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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

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
Tijdens de fietstocht van donderdag 14 oktober is er natuurlijk ook
de traditionele pauze met koffie en gebak.
Als deze pauze binnen plaats vindt zal er gecontroleerd worden op
QR code of vaccinatiebewijs. Het is dus belangrijk dat de
deelnemers deze gegevens bij zich hebben. Mocht het zo’n goed
weer zijn dat we buiten kunnen zitten, dan is deze controle niet
nodig.
Het vertrek is zoals gewoonlijk om half twee op het plein.

C’est la Vie treedt weer op

De coronabeperkingen zijn weer wat
versoepeld. Een opluchting voor veel

verenigingen. Dit geldt ook voor popkoor C’est la Vie. Want
natuurlijk hebben wij de repetities, de optredens en vooral ons
gezellige publiek gemist. Gelukkig zijn wij recent weer begonnen
met repeteren en binnenkort kunnen jullie ons weer zien en
beluisteren tijdens de volgende optredens:

zaterdag 13 november 2021 > optreden ter gelegenheid van het
afscheid van burgemeester Karel van Soest.
zondag 28 november 2021 > optreden tijdens Klever Kerstmarkt in
Kleve
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Uitnodiging
Hoe woon jíj in de toekomst als je ouder wordt?
Of jouw ouders?
Denk erover na. Die toekomst is dichterbij dan je denkt. We blijven
steeds langer thuis wonen. Velen willen dit zelf ook, maar het is ook
steeds vaker een ‘moet’. Het zorglandschap verandert namelijk. Dat
betekent dat je een woning nodig hebt waar je zelfstandig kunt blij-
ven wonen. Of dat je gebruik maakt van een (pré-)mantelzorgwoning,
waardoor er voor jou gezorgd kan worden. Jij hebt hiervoor de regie
in handen.
Wil je hier alles over weten? Logisch.
Kom dan naar de bijeenkomst op 19 oktober.
Hier praten gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en inwoners jou
bij. Na deze avond vol informatie, tips en inspirerende praktijkvoor-
beelden ken jij alle mogelijkheden en weet je precies hoe je onder
andere een (pré- )mantelzorgwoning kunt regelen. Voor jezelf, óf
voor je ouders. Je ontvangt dan ook nog een handige en leuke
goodiebag.
Kun je er niet bij zijn?
Kijk dan online mee of kijk de bijeenkomst later terug.
Alle inwoners van het Land van Cuijk zijn welkom.
Je kunt je aanmelden tot 15 oktober.
Datum: dinsdag 19 oktober
Tijdstip: van 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Stadschouwburg Cuijk + online te volgen
Aanmelden kan via www.mantelzorglvc.nl
Zorg dat je weet hoe het werkt. #langerthuiswonen #pakderegie

Vijf gemeenten hebben met elkaar afgesproken de komende jaren extra aandacht
te hebben voor mantelzorg. Hiervoor is een nota vastgesteld. Met de doelen die in
deze nota staan, gaan verschillende organisaties in vijf werkgroepen de komende
jaren aan de slag. Dit initiatief komt vanuit de werkgroep ‘mantelzorg en wonen’.
Informele zorg | Jonge mantelzorgers | Respijtzorg | Mantelzorg & wonen | Man-
telzorg & werk
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Groot is de leegte die je achterlaat,
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Gekomen tot de leeftijd der sterken is toch onverwachts van mij
heengegaan mijn lieve man

Henk Nabuurs

echtgenoot van

Gina Nabuurs-Gieben

 Beugen en Rijkevoort, 3 januari 1936

† Boxmeer, 6 oktober 2021

Gina

Korenbloemstraat 12, 5447 AE Rijkevoort

De crematieplechtigheid is  op maandag11 oktober gehouden.
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Op alle wegen kom je Willems tegen
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Beste gast van de Zonnebloem,
afdeling Rijkevoort
Graag willen wij u, en eventueel uw partner,
uitnodigen voor een activiteit en wel op zaterdag 30
oktober. Deze middag is een gezellig samenzijn met
een etentje.

U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur, in de Salamander, in de
Poel. Rond 16.00 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.
Natuurlijk zijn de voorschriften wat Covid betreft van toepassing en
wij verzoeken u bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

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 oktober binnen.

Wij hopen u te kunnen begroeten op 30 oktober.

Met vriendelijke groeten, De Zonnebloem afdeling Rijkevoort.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Antwoordstrook voor zaterdag 30 oktober

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

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

Telefoonnummer:
Ik wil graag thuis opgehaald worden ja/nee
Ik kom alleen / met zijn tweeën.
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Liturgische planning

Zaterdag 16 oktober:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, kapelaan Donders
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans(

Zondag 17 oktober:
09.00 uur, Kerk Oploo, kapelaan Donders
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, (familiemis), pastoor Van der Sluis

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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Jeugdcarnaval

Langzaamaan wordt er steeds meer bekend….
Komen jullie ook naar het openingsfeest op zaterdag 13 november
om te weten te komen wie de jeugdhoogheden van dit jaar zijn?

>
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Biljartvereniging

Deze week geen uitslagen van de interne competities
op woensdag en donderdag. Die volgen volgende
week.

Wél verslagen van de C-teams die gewoon hun wedstrijd speelden in
de afgelopen week.
’t Zwaantje 1 speelde een uitwedstrijd in Bergharen tegen
Vriendenkring 1. Het werd een verpletterende overwinning voor het
Rijkevoortse team met maar liefst 29-19. Jan Braks speelde een solide
partij, maar kwam na 31 beurten één carambole tekort voor de
maximale 10 punten. Na 31 beurten bleef de teller steken op 119
caramboles, een gemiddelde van 3,83 met een hoogste serie van 16.
Peter Blom wist wel de hoogste score binnen te halen.  Met een mooi
gemiddelde van 3,33 en een hoogste serie van 14 was het na 24
beurten (gemiddelde van 3,33) klaar.  Peter won met 10-5.
De verrassing van de avond werd op het groene laken gelegd door
gastspeler Ron v.d. Heuvel. Normaliter is hij de nummer één van ’t
Zwaantje 2, maar nu speelde hij mee met het eerste team. Hij moest
80 caramboles maken voor de volle 10 punten en dat lukte op een
fantastische manier. Met het hoogste gemiddelde van de avond
(4,44) en een hoogste serie van 11 won hij zijn wedstrijd met 10-4. De
eindstand van de wedstrijd was 29-19 in het voordeel van ’t Zwaantje
1. Door dit resultaat rukte het team op naar de vijfde plaats op de
ranglijst in de C1-klasse.
’t Zwaantje 2 speelde eveneens een uitwedstrijd. In Nijmegen-
Dukenburg was Moira 8 de tegenstander. Nico mocht starten en hij
speelde een bijzonder gedegen wedstrijd. Zijn tegenstander had
eigenlijk vanaf de start geen kans en Nico had na 22 beurten zijn
benodigde 53 caramboles bij elkaar gespeeld. Dat betekent een
gemiddeld van 2,40 en een hoogste serie van 14. Hans verliep het
minder goed: na 16 beurten had zijn tegenstander – die erg goed
speelde – de partij binnen. Hans bleef ver achter en sprokkelde>
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slechts 4 punten bij elkaar. De laatste wedstrijd, van Henk, was het
spannendst. Henk kwam op grote achterstand, maar wist zich terug
te knokken in de partij met een (hoogste) serie van 7. Daarna
kwamen er kansen om zijn tegenstander op achterstand te zetten,
maar dat lukte niet. De 10-10 eindstand na 32 beurten (gemiddelde
van 1,09) was uiteindelijk terecht. De wedstrijd werd nipt verloren
met 24-25. Door dit resultaat staat ’t Zwaantje 2 op de tweede plaats
in de C3-klasse.

Het programma voor de komende periode ziet er als volgt uit:
’t Zwaantje 1
dinsdag 12 oktober ’t Zwaantje 1 – Kaketoe ’80 4
dinsdag 19 oktober De Treffers 1 (Boxmeer) - ’t Zwaantje 1
dinsdag 2 november Moira 4 – ’t Zwaantje 1
’t Zwaantje 2
dinsdag 12 oktober ’t Zwaantje 2 – Heideroosje 1
woensdag 20 oktober DWS Central 3 (Nijmegen) – ’t Zwaantje 2
dinsdag 9 november ’t Zwaantje 2 – Vriendenkring 4

Thuiswedstrijden van beide teams worden gespeeld bij Café
Groentjes en beginnen om 19:30 uur. Meer informatie over ’t
Zwaantje is te vinden op de website www.zwaantjerijkevoort.nl

Bedankt!

Op dinsdag 28 september jl. werden we plotseling geconfronteerd
met een defecte copy-printer. Wat nu? Geen Dorpswijzer die
week?
Gelukkig hebben we Robert van Lin van ‘de drukker van de regio’
bereid gevonden de dorpswijzer te drukken, zodat iedereen het
groene boekje ook die week in de bus kreeg.

Robert, super bedankt voor je hulp.

Dorpswijzer 39 > 13 oktober 2021 12

De Bellebloazers 4 x11

De start van het jubileumjaar komt
steeds dichterbij. Het jubileumjaar wordt
op zaterdag 13 novemberom 19.00 uur
afgetrapt met een groot feest voor heel
Rijkevoort in De Poel. Vooralsnog moeten
we nog rekening houden met enkele

toegangsmaat-
regelen.
Gelukkig lijken
deze een groot
feest niet in de
weg te staan.
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Jaarvergadering
Op dinsdag 12 oktober 2021 om 20.00 uur wordt bij Café-zaal
Groentjesde algemene jaarvergadering van carnavalsvereniging “De
Bellebloazers van Blubberdam” gehouden. De notulen van de vorige
vergadering zijn op te vragen bij het secretariaat. De geldende
coronamaatregelen zijn van toepassing.

Club van 11

Tussenstand Get the picture Blubberdam editie
Dit jaar in de opmars naar de bekendmaking van het jubileum-
prinsenpaar geen hints maar het alom bekende get the picture.
Achter de vakjes zit de foto van het nieuwe prinsenpaar verborgen.
Aan jullie de opdracht om de vakjes te openen.
Kijk voor de actuele vraag op www.debellebloazers.nl/get-the-
picture >
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Op het moment van schrijven van dit artikel zijn de volgende vragen
gesteld en/of beantwoord en de bijbehorende vakje geopend:

 1e vraag: Van welke vereniging kwamen de eerste capes van
de raad van 11?
Het antwoord is: CV de Bokken uit Sint Hubert. De eerste met
het juiste antwoord was Bart Jonkers.

 2e vraag: Wie waren het eerste boerenbruidspaar?
Het juiste antwoord is: Gerrit en Bets Gieben. De eerste met
het juiste antwoord was Nelly Weerts.

 3e vraag: Uit hoeveel leden bestond de dansgarde in 1991?
Deze vraag kan tot maandag 11 oktober om 19:00 uur
beantwoord worden.

>
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Kwaakparty
Dit jubileumjaar wordt de kwaakparty gehouden op zaterdag 18
december. Vanaf 20.00 uur zullen de Blubberdamse carnavalskrakers
weer ten gehore gebracht worden. Wil je alleen of met familie, buurt
of vrienden meedoen, geef je dan op door een e-mail te sturen naar
kwaakparty@debellebloazers.nl.

Info jubileumactiviteiten
De komende weken zullen we jullie op de hoogte houden over de
jubileumactiviteiten. Nieuwsgierig? Kijk dan ook eens op onze
vernieuwde website (www.debellebloazers.nl) of onze Facebook
(Bellebloazers Rijkevoort) en Instagram (cvdebellebloazers) pagina’s.

Jubileumwimpel
Speciaal voor het 44-jarig jubileum is er een wimpel te koop. Voor
leden van de DeBellebloazers kost deze wimpel € 11, voor niet-leden
€ 15. De oplage is beperkt dus ben er snel bij. De jubileumwimpel kan
besteld worden via de website: www.debellebloazers.nl/jubileum-
wimpel.
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Rabo ClubSupport

Stemmen kun je vanaf 4 oktober via de Rabo APP of online met de
unieke stemcode die u per brief ontvangt van de RABObank.
Ga naar het overzicht van de deelnemende clubs, selecteer je drie
favorieten en stemmen maar. Je kunt tot 25 oktober stemmen.

Mogen deze verenigingen op Uw stem rekenen?
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Stichting Jeugdwerk organiseert
Halloweentocht

Geef je op voor de Halloween-griezeltocht van
SJW vóór 16 oktober!

Hallo jongens en meisjes van groep 3 t/m 8,
Op vrijdagavond 29 oktober organiseert SJW een griezelig gezellige
Halloween-tocht vanuit De Poel. We zorgen ervoor dat de tocht voor
de jongste deelnemers niet té spannend is. Deelname kost 2 euro, in-
clusief wat te drinken en snoepen. Je kunt je opgeven via het opgave-
formulier op de website van SJW (www.sjw-rijkevoort.nl) tot 16 okto-
ber. Geef hierbij aan of jullie pap of mam het aandurft om een groep-
je te begeleiden. In de week van 25 oktober ontvang je een mail met
informatie over de starttijd (ergens tussen 19.00 en 20.00 uur).

Kaartverkoop Toneelvoorstelling
Toverij van start

Op 5, 6 en 7 november speelt toneelvereniging
Rijkevoort (ToVeRij) de kindervoorstelling ‘Florian en het
wonderflesje” van Harry Smits. Het toneelstuk is speciaal geschikt
voor kinderen, maar ook ouders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk
meer dan welkom. De regie is in handen van onze nieuwe regisseur
Frank van den Hoogen.
De voorstellingen vinden plaats in Dorpshuis de Poel. Kinderen
mogen verkleed als prins, prinses, of anderszins “koninklijk”naar
binnen. Kaarten à € 7,50 (incl. 1 consumptie) zijn vanaf 16 oktober
te koop via www.toverij.com of bij Spar Kuijpers in Rijkevoort.
Het is mogelijk dat vóór de uitvoeringen een gezondheids-check
nodig is. Zorg dus voor een QR code (middels app of op papier).
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Volleybalvereniging

Uitslag zaterdag 9 oktober:
Skunk MC2 Vocala MC2 0-4

Programma zaterdag 16 oktober:
Avance MB2 Vocala MB1 13.30 Sambeek
Vocala MC2 Skunk MC2 13.30 Oeffelt

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

De zomer is voorbij en dus op de broodafdeling
een aantal heerlijke nieuwe producten van onze
eigen bakker zoals kwarkbollen, anijskrollen,
mini-kandijbollen, appeltjesbrood, taai-taai,
suikertaai, krentenplas, pannetonebrood en
notenslof. Dat wordt weer ouderwets smullen.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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Vrouw Actief Rijkevoort

Beste leden,

Op donderdag 21 oktober 2021 hebben we een lezing over het
huidige gebruik van het Mariaklooster in Rijkevoort op het
programma staan. Deze lezing wordt verzorgd door Point O.
De avond begint om 19.30 uur in de Poel in de Molenzaal !!!!.
(ingang aan de voorzijde)

Opgeven kan tot en met zondag 17 oktober via het e-mailadres:
vrouw-actief-rijkevoort@live.nl
of door onderstaand strookje in de brievenbus te doen bij
Anja Dekkers, Kampweg 17.

De QR code voor corona is op deze avond niet verplicht, maar
natuurlijk gelden er nog altijd wat regels o.a. blijf thuis bij klachten en
houd rekening met elkaar.

We hopen jullie weer te zien op 21 oktober.
Groetjes het bestuur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opgeven via email ( zie hierboven) of dit strookje inleveren tot en
met zondag 17 oktober bij Anja Dekkers, Kampweg 17
Opgave lezing door O Point over huidige gebruik van het
Mariaklooster op donderdag 21 oktober 19.30 uur.

NAAM: …………………………………………………………………………………………….
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De Boekenkast

Hebt u het ook al gemerkt? Het begon heel zachtjes aan maar
plotseling was het er. Moeder natuur begint haar mooiste kleed aan
te trekken, de avonden worden kouder, de dagen korter, kortom
herfst. Maak eens een tochtje door de staatsbossen en verwonder je
over de herfstkleuren de mooie paddenstoelen , trouwens die kan je
vaak ook langs de bermen vinden. Als je diep ademhaalt ruik je de
herfstgeuren, kortom de natuur laat je weten dat er weer een ander
seizoen begint. Dit is een uitgesproken tijd om weer eens een goed
boek te gaan lezen. Dus u bent van harte welkom in de poel. U kunt
daar dagelijks terecht van 10-12 en van 2-4 en meestal ook in de
avonduren van 7-9.
U mag net zoveel boeken gratis meenemen als u wilt, u hoeft ze zelfs
niet terug te brengen. Er is volop keus, romans, thrillers
streekromans, etc etc, zelfs kinderboeken.
En regelmatig: Nieuwe aanwinsten.
Petros Markaros > Bloedrechters
Commisaris Charitoss van Athene heeft weer eens pech. Koud heeft
hij genoten van de promotie van zijn dochter, wordt zij met andere
het slachtoffer van een terreurdaad. Maar dat is nog niet alles, in
Athene loopt ‘s nachts als een engel des dood een man die
reclameauteurs vermoord. Er is ergens schijnbaar toch een soort
verband tussen deze 2 voorvallen. Maar wat? Een vergissing van de
moordenaar, die is blijven steken in de Griekse geschiedenis?
Lees het en u weet het.
Jan van Toortselboom > Meester mitrallette.
Een bevel weerklinkt. De soldaten gaan achter een lijn staan, De
mannen schouderen het geweer. Ik hoor een ander bevel, denk aan
vader , moeder en ons gezin…….. Ik ben niet bang, dan niets meer…..
Waarom is de jongen gedeserteerd, schuldgevoelens, onaangepast
leven? Wie zal het zeggen ….Wat kan een leven langzaam zichzelf
ontwrichten. Een mooi boek.
Tot een volgend keer, Uw boekenier Wim
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Recreantenvolleybalclub Rijkevoort (dames)

I.v.m. competitie/ herfstvakantie vervalt de training van 13 – 20 –
27 oktober voor 1 groep.
Beide teams spelen op die dagen samen.

Let op: Gewijzigde trainingstijd: 20.00 uur - 21.15 uur.

Medisch
pedicure Rian

Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

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

06-23641512
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Voetbalvereniging

Uitslag jeugd 05-10-2021

VIOS `38/Tox  JO15-1 DSV JO15-2 3-0

Uitslagen 09-10-2021
SV Oostrum JO19-1 Tox/VIOS `38  JO19-1 0-0
Achilles Reek JO17-1 Tox/VIOS `38  JO17-1 3-2
Achilles Reek MO17-01 Tox/VIOS `38  MO17-1 3-3
EGS ’20 JO15-2JM VIOS `38/Tox JO15-2 3-3
Constantia JO11-1JM Tox/ VIOS `38 JO11-1 4-6

In verband met het Jubileum weekend van Toxandria is  het
programma gewijzigd.
Voor het actuele programma verwijzen we u graag door naar onze
website www.toxandria.com

Uitslagen senioren:
Toxandria 1 Milsbeek 1 2-2
Toxandria 3 Hapse Boy’s 5 10-0
Toxandria 5 Vitesse’08 6 1-5
Toxandria vet DWSH’18 1 vet 3-1

Toxandria en Milsbeek verdelen de punten.
Toxandria heeft tegen Milsbeek een verdienstelijk gelijk spel
behaald. De eerste 10 minuten waren voor Toxandria en kreeg het
2 goede mogelijkheden om de score te openen. Hierna werd
Milsbeek sterker maar de oranjemannen bleven gevaarlijk via
snelle tegenstoten maar in de 34e minuut namen de gasten de
leiding toen Pépé van Hoeve de bal snoeihard in het dak van het
doel schoot 0-1. Toxandria probeerde nog voor de rust de stand
gelijk te maken maar door >
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goed optreden van Dirk mocht men blij zijn dat het verschil bij rust
maar 1 doelpunt was.
Na de rust was Toxandria de betere ploeg en het wachten was op
de gelijkmaker maar achterin moest men alert blijven op vooral de
snelle gevaarlijke rechtsbuiten. In de 63e minuut was het dan zover
toen Patrick een corner van Twan snoeihard bij de eerste paal
binnen kopte 1-1. Milsbeek had het nu moeilijk maar toen Emile in
de 72e minuut onhandig een speler vloerde in de 16 was het voor
Wahid Rashidi een koud kunstje om vanaf 11 meter Milsbeek weer
op voorsprong te zetten. De oranjemannen probeerde met man en
macht de verdiende gelijkmaker te scoren maar het duurde tot de
89e minuut toen Rob met een geweldige uithaal vanaf 20 meter de
bal precies in de kruising pegelde. In de laatste minuut had
Toxandria nog een penalty moeten hebben toen de keeper van
Milsbeek Tiego ver buiten zijn 5 meter gebied tegen de grond
torpedeerde, maar helaas was dit de scheidsrechter ontgaan zodat
de punten gebroederlijk werden gedeeld. Volgende week geen
voetbal voor Toxandria omdat we dan ons 90 jarig jubileum gaan
vieren, tot dan.

Programma zaterdag 16 oktober:
17.00 uur De Zwaluw veteranen -Toxandria veteranen

Programma zondag 17 oktober:
Alle seniorenelftallen vrij i.v.m. jubileumweekend Toxandria 90 jaar.

Programma feestweekend Toxandria 90 jaar:

Zaterdag 16 oktober:
 10.00 – 18.00 uur JO13 – JO19 naar Toverland met de Tou-

ringcar.
 19.30 – 00.00 uur Feestavond in de Poel voor alle seniorenle-

den, sponsors en vrijwilligers met aanhang. >
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Zondag 17 oktober:
 15.00 – 17.00 uur spellencircuit JO7 - JO11 op het hoofdveld van

Toxandria.
 14.00 - 20.00 uur feestmiddag in kantine Kampzicht voor alle leden

met aanhang.
o Op het programma:
o huldiging jubilarissen, bekendmaking Toxandriaan van het

jaar, de aanmoedigingsprijs,
o Uitreiking van de jubileum Kikkerleer.

Voor meer informatie zie www.toxandria.com.

Sudoku

8 1 6
5

5 3 4 6 1
5 2

4 2 8 3
8 9 3
4 9 2 7

7 4 3
7 2

Oplossing kruiswoordpuzzel vorige week: egaliseren
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Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort

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

Veldweg 13, 5447 BH Rijkevoort, T 0485-372034, E info@schilderwillems.nl, I www.SchilderWillems.nl

GRATIS kleuradvies

Laat u verrassen en inspireren
op gebied van kleur door

onze kleurenadviseur. Geheel gratis
bij opdracht voor binnenschilder- en/of

behangwerk

Dr. Moonsweg 5
5437 BG  Beers

0485 – 745090

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

Ontwerp, advies &
technische
uitwerking
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Vrijwillige Hulpdienst
Heb je vervoer of andere hulp nodig….bel

0485-792015

Activiteiten

12 okt Jaarvergadering CV de Bellebloazers.
14 okt Fietsen KBO.
16 okt en 17 okt.: Jubileumweekend 90 jaar Toxandria.
17 okt Zondagochtend tennis jeugd TeVeR.
20 okt Vrijwilligersdag KBO.
21 okt Lezing Mariaklooster Vrouw Actief.
22 okt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes. >

Voetreflexologie, het natuurlijke alternatief

Als het kouder wordt zie je bij mensen met
fibromyalgie de spierpijn en -stijfheid vaak
enorm toenemen. Voetreflextherapie helpt om
de klachten te verminderen.

Natasja Hegeman - Hoogeindse Kampen 19 - Rijkevoort
www.flowvoetreflex.nl 06 207 86 833
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25 okt Jaarvergadering Rieckevorts Heem.
28 okt Koken en eten KBO.
29 okt Halloweentocht SJW.
30 okt Activiteit Zonnebloem.
31 okt Zondagochtend tennis (Halloween-thema) jeugd TeVeR.

1 nov Repetitie Vur Sles.
1 nov Inloop-avond voor leden Rieckevorts Heem.
3 nov Kienen KBO.
4 nov Herhalingscursus A.E.D.
5 nov Uitvoering ToVeRij.
6 nov Inzameling klein oud ijzer.
6 nov Uitvoering ToVeRij.
7 nov Uitvoering ToVeRij.
8 nov Repetitie Vur Sles.
9 nov Herhalingscursus A.E.D.

11 nov Wandelen KBO.
12 nov Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
13 nov Openingsfeest jubileum 44 jaar CV de Bellebloazers.
21 nov Brunch alleenstaanden KBO.
22 nov Repetitie Vur Sles.
25 nov Koken en eten KBO.
25 nov Tussen Kunst en Kitsch Vrouw Actief.
28 nov Zondagochtend tennis (sinterklaas-thema) jeugd TeVeR.
18 dec Kwaakparty CV de Bellebloazers.

1 dec Kienen KBO.
3 dec Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
6 dec Repetitie Vur Sles.
9 dec Wandelen KBO.

11 dec Pubquiz Toxandria.
12 dec Zondagochtend tennis (kerst-thema) jeugd TeVeR.
14 dec Kerstviering KBO.
15 dec Kerstviering Vrouw Actief.
17 dec Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
20 dec Kerstviering Vur Sles.
23 dec Koken en eten KBO.
2022
14 jan Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
22 jan Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers. >
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28 jan Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
29 jan Pronkzitting CV de Bellebloazers.
30 jan Middag-pronkzitting CV de Bellebloazers.

1 febr Jaarvergadering Vrouw Actief.
5 febr Jeugdpronkzitting CV de Bellebloazers.
5 febr Pronkzitting CV de Bellebloazers.

11 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
11 febr t/m 13 febr. Jubileumweekend CV de Bellebloazers.
25 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
26 febr Kindermiddag CV de Bellebloazers.
26 febr Carnavalszaterdag bij Groentjes.
27 febr Optocht en carnavalsbal.
28 febr Krasse knarrenbal.

1 mrt Carnavalsdinsdag, afscheid prinsenparen.
9 mrt Rondleiding crematorium Zevenhutten Vrouw Actief.

11 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
25 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

8 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
19 april en 20 april: Brood bakken  Vrouw Actief.
22 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
17 mei Wandeling graanvelden Oploo  Vrouw Actief.
20 mei t/m 22 mei: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.
10 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
22 juni Dag-fietstocht Vrouw Actief.
24 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
15 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

Hoera, onze gewaardeerde medewerker Nel
wordt 15 oktober 65 jaar!
Proficiat en een fijne dag namens je collega’s
van SPAR Kuijpers.



31 Dorpswijzer 39> 13 oktober 2021

Op deze plaats

kan uw advertentie
staan!

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