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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 14 april gaat de KBO weer fietsen. Het wordt ook nu een
rondje van rond de 30 kilometer door het mooie land van Cuijk.
Halverwege stappen we af voor een pauze met koffie en voor de
liefhebbers gebak. Het vertrek is nog altijd om half twee op het plein.

Fietsinfodag
Alle info op pagina 2!

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

Na 2 jaar kunnen we komend weekend weer
gewoon Pasen vieren. Lever je bestellijst
uiterlijk woensdag bij ons in en maak zo je
lekkerste Paasontbijt. Na het diner een ijsje van
de Heldro en deze Pasen kan niet meer stuk.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

1e Paasdag open van 09.00 tot 12.30 uur.
2e Paasdag zijn we gesloten
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Activiteit Zonnebloem
Beste gast van de Zonnebloem, afdeling Rijkevoort.

Graag willen wij u, en eventueel uw partner, uitnodigen
voor een activiteit en wel op zaterdag 30 april 2022. Deze
middag is een gezellig samenzijn met een etentje.

U bent van harte welkom vanaf 11.30 uur, in de Salamander, in de
Poel. Rond 15.00 uur sluiten we deze middag af.
De kosten voor deze middag zijn € 2.50 per persoon, graag voldoen
bij opgave.
Indien u geen vervoer hebt, kunt u dit aangeven op het
antwoordstrookje. Onze vrijwilligers komen u dan thuis ophalen.
Ook als er sprake is van dieetvoorschriften, horen wij dit graag.

Voor aanmeldingen en vragen kunt u terecht bij Gerrie Venhuizen,
Pleinstraat 7. Tel.371515.

Wij hebben de aanmelding, door middel van onderstaand strookje,
graag uiterlijk 22 april binnen.

Wij hopen u te kunnen begroeten op 30 april.

Met vriendelijke groeten,
De Zonnebloem afdeling Rijkevoort.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Antwoordstrook

Naam/namen:…………………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:………………………………………………

Ik wil graag thuis opgehaald worden ja / nee
Ik kom alleen / samen met partner.
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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

Donderdag 14 april: WITTE DONDERDAG
19.00 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
19.00 uur, Kerk St. Anthonis, kapelaan Donders
19.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis

Vrijdag 15 april: GOEDE VRIJDAG,
herdenking van het lijden en sterven van de Heer
15.00 uur, Kruisweg, Kerk Oploo
15:00 uur, Kruisweg Mariakapel Vierlingsbeek
15.00 uur, Kruisweg Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, plechtigheden Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, plechtigheden Kerk Wanroij, kapelaan Donders
19.00 uur, plechtigheden Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
19:00 uur, Kruisweg Kerkhof Maashees

Zaterdag 16 april: STILLE ZATERDAG Paaswake
21.00 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
21.00 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis
21.00 uur, Kerk Wanroij, kapelaan Donders

Zondag 17 april: PAASZONDAG Verrijzenis van de Heer
09.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis
09.00 uur, Kerk Oploo, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis

UITNODIGING PAROCHIEBEDEVAART NAAR KEVELAER
ZATERDAG 7 MEI 2022 >
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Zaterdag 7 mei kunt u weer mee met de parochie Maria, Moeder van
de Kerk op bedevaart naar Kevelaer. Volgens traditie gaan we op de
zaterdag voor Moederdag het Mariabedevaartsoord bezoeken. Als
parochianen uit de verschillende dorpen komen we samen om elkaar
in dit bijzonder genadeoord te treffen. Jong en oud van harte
welkom!

Programma:
13.00 uur: Vertrek vanaf de diverse plaatsen richting Kevelaer

(carpoolen) of rechtstreeks rijden
Parkeren direct achter de Mariabasiliek,
parking Basilikastraße 2, Kevelaer

13:45 uur: Verzamelen bij de Genadekapelleop de Kapellenplatz,
Kevelaer

14.00 uur: Eucharistieviering in de Kaarsenkapel
15.00 uur: Gezamenlijk koffie drinken met taart in het

Priesterhuis, Kapellenplatz35, Kevelaer
15.45 uur: Kruisweg in het Marienpark of rozenkransgebed in de

Biechtkapel voor degene die minder mobiel zijn
17.00 uur: Vertrek huiswaarts

Kosten: Bijdrage voor kaffee mit Kuche 8,00 euro. Carpoolen
verrekenen met chauffeur ter plaatse. Bent u wat minder mobiel en
neemt u een rollator of rolstoel mee, laat het ons weten.

Aanmelden: Tot en met 29 april bij het secretariaat van de parochie
E: secretariaat@mmvdk.nl, / T: 0485 - 47 12 46
Of via pastoraal werkster Jantje Bax
E: bax@mmvdk.nl / T: 06 - 30 51 76 29

Covid-19: Bij binnenkomst in Duitsland is een 3G-bewijs
verplicht. Er moet digitaal of op papier een negatief testresultaat
kunnen worden voorgelegd, een bewijs van vaccinatie of een bewijs
van herstel.
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Jubileum 44 jaar CV de Bellebloazers
Beste blubberdammers,
Tot ons genoegen hebben we dit jaar alsnog carnaval
kunnen vieren. Het was dan wel met een aangepast
programma, maar wij hebben er in ieder geval van
genoten. En afgaande op de reacties die we
ontvangen hebben jullie ook.
Echter was dit natuurlijk niet de manier waarop we ons 44-jarig
jubileum willen vieren. We hebben daarom besloten het jubileum
volgend carnavalsseizoen voort te zetten met het volgende
programma:
 5 November 2022 Openingsfeest van het carnavalsseizoen

25 – 27 November 2022 Jubileumweekend
 25 November 2022 Jeugd feestavond
 26 November 2022 Carnavalsbingo
 26 November 2022 Receptie voor Blubberdam en feest-

avond
 27 November 2022 Receptie voor zusterverenigingen
 17 December 2022 Kwaakparty
 21, 22 en 28 Januari 2023 Pronkzittingen
 28 Januari 2023 Jeugdpronkzitting

 18 – 21 Februari 2023 Carnaval

Voor het jubileum zijn we de archieven ingedoken. Er ontbreekt
echter nog wat informatie. We kunnen niet van alle jaren achterhalen
wie het jeugdprinsenpaar is geweest. Ben jij ooit jeugdprins of
jeugdprinses geweest voor 1989 dan zouden wij dat graag weten.
Stuur dan een email naar info@debellebloazers.nl
Allaaf!
CV de Bellebloazers
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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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Meadow-nieuws

Op 6-7-8 mei vindt de 5e editie van Meadow plaats!
Graag Meadowworker worden?
Wil jij je steentje bijdragen door mee te helpen met de opbouw van
het festivalterrein, of zou je graag een avondje achter de bar staan?
Om ervoor te zorgen dat dit jaar tevens een groot succes wordt,
hebben we jullie hulp hard nodig!
Heb je misschien zin om de mouwen op te stropen tijdens het
opbouwen en/of afbreken van het festivalterrein? Op de volgende
dagen komen we eigenlijk nog wat handen tekort:
 Maandag, dinsdag, woensdag (opbouwen) 2,3,4 mei (dinsdag,

hoogste nood)
 Zaterdag (7 mei)

Maar uiteraard zijn we blij met hulp op elk dagdeel!
In bijgevoegde link vind je meer informatie wat je als vrijwilliger voor
ons kunt betekenen.
www.meadow-events.nl/vrijwilligers
Gegroet,
Stichting Meadow Events

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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Bericht over bloed prikken

Vanaf dinsdag 26 April gaan wij iedere dinsdag en vrijdag van 12.00
uur tot 13.00 uur bloed prikken in de huisartsenpraktijk Rijkevoort.
Bloedonderzoek wat is aangevraagd door uw huisarts maar ook wat
is aangevraagd door uw specialist kan dan bij ons geprikt worden.
U kunt bellen voor een afspraak maar gewoon binnen lopen met een
aanvraag formulier kan ook.
Het is bedoeld voor patiënten die staan ingeschreven bij onze
praktijk.
Het prikken van bloed in Oploo kan iedere dag en is uitgebreid tot
12.00 uur. Bent u slecht ter been dan kunnen wij ook thuis prikken.
Wij hopen hiermee de service naar u toe te vergroten. Geen
parkeerproblemen, geen lange wachtrijen en niet meer weggestuurd
worden.
Directe hulp, dicht bij huis. Daar staan wij voor.
Of de prikpost in de Poel zal blijven weten wij niet. Dat is aan het
Maasziekenhuis.

Team Huisartsenpraktijk Oploo/Rijkevoort
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Bouwplan Achter de Molen - 3, Rijkevoort
Inloopavond bouwrijp maken
Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens een inloopavond voor
het bouwplan ‘Achter de Molen, Rijkevoort’.
Deze avond houden we op donderdag 14 april 2022, van 17:30 uur
tot 20:00 uur. Plaats: Dorpshuis De Poel aan het Meester van den
Bergplein 10 te Rijkevoort. Aanmelden is niet nodig.

Voorgeschiedenis
Zoals de meeste inwoners van Rijkevoort weten, heeft de voormalige
gemeente Boxmeer plannen voorbereid om woningen te bouwen in
het gebied ‘Achter de Molen’. Inmiddels is de gemeente Boxmeer
opgegaan in de  gemeente Land van Cuijk en uiteraard zet deze
nieuwe gemeente de plannen door. Ook in Rijkevoort is immers
behoefte aan meer woningen.
In het verleden zijn fase 1 en fase 2 van ‘Achter de Molen’ al
gerealiseerd. Nu wordt fase 3 in ontwikkeling genomen. Deze fase
bestaat uit de bouw van zestien halfvrijstaande en 14 vrijstaande
woningen. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk
vastgesteld en ook het stedenbouwkundig ontwerp is gereed.

Inloopavond
De gemeente Land van Cuijk is nu de tekeningen voor het riool- en
straatwerk aan het maken. Binnen niet al te lange tijd wordt het
gebied bouwrijp gemaakt. Dat betekent dat er riolering wordt
aangelegd en tijdelijke bouwwegen. Ook wordt elektriciteit
aangelegd en water en glasvezel. De tekeningen daarvoor zijn bijna
klaar.
Op donderdag 14 april organiseren wij daarom een inloopavond. De
tekeningen zijn dan te zien in Dorpshuis De Poel aan het Meester van
den Bergplein 10 te Rijkevoort. Medewerkers van de gemeente zijn
aanwezig om toelichting te geven op de tekeningen. Ook
beantwoorden ze uw vragen.
U kunt binnen lopen vanaf 17:30 uur. >
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De inloopavond eindigt om 20:00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Meer informatie over
woningbouwprojecten in de gemeente Land van Cuijk vindt u op
landvancuijkwoont.nl.

Win € 500,- voor de verenigingskas

De Spaaractie voor de verenigingen is afgelopen. Afgelopen week zijn
er maar liefst 74 spaarkaarten ingeleverd en dat heeft voor de nodige
verschuivingen in het klassement gezorgd. Deze week is de laatste
mogelijkheid om kaarten in te leveren: zowel volle kaarten als deels
volle kaarten. Twee halfvolle kaarten tellen namelijk ook voor een
volle kaart! Kijk daarom alle tassen, portemonnees en broekzakken
na en verzamel alle zegels. Plak ze op een kaart en maak de
vereniging van jouw keuze blij met een volle kaart. Volgende week
maken we de eindbalans op en gaan we zien wie er met de prijzen
vandoor gaan.

Team Spar Kuijpers
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Woordzoeker
E S N E L E D N E R E I V
N D C E D P I R G E B N I
I R E H K N A K W O R S T
H P I L A S T E R B E L O
C U T I M M V E E L G A O
A V A R G R E P P E N P B
M E L N A Z J N T P A E P
R T U O R G T R Z P H N E
E E C D E G E N S A R N E
G R R I N D G N A D E E L
G N I R E D N O W R E V S
A O C S I D I J E A L E N
B Z U U Z E D I G A K G R
AARDAPPELBOER, BAGGERMACHINE, CIRCULATIE, DEGEN, DINGETJE, DISCO,
GEVEN, GEWAS, INBEGRIP, INSLAPEN, KAMGAREN, KLEERHANGER,
KNAKWORST, NADEEL, PILASTER, RAGEN, REPPEN, SCHAMEN, SEDERT,
SLEEPBOOT, VERWONDERING, VETER, VIERENDELEN, VLOED, ZEDIG, ZEEROB

Oplossing sudoku vorige week:9-3-8-2-5

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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Volleybalvereniging
Uitslagen zaterdag  9 april:
Flamingo’s’56 MC1 Vocala MC2 3-1
Vollan’65 MB1 Vocala MB1 1-3

Programma zaterdag 16 april:
Somas Activia MB1 Vocala MB1 14.15

St.Anthonis

Open mini training Vocala
Zaterdag 16 april organiseert Vocala een open mini training. Lijkt
het jou leuk om een keer mee te trainen met de mini’s van Vocala.
Of volleybal je zelf al en heb je een vriendje of vriendinnetje die je
graag een keer mee neemt naar de training, dan kan dit op
zaterdag 16 april.
De mini’s van Oeffelt, Beugen en Rijkevoort trainen op zaterdag in
de Slaterthal in Beugen (Dorpsstraat 24a,).
Hieronder een overzicht van de trainingstijden per leeftijd:
tijd Leeftijd
9.30 – 10.30 6 tot 9 jaar

10.30-11.30 9 tot 11 jaar

11.30 – 12.30 11 tot 12 jaar

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust via mini-tc@vocala.nl.
Wij hebben er zin in, hopelijk tot 16 april!
Annabel, Debbie en Suzanne
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Voetbalvereniging

Uitslagen jeugd 09-04-2022
Olympia `18 JO19-2 Tox/VIOS `38  JO19-1 3-6
SSS`18/Holthees-Smakt JO17-1JM – VIOS `38/Tox JO17-1 1-3
VIOS `38/Tox JO16-1 - Milheezer boys JO16-1 1-6
SSS`18/Holthees-Smakt JO15-2JM - VIOS `38/Tox JO15-1 1-7
Excellent/SVS/W.Boys JO13-2JM - Tox/VIOS `38  JO13-2 2-5
Gemert JO11-1 Tox/ VIOS `38 JO11-1 10-3

Programma 16-04-2022 AanvangAanwezig/ vertrek
Erp JO16-01 - VIOS `38/Tox JO16-1 14.30 uur 13.30 uur
Vervoer Erp > Sportpark Den Uil: J. de Haas, R. v.d. Heuvel
Alle andere jeugdteams zijn vrij!

Uitslagen senioren:
Constantia 1 Toxandria 1 3-0
Toxandria 2 SV DWSH’18 2 5-1
Toxandria 3 De Zwaluw 5 afgelast
Toxandria 5 De Zwaluw 6 0-6
Heijen veteranen Toxandria vet 0-3

Geflatteerd verlies Toxandria
Toxandria heeft op bezoek inWanroij tegen Constantia een geflat-
teerd verlies van 3-0 geleden. Terwijl de gehele wedstrijd gelijk op
ging stond Toxandria met rust al met 3-0 achter. In de 30e minuut
kwam Toxandria op achterstand, een aanval over rechts van Toxan-
dria werd diep op de helft van Constantia onderschept en via een ra-
zend snelle counter kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. In de
40e minuut een identieke situatie, een vrije trap van Toxandria op de
16 van Constantia werd slecht genomen en uit de counter scoorde
Constantia zijn tweede treffer 2-0. Nog voor rust breidde de thuis-
ploeg zijn voorsprong uit, een terugspeelbal op Dirk werd niet goed
verwerkt door de Toxandria doelman en kon de bal > gemakkelijk
door een speler van Constantia in het doel gewerkt worden 3-0, te-
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vens ruststand. Na de rust was Toxandria meer in balbezit dan de
thuisploeg, kreeg enkele mogelijkheden en een goede kans maar he-
laas lukte het ook deze wedstrijd weer niet om te winnen. Volgende
week maandag komt de Zwaluw op bezoek, een wedstrijd die door de
oranjemannen gewonnen moet worden om zo zicht te houden op de
ploeg uit Oeffelt. Dus kom onze jongens aanmoedigen en bij winst zal
ieder Toxandria doelpunt beloond worden met een biertje.

Programma zaterdag 16 april:
17.00 uur Toxandria veteranen– JVC Cuijk 2 veteranen

Programma maandag18april:
14.30 uur Toxandria 1 – De Zwaluw 1

Komt allen naar deze wedstrijd om onze Oranjemannen aan te moe-
digen. Er staat veel op het spel! Bij winst sluit Toxandria aan bij De
Zwaluw en stijgen de kansen om rechtstreekse degradatie te ontlo-
pen. Per gescoorde goal van Toxandria wordt na afloop een consump-
tiemunt uitgedeeldaan degene die kantine Kampzicht bezoekt en bij
een overwinning van Toxandria krijgen de kinderen een gratis snoep-
zak. Dus komt allen onze Tox-mannen naar de overwinnen schreeu-
wen….

11.00 uur De Zwaluw 2 – Toxandria 2
10.15 uur Toxandria 3 – SV DWSH’18 4

JUBILEUMWEEKEND 90 JAAR TOXANDRIA
Toxandria is in 2021 90 jaren jong geworden. Helaas mochten we
toen geen feestjes vieren vanwege de corona-maatregelen en moes-
ten we ons jubileum noodgedwongen uitstellen. Nu is dat anders, dus
gaan we in het weekend van 28 en 29 mei alsnog > proosten op de
90ste verjaardag van onze voetbalclub. Er is een programma voor
jong en oud samengesteld.
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Op zaterdag 28 mei zal de voetbaljeugd van de elftallen JO13, JO15,
JO17 en JO19 vanuit Rijkevoort met een touringcarbus naar attractie-
park Toverland in Sevenum afreizen. Vertrek om 10.00 uur.
's Avonds zal dorpshuis De Poel om 20.30 uur haar deuren openen
voor alle seniorenleden, vrijwilligers, sponsors en alle partners voor
een heerlijk avondje ouderwets feesten met lekkere dansmuziek van
de Rijkevoorts getinte feestband Fake Grass.
Zondag 29 mei wordt kantine Kampzicht het decor van een gezellig
samenzijn met alle clubgenoten, vrijwilligers en natuurlijk hun part-
ners. De jubilarissen van 2020 en 2021 worden deze middag gehul-
digd, de Toxandriaan van het Jaar 2021 wordt onthuld evenals de
winnaar van de Aanmoedigingsprijs. Ook wordt de speciale jubileum-
uitgave van Kikkerleer officieel gepresenteerd.
Reden genoeg voor een bezoek aan ons clubhuis dus vanaf 14.00 uur!
Voor de jongste jeugd vanaf de JO7 zullen van 15.00 tot 17.00 uur di-
verse supervette spellen van FunPro op het hoofdveld worden opge-
steld.
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten in het jubileumweek-
end!
Check voor meer informatie onze website.
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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

Voetreflexologie, het natuurlijke alternatief

Heb je onlangs een verandering meegemaakt in
je leven, waardoor de dagen je opeens zwaar
vallen, laat me je dan met
voetreflexbehandelingen ondersteunen om weer
terug in je kracht te komen.

Natasja Hegeman - Hoogeindse Kampen 19 - Rijkevoort
www.flowvoetreflex.nl 06 207 86 833
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Wie wordt de burgemeester van het Land van Cuijk?
Denk mee!
Bij de start van een nieuwe gemeente is er een waarnemend burgemeester.
De nieuwe gemeenteraad gaat vervolgens op zoek naar een burgemeester
die door de Kroon (de Koning) wordt benoemd. De gemeenteraad is
benieuwd naar de mening van inwoners en andere betrokkenen bij onze
gemeente wat de belangrijkste eigenschappen en kwaliteiten zijn voor de
burgemeester en vraagt daarom aan alle betrokkenen om de vragenlijst in
te vullen. Deze vragenlijst staat op www.mijnburgemeesterlandvancuijk.nl
Invullen kan tot en met uiterlijk maandag 18 april.  Ook staat de vragenlijst
afgedrukt op de gemeentepagina.

Activiteiten
14 april Fietsen KBO.
14 april Inloopavond woningbouw ‘achter de molem’.
21 april Jaarvergadering met iets extra’s Vrouw Actief.
22 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
22 april Ondernemersavond Rijkevoortse ondernemers.
25 april t/m 7 mei: Heitje voor karweitje BS Klimop.
27 april Koningsdagfeestje SJW.

4 mei Kienen KBO.
5 mei Koken en eten KBO
6 mei 7 en 8 mei: Meadow.

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

1 juli Feestavond buurt ‘t Laageind.
6 juli Kienen KBO.

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.
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.

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.
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Op alle wegen kom je Willems tegen
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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


