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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
Wandelen
Donderdag 10 maart wordt er

weer gewandeld bij de KBO. De afstand van ongeveer acht kilometer
wordt halverwege onderbroken voor een lekker kopje koffie. Het
vertrek is om half twee op het plein. Wil je ook mee wandelen, geef
dit dan even door aan Frans Rongen via nummer 0485 372075 of
mail naar fransrongen2014@outlook.com

Uitnodiging informatiebijeenkomst > Sleutel tot langer thuis
Op 24 maart is er de belangrijke informatiebijeenkomst ‘Sleutel tot
langer thuis’ voor alle inwoners van Rijkevoort die 55 jaar of ouder zijn.
We krijgen uitleg wat er allemaal nodig is om langer thuis te blijven
wonen in je eigen vertrouwde omgeving. Jouw woning moet daar
echter wel geschikt voor zijn. Als dat niet zo is willen we wel graag
weten wat we dan moeten doen om dit in orde te maken. Daarom
krijg je nu de mogelijkheid om dit te laten bekijken (gratis) door een
speciaal opgeleide KBO-adviseur. Hij/zij geeft aan wat er verbeterd
kan worden om je woning geschikt te maken om langer in je
vertrouwde omgeving te blijven wonen. Dit alles noemen we dan een
woonscan.
Naast een geschikte woning is het ook belangrijk dat je in een
omgeving woont waar je zo nodig hulp kunt krijgen. Mensen die je
willen helpen bij allerlei kleine dingetjes, waar je het zelf moeilijk
mee hebt. Je maakt dan deel uit van een groep mensen die gebruik
willen maken van deze hulp en van mensen die genegen zijn deze
hulp te verlenen. Je vormt zo een zogenaamde voorzorgcirkel.
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.
Verdere informatie: zie KBO-nieuwsbrief van maart. >
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Aanmelden
De infomiddag op 24 maart begint om 14.00 uur in de Molenzaal van
dorpshuis De Poel. Deelname is gratis. Wel even aanmelden via
secretaris Piet Grutters email kbo.rijkevoort@gmail.com of
telefonisch 0485-371752

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736

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

Ja, je leest het goed….! Breng daarom je vuile,
muffe en/of met bier doordrenkte
carnavalskleding naar onze winkel en wij
zorgen dat alles weer schoon bij je terugkomt.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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Kookcursus bij de SWOGB in De Poel in Rijkevoort

Dit voorjaar wil de SWOGB weer een cursus gaan organiseren om
(nog beter) te leren koken. Aan deze cursus kunnen zowel mannen
als vrouwen deelnemen. Er kunnen maximaal 6 deelnemen om
iedereen voldoende aandacht te geven. De docent stelt in overleg
met de deelnemers het menu vast en zorgt voor de inkoop van de
ingrediënten. De cursus wordt gegeven om de 2 weken op de
woensdag avond en start om 5 uur. Na het koken wordt uiteraard het
3 of 4 gangendiner gezamenlijk opgegeten.
Tijdens de laatste les die 29 juni zal plaats vinden worden ook de
partners uitgenodigd voor het afsluitende diner.
Het is tijdens deze cursus leerzaam maar vooral ook gezellig om
samen te koken en te eten. Het is in principe voor mannen, maar ook
vrouwen van 55+ zijn zeer welkom om zich aan te melden. Er wordt
pas gestart als er 6 deelnemers zijn wat ook het maximale aantal is.

De voorlopige data zijn als volgt:
Woensdag 23 maart
Woensdag 6 en 20 april
Woensdag 4 en 18 mei
Woensdag 1, 15 en 29 juni

De kosten voor deelname zijn 80 euro per persoon dat wordt
geïncasseerd door de SWOGB.
De inkopen voor het koken worden gedaan door de docent en
worden gezamenlijk betaald.

Aanmelding kan bij:
Jan Brienen Rijkevoort
coördinator kookcursussen
telefoon 0485-371292
e-mail jan.brienen1941@gmail.com
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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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We beginnen weer

Ook smartlappenkoor gaat, na de
coronapandemie, weer beginnen met de
repetities en ook het eerste optreden is al
geboekt. Toen twee jaar geleden de eerste
keer een repetitie werd afgelast vanwege het opkomende
coronavirus gingen we nog uit van een korte onderbreking. Ook de
eerste optredens kwamen te vervallen. Het werd echter steeds
duidelijker dat dit langer ging duren, maar liefst twee jaar bleven we
verstoken van die gezellige muziek en zang. En nu staat iedereen
weer te popelen om weer lekker te gaan zingen tijdens repetities en
optredens..

Op maandag 14 maart pakken we de draad weer op en gaan we elke
twee weken repeteren in de Salamanderzaal van De Poel.
Op zaterdag 26 maart hebben we het eerste optreden. We verzorgen
dan een gezellige middag van De Zonnebloem in Nistelrode.

Heb je ook zin om lekker en gezellig met ons mee te komen zingen.
Kom dan eens luisteren en zing een keertje mee. Op de
maandagavond van de oneven weken wordt er door Vur Sles
gerepeteerd. Voor info: secretaris Jan Verkuijlen 06-29248824.

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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Liturgische planning

Zaterdag 5 maart:
15.00 uur, zorgcentrum de Lookant, kapelaan Donders
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans

Zondag 6 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, pastoor Van der Sluis

Cursus Reanimatie met AED

Op donderdag 10 maart a.s wordt er
een cursus reanimatie met AED
gegeven, bij Groentjes.
Aanvang 19.30u.
Deze is in het najaar niet doorgegaan
vanwege corona, daarom wordt deze opnieuw aangeboden.  Het is
bedoeld voor mensen die nog nooit, of in het verre verleden, een
cursus hierover gevolgd hebben.  Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar, dus meld je snel aan bij nellie_nabuurs@hotmail.com
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Woordzoeker
N E L E D O R N P U Z N R
G I J G E S M U R F N O N
L D D I S S E T E I N O E
A N R D S R E J S E O H K
B E E N I A E E S R T C E
S T I U N A F V E E P S T
A T R K N N A F N Z N D S
A A U R O E M U I E U N E
L V T U T R E H L E D E E
B M N U R U H P E N R Z L
G O O T E E T N U P S I M
A L V A I Z A T S E N U F
R A A N G E K L A A G D E
AANGEKLAAGDE, ALOMVATTEND, AVONTURIER, BLAASBALG, DENVER, DESSIN,
DUIZENDSCHOON, EDELHERT, FUNEST, GIERTON, HOESJE, LEESTEKEN, LEUZE,
MISPUNT, NATUURKUNDIGE, NIETES, PLENS, PRESSEN, RODELEN, SAFFIER, SENOR,
SERIE, SMURF, TENUE, THEMA, ZEUREN
Oplossing sudoku vorige week: 8-5-6-5-6

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512

Dorpswijzer 9 > 2 maart 2022 10

Bellebloazers en bellebloazerinnekes,
dikkupkes en dikkupperinnekes

Wat fantastisch dat er dit jaar toch nog
carnaval gevierd kon worden.
Op school zijn vrijdag de narren bekend
gemaakt. En op zaterdag de jeugdprins en
jeugdprinses, en dit jaar ook nog versterkt met
een page en adjudant.

Narren: Renske van Gorp en Kas Remmen:
Wij kwamen vrijdagochtend op school. Supernieuwsgierig wie de
narren zouden worden. Op het digibord stonden de
karaktereigenschappen van de narren. Iedereen ging raden wie het
zouden kunnen zijn. Toen kregen we babyfoto’s te zien en zo werd
snel bekend dat wij de narren zijn: Renske van Gorp en Kas Remmen!
We mochten ons als nar gaan voorstellen in alle klassen. Toen gingen
we naar de grote zaal. Daar kregen we meteen een presentator-rol.
Voor iedere unit heeft groep 8 de gardedans en de showdans laten
zien. Wij hebben ze iedere keer aangekondigd!
In de kinderoptocht liepen wij vooraan met een bord: “de narren van
Klimop, helemaal voorop”.
Wij vinden het allebei heel leuk om nar te zijn en hebben een hele
leuke groep om Carnaval mee te vieren.
Groetjes de narren van Blubberdam

Adjudant Max Wientjes :
Toen het eerste puzzelstukje op het bord ging, wist ik het meteen.
Ik werd Adjudant. Toen mijn naam werd geroepen voelde ik een
echte kick van YES, ik ben Adjudant geworden. De carnavalsdagen
waren geweldig! Lekker hossen met vrienden die in de raad zitten,
polonaise lopen, de extra activiteiten die bij de functie horen. En
samen met het jeugdprinsenpaar, narren Kas en Renske en page
Floor vormden we een mooi team!" >
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Page Floor Kuijpers :
Hallo Blubberdam
Afgelopen zaterdag ben ik (Floor) als page gekozen. Toen ik de
kerstboom puzzelstukjes zag wist ik dat ik het werd want ik vind kerst
erg gezellig. We mochten samen met de jeugdprins, jeugdprinses en
narren een speech houden. Heel leuk dat we dit jaar toch nog
carnaval kunnen vieren.

Jeugdprinses Lotte Remmen:
Bij de uitreiking was ik best wel zenuwachtig. Het spel wat we
speelden ging als volgt: er werd aan een rad gedraaid, de kleur van
het rad bepaalde wat je moest doen, als je wit draaide dan moest je
een balletje pakken. In dat balletje zat een hint en een foto over de
jeugd prins of prinses. In het eerste balletje zat een foto. Bij het
eerste plaatje wist ik al: ik ben prinses. Dit herkende ik aan het
schilderij dat ik had gemaakt, maar had je groen gedraaid op het rad
dan moest de hele zaal een opdracht doen bijv. De vloer is lava, de
macarena of van voor naar achter van links naar rechts.
Toen het jeugdprinsenpaar bekend was gingen we gelijk omkleden en
gingen we lekker carnavallen.

Jeugdprins Jasper van de Pas
Zaterdagavond begon de carnaval en was de bekendmaking. Ik had
niet echt verwacht dat ik het zou worden, maar ik vind het superleuk.
Op het podium staan was wel even spannend. Ik vind het heel
bijzonder dat ik van Prins Patrick de sleutel van Blubberdam heb
gekregen.
Over drie weken gaat het feest verder, dat lijkt me ook heel leuk. Ik
heb er zin in! Alaaf!

4x 11, Carnaval vieren leer je vanzelf

Dorpswijzer 9 > 2 maart 2022 12

Win € 500,- voor de verenigingskas

De Spaaractie voor de verenigingen is nu drie weken bezig. De
tussenstand is als volgt:

1. KBO: 9 kaarten
2. Toxandria, SJW, Mixure Music, Zonnepitjes: 3 kaarten
3. Oudervereniging, Carnavalsvereniging, Toverij,  VurSles en

Var: 2 kaarten
4. Rieckevorts Heem, Cantamus, De Zonnebloem, OBK, De

Dorpswijzer, TeVeR en Recreanten volleybalclub: 1 kaart
5. Dorpsraad/AED, EHBO vereniging en Classic motorcross; 0

kaarten.

Ondanks de relatief grote voorsprong van de KBO zijn er voor alle
verenigingen nog voldoende kansen om de felbegeerde hoofdprijs
van € 500, - of één van de andere geldprijzen in de wacht te
slepen. Nog vijf weken te gaan dus denk aan het motto:

“Kopen bij de Spar is sparen bij de koop”.
Team Spar Kuijpers

Voetreflexologie, het natuurlijke alternatief

Bij veel vage klachten, pijntjes en ‘ouderdoms-
kwaaltjes’ kan voetreflexologie verlichting van de
klachten geven, of deze zelfs helemaal doen
verdwijnen. Probeer het eens, en laat je
verrassen door het effect van de behandeling!

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



13 Dorpswijzer 9 > 2 maart 2022

De Bellebloazers Carnaval 2022

Eindelijk was het dan zover. Na lang
wachten mochten we ons presenteren als
jubileum prinsenpaar van Blubberdam.
Samen met onze adjudant, kinderen en alle
aanwezigen hebben we intens genoten van
deze mooie avond.
We zijn ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is van een nog
mooier jubileum caravals jaar 2022/2023.
We gaan er met zijn allen een knallend jubileum jaar van maken en
hopen jullie volgend carnavals seizoen dan ook allemaal te mogen
begroeten.

Via deze weg willen we
iedereen bedanken voor
de mooie en lieve kaarten,
appjes en berichtjes. Ook
de buurt bedankt voor het
aankleden van onze tuin
en het heerlijke ontbijt.
Graag tot volgend
carnavals seizoen.

Lijfspreuk:
Gen gezever of gezeur, mit
prins Patrick den 2e gut
carnaval altied dur.  Alaaf

Prins Patrick 2e

Prinses Marion
Adjudant Gunter
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Biljartvereniging ‘t Zwaantje

Na een veel te lange periode zonder wedstrijden,
zijn we toch alweer enkele weken bezig met zowel
de woensdag-als de donderdagcompetitie.
De (bijgewerkte) uitslagen van de interne
competitie bandstoten op woensdag:
(alleen de wedstrijden van 9 en 16 februari worden hier vermeld):
Jan Roelofsen – Stefan Cuppen 1-3
Richard Groenendaal – Nico v.d. Heuvel 2-0
Richard Groenendaal – Harm Nabuurs 2-1
Nico v.d. Heuvel – Roel v.d. Ligt 0-3

De tussenstandbandstoten:
1) Ron v.d. Heuvel 6-12
2) Roel v.d. Ligt 4-11
3) Stefan Cuppen 7-12
De tussenstand libre:
1) Jan Roelofsen 7-18
2) Nico v.d. Heuvel 9-17
3) Frank v.d. Kerkhof 6-13
Tussenstand libre (met nog slechts enkele wedstrijden te
spelen)donderdagavond:
1) Nico v.d. Heuvel 14-30
2) Pius van Raaij 14-27
3) Harrie v. Mil 14-25
De uitslagen bandstoten:
Peter Blom – Harrie van Mil 3-0
Henk Toonen – Hans Litjens 1-1
Pius van Raaij – Theo Derks 0-3
Toon van Tienen – Harrie van Mil 0-3
Hans Willems – Henk v.d. Heuvel 0-2
Hans Litjens – Pius van Raaij 3-0
Nico v.d. Heuvel – Peter Blom 1-3 >
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Henk v.d. Heuvel – Theo Derks 0-2
Hans Willems – Henk Toonen 2-0

De tussenstand bandstoten:
1) Peter Blom 12-28
2) Henk v.d. Heuvel 8-14
3) Nico v.d. Heuvel 9-13

Ook de C-teams gaan hun competitie weer hervatten. Hieronder
het volledige nog te spelen programma van beide teams:
’t Zwaantje 1
dinsdag 8 maart Moira 4 – ’t Zwaantje 1 Nijmegen
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
Dit team staat momenteel op de zesde plaats in de C1-klasse
’t Zwaantje 2
donderdag 10 maart Moira 8 - ’t Zwaantje 2 Nijmegen
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
Dit team staat momenteel op de derde plaats in de C3-klasse

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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Recreantenvolleybalclub Rijkevoort (dames)

Woensdag 2 maart  trainen beide groepen samen van 19.30 uur –
20.45 uur.

Nieuwe leden zijn weer welkom !
Voor beide groepen zijn we op zoek naar versterking.
Kom gerust eens kijken/meedoen of je deze sport (weer) op wil
pakken. De 1e maand doe je gratis mee.
Daarna beslis je of je verder wil en in welke groep je aan wilt sluiten.
Competitie spelen is ook een mogelijkheid.
Iedereen boven 18 jaar is welkom.
De trainingstijden zijn woensdagavond in sportzaal “de Schutsboom”.

Trainingstijden 1e groep : 19.15 uur tot 20.30 uur
2e groep : 20.30 tot 21.45 uur.

Voor meer informatie:
- Anita Spierings tel. 372001 - 06-20610688

- Rieky v.d. Ven tel. 06-10728735
- Maria Spierings tel. 371671 of fritsmaria@hotmail.com
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Volleybalvereniging

Programma  zaterdag 5 maart:
Havoc MC1 Vocala MC2

12.30 in Haps
Nuvo '68 MB1 Vocala MB1

12.00 in Nuenen

(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 Ballschule van 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
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’. >
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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’ gevolgd en
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 de zes 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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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

Programma senioren zaterdag 5 maart:
17:00 uur Toxandria veteranen – Constantia veteranen

Programma senioren zondag 6 maart:
14.30 uur VIOS’38 1 – Toxandria 1
12.00 uur Olympia’18 7 – Toxandria 3
10.00 uur Olympia’18 8 – Toxandria 5

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.

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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Beste (dames)voetballiefhebbers:
Enkele dames in Rijkevoort willen weer proberen om het damesvoet-
bal bij Toxandria op de kaart te zetten. Via de social media gaat al een
post rond met een oproep om te inventariseren of er dames zijn die
interesse hebben om weer een dameselftal op de been te brengen.
Wij als bestuur staan voor de volle 100% achter dit initiatief en plaat-
sen de oproep graag op de site van Toxandria omdat wij van mening
zijn dat een dameselftal een zeer positieve inbreng heeft in onze ver-
eniging.
Dus dames: mocht je interesse hebben om bij Toxandria (weer) in een
dameselftal te gaan voetballen, stuur dan een bericht
naar damesteamtoxandria@gmail.com met daarin je naam, je leef-
tijd en je voetbalervaring.

Het bestuur

Activiteiten

2 mrt Kienen KBO.
10 mrt Wandelen KBO.
10 mrt Cursus reanimatie met AED.
11 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
12 mrt NLdoet Zeg het met bloemen KBO. >
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14 mrt Repetitie Vur Sles.
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.
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


