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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

Wandelen

Nu de herfst is aangebroken wordt het KBO fietsen gewisseld in de
maandelijkse wandeling.
Op donderdag 10 november gaan we voor de eerste keer. Zoals we
gewend zijn vertrekken we om 13.30 uur met auto’s vanaf het plein
naar het vertrekpunt van onze wandeltocht. Van hieruit gaan we op
pad voor een tocht van ongeveer 8 km. over goed begaanbare wegen
en paden. Hopelijk kunnen we tijdens deze wandeltocht genieten van
een mooi najaarszonnetje. Halverwege is er de gebruikelijke pauze
met koffie en naar wens iets lekkers (op eigen kosten).

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

Mocht je een alternatief zoeken voor (ook)
lekker vers brood. Wij ontvangen dagelijks vers
brood en gebak van 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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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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Liturgische planning
Zondag 6 november: b.g.v. Allerzielen
14.00 uur, Begraafplaats Ledeacker, grafzegening, pastoor Hermans
15.00 uur, Kerk Beugen, gebedsdienst
14.30 uur, Kerk Westerbeek, gebedsdienst
15.00 uur, Kerk St. Anthonis,

gebedsdienst + grafzegening pastoor Hermans
15.00 uur, Dorpshuis de Poel, Rijkevoort, gebedsdienst

Zondag 6 november 2022 om 15.00 uur Allerzielenviering
Wij nodigen u van harte uit voor de Allerzielenviering
op zondagmiddag 3 november. Deze Allerzielenviering wordt
gehouden in de Molenzaal van de Poel en begint om 15.00 uur.
De Allerzielenviering is een belangrijk moment om stil te staan bij de
overledenen uit ons dorp die het afgelopen jaar gestorven zijn.
Tevens herdenken wij al onze dierbaren die niet meer in ons midden
zijn.
Ons eigen gemengd koor van Cantamus zal tijdens deze
Allerzielenviering de zang verzorgen.

Avondwakegroep Rijkevoort
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De Zonnebloem
Beste gast van de Zonnebloem, afdeling Rijkevoort.
Graag willen wij u, en eventueel uw partner,
uitnodigen voor een activiteit en wel op zaterdag 12
november. Deze middag is een gezellig samenzijn met
een etentje.
U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur, in de Salamander, in de
Poel. Rond 16.00 uur sluiten we deze middag af.
De kosten voor deze middag zijn € 2.50 per persoon, graag voldoen
bij opgave.
Indien u geen vervoer hebt, kunt u dit aangeven op het
antwoordstrookje. Onze vrijwilligers komen u dan thuis ophalen.
Ook als er sprake is van dieetvoorschriften, horen wij dit graag.
Wij verzoeken u bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Voor aanmeldingen en vragen kunt u terecht bij Gerrie Venhuizen,
Pleinstraat 7. Tel.371515. Wij hebben de aanmelding, door middel
van onderstaand strookje, graag uiterlijk 4 november binnen.

Wij hopen u te kunnen begroeten op 12 november.

Met vriendelijke groeten,
De Zonnebloem afdeling Rijkevoort.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Antwoordstrook bijeenkomst Zonnebloem 12 november

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

Adres:………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:………………………..

Ik wil graag thuis opgehaald worden: ja / nee

Ik kom alleen / met zijn tweeën
Dieet voorschrift, nl………………………………………………………………………..
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Begraafplaats Rijkevoort

De 10 mensen van het onderhoud begraafplaats Rijkevoort hebben
de begraafplaats weer netjes gemaakt voor Allerzielen. Ook Deco
Tuinen heeft een bijdrage geleverd door alle heggen en struiken te
knippen en te snoeien. Het mag gezien worden.
Als beheerder van de begraafplaats ben ik blij met de vrijwillige inzet
van de 10 mensen en als dank ontvangen zij in de decembermaand
een klein presentje.
In 2022 hebben nabestaanden van enkele graven een schrijven
ontvangen omdat grafrechten en onderhoudskosten verlopen zijn.
Dan is de 1e vraag of men de grafrechten en onderhoudskosten wil
verlengen. Zo ja, volgt een betaling. Zo nee, dan zal het graf geruimd
gaan worden. Tot 1 juli 2023 worden 7 graven geruimd. Daarna telt
de begraafplaats nog 178 graven.
De Allerzielenviering in Rijkevoort is zondag 6 november 2022 om
15.00 uur in dorpshuis De Poel in Rijkevoort.

Martien van de Weem
Beheer begraafplaats Rijkevoort

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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Vrouw Actief Rijkevoort
Donderdag 17 november 2022 gaan we een bezoek
brengen aan het Crematorium Zevenhutten in Cuijk,
waar een rondleiding voor ons is georganiseerd.
Uiteraard genieten we ook van een kop koffie/thee met een lekker
stukje vlaai.
We vertrekken per auto om 19.00 uur bij Dorpshuis “De Poel”.

Opgave uiterlijk zondag 6 november 2022 via de mail
vrouw-actief-rijkevoort@live.nl of
door middel van onderstaand strookje, in de bus bij Karin van den
Heuvel, Kampweg 2a.
Ook graag opgeven of je kunt rijden. Wij bellen of mailen degenen
die hiervoor worden gevraagd. Degenen die rijden ontvangen een
vergoeding van Vrouw Actief.

Het bestuur
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ik ga mee naar het Crematorium Zevenhutten in Cuijk:

Naam ……………………………………………………………………………

Ik kan wel / niet* rijden.

*doorhalen wat niet van toepassing is
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Steun met de postcodeloterij Cadeaukaart
De Voedselbank

Uiterlijk 29 oktober
ontvingen alle leden van
de postcodeloterij weer de
cadeaukaart voor 12,50 euro aan boodschappen bij de Albert Heijn.
Deze keer onder de naam Geniet van 't Goede !

Zoals altijd: Gebruik je deze zelf?
Geen probleem, maar gooi deze niet weg. Net als vorig jaar kunnen
we hier de voedselbank weer erg blij mee maken. Het zou leuk zijn
als we net als vorig jaar de Voedselbank Land van Cuijk voor meer
dan 2000 euro aan boodschappen kunnen schenken.

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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Openingsfeest!
Het openingsfeest keert terug naar een vertrouwde locatie en wordt
bij Groentjes gehouden. Het zal het eerste openbare feest voor de
nieuwe eigenaren worden. Hieronder vind je het programma.
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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, maar op zaterdag is
de receptie en feestavond voor bewoners en verenigingen uit
Rijkevoort.
We hopen op zaterdag ook iedereen die in het verleden bij De
Bellebloazers betrokken is geweest te mogen begroeten.  Helaas
hebben we niet van iedereen contactgegevens, dus zegt het voort!

Kwaakparty
Op zaterdag 17 december zal de Kwaakparty georganiseerd worden.
Naast het eigen jubileumlied is voor iedereen die dat wil het podium
vrij om een eigen lied te laten horen. Neem een leuke melodie, maak
er een originele tekst op en je bent klaar om aan de Kwaakparty mee
te doen. De eerste liefhebber heeft zich al gemeld!
Heb je interesse, of wil je meer weten over de kwaakparty? Stuur dan
een e-mail naar: kwaakparty@debellebloazers.nl

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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De grote hoogheden challenge!

Ben jij ook zo benieuwd wie er dit jaar voorop
gaan bij het jeugdcarnaval van Blubberdam?
Kom dan op zaterdag 5 november om 20:00
uur naar Groentjes. Op deze avond kun je ook
de nieuwe Beska Kampioen worden, dus zorg
dat je er bij bent!

Bij deze alvast een klein inkijkje, in het leven van de Hoogheden!
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Biljartvereniging ‘t Zwaantje
De uitslagen van de wedstrijden om de interne competities
Woensdagbandstoten:
Jan Braks – Nico v.d. Heuvel 0-2
Jan Roelofsen – Harm Nabuurs 3-0
Donderdag:
Theo Derks – Ries v.d. Elzen 2-0
Hans Litjens – Jan Braks 2-0
Nico v.d. Heuvel – Peter Blom 1-1
Piet Thijssen – Jan Braks 3-0
Theo Derks – Henk Toonen 0-3
Pius van Raaij – Peter Blom 0-3
Opnieuw winst voor ’t Zwaantje 2
Het team van ’t Zwaantje 2 wist de uitwedstrijd tegen het Boxmeerse
De Treffers 5 in winst om te zetten. Het won met 27-22.
Pius won zijn partij met 10-8. Met een fraai gemiddelde van iets
boven 2, had hij zijn 53 caramboles na 26 beurten binnen.De hoogste
serie van Pius was er eentje van 6. Nico ging het iets minder af (hij
verloor met 10-7) maar zijn gemiddelde van 2,27 met een hoogste
serie van 11 waren prima te noemen. Ron won zijn partij met 10-7.
Ook hij speelde boven de 2 (2,32) en zijn hoogste serie was 7. Door
deze overwinning blijft ’t Zwaantje 2 op de eerste plaats in de
rangschikking.

* ‘t Zwaantje 1
dinsdag 1 november Kaketoe ’80 3 (Nijmegen) – ’t Zwaantje 1
dinsdag 8 november ’t Zwaantje 1 – Vriendenkring 1
maandag 14 november Moira 5 (Nijmegen) – ’t Zwaantje 1
* ’t Zwaantje 2
donderdag 3 november Moira 10 (Nijmegen) – ’t Zwaantje 2
dinsdag 8 november ’t Zwaantje 2 – Vriendenkring 3
dinsdag 22 november ’t Zwaantje 2 – Kaketoe ’80 4 >
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Alle thuiswedstrijden worden gespeeld bij café Groentjes en
beginnen om 19:30 uur.

Dit jaar weer een toernooi om
de Rijkevoortse biljartkampioenschappen
Na noodgedwongen twee stille jaren, gaan we dit jaar weer het
toernooi om de Rijkevoortse biljartkampioenschappen organiseren.
Wie wordt de opvolger (of blijft hij misschien gewoon zelf
kampioen…) van Bart van de Pas, de winnaar van de laatste editie van
2019.
Houd de Dorpswijzer in de gaten voor meer nieuws hierover.
Alle uitslagen, dus ook van de interne competities, en meer
informatie over ’t Zwaantje is te vinden opde website
www.zwaantjerijkevoort.nl

Volleybalvereniging Vocala

Uitslagen zaterdag 29 oktober:
Vocala MC1 Vamos MC1 1-3
Vocala DS5 Vamos DS7 4-0

Programma zaterdag 5 november:
Vocala MC1 Havoc MC1 11.00 Rijkevoort

fluiten: Nienke Cornelissen / tellen: Sophie Blonk

Kantinedienst zaterdag 5 november:
11.00 – einde: Amanda
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Voetbalvereniging

Programma 05-11-2022 aanv/aanw./vertr.
VIOS `38/ Tox JO19-1 Maasduinen JO19-1 15.00 uur
Erp JO17-1 VIOS `38/Tox JO17-1 14.30 uur
Constantia/Menos JO17-2 VIOS `38/Tox JO17-2 15.00 uur
Vervoer Wanroij : J. Mobach + V, C. Koninkx
Vianen V./HBV MO17-1 VIOS`38/Tox  MO17-1 13.00 uur
Vervoer Vianen : L. v.d. Kerkhof, I. Willems
Milsbeek/Astrantia JO15-1 VIOS `38/Tox JO15-1 11.00 uur
Vervoer Milsbeek : T. Brienen, V. v.d. Heuvel
EGS `20 JO15-4JM Tox/VIOS `38  JO15-2 14.30 uur
Vervoer Escharen : J. v.d. Pas +V
Maasduinen JO13-1JM VIOS `38/Tox JO13-1 10.30 uur
Vervoer Afferden : X. Claassen + V, K. Remmen
Tox/VIOS `38 JO12-1GJM HVCH JO12-1 11.30 uur
Tox/VIOS `38 JO11-2JM Olympia`18 JO11-2JM 11.30 uur
Tox/VIOS `38 JO9-1JM Sambeek JO9-1 10.00 uur
Tox/VIOS `38 JO9-2 UDI `19/CSU JO9-6 10.45 uur
Tox/VIOS `38 JO8-2JM Gassel JO8-1 09.30 uur
ToxVIOS `38 JO7-2 Juliana Mill JO7-2 09.00 uur
Venhorst JO7-1JM Tox/VIOS `38 JO7-2 09.20 uur
Tox/VIOS `38 JO7-2 DSV JO7-2JM 09.40 uur
Wedstrijden JO7-2 vinden plaats in : Rijkevoort

Speler van de week en loterijverkoop
Op zondag 6 november 2022 speelt Toxandria 1 tegen V.V.
Holthees-Smakt 1.
De loterijverkoop is in handen van Jibbe Nabuurs en Tigo Brienen.
Graag uiterlijk 14.15 melden in de kantine.
Speler van de week is Lenn van den Heuvel >
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Uitslagen senioren:
SVS 1 Toxandria 1 1-3
Venhorst 2 Toxandria 2 5-1
De Zwaluw 3 Toxandria 3 5-1
Excellent veteranen Toxandria vet 1-4

Moeizame overwinning voor Toxandria 1
Toxandria 1 heeft uit bij SVS in Stevensbeek een moeizame
overwinning behaald. Na 90 minuten kon de formatie van Pierre
Hermsen met een 1-3 overwinning op zak de terugreis naar
Rijkevoort aanvaarden.
De tegenstander van deze speelronde stond verrassend genoeg na 4
wedstrijden op een gedeelde tweede plaats, samen met onder
andere Toxandria. Van onderschatting mocht daarom vandaag geen
sprake zijn. Toch bakten de oranjemannen, voor het eerst in het
nieuwe zwarte uittenue gehuld, er in Stevensbeek op deze zonnige
herfstdag weinig van. De start was veelbelovend. Al bij de eerste
aanval van Toxandria belandde de bal bij Twan, die met wat geluk
direct de score opende: 0-1. Een voorzichtig “tien, tien, tien!” klonk
al vanuit het Oranjelegioen. Waar iedereen dacht dat Toxandria nu
eenvoudig de voorsprong verder uit zou gaan bouwen, was het juist
SVS wat met verzorgd combinatiespel de Rijkevoortenaren steeds
meer onder druk ging zetten. Kansen leverde dat nauwelijks op en
omdat ook Toxandria door het matige spel geen vuist kon maken,
werd met 0-1 gerust.
Ook na rust hetzelfde spelbeeld: SVS met het betere veldspel en
Toxandria wat er maar niet in slaagde om SVS haar wil op te leggen.
De 0-2 van Melvin in de 70ste minuut, nadat de SVS-goalie de bal niet
onder controle kreeg, voelde dan ook als een bevrijding. Toch werd
het even later weer spannend, toen SVS de aansluitingstreffer tegen
de touwen werkte. Nadat Thomas 5 minuten voor tijd binnen de 16
werd gevloerd en Frank de toegekende penalty binnenschoot, was
het verzet van SVS eindelijk gebroken. Al met al een povere vertoning
vandaag van Toxandria, maar de 3 punten zijn heilig en ook slechte >
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wedstrijden moeten gewonnen worden. Waarvan akte.
Volgende week treffen de oranjemannen Holthees-Smakt op
Kampzicht, eveneens een ploeg uit de bovenste regionen van de
stand. Dan zal er uit een ander vaatje moeten worden getapt.

Programma zondag 6 november:
14.30 uur Toxandria 1– VV Holtees-Smakt 1
11.00 uur Toxandria 3–Hapse Boys 3

Jaarvergadering Toxandria:
Op vrijdag 11 november om 20.00 uur wordt in kantine Kampzicht de
jaarvergadering gehouden. Noteer deze datum in je agenda. De
vergadering is bedoeld voor: herensenioren, damessenioren,
veteranen, de JO19, Ereleden en de rustende leden.
Wij vragen de leden dringend om de jaarvergadering bij te wonen. Op
deze vergadering komt het agendapunt: energie. Net als voor vele
huishoudens is de oplopende energierekening een grote zorg. Graag
zouden we van onze leden hun mening willen peilen hoe we het
beste kunnen omgaan met deze energieproblemen.
Verder sluiten we de vergadering af met aansluiten een gezellige
avond met een drankje en een hapje.
Dus beste Toxandrianen kom 11 november naar de jaarvergadering in
Kantine Kampzicht.

Pepe’s PubQuiz 19 november:
Op zaterdag 19 november om 20.00 uur ishet weer tijd voor Pepe’s
pub quiz in kantine Kampzicht. Dit wordt wederom een gezellige
quizavond onder de deskundige leiding van de mannen van Pepe’s
pubquiz. Zorg dat je erbij bent. Opgeven kan nog tot en met12
november via info@toxandria.com. Meer info vind je op
www.toxandria.com.
Speel gezellig mee met je team, je vrienden of vriendinnen!
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Gemeentenieuws

Omgevingsvergunningen aangevraagd (regulier)
In de afgelopen periode is de volgende reguliere
aanvraag om omgevingsvergunning ingediend:

 Kerkveld 55 – het aanleggen van een uitweg (in-
rit). Ingekomen 17-10-2022.

 Laageindsedijk 24 – het bouwen van een loods en
plaatsen carport (bouwen). Ingekomen 12-10-
2022.
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Woordzoeker
P L E E T T V E D U B I N
A I S T R O H O E D O E R
H E N A U I T K L A R E N
C M A T E R I A A L R L E
S T U N T E L I G H E I D
T D W T A K D N V K L Y L
A N T E R I L E N I G S E
A A E Z U U I I O P L O E
M L R N B D W J E O A T B
D E N I R R E T P R A E F
I E T S A P G E G I S K A
L E L W C D N P R E J S K
I E L E D D O R Z E E T N

AFBEELDEN, BORRELGLAASJE, CARBURATEUR, DUIKER, ELAND, INZET, LENIG,
LIDMAATSCHAP, MATERIAAL, NAUWTE, NIBUD, ONGEWILD, PASTEI, PLEET, PORIE,
RODDEL, SJERP, SLOPEN, STROHOED, STUNTELIGHEID, TAART, TEKST, TERRINE,
UITKLAREN, VOLLEY, WARWINKEL

Deze week mag u het juiste antwoord van deze woordzoeker
inzenden naar de Dorpswijzer.
Emiel van Disseldorp van Tupperware heeft een prijsje ter
beschikking gesteld.  Uit alle goede inzendingen wordt één winnaar
geloot die deze prijs mag ontvangen.
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Gerarduskalenders uit Wittem

De Gerarduskalender 2023 is er weer.

Elke dag een beetje spirit.

Op de voorkant: elke dag een spreuk om de dag goed te beginnen.

Op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en
informatie.
Prijs: € 8,50  per stuk.    Ook leuk om cadeau te geven.

Te verkrijgen bij Henk Gerrits  Kruibok 10, tel 371255.
Desgewenst worden ze thuis bezorgd.

Activiteiten

2 nov Kienen KBO.
3 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.
4 nov Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
5 nov Openingsfeest van het seizoen CV de Bellebloazers.
6 nov Allerzielenviering, namiddag.
7 nov Inloopavond Rieckevorts Heem.
8 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.

10 nov Wandelen KBO.
11 nov Jaarvergadering Toxandria.
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. >
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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.
17 dec Kwaakparty jubileumeditie CV de Bellebloazers.
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.

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


