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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

Ledenwerfactie KBO
Bij de KBO gaat komende weken een uitgebreide
ledenwervingscampagne van start. Ruim drie jaar geleden was er in
Rijkevoort ook al een actie, die ons meer dan 30 nieuwe leden
opbracht. Nu wordt er door KBO-Brabant, goed voor 120.000 leden,
een provincie brede actie opgezet om zo het ledenaantal een
positieve impuls te geven. Vanaf deze week wordt er in onze
provincie een ledenwerfmagazine verspreid in een oplage van
300.000 stuks. Dit magazine wordt volledig gefinancierd door
regionale adverteerders. De inhoud van het magazine is gericht op
het werven van 50- en 60-plussers. Het magazine wordt verspreid in
wijken van Brabantse steden en dorpen waar veel senioren tussen de
50 en 70 jaar wonen. Daar zijn misschien ook inwoners bij die niet tot
de doelgroep horen of al lid zijn. Het verzoek is dan om dit wervende
magazine door te geven aan iemand die wellicht geïnteresseerd is.
KBO Rijkevoort sluit bij deze actie aan door bij ruim 200 inwoners in
de leeftijdscategorie 60+ een wervingspakket in de bus te doen.
Hierin wordt uit de doeken gedaan wat de KBO betekent voor de
senioren in ons dorp.
Ondanks een zorgvuldige voorbereiding kan het zijn dat we iemand
vergeten zijn die dus verstoken blijft van deze belangrijke informatie.
Wij bieden hiervoor onze oprechte excuses aan, maar niet getreurd.
Wil je graag lid worden van de KBO neem dan contact op met een
van onze bestuursleden.
Je kunt ook naar onze secretaris bellen 0485-371752 of mailen naar
kbo.rijkevoort@gmail.com en wij zorgen ervoor dat je een compleet
pakket informatie krijgt. We zien dan je aanmelding als lid graag
tegemoet. En met wat geluk kost het je niets, want elke vijfde nieuwe
aanmelding vóór 15 mei betekent een contributievrij lidmaatschap
tot het einde van dit jaar.

KBO er is ALTIJD wat te DOEN
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Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort

Tel.: 0485-371265  Fax: 0485-371723
info@kvansambeektrappen.nl
www.kvansambeektrappen.nl

Dr. Moonsweg 5
5437 BG  Beers

0485 – 745090

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

Ontwerp, advies &
technische
uitwerking

Glas – Spuit – en Schildersbedrijf
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Activiteit Zonnebloem
Beste gast van de Zonnebloem, afdeling Rijkevoort.

Graag willen wij u, en eventueel uw partner, uitnodigen
voor een activiteit en wel op zaterdag 30 april 2022.
Deze middag is een gezellig samenzijn met een etentje.

U bent van harte welkom vanaf 11.30 uur, in de Salamander, in de
Poel. Rond 15.00 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.

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 22 april binnen.

Wij hopen u te kunnen begroeten op 30 april.

Met vriendelijke groeten,
De Zonnebloem afdeling Rijkevoort.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Antwoordstrook

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

Adres:……………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:………………………………………………

Ik wil graag thuis opgehaald worden ja / nee
Ik kom alleen / samen met partner.
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Liturgische planning

Zaterdag 23 april:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, kapelaan Donders
19.00 uur, Kerk Beugen, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Overloon, (gebedsdienst)

Zondag 24 april:
09.00 uur, Kerk Oploo, pastoor Van der Sluis
09.00 uur, Kerk Wanroij, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, kapelaan Donders

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

De uitslag van de verenigingsactie is bekend.
11 verenigingen mogen in totaal € 1275,-
verdelen. Lees de volledige uitslag elders in dit
blad. Het komt jullie toe. Doe er iets leuks mee.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online bestellen: ga naar www.spar.nl
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Openingstijden Maasziekenhuis
op Koningsdag en Bevrijdingsdag

Op woensdag 27 april (Koningsdag) en donderdag 5 mei
(Bevrijdingsdag) heeft Maasziekenhuis Pantein aangepaste
openingstijden. Voor spoedzorg is het Maasziekenhuis altijd 24 uur
per dag bereikbaar.

Op deze dagen zijn de poliklinieken en de röntgenafdeling van
Maasziekenhuis Pantein gesloten. De afdelingen Orthopedie,
Reumatologie en Revalidatie van de Sint Maartenskliniek locatie
Beugen zijn eveneens gesloten.

Ook de bloedafnamelocaties van het Maasziekenhuis in het Land van
Cuijk en Noord-Limburg zijn gesloten.
Kijk op www.maasziekenhuispantein.nl voor de actuele informatie
over de locaties en openingstijden.

Afvalkalender
In verband met Koningsdag op woensdag 27 april, wordt er die dag
geen afval opgehaald.
Op zaterdag 30 april wordt het GFT-afval en plastic opgehaald.
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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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Bericht over bloed prikken

Vanaf dinsdag 26 April gaan wij iedere dinsdag en vrijdag van 12.00
uur tot 13.00 uur bloed prikken in de huisartsenpraktijk Rijkevoort.
Bloedonderzoek wat is aangevraagd door uw huisarts maar ook wat
is aangevraagd door uw specialist kan dan bij ons geprikt worden.
U kunt bellen voor een afspraak maar gewoon binnen lopen met een
aanvraag formulier kan ook.
Het is bedoeld voor patiënten die staan ingeschreven bij onze
praktijk.
Het prikken van bloed in Oploo kan iedere dag en is uitgebreid tot
12.00 uur. Bent u slecht ter been dan kunnen wij ook thuis prikken.
Wij hopen hiermee de service naar u toe te vergroten. Geen
parkeerproblemen, geen lange wachtrijen en niet meer weggestuurd
worden.
Directe hulp, dicht bij huis. Daar staan wij voor.
Of de prikpost in de Poel zal blijven weten wij niet. Dat is aan het
Maasziekenhuis.

Team Huisartsenpraktijk Oploo/Rijkevoort

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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Heitje voor karweitje

Na twee jaar een mooi alternatief kamp te
hebben georganiseerd i.v.m. corona, gaat
het dit jaar toch echt weer gebeuren! De
schoolverlatersdagen van groep 8 gaan weer plaatsvinden op
Ameland!

De kinderen vinden het leuk en leerzaam om zelf een bijdrage te
leveren aan het jaarlijkse schoolverlaterskamp van groep 8 naar
Ameland. Daarom gaan de leerlingen van groep 7 en 8 in de
meivakantie meedoen aan de actie ‘Heitje voor Karweitje.’
Groep 7 helpt groep 8 mee en zij gaan volgend jaar van dit prachtige
avontuur genieten.

De kinderen zullen in de periode tussen25 april en 7 mei bij u aan de
deur komen om te vragen of u een karweitje heeft. Op een
aftekenlijst wordt bijgehouden welke bijdrage wordt gegeven. De
opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan het kamp naar

Ameland. De kinderen zijn te
herkennen aan het groene shirt met
daarop het logo van Klimop.

We hopen dat we op deze manier de
kinderen nog lang blij kunnen maken
met dit uitstapje, want de kinderen
kijken er iedere keer weer erg naar uit.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens de leerlingen en het team van
Basisschool Klimop Rijkevoort
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Beste struinpad gebruiker

Onlangs is het landbouw perceel nabij de volkstuinen waar langs het
Kikkerpad loopt van eigenaar gewisseld. Echter door een
misverstand is onlangs het struinpad met een tractor
flink omgewoeld.
Een en ander is met de huidige eigenaar opgenomen en deze heeft
inmiddels nieuw gras ingezaaid. Dus er kan gewoon gewandeld
worden, nu nog even door het zand maar over een poosje weer door
het gras.

Sorry voor het ongemak !

Vur Sles zingt in Sint Anna

Smartlappenkoor Vur Sles heeft na de stillegging door corona de
draad weer snel opgepakt. We hadden al weer een bijzonder
succesvol optreden voor een volle zaal bij de Zonnebloem in
Nistelrode.
Komende zondag is er al weer het volgende optreden, nu bij
zorgcentrum St. Anna in Boxmeer. Het optreden daar is altijd erg
gezellig en vooral ook in trek bij de bewoners en overige
belangstellendenen. De sfeervolle aula is er altijd tot de laatste plaats
bezet.
We zingen op zondag 24 april van 15.00 – 16.30 uur
Bij goed weer gaan we per fiets naar Boxmeer, we vertrekken om
14.00 uur vanaf het plein.
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De vrouwen van het safehouse Point-O geven een rondleiding in
het voorheen welbekende klooster van Rijkevoort. Tijdens deze
rondleiding geven wij graag een uitleg wat wij zoal doen binnen
deze setting en sluiten de gezellige ronde graag samen met u af
onder het genot van een hapje en een drankje.

Wanneer: Woensdag 27 April 2022
Tijd: 10:00 – 12:00
Waar: Hoogeindsestraat 4, 5447 PD RIJKEVOORT

Wij kijken uit naar uw komst.
Warme groet; de vrouwen van het safehouse.
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KBO grote winnaar verenigingsactie

De kaarten zijn geteld en de balans kan worden opgemaakt. Maar
liefst 345 kaarten zijn er ingeleverd in de afgelopen 9 weken. Een
enorm aantal zodat wij  heel wat Rijkevoortse verenigingen blij
kunnen maken met een geldprijs. De einduitslag is als volgt:

1e plaats: KBO: 55 kaarten. Geldprijs € 500,00
2e plaats: VUR SLES; 39 kaarten. Geldprijs € 250,00
3e plaats: CV DE BELLEBLOAZERS; 32 kaarten. Geldprijs € 125,00.

De weekprijzen zijn door de volgende verenigingen gewonnen:
Toxandria:
gedeeld winnaar week 3 en winnaar week 5: Geldprijs € 75,00
Zonnepitjes:
gedeeld winnaar week 1-2 en winnaar week 7: Geldprijs € 75,00
Mixure Music:
gedeeld winnaar week 3 en gedeeld winnaar week 6: € 50,00
Oudervereniging:
gedeeld winnaar week 4 en gedeeld winnaar week 6: € 50,00
Dorpswijzer: winnaar week 8: Geldprijs € 50,00
ToVeRij: winnaar week 9: geldprijs € 50,00
SJW: gedeeld winnaar week 1-2: Geldprijs € 25,00
Dorpsraad/AED: gedeeld winnaar week 4: geldprijs € 25,00

De overige verenigingen hebben uiteraard wel kaarten ingeleverd
maar zijn helaas (net) buiten de prijzen gevallen. Wij bedanken
iedereen die enthousiast heeft gespaard. Via het boodschappen doen
in onze winkel ontvangen maar liefst 11 verenigingen van ons een
financiële ondersteuning. Doe er wat leuks mee!!

Team Spar Kuijpers
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SJW frogrun 2022

De Frogrun, de bekendste obstacle run van
Rijkevoort, keert terug!

Na twee jaar keert de Frogrun in vol ornaat terug,
de vierde editie alweer.
De route nog spectaculairder.
De obstacels nog fantastischer.
Het enthousiasme nog groter.
Dit zijn drie ingrediënten om van deze Frogrun een onvergetelijk
evenement te maken.

Wanneer: donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag
Wat: een afstand van 8 km voorzien van 27 obstacles en
uitdagingen

Frogrun:
Voor de fanatiekelingen die de obstacle run rennen, net als
voorgaande edities. Ben jij het snelst van je vrienden of zijn jullie
een hecht team dat elkaar naar de eindstreep brengt? Of ben jij
degene die jouw persoonlijke record weet te verbeteren?

Frogwalk:
Voor de fanatiekelingen die de obstacle run lopen, nieuw deze
editie. Wel deel willen nemen, maar niet willen rennen, loop mee
en leg het parcours en de obstacles lekker in eigen tempo af.
Deelnemers op wielen zijn van harte welkom, maar het is minder
handig, zij zullen er wel een hele grote uitdaging aan hebben.

Kijk voor het aanmeldformulier, informatie en sfeerimpressies van
voorgaande edities op: www.frogrun.nl. >
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Gezocht:
Om van deze editie weer een zinderend succes te maken hebben
we hulp nodig! Vrijwilligers die het leuk vinden om deelnemers een
onvergetelijke Frogrun 2022 te bezorgen. Er zijn veel verschillende
vrijwilligers nodig:

 Inschrijven van deelnemers en uitreiken van ons befaamde
Frogrun souvenier: het Frogrun T-shirt. Of nieuw dit jaar: het
Frogrun Keycoard, voor de deelnemers van de Frogwalk.

 Toezichthouders bij obstakels
 Verkeersregelaars (zij krijgen een korte digitale opleiding hier-

voor)
 Uitreiken van water aan deelnemers
 Fotograven
 Opbouwers en/of afbrekers van de route

Lijkt het je wat om als vrijwilliger je steentje bij te
dragen en zo de sfeer te proeven en onderdeel te zijn
van deze fantastische dag, meld je dan aan bij
Daisy van de Weem (daisy@sjw-rijkevoort.nl, 06-13760197).

SJW
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Biljartvereniging ‘t Zwaantje
Woensdagavond
De uitslagen libre 2:
Stefan Cuppen – Nico vd Heuvel 3-1
Ron vd Heuvel – Stefan Cuppen 3-1
Jan Roelofsen – Roel vd Ligt 2-0
Roel vd Ligt – Nico vd Heuvel 1-1
De tussenstand libre 2:
1. Ron vd Heuvel 4-9
2. Nico vd Heuvel 7-9
3. Stefan Cuppen 3-7
Donderdagavond
De uitslagen bandstoten: Tussenstand bandstoten:
Hans Willems – Frans Jansen 0-3 1. Peter Blom 14-32
Jan Braks – Hans Litjens 0-3 2. Theo Derks 13-22
Harrie van Mil – Piet Thijssen 0-2 3. Harrie  v Mil14-25
Jan Braks – Theo Derks 3-1
Marco Bulkens – Piet Thijssen 0-3
De uitslagen libre 2: Tussenstand libre 2:
Frans Jansen – Jan Braks 3-1 1) Pius van Raaij 6-10
Henk Toonen – Harrie v Mil 2-0 2) Peter Blom 7-10
Pius v Raaij – Theo Derks 1-3 3) Nico vd Heuvel 4-8
Henk Toonen – Nico vd Heuvel 0-2
Peter Blom – Hans Litjens 0-3
Pius v Raaij – Hans Willems 3-0

Forse nederlaag C1-team
Het C1 kreeg in haar voorlaatste wedstrijd een forse nederlaag te
verduren. Van de drie partijen wist alleen Peter Blom de winst te
behalen tegen Kaketoe 4. Uiteindelijk zou het een 28-19 nederlaag
worden. De uitslagen:
Marco Jansen – Toon van Tienen 10-2 (40 caramboles, gem. 2,10, h.s. 7)
Hans Lammerts – Ries vd Elzen 10-7 (95 – 3,27 – 17)
Chris van Oeffelt – Peter Blom 8-10 (80 – 3,33 – 23) >
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Op dinsdag 19 april speelt dit team haar laatste wedstrijd, thuis in
Rijkevoort tegen het Boxmeerse de Treffers.

’t Zwaantje 1
dinsdag 19 april ’t Zwaantje 1 – De Treffers 1 Rijkevoort

Alle uitslagen, dus ook van de interne competities, en meer
informatie over ’t Zwaantje is te vinden op de website
www.zwaantjerijkevoort.nl

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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Volleybalvereniging
Uitslag zaterdag 16 april:
Somas Activia MB1 Vocala MB1 4-0

Programma dinsdag 19 april:
Vocala MB1 Apollo MB1

Sudoku

4 2
9 2 7 5

6 4 9 8 7
4 6 1 2

8 7 6 1
9 4 7

3 6 8
1 8

2 5 3

Oplossing woordzoeker vorige week: de druiven zijn zuur
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Gemeente Land van Cuijk verbetert
vergunningverlening

Sinds de start van de nieuwe gemeente Land van Cuijk
zijn er problemen met vergunningverlening. Op dit
moment zijn er, door meerdere oorzaken, ruim 1.000
aanvragen in behandeling. Om deze achterstand in te
kunnen lopen is er een verbeterplan opgesteld.

Wat gaan we doen?
Dit verbeterplan bevat een aantal maatregelen, waar je ook als
inwoner mee te maken kunt krijgen of gebruik van kunt maken:
We zetten de conceptaanvragen stop bij WABO
vergunningverlening. Dit geldt alleen voor nieuwe
conceptaanvragen. De conceptaanvragen die al zijn ingediend
worden nog gewoon behandeld. Hierover wordt de komende tijd
contact opgenomen met de aanvragers.
We zetten in op het verbeteren van de intake voor de
vergunningaanvraag. Zo werken we aan de voorkant aan snellere
besluitvorming op de aanvragen.
We gaan werken met flitsvergunningen waar mogelijk, bij
eenvoudige plannen als een dakkapel bijvoorbeeld.
We gaan duidelijk aan de voorkant communiceren welke
bouwplannenvergunningvrij zijn. Zo weet je beter waar je geen
aanvraag voor hoeft in te dienen, dat scheelt werk bij de aanvrager
en bij de gemeente.
We gaan een inloopspreekuur voor pré-mantelzorgwoningen en
mantelzorgwoningen organiseren, waarbij wij extra ondersteuning
en informatie kunnen bieden aan aanvragers die minder
digitaalvaardig zijn.
We zorgen voor een vergunningverlener in het Klant Contact
Centrum. Zo kun je de vragen over een vergunning meteen aan de
vergunningverlener stellen en hoeft er niet te worden
doorverbonden. >
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Meer informatie
De komende tijd gaan we op onze website de nieuwe maatregelen
uitleggen. Ook worden er daar waar nodig nieuwe formulieren
geplaatst. Via onze gemeentepagina en de social mediakanalen
gaan we hier regelmatig een update over geven.
Met aanvragers van een (concept)aanvraag wordt, als dat nodig is,
contact opgenomen de komende tijd. Mocht u eerder een
dringende vraag hebben, neem dan contact op met het
Klantcontact centrum, bereikbaar op 0485-854000

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

0485-792015
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Activiteiten

21 april Jaarvergadering met iets extra’s Vrouw Actief.
22 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
22 april Ondernemersavond Rijkevoortse ondernemers.
25 april t/m 7 mei: Heitje voor karweitje BS Klimop.
27 april Koningsdagfeestje SJW.

4 mei Kienen KBO.
5 mei Koken en eten 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.
28 mei en 29 mei: Jubileumweekend 90 jaar Toxandria.

1 juni Kienen KBO.
2 juni Koken en eten KBO
4 juni Buurt BBQ buurt ‘t Korenveld.
4 juni Musical Dagboek van een herdershond KBO
9 juni Fietsen KBO.

10 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
11 juni Uitstapje APK.
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.

1 juli Feestavond buurt ‘t Laageind.
6 juli Kienen KBO.

14 juli Fietsen KBO.
15 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
28 juli Koken en eten KBO.
11 aug Fietsen KBO.
25 aug Koken en eten KBO.

8 sept t/m 11 sept.: Pleinfeesten.
11 sept Riekevortsedag. >
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8 sept Fietsen KBO.
25 sept Buurtbrunch buurt ‘t Laageind.
29 sept Koken en eten KBO.

1 okt Dag van de Ouderen KBO.
11 okt Jaarvergadering CV de Bellebloazers.
13 okt Fietsen KBO.
15 okt Middagvoorstelling ToVeRij.
16 okt Avondvoorstelling ToVeRij.
21 okt Kienavond buurt ‘t Korenveld.
22 okt Avondvoorstelling ToVeRij.
23 okt Avondvoorstelling ToVeRij.
27 okt Koken en eten KBO.

3 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.
5 nov Openingsfeest van het seizoen CV de Bellebloazers.
8 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.

10 nov Wandelen KBO.
18 nov Bowlen buurt ‘t Laageind.
20 nov Brunch voor alleenstaanden KBO.
24 nov Koken en eten KBO.
25 nov t/m 27 nov: Jubileumweekend CV de Belleboazers.
19 nov Pepe’s pubquiz Toxandria.

8 dec Wandelen KBO.
15 dec Kerstviering KBO.
16 dec Kerst-in buurt ‘t Korenveld.
17 dec Kwaakparty jubileumeditie CV de Bellebloazers.
29 dec Koken en eten KBO.
2023
14 jan Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers.
21 jan en 22 jan: Jubileumpronkzitting CV de Bellebloazers.
28 jan Jeugd- en jubileumpronkzitting CV de Belleboazers.
18 febr t/m 22 febr: Carnaval.
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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


