitloop aan een stal Hoogeindsestraat
23, 5447PE Rijkevoort
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Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

Vrijwillige Hulpdienst
Heb je vervoer of andere hulp nodig….bel

0485-792015

ACTIVITEITEN

1 mrt Kienen KBO.
2 mrt Algemene Ledenvergadering KBO.
3 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
4 mrt Open dag peuteraanbod Olleke Bolleke.
9 mrt Wandelen KBO.

11 mrt Nldoet KBO.
16 mrt Bloemschikken Vrouw Actief Rijkevoort. >

06-23641512
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17 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
18 mrt Kienen Buurt ‘t Korenveld.
18 mrt Openingsfeest café-zaal Groentjes.
19 mrt Brunch alleenstaanden KBO.
27 mrt Inzameling klein oud ijzer.
30 mrt Koken en eten KBO.
31 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

5 april Kienen KBO.
13 april Fietsen KBO.
14 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
18 april Jules Baltussen Kunstsmid Vrouw Actief Rijkevoort.
20 april Themamiddag KBO.
27 april Koken en eten KBO.

3 mei Kienen KBO.
5 mei t/m 7 mei Meadow.

10 mei Vlindertuin (overdag) Vrouw Actief Rijkevoort.
11 mei Fietsen KBO.
12 mei Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
14 mei Garagesale Rijkevoort.
25 mei Koken en eten KBO.
26 mei Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
31 mei t/m 5 juni: Meerdaagse reis KBO.

7 juni Kienen KBO.
8 juni Fietsen KBO.
9 juni t/m 11 juni: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.

16 juni Zwemmen Buurt ‘t Korenveld.
22 juni Avondfietstocht Vrouw Actief Rijkevoort.
23 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
23 juni t/m 25 juni: Jeugdkamp Toxandria.
29 juni Koken en eten KBO.
30 juni /1 juli: Jeugdkamp TeVeR.

5 juli Kienen KBO.
7 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
7 juli Feestavond buurt ‘t Laageind.

13 juli Fietstocht met picknick KBO.
27 juli Koken en eten KBO.

2 aug Kienen KBO. >
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10 aug Fietsen KBO.
31 aug Koken en eten KBO.

3 sept Brunch Buurt ‘t Korenveld.
6 sept Kienen KBO.
8 sept t/m 10 sept. Pleinfeesten.

14 sept Fietsen KBO.
18 sept t/m 23 sept: Biljarttoernooi KBO.
23 sept Buurtfeest buurt ‘t Hoogeind.
24 sept Buurtbrunch buurt ‘t Laageind.
25 sept Inzameling klein oud ijzer.
29 sept Koken en eten KBO.

4 okt Kienen KBO.
8 okt Brunch vrijwilligers Dorpswijzer.

12 okt Fietsen KBO.
13 okt Jeu de boules Buurt ‘t Korenveld.
17 okt Cursus/herhaling AED.
27 okt Halloweentoernooi jeugd TeVeR.

1 nov Kienen KBO.
2 nov Cursus/herhaling AED.
9 nov Wandelen KBO.

16 nov Themamiddag KBO.
17 nov Bowlen buurt ‘t Laageind.
30 nov Koken en eten KBO.

6 dec Kienen KBO.
10 dec Kersttoernooi ouder/kind TeVeR.
13 dec Kerstviering KBO.
14 dec Wandelen KBO.
15 dec Kerstactiviteit Buurt ‘t Korenveld.
28 dec Koken en eten KBO.
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Op zoek naar een overkapping, houten bijgebouw of tuinhuis?Wij leveren en plaatsen zowel maatwerk als standaardbouwpakketten.Kom gerust inspiratie opdoen in onze showtuin van 2000 m2 enkijken naar de mogelijkheden.

Om volop te genieten van het buitenleven kunt u ook bij ons terecht voor:pergola’s, zonwering, schuttingen, vlonders, infraroodstralers,kachels, glazen schuifdeuren en schaduwdoeken.Berkenkamp 49 in Vianen – www.sfeervolbuitenleven.nl – 0485-318744

Veldweg 14 – 5447 BH Rijkevoort
info@theoartsinstallatie.nl – tel. 0485-371998                  www.theoartsinstallatie.nl


