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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
SWOGB
Fysiotherapie IHG Schreurs
Diëtiste   Dianne Rijkevoort
Maasziekenhuis
Algemeen alarmnummer
Centraal politienummer

381800
383374
0900 88 80
792020
372146
0485-213899
845000
112
0900 88 44

Bezoektijden Maasziekenhuis:
Verpleegafdelingen open bezoektijden
tussen 11.00 en 20.00 uur
(svp overleggen vooraf)
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
Maandag > Trombosedienst van 08.15 – 08.30
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

Fietsen
Donderdag 12 mei gaat de KBO weer fietsen. Ook nu weer een
route door het mooie Land van Cuijk van ongeveer 30 kilometer,
halverwege onderbroken voor een pauze met koffie en wellicht
gebak. Het vertrek is om half twee op het plein.

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties, de belangstelling
voor ons 50 jarig Huwelijksfeest!
De versiering van het huis door de kinderen en buurt, de vele
kaarten, bloemen en cadeaus.
Wij werden ontzettend verrast door het optreden van het koor Vur
Sles tijdens ons feest. Geweldig was dat!!!!
We hebben ontzettend genoten, dank jullie wel allemaal.

Jan en Joke Gijsbers
Hapsedijk 12b
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Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort

Tel.: 0485-371265  Fax: 0485-371723
info@kvansambeektrappen.nl
www.kvansambeektrappen.nl

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 14 mei:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Beugen, kapelaan Donders
19.00 uur, Kerk Westerbeek, pastoor Van der Sluis

Zondag 15 mei:
09.00 uur, Kerk Oploo, kapelaan Donders
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk Oeffelt, (communiemis), pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, (communiemis), pastoor Van der Sluis

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

Een oprecht dankjewel aan de hele organisatie
van Meadow. Het was fantastisch. Alle
ingrediënten waren weer aanwezig voor een
geweldig evenement. Tot volgend jaar!!
Heerlijk toch, zo’n festival in het dorp!!

Online bestellen: ga naar www.spar.nl
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DUURZAAM IN
BODEMOPLOSSINGEN

Nieuwbouw
Renovatie
Vervanging

Tel: (0485) 371964 | RIJKEVOORT

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!’
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Woordzoeker
E I T A M R O F S N A R T
D I E H G I D N U B T I U
N R H G O E D D E E L S O
U E W C R N E N E T E K Z
K I D T O O R K T E K A R
D S A E B J T E S G G N E
U L I R O J O K K E N T P
O U N O T H E A R N A R U
H S I D U I E E Z S C E B
S T O E R X D B R T O A L
I I H G G G N I L E D N I
U G A L S T N O E M A N E
H C S I M O N O R T S A K
AHOI, ASTRONOMISCH, BEHOEDEN, CODA, EEGA, GOEDDEELS, GRIEKSE,
HUISHOUDKUNDE, INDELING, JOCHIE, JOKKEN, KETENEN, KROOT, ONTSLAG,
RAKET, REISLUCHTIG, REPUBLIEK, RISKANT, ROBOT, SIOUX, TEGENSTEM,
TRANSFORMATIE, UITBUNDIGHEID, ZAGER, ZOUT
Oplossing sudoku vorige week: 5-2-1-3-6

Voetreflexologie, het natuurlijke alternatief

Voor veel vrouwen is een regelmatige cyclus heel
normaal, maar als dit voor jou niet geldt dan is
dat knap vervelend! Voetreflexologie kan helpen
om de hormoonbalans te herstellen.

Natasja Hegeman - Hoogeindse Kampen 19 - Rijkevoort
www.flowvoetreflex.nl 06 207 86 833
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De Boekenkast

Ook goeiendag…
Hoeraa, hoeraa, het is zover. Het is eindelijk weer eens lente. Geen
koude regenachtige dagen, nee, volop zon. Ok, voor de een is het
heerlijk voor de ander wel wat droog, maar het komt allemaal van
moeder natuur moet u maar zeggen (Trouwens moeder natuur heeft
een paar uur met water gestrooid hier in Rijkevoort)
En we kunnen er weer op uit (moet u echt doen) iedereen die hier
woont, is met zijn fietsje binnen een paar minuten in het mooie
buiten. Wat een weelde hier te wonen, het lijkt zo gewoon maar het
is het niet!! We hebben watertjes, bossen, een landelijke omgeving.
Een Duitser zou zeggen: “Kristal der Heimat” is het hier,en zo is het
maar net!! Wat we ook hebben?
Een rijkgevulde boekenkast me veel Nieuw aanwinsten:

Clive Cussler > Medusa
In een laboratorium wordt onderzoek gedaan naar een zeldzame
blauwe kwal. Maar ineens is het laboratorium verdwenen. Wat is er
aan de hand? Het blijkt dat een criminele organisatie achter deze
gebeurtenissen zit. Deze organisatie heeft ontdekt dat in de kwal
virussen zitten die een dodelijk pandemie kunnen veroorzaken.
Miljoenen levens kunnen hiermee gemoeid zijn.
Dan kun je met de antivirusstoffen de wereld beheersen…..
Is er nog redding voor de mensheid? Spannend!!!

Farida Khalaf > Het meisje dat van IS won
Je bent een meisje, 18 jaar, je wordt verkocht, je bent een sexslavin
geworden, niks ben je nog waard, minder dan modder. Alle mannen
uit je dorp zijn vermoord, jij wordt verkocht, half doodgeslagen. Bied
je weerstand? Weer doorverkocht, steeds wordt de levende hel
erger. Je komt ten langen leste in een IS container kamp terecht, als
door een wonder is daar je nichtje Evin. >
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En hoe sterk is overlevingsdrang van een mens? Ze vindt haar leven
weer de moeite waard, bedenkt een ontsnappings plan samen met
haar nichtje om de hel te ontvluchten……
Dit waar gebeurde verhaal MOET u gelezen hebben…….

Tot een volgend keer.
Uw boekenier:Wim

Basisschool Klimop bedankt Rijkevoort!
In de meivakantie zijn de leerlingen van
groep 7 en 8 van Basisschool Klimop bij u
aan de deur geweest. Door zelf de handen
uit de mouwen te steken hopen ze met hun
actie HEITJE VOOR EEN KARWEITJE het
schoolverlaterskamp op Ameland betaal-
baar te houden. De kinderen kwamen na de
vakantie terug met prachtige en enthousiaste verhalen. Dubbele
winst dus! Hopelijk heeft u dezelfde prettige herinneringen aan deze
actie.

Deze succesvolle actie heeft ontzettend veel geld opgebracht! Wij, al-
le Klimoppers van nu en later, kunnen u daar niet genoeg voor be-
danken. Voor groep 8 kan het aftellen nu echt beginnen. Nog maar
vijf weken en dan is het al zover. Groep 7 moet nog een jaartje wach-
ten en is volgend jaar aan de beurt.

Nogmaals aan iedereen die heeft meegeholpen om dit fantastische
bedrag bijeen te krijgen: hartelijk bedankt!

Namens,
De leerlingen en het Team van Basisschool Klimop Rijkevoort

Dorpswijzer 19 > 11 mei 2022 10



11 Dorpswijzer 19 > 11 mei 2022

Buurt 't Korenveld

BBQ

Op zaterdag 4 juni gaan we BBQ’en met de buurt!

Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom bij
Peter en Mieke op Laageindsbroek 13.

De BBQ is gratis!

Wij hopen op een grote opkomst, dus noteer het vast in je agenda.
En geef je snel op!
Opgeven kan bij Bianca vóór 21 mei (Hoogveld 1).

Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook!

Tot dan allemaal!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Naam:………………………………………………………………………………………………..

Aantal personen:……………

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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Rommelmarkt

Dit jaar organiseert de Oudervereniging
van Basisschool Klimop weer de 2-jaarlijkse
Rommelmarkt op

zondag 12 juni 2022

De opbrengst komt ten goede aan de kinderen van de basisschool. Er
worden schoolactiviteiten van gesponsord en georganiseerd.

Dus, als u aan de schoonmaak begint, uw kasten of zolder gaat
opruimen, geef mooie en goeie rommel een tweede kans.
Wij verkopen het graag!

Net als 2 jaar geleden vragen wij u om de
rommel op zaterdag 11 juni tussen 10.00
uur en 15.00 uur zelf naar het plein te
brengen. Daar wordt u geholpen met het
uitladen en sorteren hiervan. We nemen
geen witgoed aan.

We maken geen rondgang door Rijkevoort om alles op te halen.
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Thnx MeadowStaff!

Afgelopen weekend was er na een paar jaar van afwezigheid eindelijk
weer het Rijkevoortse festival; Meadow! “Born to be wild” en man,
man, man een wild feestje was het wel, in één woord genieten.
Bij zo’n organisatie moet er uiteraard een heleboel geregeld worden;
van de zichtbare dingen zoals de tent, de aankleding en de line-up
van artiesten, tot de onzichtbare dingen zoals het personeelsbestand,
levering van goederen en ga zo maar door. Niet alleen in de
voorbereiding, ook tijdens het feestweekend zelf. Ga er maar aan
staan.
Maar de mannen van Meadow Events hebben ook dit jaar weer op
uiterst professionele wijze bewezen dat zij hiervoor gemaakt zijn. Het
was weer fantastisch. Ik hoop dat ik namens Rijkevoort mag spreken:
Mannen, bedankt!

Wij, de dames van het Safehouse,
willen één ieder die naar de open dag van ons huis is geweest

ontzettend bedanken! Wij hebben genoten van uw belangstelling,
uw vragen, uw vriendelijkheid en de vele prachtige verhalen.

Tot ziens!
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Frogrun Rijkevoort keert terug!

De Frogrun, de obstacle run van Rijkevoort, keert
terug! Na twee jaar afwezigheid is SJW terug met
de vierde editie. Dit jaar pakken we groots uit op
Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei). Waar de Frogrun vroeger
enkele rondes over het motorcrossterrein betrof, hebben we nu een
route uitgezet in en rondom Rijkevoort en hebben we daardoor ook
meer obstakels (of obstacles in het vakjargon) op kunnen nemen.
Daarnaast kunnen mensen dit jaar ook aan de Frogwalk deelnemen.
Dit is een wandeling over dezelfde route, waarbij je kunt kiezen of je
de obstacles ook probeert.

Frogrun
De Frogrun is een obstacle run waarbij de deelnemers een route
afleggen in en rondom Rijkevoort. Obstacle runs zijn inmiddels al niet
meer weg te denken als sportactiviteit, met de Strong Vikings als
bekendste soortgenoot. Bij een obstacle run leg je zo snel mogelijk
een parcours af waar je onderweg een aantal obstacles tegen komt
die extra kracht, behendigheid of beiden vragen om goed af te
kunnen leggen en waarbij je niet vies bent van een beetje vies
worden.
De Frogrun werd in 2016 voor het eerst georganiseerd door SJW. Het
doel was en is om naast de activiteiten voor de jeugd ook een
activiteit voor de jongeren van Rijkevoort (en omgeving) te
organiseren. Dat is gezien de eerdere edities goed gelukt en niet
alleen voor de jongeren. Ook volwassenen en de oudere jeugd vond
het heel leuk om mee te doen.
Dit jaar pakken we groter uit dan voorheen. De route is nu verlengd
naar ruim 8,5 kilometer en je gaat ruim 20 obstacles tegenkomen.
We starten bij de sporthal in Rijkevoort en komen daar ook terug.
Onderweg overwin je onder andere Steps, Monkeybars, de Haystack
hop en vele andere obstacles. >
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Frogwalk
Naast de Frogrun organiseren we dit jaar ook de Frogwalk. Juist voor
degenen die het niet om zo snel en zo smerig mogelijk gaat, maar
voor de wandelaars. De route loopt namelijk over een aantal
struinpaden rond Rijkevoort, door het Sassekampse bos en over het
Kikkerpad. Ideaal om met een wandelgroep of met de (klein)kinderen
te doen. Je komt ook langs de obstacles en als je er eentje wilt
proberen, dan is dat natuurlijk gewoon mogelijk.

Meedoen
Meedoen is leuk, aanmelden is simpel. Via www.frogrun.nl kun je je
aanmelden. De Frogrun vindt plaats op donderdag 26 mei
(Hemelvaartsdag). Bij de start in de sporthal kun je je spullen in de
garderobe kwijt en na afloop heb je hier de mogelijkheid om te
douchen. Op het startterrein hebben we een plek voor de
gezamenlijke warming-up en daar wordt gestart in blokken van
steeds 20 personen.
Meedoen met de Frogrun kost €12,50, wat in vergelijking met de
bekendere runs een heel bescheiden bedrag is. Deelnemers krijgen
daarvoor ook een Frogrun-shirt als aandenken. Meedoen met de
Frogwalk kost €5,- en ook daarbij ontvang je een Frogwalk-goodie.

Vacatures
Bijzijn is meemaken, ook als je niet mee wil doen. Als onmisbare
kracht zet je je in tijdens deze dag, of tijdens een dagdeel, om dit
evenement tot een feest te maken. Je werkzaamheden zijn in overleg
af te stemmen naar jouw persoonlijke interesses. De secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn fenomenaal; de innerlijke mens, wordt goed
verzorgd. Is deze vacature iets voor jou? Meld je dan aan bij Daisy
van de Weem via daisy@sjw-rijkevoort.nl.
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Voetbalvereniging

Programma jeugd 11-05-2022

AanvangAanwezig/ vertrek
VIOS `38/Tox JO17-1 Achates JO17-1JM 19.30 18.30 uur
Wedstrijd is in Beugen
Erp JO16-1 VIOS `38/Tox JO16-1 20.00 19.00 uur
Vervoer Erp, Sportpark Den Uil: J. de Haas, R. v.d. Heuvel

Programma 14-05-2022
Volharding/Sambeek JO19-2 - Tox/VIOS `38  JO19-1 15.00 14.00 uur
Vervoer Vierlingsbeek, Sportpark Soetendaal:

K. Wijnhoven, G. Beckers, G. Willems
HVCH MO17-1 Tox/VIOS `38  MO17-1 15.00 14.00 uur
DSV JO17-1 VIOS `38/Tox JO17-1 13.00 12.00 uur
Vervoer Ledeacker, Sportpark De laan: S. v.d. Oever
Vianen/HBV JO16-1 VIOS `38/Tox JO16-1 14.00 13.00 uur
Vervoer Vianen, Sportpark Vianen Vooruit :C. Koninkx, J. Mobach
Maasduinen JO15-4JM - VIOS `38/Tox  JO15-1 11.00 10.00 uur
Vervoer Siebengewald, Sportpark `t Eindpunt: S. de Groot
EGS`20 JO13-3 Toxandria/VIOS `38  JO13-2 13.00 12.00 uur
Vervoer Escharen, Sportpark EGS `20:

X. Claassen, D. Brevoord, G. Kuijpers, M. Kusters
Volharding JO11-1JM - Tox/ VIOS `38 JO11-1 10.00 09.15 uur
Vervoer Vierlingsbeek, Sportpark Soetendaal:

V. Verheijen, R. Kusters, T. van Sambeek
Merselo JO10-2 Tox/VIOS `38 JO10-1JM 09.30 08.45 uur
Vervoer Merselo, Sportpark De Vloet: D. Nijssen, S. Jacobs
De Zwaluw JO9-1 ToxVIOS `38 JO09-1JM 10.00 09.15 uur
Vervoer Oeffelt, Sportpark Hogehoek:

R. v.d. Boogaart, T. Jansen, S. Arts
Tox/VIOS `38 JO7-1 Vianen Vooruit HBV JO7-1 09.15 uur
Sportpark Vianen Vooruit, Vianen >
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Siol JO7-4 Toxandria/VIOS `38 JO7-1 09.25 uur
Sportpark Vianen Vooruit, Vianen
Toxandria/VIOS `38 JO7-1 EGS `20 JO7-1JM 09.35 uur
Sportpark Vianen Vooruit, Vianen
Montagnards JO7-1JM - Tox/VIOS `38 JO7-2 10.00 uur
Sportpark De Heijkuul, Gennep
Toxandria/VIOS `38 JO7-2 De Zwaluw JO7-1 10.10 uur
Sportpark De Heijkuul, Gennep
Vitesse `08 JO7-2 Toxandria/VIOS `38 JO7-2 10.20 uur
Sportpark De Heijkuul, Gennep
Tox/VIOS `38 JO7-3 Olympia `18 JO7-2JM 09.30 uur
Sportpark Pelzer, Boxmeer
Excell/SVS/W.Boys JO7-1 Tox/VIOS `38 JO7-3 09.40 uur
Sportpark Pelzer, Boxmeer
Volharding JO7-1 Toxandria/VIOS `38 JO7-3 09.50 uur
Sportpark Pelzer, Boxmeer

Uitslagen senioren:
Toxandria 1 VIOS’38 1 1-1
Toxandria 2 Montagnards 2 1-4
Olympia’18 7 Toxandria 3 2-0
Toxandria 5 VV Achtates 4 2-6
EWC’46 vet Toxandria vet 1-3

Programma donderdag 12 mei:
19.15 uur SV Oostrum 1 – Toxandria 1

Programma zaterdag 14 mei:
17.00 uur Union Malden veteranen – Toxandria veteranen

Programma zondag 15 mei:
12.15 uur Toxandria 2 – Hapse Boys 3
10.15 uur Toxandria 3 –DSV 5
10.15 uur Toxandria 5 – Sambeek 4
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Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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Rijbewijskeuringen CBR in Boxmeer

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig
wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot
rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om
medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in De
Driewiek op vrijdag 4 maart, vrijdag 6 mei en vrijdag 3 juni medisch
laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via
RegelZorg: Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of
tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u
naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5
maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs,
indien u ook medisch gekeurd moet worden.
De eerste stap is het kopen en invullen van een
Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met
SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u
kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg.
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen
en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het
Verslag (soms meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. Op
dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. >
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De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij
ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen
deze direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure leest u
op de website van RegelZorg.

Kampweg 5  5447 NK Rijkevoort  T 0485-372736

Activiteiten

12 mei Fietsen KBO.
14 mei Vrijwilligersmiddag KBO
17 mei Wandeling graanvelden Oploo  Vrouw Actief.
20 mei t/m 22 mei: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.
26 mei (Hemelvaartsdag) Frogrun  SJW.
28 mei en 29 mei: Jubileumweekend 90 jaar Toxandria.

1 juni Kienen KBO. >
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2 juni Koken en eten KBO
4 juni Buurt BBQ buurt ‘t Korenveld.
4 juni Musical Dagboek van een herdershond KBO
9 juni Fietsen KBO.

10 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
11 juni Uitstapje APK.
12 juni Rommelmarkt Oudervereniging bs Klimop.
19 juni t/m 23 juni Reis KBO Duitsland
22 juni Dag-fietstocht Vrouw Actief.
24 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
30 juni Koken en eten KBO.

1 juli Feestavond buurt ‘t Laageind.
6 juli Kienen KBO.
8 juli t/m 10 juli: Jeugdkamp Toxandria.

14 juli Fietsen KBO.
15 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
28 juli Koken en eten KBO.
11 aug Fietsen KBO.
25 aug Koken en eten KBO.

8 sept t/m 11 sept.: Pleinfeesten.
11 sept Riekevortsedag.

8 sept Fietsen KBO.
25 sept Buurtbrunch buurt ‘t Laageind.
29 sept Koken en eten KBO.

1 okt Dag van de Ouderen KBO.
11 okt Jaarvergadering CV de Bellebloazers.
13 okt Fietsen KBO.
15 okt Middagvoorstelling ToVeRij.
16 okt Avondvoorstelling ToVeRij.
21 okt Kienavond buurt ‘t Korenveld.
22 okt Avondvoorstelling ToVeRij.
23 okt Avondvoorstelling ToVeRij.
27 okt Koken en eten KBO.

3 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.
5 nov Openingsfeest van het seizoen CV de Bellebloazers.
8 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED. >
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10 nov Wandelen KBO.
18 nov Bowlen buurt ‘t Laageind.
20 nov Brunch voor alleenstaanden KBO.
24 nov Koken en eten KBO.
25 nov t/m 27 nov: Jubileumweekend CV de Belleboazers.
19 nov Pepe’s pubquiz Toxandria.

8 dec Wandelen KBO.
15 dec Kerstviering KBO.
16 dec Kerst-in buurt ‘t Korenveld.
17 dec Kwaakparty jubileumeditie CV de Bellebloazers.
29 dec Koken en eten KBO.
2023
14 jan Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers.
21 jan en 22 jan: Jubileumpronkzitting CV de Bellebloazers.
28 jan Jeugd- en jubileumpronkzitting CV de Belleboazers.
18 febr t/m 22 febr: Carnaval.

Geef mooie en goeie rommel een tweede kans.
Breng dit zaterdag 11 juni naar het plein bij de
Poel.
De Oudervereniging van Basisschool Klimop
verkoopt dit graag voor u op 12 juni.
Te koop: Droogmolen en
Parasol Ø 3 meter
Bennehey, Klaproosstraat 6, tel. 0485-371608



23 Dorpswijzer 19 > 11 mei 2022

Op alle wegen kom je Willems tegen

Dorpswijzer 19 > 11 mei 2022 24

Op zoek naar een overkapping, houten bijgebouw of tuinhuis?Wij leveren en plaatsen zowel maatwerk als standaard bouwpakketten.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


