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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
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 eten en koken
Donderdag 24 november is er weer samen eten bij de KBO. De vaste
gasten zijn welkom vanaf 12.00 uur en er is weer een heerlijk menu
samengesteld door Willemien en Petra.
Ben je echter verhinderd geef dit dan door voor vrijdag 18 november
aan Willemien, telnr 06-16019050.  Zijn er nog leden die ook een keer
culinair verwend willen worden, meld je dan aan voor vrijdag 18
novemberbij Willemien, wellicht zijn er enkele plaatsen vrij.

Wandelvoetbal
Start: vrijdag 18 november 13.30 op het sportveld van Toxandria.
Heb je zin, trek je sportkleding aan, je bent van harte welkom.

Zangersvreugd
overzicht van repetities en optredens

Repetities: 15 en 22 november
29 november geen repetitie
29 november optreden in St. Anthonis Hoogveld.

vertrek om 2 uur bij het dorpshuis.
6 en 13 december
14 december Kerstfeest met de KBO

met zang van Zangersvreugd.
20 december.

2023.
Repetities: 3 – 10—17 – 24 en 31 januari

25 Januari optreden in Boekel na de middag.
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Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort

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

www.facebook.com/kvansambeektrappen

Dr. Moonsweg 5
5437 BG  Beers

0485 – 745090

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

Ontwerp, advies &
technische
uitwerking

Glas – Spuit – en Schildersbedrijf
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Liturgische planning
Zaterdag 19 november:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Hermans
19.00 uur, Kerk Beugen, pastoor Hermans

Zondag 20 november:
09.00 uur, Kerk Oploo, gebedsviering
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Hermans
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Hermans

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

Op zoek naar lekker vers brood? Wij ontvangen
dagelijks vers brood en gebak van bakkerij De
Haas. Mocht je niet willen misgrijpen, plaats
dan bij ons een vaste bestelling en het brood
ligt dan voor je klaar.
Heerlijk toch.., zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl

.
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Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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Jubileumweekend.
Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 november 2022 vindt het
jubileumfeest plaats.
De vrijdag is voor de jeugd. We starten met alle schoolgaande
kinderen. Dit verrassingsfeest vindt plaats in De Poel.
De kinderen van Groep 1 t/m 4 zijn direct na school om 14.00 uur
welkom. Kom op tijd want het programma begint om 14.20 uur en
duurt een uur. Het is handig dat er één ouder per kind als
begeleiding aanwezig is, als u denkt dat dit nodig is.
Voor de kinderen van Groep 5 t/m 8 begint het programma om

16.00 uur. En is het om 17.30 afgelopen.
De kinderen hoeven voor deze 2 activiteiten niet in
carnavalskleding verkleed te zijn.
Voor de jeugd
vanaf de
middelbare
school is er ’s
avonds de
Glowdisco
party. Op
zaterdagmid
dag is er
BINGO voor
jong en oud.>

Dorpswijzer 43 > 16 nov. 2022 8

Op zaterdagavond is de receptie en feestavond voor alle bewoners
en verenigingen uit Rijkevoort. We hopen dan iedereen te mogen
begroeten die in het verleden actief bij De Bellebloazers betrokken
is geweest.  Helaas hebben we niet van iedereen contactgegevens,
dus zegt het voort!
De verdere details van het programma zie je in de poster hieronder
en op onze website en social media zoals Facebook en Instagram.
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Aan al het jonge talent van Rijkevoort!

De jeugdpronkzitting staat alweer gepland, op
zaterdag 28 januari 2023.
Natuurlijk gaat dit weer plaatsvinden in “De
Poel” van Rijkevoort.

Lijkt het jou leuk om aan de jeugdpronkzitting
mee te doen en zit je in groep 3 t/m 8 van de
bassischool, geef je dan op via jeugdpronkzit-
ting.rijkevoort@gmail.com
Opgeven kan alleen via dit e-mail adres, vermeld bij de opgave ook
duidelijk je achternaam.
Je kan heel stoer alleen op het podium iets laten zien, of gezellig met
een vriendje of vriendinnetje of misschien kun je wel met een hele
groep optreden!!!

Opgeven is mogelijk tot woensdag 1 december 2022!

Wij hopen dat jullie je allemaal snel op zullen geven zodat we er weer
een gezellige boel van kunnen gaan maken!!!

Groetjes van de jeugdpronkzitting commissie

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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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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Tennisvereniging

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van
TeVeR heeft Jan Brienen afgelopen zaterdag de
eervolle vermelding 'vrijwilliger van het jaar
2022' ontvangen. TeVeR heeft hiermee een nieuwe traditie
geïntroduceerd, welke vooral als enthousiaste stimulans bedoeld is
voor iedereen die naast zijn baan, gezinsleven en andere hobby's tijd
maakt voor vrijwilligerswerk. Jan zet zich al jaren belangeloos in op
verschillende terreinen, waardoor iedereen gewoon lekker in eigen
dorp kan tennissen. Het afgelopen jaar en het jaar daarvoor, maakte
Jan het verschil door het bestuur te ondersteunen als aanspreekpunt
financiën.
Jan, nogmaals bedankt en vooral gefeliciteerd!

Dorpswijzer 43 > 16 nov. 2022 12

Info van de dorpsraad

Achter de molen 3 inschrijving half-
vrijstaande woningen niet via CPO
constructie.
Inmiddels is bekend dat de zestien
kavels voor een half-vrijstaande woning niet via een CPO
vereniging verkocht worden, maar toch door de gemeente.
Voor deze kavels kan ingeschreven worden in de periode van 5
december 2022 tot en met 2 januari 2023, op dezelfde manier
zoals nu het geval is bij de vrijstaande kavels.

Graafactiviteiten in de dorpskern.
Na overleg met de contactpersoon van de gemeente kregen we
het onderstaand bericht:

De waterleiding in de Laageindsedijk is aan vervanging toe. Deze
worden vervangen BGM in opdracht van Brabant Water. De
aanvraag van de vergunning is nog in behandeling maar de
boringen die plaats gaan vinden zijn doorgesproken. Deze
gestuurde boringen zijn van dusdanig kleine diameter en vinden
plaats op max. 2m. diepte dat er tijdens de werkzaamheden
dusdanig weinig trillingen ontstaan waardoor verzakkingen en
scheuren doorgaans niet voorkomen.
Dit is ook gebleken bij de vervangingswerkzaamheden aan de
Hapsedijk eerder dit jaar.

Hopelijk is deze uitleg voldoende om duidelijkheid te geven
rondom de graafwerkzaamheden en kan dit verdere onrust
voorkomen.

Dorpsraad Rijkevoort
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Sinterklaas komt naar Rijkevoort
Zondag 20 november is het zover, het Sinterklaasfeest in De
Poel. Alle kinderen uit Rijkevoort zijn welkom van 11.00 uur tot 12.30
uur.

Wie maakt de mooiste mijter? Het zou
leuk zijn als alle kinderen een mijter
knutselen en die opzetten tijdens het
Sinterklaasfeest.

Voor een kopje koffie of thee en een vrijwillige bijdrage
vragen we telefoon, pinpas of contant geld mee te nemen. Dan zorgt
Sinterklaas dat de kinderen niet met lege handen naar huis gaan. De
ranja is gratis!

Tot dan!
SJW Sinterklaascommissie

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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Biljartvereniging ‘t Zwaantje
De uitslagen van de wedstrijden om de interne competities
Woensdaglibre:
Ron v.d. Heuvel – Paul Nielen 2-1
Stefan Cuppen – Roel v.d. Ligt 0-3
Woensdag bandstoten:
Roel v.d. Ligt – Nico v.d. Heuvel 2-0
Jan Toonen – Stefan Cuppen 3-1
Jan Roelofsen – Nico v.d. Heuvel 3-0
Jan Toonen – Jan Roelofsen 0-2
Donderdag libre:
Jan Braks – Nico v.d. Heuvel 0-3
Pius van Raaij – Harrie van Mil 3-0
Theo Derks – Nico v.d. Heuvel 0-3
Frans Jansen – Hans Litjens 3-0
Piet Thijssen – Henk v.d. Heuvel 3-1
Henk Toonen – Ries v.d. Elzen 0-3
Donderdag bandstoten:
Peter Blom – Henk Toonen 0-2
Henk v.d. Heuvel – Piet Thijssen 0-2
Jan Braks – Harrie van Mil 0-3
Ries v.d. Elzen – Hans Litjens 3-0
Pius van Raaij – Peter Blom 0-3
Goede prestaties van spelers van ’t Zwaantje in het district.
In deze periode worden er weer diverse voorronde-en
finalewedstrijden gehouden in het district Nijmegen.
Hans Willems stond in de finale libre vierde klasse en veroverde een
bronzen medaille. Een mooie prestatie voor iemand die nog nooit in
een finale had gestaan. Hij staat nu als eerste reserve op de lijst voor
de gewestelijke finale.
Eerder al wisten Pius van Raaij en Nico v.d. Heuvel zich te plaatsen
voor de districtsfinale libre 3e klasse. Zij spelen de finale op 19 en 20
november bij vereniging Juliana in Nijmegen in café WestEnd aan de>
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Molenweg te Nijmegen. Bovendien wist Nico te promoveren naar de
tweede klasse.
In die tweede klasse kwamen Ries v.d. Elzen en Jan Toonen in actie.
Deze wedstrijden werden gespeeld bij café Groentjes in Rijkevoort.
Ries eindigde als eerste en Jan Toonen als tweede.  Beiden wisten ze
zich te kwalificeren voor de districtsfinale die op 26 en 27 november
zullen worden gespeeld bij De Vriendenkring in Bergharen. Ries wist
ook te promoveren naar de eerste klasse.
Kortom: knappe prestaties van de leden van ’t Zwaantje!

Goed herstel van beide teams ’t Zwaantje
Konden we vorige week een verslag schrijven waarin beide partijen
van ’t Zwaantje verloren, deze keer is er vrolijker nieuws te melden.
Zowel het eerste als het tweede team wonnen afgelopen dinsdag
hun wedstrijd.
Beide teams speelden in Rijkevoort. ’t Zwaantje 1 opende met een
winstpartij van Jan Braks. In het begin keek Jan tegen een
achterstand aan, maar hij herstelde zich op een voortreffelijke
manier. Uiteindelijk had hij voor zijn 100 caramboles 12 beurten
nodig: een gemiddelde van 8,33 met een hoogste serie van 31. Jan
won uiteindelijk met 10-4. De nummer 2 van het team, Ries v.d. Elzen
verloor met 10-6. De start van Ries was wel goed, maar langzaam
nam zijn tegenstander het heft in handen om Ries uiteindelijk met
een nederlaag naar huis te sturen. Ries speelde een gemiddelde van
4,42 met een hoogste serie van 15. De derde partij werd een prooi
voor Jan Toonen. Hij versloeg zijn tegenstander met 10-7
(gemiddelde van 4,21 met een hoogste serie van 18). Eindstand 26-
19 winst voor ’t Zwaantje 1.
Aan de andere tafel was ’t Zwaantje 2 begonnen aan hun wedstrijd
tegen Vriendenkring 3. Hans speelde die eerste wedstrijd en won met
10-7. Hij speelde een gemiddelde van 1,09 met een hoogste serie van
7. Daarna verscheen Nico aan de wedstrijdtafel. Pas laat kwam hij op
stoom om uiteindelijk met een gemiddelde van 1,89 de tien punten
voor ’t Zwaantje binnen te halen. Zijn hoogste serie was 8. Ron
speelde de laatste wedstrijd en ook hij kende een moeizame start. >
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Hij had na 24 beurten de winst binnen met een gemiddelde van 2,70
en een hoogste serie van 9. Uiteindelijk won ’t Zwaantje 2 met 30-20.
Het programma voor de komende periode:
* ‘t Zwaantje 1
maandag 14 november Moira 5 (Nijmegen) – ’t Zwaantje 1
dinsdag 22 november ’t Zwaantje 1 – BV Gelre 2
maandag 28 november West-Peter 1 (Arnhem) – ’t Zwaantje 1

* ’t Zwaantje 2
dinsdag 22 november ’t Zwaantje 2 – Kaketoe ’80 4
dinsdag 29 november ’t Zwaantje 2 – D.L.S. 6
woensdag 7 december De 3sprong 8 (Nijmegen) – ’t Zwaantje 2

Alle thuiswedstrijden 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 opde website
www.zwaantjerijkevoort.nl

Volleybalvereniging Vocala

Programma zaterdag 19 november:
Avance MC1 Vocala MC1 17.00 Sambeek

Voetbalvereniging
Uitslagen jeugd:
Olympia `18 JO17-1 VIOS `38/ Tox JO17-1 1-4
SJO Maasduinen JO17-2 VIOS `38/ Tox JO17-2 5-1
Constantia MO17-1 VIOS`38/Tox MO17-1 0-1
Vitesse `08 JO15-4 VIOS `38/Tox JO15-1 0-5
Tox/VIOS `38  JO15-2 Excel/SVS/W.BoysJO15-2JM 1-2 >
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JVC Cuijk JO13-2 VIOS `38/Tox JO13-1 6-1
Margriet JO12-1 Tox/VIOS `38 JO12-1GJM 11-1
UDI`19/CSU JO11-6 Tox/VIOS `38 JO11-2JM 4-0

Programma 19-11-2022 Aanvang
Astrantia/Milsbeek JO19-1 Tox/VIOS `38JO19-1 14.30 uur
Vervoer Middelaar : R. Spierings, R. Klaassen, T. Gerrits
VIOS `38/ Tox JO17-1 Stiphout Vooruit JO17-1 13.00 uur
Vlaggen : J. de Haas
VIOS`38/ Tox JO17-2 JVC Cuijk/Siol JO17-3 15.00 uur
VIOS`38/Tox MO17-1 MDOC MO17-1 12.30 uur
VIOS `38/Tox JO15-1 Maasduinen JO15-3M 13.00 uur
SBC JO15-2 Tox/VIOS `38  JO15-2 13.15 uur
Vervoer Son en Breugel + vlaggen : D. Smits
VIOS `38/Tox JO13-1 Siol JO13-2 11.30 uur
Vlaggen: S. Welten
Tox/VIOS `38 JO12-1GJM Zwaluw VFC JO12-1 11.30 uur
Tox/VIOS `38 JO11-2JM Venhorst JO11-1 11.30 uur
Hapse B/Zwaluw JO9-3JM Tox/VIOS `38 JO9-1JM 09.30 uur
Vervoer Hops : G. v. Gorp, K. Derks, T. v. Sambeek
Nooit Gedacht MO9-1 Tox/VIOS `38 JO9-2 09.00 uur
Vervoer Geffen : L. Verheijen, M.v.Eeden, M. Almohamad
DWSH `18 JO8-1 Tox/VIOS `38 JO8-2JM 10.00 uur
Vervoer Sint Hubert : S. Brands, S. Wijnhoven, T. v.d. Ligt
Tox/VIOS `38 JO7-2 Constantia JO7-1JM 10.00 uur
Olympia `18 JO7-2 Tox/VIOS `38 JO7-2 10.20 uur
Tox/VIOS `38 JO7-2 DSV JO7-2JM 10.40 uur
Wedstrijden JO7-2 vinden plaats in : Wanroij

Uitslagen senioren:
VCA 1 Toxandria 1 1-3
VV Achates 2 Toxandria 2 5-0
Vianen Vooruit 3 Toxandria 3 10-0
Juliana Malden vet Toxandria vet 3-2 >
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Verdiende maar moeizame overwinning Toxandria
Toxandria heeft in St-Agatha een 3-1 overwinning behaald tegen VCA.
De eerste helft was Toxandria heer en meester en zorgvuldig werd de
bal rond gespeeld op zoek naar doelpunten. Kansen kregen de oran-
jemannen maar het duurde tot de 30e minuut voordat Toxandria op
voorsprong kwam. Een verre voorzet vanaf rechts van Cas belandde
bij de 2e paal waar Frank de bal beheerst intikte 0-1. VCA kwam nau-
welijks aan voetballen toe en had de handen vol aan Toxandria maar
tot de rust wist de thuisploeg de schade beperkt te houden tot 1 te-
gendoelpunt.
Na de rust een ander spelbeeld, het leek of Toxandria het wel geloof-
de en VCA gooide er een schepje op en werd steeds dreigender en
kwam in de 70e minuut op gelijke hoogte toen het om onduidelijke
redenen een elf meter te nemen kreeg en deze beheerst werd binnen
geschoten 1-1. Toxandria was nu weer wakker geschud en wilde de 3
punten mee naar huis nemen om zo de eerste periodetitel in het zicht
te blijven houden en kwam in de 85e minuut wederom op voorsprong
toen Twan een voorzet vanaf rechts binnen schoot 1-2. Enkele minu-
ten later was het Jesse die de eindstand op 1-3 bepaalde toen hij van
dichtbij de bal onder de keeper door in het net plaatste. Een verdien-
de overwinning maar vooral de 2e helft ging het zeer moeizaam. Ko-
mende zondag kan Toxandria de eerste periodetitel pakken als num-
mer 5 Resia op bezoek komt.

Programma zondag 20 november:
14.30 uur Toxandria 1– RESIA 1

Pepe’s PubQuiz 19 november:
Op zaterdag 19 november om 20.00 uur is het weer tijd voor Pepe’s
pub quiz in kantine Kampzicht. Door enkele afmeldingen is er nog
plaats voor teams om deel te nemen. Dus heb je tijd en zin om
gezellig te quizzen speel gezellig mee met je team, je vrienden of
vriendinnen. Opgeven kan nog tot en met18 november via
info@toxandria.com. Meer info vind je op www.toxandria.com. >
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Vervolg wandelvoetbal
Na een enthousiaste introductie van het wandelvoetbal, waar 13
senioren zowel dames als heren kennis hebben gemaakt met deze
vorm van voetbal, is er besloten om hier een vervolg aan te geven.
a.s. Vrijdag 18 november om 13.30 uur willen we weer een balletje
trappen. Heb je zin, trek je sportkleding aan, je bent van harte
welkom.
Tot vrijdag op het sportpark van Toxandria.

WK 2022 SPEL: NOG MAAR EEN PAAR DAGEN
Zondag a.s. is het zover: de openingswedstrijd van het WK voetbal in
Qatar. Toxandria organiseert ook in 2022 weer een groots opgezet
poolspel met het WK voetbal. Meedoen aan het Toxandria WK 2022
Spel is heel simpel. Ga naar www.toxandria.info en vul online het
deelnameformulier in. Voor maar € 6,00 ding je dan al mee naar een
van de maar liefst 50 prijzen uit het prijzenpakket van ruim € 4.000
waaronder de hoofdprijs van € 500. Daarnaast wordt er elke
wedstrijddag onder alle deelnemers een originele flesopener t.w.v.
€ 10 verloot. Wil je tijdens het komende WK in Qatar de spanning van
jouw voorspellingen in het WK 2022 Spel voelen en meedingen naar
een van de 73 prijzen, vul dan voor 20 november 16:00 uur
via www.toxandria.info jevoorspellingen in. Je hebt nog een paar
dagen de tijd.
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Woordzoeker
S B P A P E N D R E C H T
I A D W A L S E N K J U N
D H M E E S U K L E I N E
S E P E L A B R O N S K S
T F K O N T F R A A E N S
O B K N N S A R O U E N A
P O L I T I C U S K A A P
P O R T S H U H L E A P E
E M S P I L L E O E N A O
N I E T S R T Z I L Z J T
T H E F A C E T O C I R T
T C L E B S I U H E E N N
T S V E R S T O T E N E G
AANZIEN, BROKAAT, BRONS, DELTA, ELLIPS, FACET, HEFBOOM, HUISBEL, JAPAN,
KENAU, KLEINE, PAPENDRECHT, POLITICUS, SAMENSCHOLING, SCHIM, SLOKOP,
STEIN, STOPPEN, STROP, SUBFACULTEIT, TELKENS, TOEPASSEN, TRICOT,
TUINARCHITECT, VERSTOTENE, WALSEN

Oplossing sudoku vorige week: 4-1-8-3-2
De prijs voor de woordzoeker van 2 november is gewonnen door
Monique Smits. Proficiat! Monique heeft haar prijs ontvangen.

Gemeentenieuws
Energiecafé Wanroij 30 november 2022
Wil jij jouw woning verduurzamen en minder gas en
elektriciteit verbruiken? En wil je onafhankelijk advies
hoe je dat aan kan pakken? Kom dan naar het
energiecafé. >



21 Dorpswijzer 43 > 16 nov.. 2022

Op 30 november is er een energiecafé in Wanroij. Het begint om
19:30 met een inloop vanaf 19:00 bij Het Wapen van Wanroij.
Deelname is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Tijdens een energiecafé vertelt een onafhankelijk adviseur welke
maatregelen u kunt nemen om uw huis te verduurzamen, om zo
op elektriciteit, gas en geld te besparen. U krijgt inzicht in de
verschillende stappen die gezet kunnen worden om naar een
energieneutrale en aardgasvrije woning toe te werken.
Antwoorden op allerlei verduurzamingsvragen komen aan bod;
Wat is voldoende isolatie en hoe zoek ik dat uit? Welke typen
warmtepompen bestaan er en welke past bij mijn huis? Hoe kan ik
voldoende stroom opwekken voor mijn verbruik? Hoe gaat van het
gas afgaan in z’n werk? En meer.
Ook de Gemeente Land van Cuijk is aanwezig die wat kan vertellen
over de financieringsmogelijkheden van uw plannen. Er is veel tijd
om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Activiteiten
17 nov Rondleiding Zevenhutten Vrouw Actief Rijkevoort.
18 nov Bowlen buurt ‘t Laageind.
18 nov Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
19 nov Pepe’s pubquiz Toxandria.
20 nov Brunch voor alleenstaanden KBO.
20 nov Sinterklaas in Rijkevoort SJW.
24 nov Koken en eten KBO.
25 nov t/m 27 nov: Jubileumweekend CV de Belleboazers.

2 dec Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
6 dec Inloopavond Rieckevorts Heem.
7 dec Kienen KBO.
8 dec Wandelen KBO.

10 dec SJWizzut Quizavond.
13 dec Kerstviering Vrouw Actief Rijkevoort.
14 dec Kerstviering KBO.
16 dec Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
16 dec Kerst-in buurt ‘t Korenveld. >
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17 dec Kwaakparty jubileumeditie CV de Bellebloazers.
23 dec Kerstviering in de Poel Gemengd Zangkoor.
29 dec Koken en eten KBO.
2023

2 jan Inloopavond Rieckevorts Heem.
7 jan Appelactie jeugd Toxandria.
7 jan SJWizzut feestavond.

14 jan Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers.
20 jan Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
21 jan en 22 jan: Jubileumpronkzitting CV de Bellebloazers.
28 jan Jeugd- en jubileumpronkzitting CV de Belleboazers.

1 febr Jaarvergadering en gevaren Internet Vrouw Actief R.
3 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
7 febr Inloopavond Rieckevorts Heem.

17 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
18 febr t/m 22 febr: Carnaval.

3 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
6 mrt Inloopavond Rieckevorts Heem.

16 mrt Bloemschikken Vrouw Actief Rijkevoort.
17 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
31 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
14 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
18 april Jules Baltussen Kunstsmid Vrouw Actief Rijkevoort.

9 juni t/m 11 juni: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.
10 mei Vlindertuin (overdag) Vrouw Actief Rijkevoort.
12 mei Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
26 mei Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
22 juni Avondfietstocht Vrouw Actief Rijkevoort.
23 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
23 juni t/m 25 juni: Jeugdkamp Toxandria.

7 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
23 sept Buurtfeest buurt ‘t Hoogeind.

Nog volop Soeppompoenen verkrijgbaar.
Adres: Sint Anthonisweg 12,
Rijkevoort de Walsert.
Bereikbaar op: 06-11867143
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Op zoek naar een overkapping, houten bijgebouw of tuinhuis?Wij leveren en plaatsen zowel maatwerk als standaardbouwpakketten.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


