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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

Samen koken en eten
Op 24 februari hebben we
alweer de laatste donderdag van de maand. We gaan dan bij de KBO
weer samen koken en eten. De coronaregels zijn grotendeels
verdwenen dus we kunnen eindelijk weer gaan genieten van al het
lekkers dat onze koks Willemien en Nellie voor ons klaar maken.
Het is wel belangrijk dat we vooraf weten hoeveel leden we aan tafel
kunnen verwachten. Daarom het verzoek aan onze vaste gasten te
laten weten als je op 24 februari verhinderd bent. Geef dit dan door
aan Nellie Verkuijlen vóór 21 februari, tel. 371311.
Zijn er nog leden die ook wel een keertje willen genieten van dit
heerlijke en gezellige etentje, neem dan even contact op met Nellie.
Wellicht zijn er nog enkele plaatsen vrij.

Zeg het met bloemen
Op zaterdag 12 maart is er weer de jaarlijkse NLdoet dag. KBO
Rijkevoort doet hier dit jaar ook weer aan mee. We willen dit doen in
kader van het luikende voorjaar. Dit alles onder het motto ‘Zeg het
met bloemen’.
We gaan weer gezellig bloemschikken onder de deskundige leiding
van Ans Cuppen. Ans zorgt voor alle materialen waarmee de
deelnemers een prachtig bloemstuk kunnen maken. Door een
donatie van het Oranjefonds hebben we deze keer extra
mogelijkheden en de eigen bijdrage van de deelnemers is daarom
slechts 10 euro. Bovendien zorgen wij voor koffie, thee met iets
lekkers. Alle ingrediënten voor een gezellige en leerzame activiteit!
Gezien de te verwachten belangstelling houden we twee sessies,
eentje voor de middag en eentje na de middag. Per sessie zijn we 1,5
– 2 uur bezig met het creëren van jouw bloemstuk.
Zeg het met bloemen is op:
zaterdag 12 maart in de Kikkerzaal van dorpshuis de Poel >

Dorpswijzer 7 > 16 februari 2022 4

’s ochtends, aanvang 10.00 uur
’s middags, aanvang 14.00 uur
KBO-leden kunnen zich aanmelden vóór 26 februari bij:
Ans Cuppen, Bonkelaer 7, tel. 06 10691704
of email anscuppennijssen@hotmail.com
Geef bij aanmelding ook aan of je vóór- of ná de middag wilt komen.
Dan proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te houden

Uitnodiging informatiebijeenkomst Sleutel tot langer thuis
Alle inwoners van Rijkevoort die 55 jaar of ouder zijn, zijn van harte
welkom bij de informatiebijeenkomst ‘Sleutel tot langer thuis’. Deze
vindt plaats op donderdag 24 maart, aanvang 14.00 uur in de
Molenzaal van Dorpshuis de Poel.

Langer thuis
Op basis van het huidige overheidsbeleid wonen senioren steeds
langer zelfstandig thuis en er is minder zorg vanuit professionele
organisaties beschikbaar. Ook u wordt een dagje ouder. Hoe zorgt ú
ervoor dat u langer in uw eigen woning kunt blijven wonen of kunt
verhuizen naar een geschikte woning? Heeft u daar al over
nagedacht? U heeft de regie zelf in handen. Diverse organisaties uit
het Land van Cuijk, verenigd in het project ‘Sleutel tot langer thuis’
helpen graag mee; met een handige woonscan en het versterken of
organiseren van uw sociale netwerk. Zodat u goed voor uzelf én voor
elkaar kunt (blijven) zorgen.

Woonscan en Voorzorgcirkel
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over een woonscan.
Hiermee bekijkt een opgeleide vrijwillig woonadviseur of uw woning
een plek is waar u veilig ouder kunt worden. Daarnaast krijgt u
informatie over het opzetten van een Voorzorgcirkel. Dit is een cirkel
van mensen om u heen waar u een beroep op kunt doen als u
praktische hulp nodig heeft of zelf hulp aan kunt bieden. >
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Hiermee kunt u nu al ‘uit voorzorg’ mee aan de slag, zodat u zelf kunt
zorgen voor een sterk sociaal netwerk. Het wordt een interactieve
middag waarbij u direct praktische informatie krijgt.

Aanmelden
Deze middag is voor alle senioren vanaf 55 jaar. Ook niet KBO-leden
zijn welkom. Deelname is gratis; koffie en thee wordt u aangeboden
door KBO-Rijkevoort.
Aanmelden vóór 10 maart is wenselijk, dit kan via het KBO-
secretariaat, email kbo.rijkevoort@gmail.com of tel. 0485-371752, of
door onderstaand strookje ingevuld in de brievenbus van de KBO te
doen.
De op dat moment geldende Corona maatregelen worden uiteraard
in acht genomen. Dit kan betekenen dat de ruimte en dus ook het
aantal deelnemers beperkt is. Nadere info, afhankelijk van de dan
geldende overheidsmaatregelen, volgt later.

Meer informatie
Het project ‘Sleutel tot langer thuis’ is een initiatief van de KBO’s
kring Land van Cuijk en Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in het Land
van Cuijk, met ondersteuning van Mooiland, Pantein en Sociom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wendy Huijbers
(Sociom) via langerthuis@sociom.nl of 06-21267296.

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

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

meldt …... personen aan voor de  informatiebijeenkomst ‘Sleutel tot
langer thuis’ op 24 maart 2022.

Dit strookje vóór 10 maart in de KBO-bus doen.
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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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“Het was zo mooi!”

Verdrietig, maar heel dankbaar voor alles wat we samen
mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen

van mijn lieve man, ons pap, schoonvader en trotse opa

Piet Wientjens
echtgenoot van

Toos Wientjens – Derks

*Wanroij †Rijkevoort
29 mei 1943                                                 29 januari 2022

Toos Wientjens – Derks

Ted en Annette
Eline en Jesse, Jara, Luna

Rob en Ingrid
Max, Niek

De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden
op 5 februari 2022.

Bedankt voor uw belangstelling en medeleven.

Fam. Wientjens
p/a Fiore Uitvaartzorg
Kerkpad 17, 5454 GK Sint Hubert
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Liturgische planning

Zaterdag 19 februari:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, kapelaan Donders
19.00 uur, kerk Beugen, pastor Tullemans
19.00 uur, Kapel Groeningen, pastoor Van der Sluis

Zondag 20 februari:
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, pastoor Van der Sluis

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

Welke vereniging in Rijkevoort draag jij een
warm hart toe? Doe je boodschappen bij ons,
ontvang zegels en steun daarmee jouw
kluppie naar keuze.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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Bericht van de dorpsraad

Bij deze willen wij, namens de Dorpsraad, iedereen hartelijk
bedanken voor de overweldigende reacties op de enquête over de
Dorpskroeg die vorige week via Whatsapp groepen is
rondgestuurd.
Meer dan 250 personen hebben de enquête ingevuld, het
voortbestaan van de kroeg wordt vrijwel unaniem ondersteund en
een groot deel van de respondenten wil hieraan ook een steentje
bijdragen.
Dit is voor ons, en de eventueel nieuwe beheerders, een prima
basis om verder te gaan.
Wij laten in de komende maanden zeker nog van ons horen.

Namens Dorpsraad Rijkevoort, Luuk van Dieten & John van Raaij

Voetreflexologie, het natuurlijke alternatief

Voetreflexmassage heeft een positieve invloed
op de bloedcirculatie. Dus voor mensen die vaak
vermoeide, zware benen hebben zeker het
proberen waard!

Natasja Hegeman - Hoogeindse Kampen 19 - Rijkevoort
www.flowvoetreflex.nl 06 207 86 833
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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
R T I K E T F E I R E G S
E O A I A I I N T R O N D
D O D E U T S C H A V E N
L B E R C N E P M E L S I
I R D E A L E K K E R G Z
H E L W G N A T L U R K E
C E D I E H K K O E L M G
S N O E V E R C B E E A S
D N L T S A N R G R K T I
N O A R S O E E C T E H U
A N A R C H I S T I S C H
R A R L O P E R L E L I L
B K O E S N I K K E N J N
ANARCHISTISCH, BAARS, BRANDSCHILDER, CONCOURS, CREME, DRANK, DRUIF, GE-
RIEF, HEIDE, HERBERG, HUISGEZIN, INTRO, JICHT, KANONNEERBOOT, KIEREWIET,
KRULTANG, LEKKER, LOPER, ORAAL, SCHAVEN, SELECTIE, SLEMPEN, SNIKKEN,
SNOEVER, SPIEGEL, STEIL

Oplossing sudoku vorige week:
859147362
462953871
137268594
648312759
915674283
723895146
571426938
394581627
286739415
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De Belangengroep Rijkevoort heft zich op
Met de intrede van de nieuwe gemeente Land van Cuijk is ook het
politiek landschap veranderd. Bestuur en leden van De
Belangengroep Rijkevoort hebben in een overleg de
situatiebesproken. Uiteindelijk is unaniem besloten om de vereniging
op te heffen.
Tot 2010 heeft De Belangengroep in de gemeenteraad van Boxmeer
gezeten. In 2010 volgde de fusie van Dorpslijst Oeffelt en Politiek
Beugen. Dat was nodig om als een grotere partij deel te nemen.
Onder de nieuwe naam LOF (Lokale onafhankelijke fractie) zijn we de
verkiezingen ingegaan en hebben het goed gedaan. De LOF neemt
plaats in de coalitie en leverde een wethouder.
De vergaderstructuur werd niet aangepast. In de dorpen Oeffelt,
Beugen en Rijkevoort werden apart achterbanvergaderingen
georganiseerd om de stukken voor de commissie en de
gemeenteraad te bespreken. Het raadslid en het burgerraadslid
namen hun aantekeningen mee voor een overkoepelende
vergadering van de LOF. Het werkte prima. De LOF heeft vervolgens
tot 25 november 2021 altijd in de coalitie gezeten en altijd een
wethouder geleverd.
Per 1 januari 2022 zijn we een nieuwe gemeente, Land van Cuijk. Op
politiek niveau zijn de lokale partijen tot elkaar gekomen en hebben
zich verenigd in de politieke partij: Team Lokaal. Hoe de exacte
vergaderstructuur eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. Ook voor
de verschillende lokale partijen is het nog zoeken. Voor De
Belangengroep is het duidelijk. Weer een extra (tussen)vergadering is
niet wenselijk.
Daarnaast zien we ook dat aanwezigheid van de leden minder wordt.
Dat heeft deels te maken met persoonlijke omstandigheden maar
ook met de onderwerpen die op een agenda staan. Gaat het over
Rijkevoort, dan is de aanwezigheid groter. In de nieuwe situatie
wordt de afstand nog groter. Daar passen velen voor. >
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De Belangengroep Rijkevoort wil alle inwoners van Rijkevoort
bedanken voor een jarenlange steun. Die was gewoonweg geweldig!
Maar ook met de LOF hebben we altijd mogen vertrouwen op onze
kiezers in Rijkevoort. Maria van Ammers en Martien van de Weem
blijven zich bezighouden met politiek en zullen daarin ook Rijkevoort
vertegenwoordigen. Vragen en opmerkingen kunnen gewoon bij ons
neergelegd worden, wij sluizen ze wel door naar de
raadsleden/wethouder van Team Lokaal.
De Belangengroep heeft kasmiddelen die door leden en raadsleden in
het verleden zijn opgebouwd. Vooral opgebouwd voor 2010 toen de
Belangengroep haar eigen verkiezingen betaalde. Het is de wens van
het bestuur en leden dat dit geld ook weer terugvloeit naar de
inwoners van Rijkevoort. Men heeft besloten om dit geld daarom
over te maken aan de dorpsraad van Rijkevoort.
In kas heeft de Belangengroep ongeveer € 2000,--en dit geld is
inmiddels ook overgemaakt. De dorpsraad heeft alle vrijheid om dit
geldbedrag te besteden.
Martien van de Weem
Gewezen voorzitter Belangengroep Rijkevoort.
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Volleybalvereniging

Uitslagen zaterdag 12 februari:
Vocala MB1 Nuvo’68 MB1 3-1
Vocala MC2 Flamingo’s‘56 MC1 1-3
Vocala DS 4 Somas/Activia DS 7 4-0

Programma zaterdag 19 februari:
Vocala MC2 Havoc MC1 12.00 Rijkevoort

fluiten: Christel Broeren / tellen: Roos Brienen
Vocala MB1 Were-Di MB1 16.00 Beugen

(Groot-)ouders sporten samen met hun (klein-)kind
Kleinkinderen kunnen vanaf 7 maart wekelijks met hun opa of oma
sporten. De volleybalclubs Activia en Vocala introduceren samen met
DOEJEMEE ‘Sports’cool’. Een vooropleiding voor alle sporten.
Kinderen tussen 3 en 6 jaar volgen met hun ouder of grootouder de
trainingen.

Dit is Sports’cool
Bij Sports’cool krijg je van een professionele trainer drie kwartier
sportles. (Groot-)ouders blijven met de oefeningen jong en fit. Het
kind ontwikkelt spelenderwijs de motoriek, het cognitieve vermogen,
tactiek, techniek en balgevoel. Alle oefeningen worden in
groepsverband gedaan en samen met je eigen (klein-
)kind.Sports’cool is gebaseerd op de Duitse Ballschulevan de prof.dr.
Klaus Roth en het Nijntje Beweegdiploma.

Vooropleiding voor alle sporten
Sports’cool bereidt het kind voor op een scala van sporten: het kind
wordt ‘breed opgeleid’. ‘Al na een jaar Sports’cool-training is een
kind voorbereid op elke willekeurige sport. Van tennis tot turnen.
Van volleybal of voetbal tot veldrijden’,zegt Paul Kempen initiator
van Sports’cool.‘ Het doel is om een kind zijn eigen talenten >
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spelenderwijs te laten ontdekken en ontwikkelen, vervolgt Kempen.
Ze weten na verloop van tijd wat ze wel en niet leuk vinden en
kunnen daar een sport of club bij zoeken. Zie het als een
vooropleiding voor bijna alle sporten’.

Samen met (groot-)ouders
Steeds meer (groot-)ouders willen fit blijven. Zeker nu met corona.
Hoe leuk is het dan als je samen met je kind of kleinkind kunt gaan
sporten. Het is voor beiden ontzettend gezond en je motiveert elkaar
om wekelijks te gaan. Samen sporten schept een sterke, warme
band.

Professioneel
De trainingen zijn in de deskundige handen van Marion Paters.
Marion heeft als opleiding ‘Meer bewegen voor ouderen’ gevolgden
werkt ze volgens het Nijntje Beweegdiploma gevolgd en is ze
sportleider voor hartpatiënten. ‘De oefeningen die ouderen fit
houden liggen heel dichtbij de oefeningen die jonge kinderen helpen
bij hun ontwikkeling. Daarom is deze combinatie zo leuk’, aldus
Marion.
Sports’cool is een idee van Vocala en Activia. Met behulp van het
Sportakkoord is het initiatief mogelijk gemaakt en heeft stichting
DOEJEMEE de uitvoering ter hand genomen.

Aanmelden
Op dezes maandagen 7, 14, 21, 28 maart, 4 en 11 april van 16:00 –
16:45 uur is Sports’cool in de Activiahal in Sint Anthonis. Er kunnen
maximaal 15 kinderen met hun (groot-)ouders meedoen. Wil je met
je (klein-)kind of (groot-)ouder meedoen, stuur dan een e-mail met je
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (mobiel), leeftijd van de
jongste en de oudste deelnemer naar bart@doejemee.nu.De eerste
zes trainingen zijn gratis. Toelating op volgorde van binnenkomst.
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Voetbalvereniging
Uitslagen jeugd:
Tox/VIOS `38  JO19-1 Gemert JO19-5 2-2
Tox/VIOS `38  MO17-1 Erp MO17-1 14-2
VIOS `38/Tox JO16-1 Olympia `18 JO16-1 4-9
VIOS `38/Tox JO15-1 SV United JO15-3JM 2-1
SV Oostrum JO13-2JM Tox/VIOS `38  JO13-2 1-4

Programma 19-02-2022 aanv./ aanw/ vertrek
Tox/VIOS `38  JO19-1 Handel JO19-1JM 15.00 14.00 uur
Thuiswedstrijd is in Beugen
SES/Juliana Mill MO17-2 Tox/VIOS `38  MO17-1 13.00 12.00 uur
Sportpark De kogeldijk, Langenboom
Gassel JO16-1 VIOS `38/Tox JO16-1 13.00 12.00 uur
Vervoer Gassel, Sportpark De Oude Kamp: C. Koninkx, J. Mobach
VIOS `38/Tox JO15-1 Const/Menos JO15-2 13.00 12.00 uur
Thuiswedstrijd is in Beugen
Tox/VIOS `38  JO13-2 RKDSO/DEV-Arcen JO13-1 12.15 11.30 uur
Tox/ VIOS `38 JO11-1 Sporting SVEB JO11-1 11.00 10.30 uur
Tox/VIOS `38 JO10-1JM Merselo JO10-2 09.30 09.00uur
Tox/VIOS `38 JO9-1JM Venhorst JO9-1 10.30 10.00 uur
Tox/VIOS `38 JO7-1 Olympia `18 JO7-1JM 09.00 uur
Sportpark de Slatert, Beugen
Siol JO7-5 Tox/VIOS `38 JO7-1 09.10 uur
Sportpark de Slatert, Beugen
Tox/VIOS `38 JO7-1 De Zwaluw JO7-1 09.20 uur
Sportpark de Slatert, Beugen
Tox/VIOS `38 JO7-2 Siol JO7-3 09.30 uur
SportparkHoge Hoek, Oeffelt
Tox/VIOS `38 JO7-2 DWSH `18 JO7-1JM 09.40 uur
SportparkHoge Hoek, Oeffelt
De Zwaluw JO7-2 Tox/VIOS `38 JO7-2 09.50 uur
SportparkHoge Hoek, Oeffelt >
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Tox/VIOS `38 JO7-3 Siol JO7-4 09.30 uur
Sportpark Kampzicht , Rijkevoort
Excell/SVS/W.Boys JO7-2 Tox/VIOS `38 JO7-3 09.40 uur
Sportpark Kampzicht, Rijkevoort
Tox/VIOS `38 JO7-3 Constantia JO7-3 09.50 uur
Sportpark Kampzicht, Rijkevoort

Uitslagen senioren:
DSV 2 Toxandria 2 7-3
Hapse Boys 5 Toxandria 3 1-6
Vitesse’08 6 Toxandria 5 6-6
DWSH’18 vet Toxandria vet 3-1

Programma dinsdag15 februari:
19.45 uur Sambeek 1 – Toxandria 1 (vr)

Programma zondag 20februari:
14.30 uur Heijen 1 – Toxandria 1
10.15 uur Toxandria 3 –EGS’20 8
10.15 uur Toxandria 5 –VV Achates4

Aanmelden Pepe’s Pubquiz zaterdag 12 maart:
Nadat we Pepe's PubQuiz eerder door de noodgedwongen tijdelijke
sluiting van de kantine uit moesten stellen, gaan we op zaterdag-
avond 12 maart vanaf 20.00 uur weer helemaal los in kantine Kamp-
zicht. Dan gaan we weer gezellig quizen! Je kunt je nu weer aanmel-
den met je teamgenoten, je vrienden, vriendinnen of je buurt. Je
hoeft dus niet persé lid van Toxandria te zijn. Van de deelnemende
teams moet wel minimaal één lid uit Rijkevoort komen of lid zijn van
Toxandria.

Dit jaar spelen we eenmalig met Kahoot als "antwoordmachine".
Antwoorden worden door de teams ingevuld met de Kahoot-app. Dat
maakt dat iedereen constant actief mee doet aan de Quiz. >
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Terwijl je de Quiz speelt kunnen de teams prima een drankje drinken
of een hapje nemen. Het is vooral een leuke Quiz. Het competitie-
element komt vanzelf! Na de laatste vragenronde volgt de eindstand
en natuurlijk de prijsuitreiking.

Kosten voor deelname: 10 euro per team. Graag bij aanmelding vol-
doen op het volgende banknummer: NL66RABO01452014 65 t.n.v.
Toxandria onder vermelding van je teamnaam. Aanmelden doe je via
het mailadres info@toxandria.com en kan tot uiterlijk 6 maart. Ver-
meld daarbij je teamnaam en je teamleden. Heb je jouw team al aan-
gemeld voor de vorige afgelaste PubQuiz, geef je dan nu opnieuw op,
zodat we zeker weten dat we weer de meest actuele aanmeldingen
hebben. Maar let op, want vol = vol!

We hebben er weer zin in! Doe mee en win prrrrrrrrrrijzen!

De organisatie
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Collectieve collecte Samen Sterk

De collectieve collecte komt er weer aan,
deze vindt plaats op 28 en 29 maart.
De afgelopen jaren zijn er veel mailadressen
gewijzigd of in ons bestand verloren gegaan. Wij willen u
vriendelijk verzoeken een mail te sturen, zodat wij u kunnen
benaderen voor de collecte. Wilt u zich opgeven om mee te
helpen, ontvangen wij ook graag een mail.

Namens de werkgroep:
Natasja Hegeman, Truus van Vught, Ans Cuppen, Femke van der
Ven en Stein Coenen
E-mailadres: samensterkrijkevoort@gmail.com
Telefoonnummer Femke 0652540243

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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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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Vrijwillige Hulpdienst
Heb je vervoer of andere hulp nodig….bel

0485-792015

Activiteiten

19 febr Brunch groenploeg KBO.
24 febr Koken en eten KBO.
25 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

2 mrt Kienen KBO.
10 mrt Wandelen KBO. >
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12 mrt NLdoet Zeg het met bloemen KBO.
11 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
20 mrt Brunch alleenstaanden KBO.
24 mrt Themamiddag KBO / SWOGB /Sociom
24 mrt Koken en eten KBO
25 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
28 mrt en 29 mrt.: Collecte Samen Sterk.

6 april Kienen KBO.
7 april Algemene Ledenvergadering KBO
8 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

14 april Fietsen KBO.
21 april Jaarvergadering met iets extra’s Vrouw Actief.
22 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
22 april Ondernemersavond Rijkevoortse ondernemers.
28 april Koken en eten KBO

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

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

1 juni Kienen 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.
24 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
30 juni Koken en eten KBO

6 juli Kienen KBO.
14 juli Fietsen KBO.
15 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
28 juli Koken en eten KBO
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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


