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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
Brunch voor alleenstaanden
Zondag 20 maart is weer de
gezellige brunch voor alleenstaanden.
Bij deze nodigen we alle alleenstaanden uit om van deze brunch te
komen genieten.
De brunch is in de Salamander, zaal van dorpshuis De Poel, en de
geweldige koks Nellie en Willemien zullen weer iets lekkers bereiden
voor iedereen.
Men kan zich aanmelden door onderstaand formulier in een
enveloppe, samen met euro 7,50 in de bus te doen bij Truus Adam,
Kapelstraat 3.
Deelnemers die zich al voor de corona-lockdown hebben opgegeven
en hebben betaald vragen we contact op te nemen met Truus Adam.

De brunch is van 11.30 tot 13.30 uur.
Opgeven kan tot 10 maart.
Zijn er mensen die opgehaald willen worden? Geen probleem
vermeld dit dan graag bij aanmelding.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ik wil graag aanwezig zijn bij de brunch voor alleenstaanden op 20
maart.
Naam......................................................................................................
.

Adres.......................................................................................................

Ik wil opgehaald worden ja/nee

Kienen
Beste mensen uit Rijkevoort,
Wij kunnen weer vrij gaan kienen zonder regels van het RIVM op
woensdag 2 maart in de Poel, aanvang 13.30 u. Hoe fijn is dat. >
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Graag opgeven bij Ria Derks Kruibok 6( briefje in de brievenbus ) of
per mail toonenriaderks@gmail.com. Bellen kan ook voor zondag 27
februari
Ook niet leden van de K.B.O. zijn welkom om te komen kienen. Voor
de mensen die de eerste keer komen kienen gratis kienkaart, wel
opgeven en vol = vol.
Met vriendelijke groeten van Toos Conny en Ria.

Zeg het met bloemen
Op zaterdag 12 maart is er weer de jaarlijkse NLdoet dag. KBO
Rijkevoort doet hier dit jaar ook weer aan mee. We willen dit doen in
kader van het luikende voorjaar. Dit alles onder het motto ‘Zeg het
met bloemen’.
We gaan weer gezellig bloemschikken onder de deskundige leiding
van Ans Cuppen. Ans zorgt voor alle materialen waarmee de
deelnemers een prachtig bloemstuk kunnen maken. Door een
donatie van het Oranjefonds hebben we deze keer extra
mogelijkheden en de eigen bijdrage van de deelnemers is daarom
slechts 10 euro. Bovendien zorgen wij voor koffie, thee met iets
lekkers. Alle ingrediënten voor een gezellige en leerzame activiteit!
Gezien de te verwachten belangstelling houden we twee sessies,
eentje voor de middag en eentje na de middag. Per sessie zijn we 1,5
– 2 uur bezig met het creëren van jouw bloemstuk.
Zeg het met bloemen is op:
zaterdag 12 maart in de Kikkerzaal van dorpshuis de Poel
’s ochtends, aanvang 10.00 uur
’s middags, aanvang 14.00 uur
KBO-leden kunnen zich aanmelden vóór 26 februari bij:
Ans Cuppen, Bonkelaer 7, tel. 06 10691704
of email anscuppennijssen@hotmail.com
Geef bij aanmelding ook aan of je vóór- of ná de middag wilt
komen. Dan proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te
houden
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Aangepaste openingstijden Maasziekenhuis op
carnavalsmaandag 2022

Vanwege carnaval heeft Maasziekenhuis Pantein aangepaste
openingstijden op maandag 28 februari. Voor spoedzorg is het
Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar.

Carnavalsmaandag
Maandag 28 februari geldt in het Maasziekenhuis een zondagsdienst.
Dit betekent dat deze dag de poliklinieken, de röntgenafdeling en de
bloedafname in het Maasziekenhuis gesloten zijn. Ook de
bloedafnameposten van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en
Noord-Limburg zijn gesloten.

De Sint MaartensKinderkliniek en de poliklinieken Orthopedie,
Revalidatiegeneeskunde en Reumatologie van de Sint
Maartenskliniek locatie Beugen zijn eveneens gesloten.

Carnavalsdinsdag
Op dinsdag 1 maart zijn het Maasziekenhuis en de
bloedafnamelocaties in de regio weer als gebruikelijk geopend. Dit
geldt ook voor alle diensten van de Sint Maartenskliniek in het
Maasziekenhuis.

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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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



7 Dorpswijzer 8 > 23 februari 2022

Carnaval op Klimop

Komt u ook naar onze optocht kijken?

Wij zijn heel blij dat we bij basisschool Klimop carnaval kunnen en
mogen vieren. Naast een modeshow in de groep en een polonaise op
het schoolplein zullen er optredens zijn van de Little Blues, de
dansgarde van de meisjes van groep 8 en daarnaast hebben alle
kinderen van groep 8 een showdans ingestudeerd. Zij zullen deze
twee dansen aan alle kinderen van Klimop en Olleke Bolleke laten
zien. Ook gaan wij deze ochtend de narren van Klimop onthullen. Zij
zullen een prominente rol krijgen deze dag.

Wij nodigen jullie allemaal uit om te komen kijken naar onze optocht.
Kinderen hebben hun best gedaan om een bolderkar te versieren en
hebben er zin in. Het is ook leuk als de huizen aan de route van de
optocht extra feestelijk versierd zijn.

Wanneer: vrijdag 25 februari

Start optocht: 11.00 uur

Route: Plein sportzaal, Kerkveld, Beekdal, Hoogeindse
Kampen, Parkweg, Hoogeindse Kampen, Hoge
Akker, Hoogeindse Kampen, Beekdal, school.

Kwaak, kwaak en een hele fijne carnaval.
Namens alle kinderen en medewerkers van
Klimop en Olleke Bolleke
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Bericht van de dorpsraad

Zoals jullie vorige week in de Dorpswijzer hebben kunnen lezen is de
Belangengroep Rijkevoort opgeheven. Wij als Dorpsraad werden na
dit besluit aangenaam verrast.
De Belangengroep Rijkevoort had nog ruim 2000 Euro in kas uit
diverse giften en schenkt dit bedrag weer als een gift, via de
Dorpsraad, aan de inwoners van Rijkevoort.
Wij zullen er voor zorgen dat dit bedrag op een zo goed mogelijke
manier besteed zal worden. Voorzitter Martien van de Weem heeft
het bedrag op zaterdag 5 februari per cheque uitgereikt. Wij willen
nogmaals, als Dorpsraad en namens de inwoners van Rijkevoort, de
Belangengroep Rijkevoort hartelijk bedanken voor dit hele mooie
gebaar.

Liturgische planning

Zaterdag 26 februari:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Beugen, kapelaan Donders
19.00 uur, Kerk Overloon, (gebedsdienst)

Zondag 27 februari:
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
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Win € 500 voor de verenigingskas bij Spar Kuijpers

Van 7 februari tot en met 10 april houden wij een actie speciaal
bestemd voor verenigingen, clubs, bonden en/of stichtingen binnen
Rijkevoort.
De actie loopt dus nu 2 weken en er wordt druk gespaard. De eerste
volle kaarten zijn al ingeleverd. In onze winkel hangen ook
spaarkaarten van alle verenigingen. Mocht je dus meerdere
verenigingen willen steunen dan kun je de zegels meteen op een
kaart van jouw keuze plakken. Zo gaan er geen zegels verloren. Wil jij
ook meedoen aan deze actie? Doe dan gewoon je boodschappen bij
ons! Je ontvangt bij elke € 5,00 die je bij ons besteedt een zegel en
daarmee kun je jouw vereniging helpen de hoofdprijs van € 500,- te
winnen.
Team SPAR Kuijpers

Sudoku

3 6 2 5
4 7

8 6
1 8 2 4

8
4 9 1 8

7 2
4 6 5

8 5 4 9

Oplossing woordzoeker vorige week: op iedere slak zout leggen
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Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

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

Een worstenbroodje van De
Haas smaakt altied
Van 24 februari t/m 1 maart extra voordelig.
Van € 6,50 voor € 4,99 per zak van 4 stuks.
Bestellen vooraf gewenst.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl

06-23641512
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De boekenkast
Het waait, het is nat, het is koud en het regent. Dit is nu echt weer
om een eindje te gaan fietsen……..??. Je bent kleddernat geworden,
je hebt het koud gekregen, dus ga je ten einde raad maar naar huis.
Dan begint eindelijk het leuke van deze fietstocht. Binnen is het
lekker warm, koffie of thee, een koekje en dan…je pakt een leuk boek
wat je hier uit de boekenkast geleend hebt. (u weet dat u net zoveel
boeken mag meenemen als u wilt, u hoeft ze zelfs niet terug te
brengen, hebt u boeken over zou het leuk zijn wanneer u deze aan
de boekenkast zou willen doneren) Dit tussen haakjes…..
Zoals gezegd, pakt u een leuk boek ter hand en wat blijkt?
Het is een van de….
Nieuwe aanwinsten…..van de streekromans

De boeren van Baakhoeve> Nel van der Zee
Mettes grootvader heeft een welvarende boerderij. Mette is niet
getrouwd dus opa denkt dat de naam van zijn geslacht zal uitsterven.
Maar het loopt anders dan het lijkt. Mette heeft best wel wat
vrienden, Lukas , Harmen, Gradus. Zal het een van de drie worden, of
toch iemand anders? Harmen in elk geval niet, Harmen is katholiek,
en opa wilde perse geen katholieke boer als zijn opvolger. Hoe loopt
dit af? Een leuk boek.

Een plaats om te leven > Anke de Graaf
Noortje haar man is plotseling overleden, Noortje blijft berooid
achter. Ze moet ergens gaan werken maar waar. Eindelijk vind ze
werk bij een oude dame. Die heeft een zoon die wereldvreemd en
wat schuw is. Toch ontstaat er een grote vriendschap tussen die 2.
Noortje ervaart wat liefde is , gelukkig geen geldzorgen meer. Dat
alles heeft ze te danken aan die wat stille man die haar grote vriend
wordt. Maar wordt die stille man haar echtgenoot? Of toch niet?
Voor de niet lezer een vraag voor de lezer een weet.

Tot een volgende keer, Uw boekenier Wim
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De Bellebloazers Carnaval 2022

Niets zo veranderlijk als Corona. Moesten
we in december nog besluiten dit
jaar geen carnaval te vieren, kunnen we 6
weken later alsnog uitzien naar
nieuwe festiviteiten. Niet alles dat andere
jaren georganiseerd werd zal
doorgaan, maar we gaan alsnog enkele carnavalsactiviteiten
organiseren!
Iedereen in Blubberdam is van harte welkom om weer samen feest te
vieren.

We trappen af op vrijdagavond 25 februari. Vanaf 20.30 uur is
iedereen welkom in Café Zaal Groentjes om te wennen aan het
samen feest vieren. Het is fijn wanneer je verkleed komt, maar
uiteraard bepaal je dat zelf.

Op zaterdag 26 februari openen we in De Poel de festiviteiten van
2022, het jubileumjaar. Tijdens een groot feest zullen de nieuwe
hoogheden van Blubberdam gepresenteerd worden. Om 18.00 uur
komt het jeugdprinsenpaar tevoorschijn. Om 20.30 uur is het de
beurt aan de jubileumprins om zich aan Blubberdam te tonen.
Tijdens het openingsfeest zal het zelfgeschreven jubileumlied voor
ons 44-jarig jubileum gezongen worden.

Op zondag 27 februari is het vanaf 14.00 uur kinderbal in De Poel.
Onder leiding van het jeugdprinsenpaar en de narren kunnen de
kleinsten uit ons dorp carnaval vieren. Dan zal ook de uitslag van de
kleurplatenwedstrijd bekend gemaakt worden. Dit gaat vanaf 17.00
uur naadloos over in de Zotte Zondag, waarin we ook de
Blubberdammer van het jaar bekendmaken. Het thema? Bedenk je
eigen thema, dus trek aan wat je wilt, maar kom verkleed.
Op maandag 28 februari zijn er geen festiviteiten. >
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Op dinsdag 1 maart houden we de eerste Blubberdamse
Kroegentocht. Vanaf 19.00 uur kan je in Café Zaal Groentjes je
stempelkaart ophalen. Je volle stempelkaart kan je bij De
Bellebloazers inleveren, waarna je een herinnering ontvangt.

Op woensdag 2 maart sluiten we de carnavalsdagen af met het
Herring schellen. Vanaf 20.30 uur is iedereen welkom om in Café Zaal
Groentjes een visje te komen happen en nog even na te babbelen.
In de weken na deze carnaval zullen er nog enkele activiteiten voor
de jeugd, waaronder het jeugdprinsentreffen, georganiseerd worden.
Hierover volgt later meer.

Ziekenbezoek
Op dinsdagmiddag 1 maart willen we de zieken in Blubberdam
bezoeken. Stel je op prijs dat we langskomen, of wil je iemand
hiervoor aanmelden stuur dan een berichtje naar
riky@debellebloazers.nl.
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Meadow festival

Ben je je wilde haren nog niet verloren en heb je zin in een ‘ouderwets’
gezellig feestje?
Op 6-7-8 mei vindt de 5e editie van Meadow plaats!
De afgelopen twee jaar hebben we zoveel thuisgezeten, dat we er letterlijk
ziek van zijn geworden. Gelukkig is het einde van het collectieve huismus
uithangen in zicht, en heeft het er alle schijn van dat we er weer op uit
mogen!
Voor Meadow betekent dit dat er volop voorbereidingen getroffen worden
voor de vijfde editie. Maar voor we hier op in gaan, willen we jullie,
dorpsgenoten, bedanken voor de steun die we de afgelopen 2 jaar van jullie
hebben ontvangen via Rabo Club Support. De stichting gaat dit geld goed
besteden om van dit jubileumjaar een onvergetelijke editie te maken.
Meadow festival?
Door alle corona-perikelen zijn jullie ons misschien een beetje vergeten,
laten we het geheugen daarom even opfrissen. Meadow is een driedaags
muziekfestival dat in de vorige editie zo’n 2400 bezoekers heeft getrokken.
Het evenement wordt georganiseerd door een 12-koppig team uit
Rijkevoort, waar zich tevens het festivalterrein bevindt: op een idyllisch
stukje weiland aan de rand van Riekevort.
Het festival start op vrijdag, voor bezoekers vanaf 16 jaar, waarbij er
verschillende DJ’s acte de présence geven. Zaterdagavond is een avond die
bol staat van feest en gezelligheid, met veelzijdige artiesten en een voor
velen bekende afsluiter! Deze avond zijn bezoekers vanaf 18 jaar welkom.
De Meadow-zondag staat in het teken van ‘Family and Friends’ en is voor
alle leeftijden toegankelijk. Er treden zondags verschillende tributebands op
en er zijn vrijblijvende activiteiten en voorzieningen voor iedereen
(voorgaande edities was er onder andere een springkussen, zandbak,
schminkhoek en ijscokar op het terrein aanwezig). Voor de speciaalbier-
liefhebbers wordt er zondags een terrasje ingericht waar je meerdere
soorten bieren kan nuttigen. Lust je geen bier? Er worden op Meadow ook
enkele klassieke cocktails geserveerd.
Van 16+ op vrijdag, tot familie en vrienden op zondag… een gemêleerd
publiek vraagt om meerdere muziekstijlen. De line-up beschikt daarom over
een grote variëteit in artiesten. Denk aan freestyle, house, hardstyle,
feestmuziek en tributebands. >
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Het thema van Meadow 2022 is Born to be Wild! Net als voorgaande jaren,
zal het festivalterrein elementen bevatten van het thema, en met wat valse
bescheidenheid durven we wel toe te geven dat het festivalterrein – en het
decor in het bijzonder – een van onze visitekaartjes is geworden. Al vanaf
de eerste editie zijn we creatief in het bedenken, ontwerpen en bouwen
van het hoofdpodium.

Het viel je misschien al op, ergens aan het begin van dit stukje. In 2022
vindt de 5e editie van Meadow plaats, en dat betekent dat we wat extra’s
te vieren hebben. Tijdens dit jubileumjaar doen we er naast al het
bovengenoemde nog een schepje bovenop. De line-up is groter dan
voorgaande edities en we starten een unieke samenwerking met
RaveChurch. Voor deze evenementenorganisator hosten we vrijdagavond
een tweede podium, waar zij euforische muziek, up-tempo en hardstyle
deuntjes draaien. Zaterdags zal het tweede podium plaats bieden aan de
Local Heroes, bekende artiesten uit de regio.
Hopelijk hebben we je geheugen kunnen opfrissen. Of komen er nog wat
vragen bij je op? Kijk dan op onze website: www.meadow-events.nl.
Sponsoring
Meadow heeft geen bestaansrecht zonder sponsors. Hoewel de organisatie
het podium zelf bouwt en tientallen vrijwilligers het festivalterrein mee
opbouwen en ons tijdens het evenement ondersteunen, wordt een groot
deel van de begroting gefinancierd door sponsors. Sponsors zijn ons
daarom zeer waardevol en alle beetjes helpen. Wil jij een steentje
bijdragen?
Stuur dan een mail naar sponsoring@meadow-events.nl

Alle sponsors die ons de afgelopen jaren hebben gesteund en dit jaar
wederom een bijdrage leveren, dank daarvoor!

Kortom, we nodigen je van harte uit op Meadow 2022, want het wordt
hoog tijd om weer wild te zijn!
Tot dan,
Gegroet, Stichting Meadow Events
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EHBO nodig op
uw evenement?
In het verenigingsleven
bruist het overal weer
van de activiteiten. Toernooien en evenementen worden gepland
en georganiseerd. Daar hoort natuurlijk ook weer de onmisbare,
verplichte ondersteuning bij van de EHBO’ers.

Als u het komende seizoen een evenement organiseert, ontvangen
wij graag uw aanvraag vóór 12 maart 2022.
We verzoeken u voor iedere dag afzonderlijk een aanvraag in te
dienen. Bijvoorbeeld: duurt uw evenement drie dagen, dan dient u
drie aanvragen in te dienen.
U kunt zich aanmelden op de site www.regio-ehbo.nl. De
aanvraaglijst staat bij ‘evenementen aanvraag’. Alleen volledig
ingevulde lijsten worden behandeld.

Helaas zijn er altijd verenigingen die de EHBO’ers als laatste
actiepunt in hun draaiboek hebben staan en enkele weken van
tevoren om dienstverlening vragen. Het is voor ons onmogelijk om
op zo’n korte termijn nog een of meer EHBO’ers bijeen te krijgen.
Neemt u hier a.u.b. notitie van.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze evenementen-
coördinator Thea Jansen (theajansenvantiel@gmail.com).

Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur van EHBO vereniging Wanroij, Rijkevoort, Landhorst
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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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Badminton in Rijkevoort

Beste dorpsbewoners,
Sinds 2019 zijn we met een klein aantal sportievelingen gestart met
een wekelijkse badmintonavond op de vrijdagavond van 18.45u-
20.00u. Inmiddels zijn we met 14 personen en is er iedere week weer
een gezellige, fanatieke sportavond. Door blessures e.d. missen we
regelmatig wat leden waardoor de badmintonavond niet altijd door
kan gaan, dus we zijn dringend op zoek naar nieuwe leden!
Mocht je denken, dit lijkt me ook leuk of weet je iemand die ook eens
een shuttle zou willen slaan, voor vragen en bij interesse, stuur me
een berichtje en wie weet zien we je op de vrijdagavond!! Je mag ook
altijd een vrijdagavond uitproberen of het wat voor je is.

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

Volleybalvereniging

Uitslagen zaterdag 19 februari:
Vocala MC2 Havoc MC1 1-3
Vocala MB1 Were-Di MB1 0-4
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Voetbalvereniging

Uitslagen jeugd:
Volharding/Sambeek MO17-1 Tox/VIOS’38 MO17-1 0-4

Tox/VIOS `38  JO19-1 Handel JO19-1JM 1-2
SES/Juliana Mill MO17-2 Tox/VIOS `38  MO17-1 1-5
Gassel JO16-1 VIOS `38/Tox JO16-1 3-2
VIOS `38/Tox JO15-1 Const/Menos JO15-2 1-0
Tox/ VIOS `38 JO11-1 Sporting SVEB JO11-1 1-1

Wij wensen iedereen een gezellige carnaval
en een fijne vakantie toe !

Het programma voor het 2e deel van de voorjaars competitie is op dit
moment niet bekend, zodra de KNVB dit vrij geeft staat het op
www.toxandria.com

Uitslagen senioren:
Heijen 1 – Toxandria 1 afgelast
Toxandria 3 –EGS’20 8 afgelast
Toxandria 5 –VV Achates 4 afgelast
Toxandria vet – De Zwaluw vet 3 - 1

Programma weekend 26 en 27 februari:
Geen programma i.v.m. carnaval.

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. >
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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

Carnavalsavond donderdag 24 februari in kantine Kampzicht:
Het hoge woord is eruit... Carnaval 2022 gaat door!

Nadat we vorig jaar noodgedwongen geen carnaval konden vieren
vanwege de corona-beperkingen, heeft Minister Ernst op de laatste
corona-persco van dinsdag heel carnavalminnend Nederland én
Blubberdam op laten veren van de bank die zo lang onze trouwste
vriend was de afgelopen twee jaar. We zijn er aan toe, meer dan ooit.

En wat is nou een start van de carnaval in Blubberdam, zonder een
gedegen warming-up 'Van te Veure' in kantine Kampzicht? Da kan
toch nie minse! Daarom zal ons altijd supergezellige feestcafé Kamp-
zicht op donderdagavond 24 februari -des dus daags vur daags vur de
carnaval- vanaf de klok van 21 uur het toneel zijn van de opstart van
de carnaval in Blubberdam. Leden en niet-leden, alle carnavalliefheb-
bers zijn welkom om samen (Verkleed? Leuk!) het glas te heffen op
Carnaval 2022.

Komde ok? Alaaf!
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Activiteiten
24 febr Koken en eten KBO.
25 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
25 febr t/m 2 mrt: Carnaval

2 mrt Kienen KBO.
10 mrt Wandelen KBO.
12 mrt NLdoet Zeg het met bloemen KBO.
11 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
20 mrt Brunch alleenstaanden KBO.
24 mrt Themamiddag KBO / SWOGB /Sociom
25 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
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
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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


