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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

Met de KBO naar musical
DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND
Dagboek van een Herdershond was van 1978 – 1980 als televisie-
serie te zien op de KRO met de Vlaamse acteur Jo de Meyere als de
jonge kapelaan Erik Odekerke. Andere rollen werden gespeeld door
onder anderen Ko van Dijk, Bruni Heinke en Rene Soutendijk. De serie
werd een daverend succes en is uitgezonden in onder andere
Duitsland, Finland en Zuid-Amerika.
Albert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht presenteren
nu de spektakelmusical Dagboek van een Herdershond in het MECC
Maastricht. De legendarische televisieserie komt dit voorjaar weer
tot leven in een speciaal gebouwd pop-up theater. Een grootschalige
musical waarin de ziel van de Zuiderling tot leven komt!

In Dagboek van een Herdershond treedt de jonge kapelaan Erik
Odekerke in 1914 toe tot een gelovige gemeenschap in Geleen. Een
klein landbouwdorp in Limburg dat geregeerd wordt door de notaris,
de herenboer en de pastoor. Door de opkomst van steenkolenmijnen
in Limburg komt het rijke Roomse leven steeds meer onder druk te
staan. De onhandige, naïeve Erik probeert zich staande te houden in
het katholieke dorp. Maar ondanks zijn goede bedoelingen jaagt hij
veel mensen tegen zich in het harnas.

Velen zullen de succesvolle tv-serie nog herinneren, we zaten met z’n
allen aan de tv gekluisterd. Wil je nu je herinneringen ophalen met de
musicaluitvoering van deze serie? KBO-Rijkevoort organiseert een
bustocht naar deze musical op zaterdag 4 juni. We hebben een bus
gereserveerd voor 50 personen. Na afloop van de musical gaan we
ook nog met z’n allen lekker dineren. De kosten zijn nog niet bekend,
deze zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, wij verwachten
ongeveer € 100 per persoon. Dit is inclusief bustocht, entree >
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musical en diner. Na afsluiting van de aanmeldtermijn wordt een
definitieve prijs vastgesteld.

Het bezoek aan deze musical komt in plaats van de geplande dagreis
van 25 augustus.

Je kunt je aanmelden voor deze musical door, vóór 30 maart, een
mailtje te sturen naar secretaris Piet Grutters
kbo.rijkevoort@gmail.com of te bellen naar 0485-371752. Je kunt
ook onderstaande strookje invullen en in de KBO-bus doen.
Wees er snel bij want VOL is VOL

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

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

meldt …… personen aan voor de reis naar de musical ‘Dagboek van
een Herdershond’ op zaterdag 4 juni.
Dit strookje vóór 30 maart in de KBO-bus doen.

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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“Groot is de leegte en het verdriet.
Mooi zijn de herinneringen die je achterliet.”

Volkomen onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, ons mam en oma.

Leny Verbruggen-Vloet

echtgenote van

Bert Verbruggen

* 23 februari 1942 † 5 maart 2022

Bert

John en Sandra
Yarah, Jelle

Clemens en Krientje
Jasper, Alex

Hetty en Frank
Rens, Jort

De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden
op 10 maart 2022.

Bedankt voor uw warme belangstelling en medeleven.

Een speciaal woord van dank aan de vrijwilligers uit Rijkevoort en
Ledeacker die zo snel ter plaatse waren om mam te reanimeren. Dat
heeft ons erg veel goed gedaan.

Tevens bedankt voor alle mooie bloemen en donaties voor de goede
doelen.

Sint Anthonisdijk 12
5447 NJ Rijkevoort
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Vacature Aanwezigheidshulp

Wilt u graag iets betekenen voor een ander?
Hebt u een paar uur per week de tijd om bij
iemand op bezoek te gaan?
Dan is vrijwilliger worden bij de Aanwezigheidshulp van de SWOGB
misschien iets voor u. De vragen van de mensen, die u kunt
ontmoeten lopen uiteen. Sommigen houden van een kaartje,
anderen van een goed gesprek of een wandelingetje. U kunt heel veel
betekenen door eenmaal per week een uurtje bij iemand op bezoek
te gaan.
Bij het matchen vinden we het belangrijk dat het klikt, zodat het voor
beiden prettig is. Bij vragen kunt u altijd bij de contactpersoon
terecht, zodat u er niet alleen voor staat.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen bij
Dette Koenders 06-10430039 of dettekoenders@sociom.nl

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

De spaaractie voor het keukentextiel loopt deze
week af. Maar……..je hebt nog tot 27 maart de
gelegenheid om volle spaarkaarten in te
leveren. Natuurlijk zo lang de voorraad strekt.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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Lever je oude Mobieltjes, Tablets, Laptops enz
in t.b.v. Kika

Defecte Mobieltjes, Tablets, Laptops, pc's , Beeldschermen,
toetsenborden en alle andere ict en telefonie apparatuur , kun je bij
mij inleveren waarna ze discreet gerecycled worden door Recyclebox
uit Leeuwarden. De opbrengst hiervan gaat naar stichting Kika voor
verdere onderzoeken tegen kinderkanker.
je kunt deze onder de carport op Laageindsbroek 3 deponeren. Dit is
een doorlopend actie waarmee ik reeds €1600 euro heb kunnen
doneren.
Ophalen is natuurlijk ook mogelijk. Stuur dan even een berichtje.

Namens Stichting Kika heel hartelijk dank !
mvgr René Aben
reneaben1390@gmail.com
0613391525

Koningsdag-feestje!

SJW viert het 50-jarig jubileum én de Koning is jarig
op 27 april, dus genoeg reden om alle kinderen in de
basisschoolleeftijd uit te nodigen voor een Koningsdag-feestje!

Op 27 april van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn jullie van harte welkom in
de molenzaal van Dorpshuis De Poel. We starten met een feestelijke
workshop en spel, en sluiten af met een disco met broodje knak. Om
12.00 uur mag je weer opgehaald worden. We vragen een bijdrage
van 2 euro (graag contant meenemen) en je kunt je aanmelden op de
website van SJW tot 15 april. We zien jullie graag verschijnen in je
feestelijkste oranje-rood-blauw-witte kleding. Tot dan!

Groeten,
De Koningsdagcommissie van SJW
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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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Plannen woningbouw achter de molen

Op 18 april vanaf 18.00u is er een inloopavond in “de Poel” waarbij
een aantal personen van de gemeente aanwezig zal. Zij zullen
toelichting geven op de plannen en eventuele vragen beantwoorden.
De betreffende tekeningen worden inde zaal opgehangen of
neergelegd.
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

groet Marian Teurlinx
Namens de dorpsraad
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Liturgische planning

Zaterdag 19 maart:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, kapelaan Donders
19.00 uur, kerk Beugen, pastor Tullemans

Zondag 20 maart:
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

Vastenactie 2022: Je land is je leven

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het
beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op
land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit,
milieu en klimaat.

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun
land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp
van natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen
beschermen op deze manier tachtig procent van de biodiversiteit.
Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen
te beschermen.

Wat doet Vastenactie?
In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in
Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250
gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een
menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families
materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject.

>
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Hoe kunt u helpen?
Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar Vastenactie aan bijdraagt:
€ 23   : reparatie drinkwatersysteem voor één familie
€ 45   : één bijenkorf voor een bijenhoudersgezin
€ 74   : een kleine plantenkas om groenten te laten kiemen

Steun Vastenactie: elke gift telt!
Doet u ook weer mee met de Vastenactie 2022?
Dat kan via de Vastenactie 2022 op de Goede Doelenlijsten en via de
collectebussen in de kerken of rechtstreeks uw gift overmaken op het
rekeningnummer van Vastenactie:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
In de betaalomschrijving zetten:
Campagnethema 2022: Je land is je leven. Parochie Maria Moeder
van de kerk te Sint Anthonis.

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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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,
GERIEF, HEIDE, HERBERG, HUISGEZIN, INTRO, JICHT, KANONNEERBOOT, KIEREWIET,
KRULTANG, LEKKER, LOPER, ORAAL, SCHAVEN, SELECTIE, SLEMPEN, SNIKKEN,
SNOEVER, SPIEGEL, STEIL

Oplossing sudoku vorige week: 3-5-6-9-7

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

0485-792015
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Jeugdreceptie en Half Vasten Feest

Carnaval ligt net achter ons, maar de jeugd is nog
niet uitgefeest.
Daarom wordt op zondag 27 maart het Half
Vasten Feest georganiseerd. Tijdens dit
feest, dat in De Poel gehouden wordt, ben je
vanaf 14.00 uur welkom op de receptie van

Jeugdprins
Jasper,
Jeugdprinse
s Lotte,
Adjudant
Max
en
Page Floor.

Aansluitend
wordt het
Half Vasten
Feest
gehouden.

Dorpswijzer 11 > 16 maart 2022 14



15 Dorpswijzer 11 > 16 maart 2022

Win € 500,- voor de verenigingskas

De Spaaractie voor de verenigingen is nu vijf weken bezig. We zijn
over de helft. De tussenstand is als volgt. Tussen haakjes het aantal
kaarten dat deze week is gescoord.

1. KBO (+7): 19 kaarten;
2. Carnavalsvereniging de Bellebloazers (+2): 9 kaarten;
3. Toxandria (+4), Oudervereniging (+2) en VurSles (+2): 7 kaar-

ten;
4. Mixure Music (+2): 6 kaarten;
5. SJW (+2), Cantamus (+2), Zonnepitjes (+1), Toverij (+2) en VAR

(+3): 5 kaarten;
6. Rieckevorts Heem (+1), Dorpsraad/AED (+0);3 kaarten;
7. De Zonnebloem (+1), Dorpswijzer (+0), Recreanten volleybal-

club (+1), classic motorcross (+2) en TeVeR (+0): 2 kaarten
8. OBK (+0) en EHBO (+0):1 kaart.

Afgelopen week 34 kaarten ingeleverd. Dit aantal loopt elke week op,
dus nog steeds genoeg kansen om de onderlinge verschillen te
verkleinen. Het gat met de KBO lijkt onoverbrugbaar, maar wie weet
gaan ze de komende week of weken verslappen. Er ontbrandt zich in
ieder geval een duidelijke strijd om de plaatsen 2 en 3. Ook nog altijd
goed voor € 250,- en € 125,-. Mocht jouw kluppie nu op achterstand
staan overweeg dan om in één week alle spaarkaarten tegelijk in te
leveren en zo kans te maken op een weekprijs van € 50, -. Kortom:
nog volop mogelijkheden voor iedereen.

Team Spar Kuijpers
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Biljartvereniging ‘t Zwaantje
De tussenstand libre (woensdagavond)
1) Jan Roelofsen 7-18
2) Nico vd Heuvel 9-17
3) Frank vd Kerkhof 6-13
De tussenstand bandstoten (woensdagavond)
1) Ron v.d. Heuvel 6-12
2) Roel v.d. Ligt 4-11
3) Stefan Cuppen 7-11
De uitslagen bandstoten (donderdagavond):
Henk Toonen – Harrie van Mil 3-0
Hans Litjens – Theo Derks 0-3
Marco Bulkens – Henk Toonen 3-0 De tussenstand bandstoten:
Theo Derks – Harrie van Mil 0-3 1) Peter Blom 14-32
Hans Litjens – Piet Thijssen 0-2 2) Harrie van Mil 11-19
Frans Jansen – Peter Blom 0-3 3) Theo Derks 9-17
De uitslagen libre 1:
Hans LItjens – Marco Bulkens 0-3
De tussenstand libre 1:
1) Nico vd Heuvel 14-30
2) Marco Bulkens 14-29
3) Pius van Raaij 14-27
De uitslagen libre 2:
Piet Thijssen – Frans Jansen 3-1
Peter Blom – Henk Toonen 3-1
De tussenstand libre 2:
1) Peter Blom 1-3
2) Piet Thijssen 1-3
3) Frans Jansen 1-1
Ook de C-teams zijn weer begonnen met hun competitie.
’t Zwaantje 1 speelde een uitwedstrijd in Nijmegen tegen Moira 4.
Jan Braks verloor zijn partij met 10-4, maar zowel Peter Blom (10-6)
als Ries v.d. Elzen (10-9) wisten hun partij in winst om te zetten. >
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’t Zwaantje 1 verloor nipt met 25-24 en staat nu op de vierde plaats.
Het tweede team van ’t Zwaantje speelde donderdagavond in
Nijmegen. Moira 8 was de tegenstander. Ron speelde de eerste partij
en kon het niet bolwerken tegen zijn tegenstander. Hij verloor met
10-6. Het gemiddelde van Ron was 2,09, hoogste serie 9. Pius haalde
10 punten binnenvoor ’t Zwaantje. Hij speelde gelijk, zijn gemiddelde
was 1,96 met een hoogste serie van 15. Henk speelde de laatste
partij van de avond en leek kansloos te worden weggespeeld. In de
voorlaatste beurt scoorde hij een mooie serie van 7, waardoor de
eindstand 10-7 werd in het voordeel van zijn tegenstander. Henk
behaalde een gemiddelde van 0,70 en een hoogste serie van 7.
De eindstand werd uiteindelijk 30-23. In de stand komt dit team
daarmee op de tweede plaats, al moeten er nog behoorlijk wat
partijen worden gespeeld.
Het programma tot het einde van het seizoen:
’t Zwaantje 1
vrijdag 18 maart Moira 3 – ’t Zwaantje 1 Nijmegen
dinsdag 22 maart ’t Zwaantje 1 – Moira 5 Rijkevoort
maandag 28 maart Kaketoe ’80 5 – ’t Zwaantje 1 Nijmegen
dinsdag 5 april ’t Zwaantje 1 – Vriendenkring 1 Rijkevoort
vrijdag 15 april Kaketoe ’80 4 – ’t Zwaantje 1 Nijmegen
dinsdag 19 april ’t Zwaantje 1 – De Treffers 1 Rijkevoort

’t Zwaantje 2
dinsdag 15 maart ’t Zwaantje 2 – D.L.S. 6 Rijkevoort
woensdag 23 maart D.W.S. 3 - ’t Zwaantje 2 Nijmegen
dinsdag 29 maart ’t Zwaantje 2 – Heideroosje 1 Rijkevoort
dinsdag 12 april ’t Zwaantje 2 – Vriendenkring 4 Rijkevoort

Thuiswedstrijden van beide teams worden gespeeld bij Café
Groentjes en beginnen om 19:30 uur.
Alle uitslagen, dus ook van de interne competities, en meer
informatie over ’t Zwaantje is te vinden op de website
www.zwaantjerijkevoort.nl
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Badminton in Rijkevoort
Beste dorpsbewoners,
Sinds 2019 zijn we met een klein aantal sportievelingen gestart met
een wekelijkse badmintonavond op de vrijdagavond van 18.45u-
20.00u. Inmiddels zijn we met z’n 14e en is er iedere week weer een
gezellige, fanatieke sportavond. Door blessures e.d. missen we
regelmatig wat leden waardoor de badmintonavond niet altijd door
kan gaan dus we zijn dringend op zoek naar nieuwe leden! Mocht je
denken, dit lijkt me ook leuk of weet je iemand die ook eens een
shuttle zou willen slaan, voor vragen en bij interesse, stuur me een
berichtje en wie weet zien we je op de vrijdagavond!! Je mag ook
altijd een vrijdagavond uitproberen of het wat voor je is.

Sportieve groet, namens de badmintonners,
Lotte Ebben
06-25573355
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Volleybalvereniging

Uitslag dinsdag 8 maart:
Apollo Mill MB1 Vocala MB1 3-1

Uitslagen  zaterdag  12 maart:
Vocala MC2 Saturnus/HC MC1 4-0
Vocala MB1 Apollo Mill MB1 uitgesteld

Programma zaterdag 19 maart:
Saturnus/HC MC1 Vocala MC2 12.30 Uden
Vocala MB1 Somas/Activia MB1 14.00 Rijkevoort

Fluiten: Nanna Gerrits / tellen: Hella Jansen
Vocala MA1 Volt MA1 16.00 Rijkevoort

Fluiten: Annabel Hendricks / tellen: Lara v.d. Berg
Vocala DS 4 Flamingo’s’56 DS 5 18.00 Rijkevoort

Fluiten: Maud v.d. Oever / tellen: Tess Beckers

Kantinedienst: zaterdag 19 maart:
11.00 – 15.30 uur Gerry
15.30 – 18.00 uur Monique H.
18.00 – einde Marco
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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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Voetbalvereniging
Uitslagen jeugd 12-03-2022:
Ysselsteyn JO19-2 Tox/VIOS `38  JO19-1 2-9
Tox/VIOS `38  MO17-1 Vianen V/HBV MO17-7 9-1
Volharding/Sambeek JO17-2 VIOS `38/Tox 3-4
Vitesse `08 JO153-JM VIOS `38/Tox  JO15-1 2-2
Erp JO11-1 Tox/ VIOS `38 JO11-1 2-5

Programma 19-03-2022 AanvangAanwezig/ vertrek
Tox/VIOS `38  JO19-1 Elsendorp/Fiducia JO19-1 15.00 14.00 uur
Thuiswedstrijd is in Beugen
SCMH MO17-1 Tox/VIOS `38  MO17-1 14.30 13.30 uur
Sportpark Spoorzicht Veghel
VIOS `38/Tox JO17-1-Wittenhorst JO17-2 14.00 13.00 uur
Thuiswedstrijd is in Beugen
DWSH `18 JO16-1 VIOS `38/Tox JO16-1 13.30 12.30 uur
Vervoer Sint Hubert, Sportpark het BreexelJ: Willems, D. Spierings
VIOS `38/Tox JO15-1-Zwaluw/Hapse B JO15-3 13.00 12.00 uur
Thuiswedstrijd is in Beugen
Tox/VIOS `38  JO13-2 Vitesse `08 JO13-2 12.15 11.45 uur
Tox/ VIOS `38 JO11-1 -United/BVV`27 JO11-1 11.00 10.30 uur
Tox/VIOS `38 JO10-1JM Venray JO10-4JM 10.00 09.30 uur
Tox/VIOS `38 JO9-1JM Hapse Boys JO9-1JM 10.30 10.00 uur
Tox/VIOS `38 JO7-1 EGS JO7-1JM 11.00 uur
Sportpark de Berkte, Hops
Tox/VIOS `38 JO7-1 Constantia JO7-3 11.10 uur
Sportpark deBerkte, Hops
Sambeek JO7-1 Tox/VIOS `38 JO7-2 09.30 uur
Sportpark Kampzicht, Rijkevoort
Tox/VIOS `38 JO7-2 Volharding JO7-2JM 09.40 uur
Sportpark Kampzicht, Rijkevoort
Tox/VIOS `38 JO7-3 Volharding JO7-1 09.30 uur
Sportpark Kampzicht, Rijkevoort >
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Volharding JO7-1 Tox/VIOS `38 JO7-3 11.15 uur
Sportpark De Raay, Overloon
Tox/VIOS `38 JO7-3 Volharding JO7-3JM 11.25 uur
Sportpark De Raay, Overloon

Loterij en speler van de week
Op zondag 20 maart 2022 speelt Toxandria 1 tegen De Zwaluw 1,
De loterijverkoop is in handen van Daan Spierings en Jop Willems.
Graag uiterlijk 14.15 melden in de kantine.
Speler van de week is Janick Vos

Uitslagen senioren:
DSV 1 Toxandria 1 1-1
Gassel 2 Toxandria 3 0-3
Astrantia 2 Toxandria 5 5-1
Heijen vet Toxandria vet 2-2

Verdienstelijk gelijkspel Toxandria
Toxandria heeft in St-Anthonis een verdiend punt over gehouden aan
een wedstrijd waarin DSV meer balbezit had maar waarin Toxandria
met een beetje geluk de 3 punten mee naar huis had kunnen nemen.
Toxandria begon goed aan de wedstrijd en zette meteen druk op de
verdediging van de thuisploeg zonder dat dit tot noemenswaardige
kansen leidde en naarmate de wedstrijd vorderde was DSV het meest
in balbezit. Kansen waren er niet en het leek een 0-0 ruststand te
worden maar door een toevalstreffer in de 38e minuut kwam de
gastheer toch op voorsprong zodat de oranjemannen met een
achterstand gingen rusten. De tweede helft wilde de thuisploeg snel
de beslissing forceren maar de beste kansen waren voor de
bezoekers en in de 60e minuut kwam Toxandria verdiend op gelijke
hoogte toe een schitterende aanval via Twan en Melvin door de
laatste op prachtige wijze werd afgerond 1-1. Direct hierna had
Toxandria pech dat een vrije trap van Twan ternauwernood van de
doellijn gehaald kon worden. In de 75e kreeg Toxandria de beste
mogelijkheid om >
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op 1-2 te komen maar vrij voor de keeper faalde Rob helaas. De
laatste 5 minuten van de wedstrijd probeerde DSV vooral met hoge
lange ballen die de 16 ingepompt werden de beslissing te forceren
maar de verdediging van Tox gaf geen krimp meer zodat Toxandria
wederom met een punt huiswaarts keerde. Komende zondag een
belangrijke wedstrijd voor Toxandria om de aansluiting in de
onderste regionen te maken als Merselo op bezoek komt.

Programma zaterdag 19 maart:
17.00 Toxandria Veteranen - SSS'18 veteranen

Programma zondag 20 maart:
10:15 Toxandria 5 - SV Milsbeek 3
10:15 Toxandria 3 - Vianen Vooruit 4
12:15 Toxandria 2 - V.V. Achates 2
14:30 Toxandria 1 - Merselo 1

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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Informatiebijeenkomst over aftrek zorgkosten bij
belastingaangifte

Op dinsdagavond 22 maart 2022 organiseert Mantelzorg- & Vrijwilli-
gersplein (onderdeel van Sociom) een online informatiebijeenkomst
over de aftrek van zorgkosten bij belastingaangifte. Als je veel zorg-
kosten hebt, mag je bepaalde kosten namelijk aftrekken in de aangif-
te. Het gaat om specifieke zorgkosten die onder bepaalde voorwaar-
den aftrekbaar zijn. Dit kan zorgen voor financieel voordeel.

Een aangifte is altijd persoonsgebonden. De enige kosten die je af
kunt trekken en die niet voor jezelf zijn, zijn vervoerskosten voor zie-
kenvervoer. Ook daarvoor gelden voorwaarden. Vooral bij een laag
inkomen is de kans op aftrekbare zorgkosten groot. Daniëlle van Dij-
ck, sociaal werker en sociaal raadsvrouw bij Sociom, zal deze avond
voorlichting geven over hoe deze aangifte juist gedaan kan worden.

De bijeenkomst vindt online plaats via Microsoft Teams, van 19.30 tot
21.30 uur. Deelnemers ontvangen een link en instructie. De
bijeenkomst wordt ook opgenomen, zodat deze later nog
teruggekeken kan worden. Aanmelden kan gratis tot 15 maart2022
via www.mvplein.nl of neem contact op met Mantelzorg- &
Vrijwilligersplein via 0485-700500 of mvplein@sociom.nl.

Voetreflexologie, het natuurlijke alternatief

Het rusteloze-benen-syndroom is een vervelende
kwaal, die vooral ’s avonds en ’s nachts voor veel
ongemak kan zorgen. Door voetreflextherapie
kan de doorstroming verbeterd worden, zodat
de klachten verminderen of verdwijnen.

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

20 mrt Brunch alleenstaanden KBO.
24 mrt Themamiddag KBO / SWOGB /Sociom
25 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
26 mrt Optreden in Nistelrode Vur Sles.
28 mrt en 29 mrt.: Collecte Samen Sterk.
31 mrt Koken en eten KBO

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

14 april Fietsen KBO.
18 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.
27 april Koningsdagfeestje SJW.
28 april Koken en eten KBO

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

Hier kan ook uw vraag of aanbod staan!

Te koop:
 Leren fitform relax sta op fauteuil. Model 580-M3 Elevo met hoofd-

kussen. De fauteuil is 4 jaar oud en goed onderhouden. Hij ziet er nog
als nieuw uit. De fauteuil heeft een relax en sta op functie. Bediening
elektrisch. Zithoogte 45 cm, diep 45 cm, breed 50 cm. Kleur bordeau
rood

 Seniorenbed licht eiken. Afmeting 100x200 cm met elektrisch
verstelbare bodem. Het bed is 1,5 jaar oud en ziet er nog uit als nieuw.

 2 persoonsbed licht eiken. Afmeting 160x200 cm met 2 nachtkastjes en
een kastje met spiegel. Alles is goed onderhouden en nog in zeer
goede staat.

 Lichteiken kledingkast. 60 cm diep, 112 cm breed en 202 cm hoog. De
kast is goed onderhouden en nog een zeer goede staat.

 Antieke staande klok. Donker eiken.
Bij belangstelling contact opnemen met Riet Venbrux tel. 06-13589534
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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


