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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

Kerstviering
Het is alweer enige tijd geleden dat
de uitnodiging voor de Kerstviering samen met de Nieuwsbrief in de
bus viel. Daarom een korte herinnering. De Kerstviering wordt
gehouden op woensdag 14 december. De aanvang is om 13.30 uur en
de zaal is open vanaf 13.00 uur. Na het optreden van seniorenkoor
Zangersvreugd en muzikant Erik Potters kan men aanschuiven voor
het Kerstdiner. De kosten bedragen 10 euro voor leden en 15 euro
voor niet leden. Aanmelden kan tot 1 december per telefoon
0485 371752, per mail kbo.rijkevoort@gmail.com of door middel van
een briefje in de KBO bus.

Het gemengd zangkoor

Komende donderdag viert het gemengd koor, na twee jaar van niet
mogen/kunnen, haar jaarlijks Cecilia feest. Cecilia is de patroon
heilige of beschermvrouwe van de muziek. We hopen te genieten van
een gezellige avond. Tevens worden er enkele jubilarissen gehuldigd
voor hun jaren lang koorlid zijn. Het is jammer dat we door al de
corona perikelen, enkele leden door overlijden niet meer kunnen
huldigen.

Tevens willen we laten weten dat we volop aan het repeteren zijn
voor de kerstviering 23 december. We hopen dat er veel mensen
komen, zodat het een mooie viering wordt. Het is er in ieder geval
lekker warm. In Beugen was het laatst erg koud. En de verwarming
mag van het bisdom alleen aan als het kouder is dan zeven graden.
Dit heeft tot gevolg dat de orgelregisters door de kou niet werken en
het heel vals klinkt. Is trouwens ook niet fijn zingen.

Beugen 02 december 19:00 uur
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Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort

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

www.facebook.com/kvansambeektrappen

Dr. Moonsweg 5
5437 BG  Beers

0485 – 745090

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

Ontwerp, advies &
technische
uitwerking

Glas – Spuit – en Schildersbedrijf
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Liturgische planning

Zaterdag 26 november:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Hermans
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans
19.00 uur, Kerk Overloon, (gebedsdienst)

Zondag 27 november:
09.00 uur, Kerk Oploo, kapelaan Donders
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Hermans
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk St. Anthonis (familiemis), pastoor Hermans

Op zondag 27 november start de Advent, een tijd waarin we
verwachtingsvol uitzien naar Kerstmis: de
(weder)komst van onze Verlosser.  Het is ook
de periode waarin we onze steun geven en
onze solidariteit aan hulpbehoevenden tonen.
Delen smaakt naar meer
Het thema van de Adventsactie: delen smaakt
naar meer. Dit jaar willen we in de parochie de
Hospice de Cocon ondersteunen met onze
bijdrage. De actie is voor het project dat
ervoor zorgt dat terminaal zieke mensen uit de
wijde omgeving van Land van Cuijk de juiste
zorg krijgen.
Hospice: Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg >
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Hospice de Cocon is gevestigd in een mooi vrijstaand huis, gelegen in
de dorpskern van Sint Anthonis, met de kleinschaligheid en intimiteit
van een woonhuis. Het hospice biedt plaats aan vier gasten. Elke
gastenkamer is volledig ingericht, maar biedt ook de mogelijkheid
voor persoonlijke spullen. Het meenemen van huisdieren is
bespreekbaar.
Bezoek is, na overleg met de gast, altijd welkom. Het hospice heeft
een gezamenlijke huiskamer, woonkeuken en binnentuin. Er is ook
een logeerkamer, zodat naasten de mogelijkheid hebben om te
overnachten. In het hospice is 24 uur per dag iemand aanwezig.
De komende vier weken van de Advent zal naast ons gebed op weg
naar Kerstmis ook de vrijwilligers en gasten van de hospice kunnen
rekenen op onze steun.
U kunt dit project steunen door uw gave te deponeren in de
collectebus achter in de kerk. U kunt uw gift ook overmaken op het
rekeningnummer van de parochie, NL65RABO0155948598 t.n.v.
Parochie Maria, Moeder van de Kerk , met vermelding Adventsactie
2022.  De Actie loopt van 27 november tot en met 24 december.

Dank bij voorbaat voor uw financiële gift voor de Adventsactie dit
jaar.

Bedankt mensen,

Allemaal bedankt voor de mooie kaartjes met mooie
woorden en ook alle bloemen die we kregen voor ons 50
jarig huwelijk.

Riek en Jan v.d. Pas
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Popkoor C'est La Vie weer naar
gezellige kerstmarkt in Kleve

Terwijl velen onder ons druk bezig zijn met de
voorbereidingen van het Sinterklaasfeest, maakt Popkoor C’est La Vie
zich al op voor Kerstmis. Wij gaan dit jaar weer optreden in Kleve in
Duitsland.

Zondag 27 november a.s. zingt C'est La Vie daar van 15.30 uur tot
17.30 uur op de kerstmarkt. Deze kerstmarkt is op de Pastor Leining
Platz en de Koekoekplatz in het centrum van Kleve.

Laat je betoveren door de sfeervolle en feestelijke sfeer en kom in
een pre-kerstsfeer. In de mooi gedecoreerde marktkramen vind je
kerstversieringen, mooie dingen van vilt, houtsnijwerk, keramiek,
sieraden en nog veel meer. Kerstlekkernijen zoals wafels,
geroosterde amandelen, chocoladespecialiteiten, maar ook worstjes,
gebakken champignons en geurige glühwein zijn aanwezig. Niets
staat een ontspannen wandeling over de Klever Kerstmarkt in de
weg. Het is er sfeervol, muzikaal en gezellig. Iedereen, jong en oud, is
van harte welkom bij onze Duitse buren om deze gezellige
Weihnachtsmarkt te bezoeken en samen met ons in kerstsfeer te
komen.
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Inschrijven SJWizzut
mogelijk tot 30 november 2022!

Na prachtig mooie edities van SJWizzut in 2014,
2016, 2018 en de SJWizzut-online editie in 2020, is
op 10 december 2022 de vijfde (jubileum)editie van
SJWizzut.

Quizavond: 10 december
Zaterdagavond 10 december 2022 om 19.30 uur start de quizavond
van SJWizzut. De quiz bestaat uit twaalf categorieën met
(opzoek)vragen, doe-opdrachten en een ‘mystery’ opdracht. Aan het
begin van de avond komt de teamcaptain het quizboek ophalen in De
Poel. Vervolgens gaat je team aan de slag met de quiz. Later op de
avond (23.00 uur) dien je het quizboek ingevuld weer in te leveren.

Deelnemers: Iedereen mag deelnemen aan SJWizzut, maar in
verband met de moeilijkheid van de vragen is het advies om deel te
nemen als je 16 jaar of ouder bent. Als je jonger bent en denkt:
‘challenge accepted’: van harte welkom!
Inschrijfgeld: € 25,- per team, contant meenemen bij het ophalen van
het quizboekje (inschrijfgeld wordt allemaal prijzengeld)
Groepsgrootte: wij adviseren een groepsgrootte van 10-14 personen
(max. 20)
Inschrijven: via www.sjw-rijkevoort.nl vóór 30 november

Feestavond: 7 januari
Op zaterdagavond 7 januari 2023 van 21.00 – 01.00 uur is de
SJWizzut Feestavond in De Poel. De winnaars van SJWizzut worden
bekend gemaakt, en er treedt een fantastische band op (welke, dat
zeggen we pas later…).
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Jubileumweekend.
Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 november 2022 vindt het
jubileumfeest plaats.
De vrijdag is voor de jeugd. We starten met alle schoolgaande
kinderen. Dit verrassingsfeest vindt plaats in De Poel.
De kinderen van Groep 1 t/m 4 zijn direct na school om 14.00 uur

welkom. Kom op tijd want het programma begint om 14.20 uur en
duurt een uur. Het is handig dat er één ouder per kind als begeleiding
aanwezig is, als u denkt dat dit nodig is.
Voor de kinderen van Groep 5 t/m 8 begint het programma om

16.00 uur. En is het om 17.30 afgelopen.
De kinderen hoeven voor deze 2 activiteiten niet in carnavalskleding
verkleed te zijn.

Voor de jeugd
vanaf de
middelbare
school is er ’s
avonds de
Glowdisco
party.
Op
zaterdagmid
dag is er
BINGO voor
jong en oud.>
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Op zaterdagavond is de receptie en feestavond voor alle bewoners
en verenigingen uit Rijkevoort. We hopen dan iedereen te mogen
begroeten die in het verleden actief bij De Bellebloazers betrokken is
geweest.  Helaas hebben we niet van iedereen contactgegevens, dus
zegt het voort!
De verdere details van het programma zie je in de poster hieronder
en op onze website en social media zoals Facebook en Instagram
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Wederom grandioos succes voor
de Voedselbank Land Van Cuijk
Ik wil graag weer iedereen bedanken voor het inleveren van de
postcodeloterij cadeaukaart.
Samen met alle andere inleveradressen in de regio heb ik de
Voedselbank kunnen steunen met maar liefst 238 kaarten t.w.v.
€2975,-
Hiermee kunnen weer een heel mooi aantal maaltijden uitgereikt
worden aan de mensen die dit hard nodig hebben. Mooi dat er ieder
jaar weer meer mensen aansluiten bij deze actie. In 8 jaar tijd heeft
dit inmiddels al meer dan €10.000.- aan boodschappen opgeleverd.
Super bedankt daarvoor en hopelijk tot volgend jaar.

Mvgr René Aben
Laageindsbroek 3

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

Wat dat zijn? Echte streekproducten: plas is
een rond vloerbrood met krenten, rozijnen en
kaneel. Krollen zijn broodjes met anijs. Lekker
met een flinke lik roomboter en speculaas erop.
Heerlijk toch.., zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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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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Kerstproeverij bij SPAR KUIJPERS

Na een gedwongen afwezigheid van 2 jaar (corona) organiseren we
dit jaar weer een kerstproeverij in onze winkel.
Op 9 december ben je van 19.00 tot 21.00 uur welkom in onze
winkel. In kerstsfeer kun je dan alvast proeven en genieten van
allerlei lekkers. Natuurlijk is er voor de kinderen weer een “heel
Rijkevoort …. wedstrijd” met als thema……? Ja, dat blijft nog even een
verrassing.
We zien je graag op 9 december.

VANAF 26 NOVEMBER 14.00

DOE-BOERDERIJ AN’T-HOAG
WALSERT 6

RIJKEVOORT DE WALSERT
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Spar Kuijpers Rijkevoort
Kapelstraat 11, tel. 37.13.21
Kuijpersrijkevoort@despar.info

Alweer een jaar voorbij, zo mijmerde Sinterklaas
Er ging veel goed, maar ook wat minder helaas
Neem nu het milieu en klimaat
Toch niet iets, waar het heel goed mee gaat
De opwarming van de aarde, hoe moet dat nou?
Voor iemand zoals ik, die zo gewend is aan de kou
Zal ik straks zonder tabberd of mijter arriveren
Of misschien mijn baard moeten afscheren
Om zodoende zonder veel transpiratie
Iedereen te kunnen voorzien van een fijne traktatie
Ik zie de koppen al in de krant
“Half ontklede Goedheiligman gespot op de dakrand”
Het is toch te hopen dat het niet zover gaat komen
Dat door het klimaat mij mijn waardigheid wordt  ontnomen
En dat ik dan in anonimiteit
De rest van mijn leven verslijt
En mijn hofleverancier laat zitten met pepernoot en marsepein
Dat valt toch niet uit te leggen aan groot en klein

Maar gelukkig zover is het nog niet
En blijf ik met schimmel en Piet
Iedereen van een cadeautje en lekkers voorzien
Fijn voor jullie allen en voor mijn hofleverancier bovendien

Je kunt in de winkel een kleurplaat ophalen en weer inleveren. Op
maandag 5 december ontvang je dan een kleinigheid van de
hofleverancier (voor kinderen tot en met groep 5 (9 jaar).
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Wandelvoetbal

Wandel voetbal of meer populair walkingfootball is dat wat voor mij?

Voetbal zonder te rennen, zonder slidings en fysiek contact kan dat
wel iets zijn? Nou laat ik dat eerst eens gaan ervaren, zodat ik weet
waar ik over praat. Zo gezegd, zo gedaan. De schoenen uit het vet
gehaald en vrijdag om 13.30  naar het voetbalveld.

Het kleinere veldje was al uitgezet en er stonden al meerdere
enthousiaste deelnemers te wachten. Na een kleine warming-up
gingen we beginnen en ik moet eerlijk toegeven, het is vele malen
leuker en intensiever dan ik had verwacht, en het blijkt dat voetbal
veel meer is dan rennen , elkaar onderuit halen en duwen en trekken.

Omdat dat allemaal niet mag, blijft het echte voetbal over, tikkie-
takkie, vrijlopen, overspelen, tactiek en inzicht in het spelletje. Of je
al ervaring hebt of nog nooit hebt gevoetbald, lopen kunnen we
allemaal  (en het is echt stevig lopen en weinig wandelen). Door
constant door te wisselen kan ook ieder zijn rustmomentje pakken.

Reacties van de deelnemers zijn onder andere, lekker sporten in de
buitenlucht, ik vind het kei moi, kei gezellig, goed bezig en in een
groepje (niet individueel), goed voor lichaam en geest, kei gezellig om
te doen en ik zou zeggen kom het eens proberen, en bij deze
uitspraken sluit ik me aan.

Dus heb je interesse en wil je ook ervaren wat het wandel voetbal is
kom vrijdag  13.30 naar het voetbalveld, je bent van harte welkom.
Heb je interesse ,maar kun je niet op vrijdagmiddag meld je dan toch
aan, (wie weet blijkt een andere dag of tijd meer geschikt).
Aanmelden: mail naar wilmatijssen57@gmail.com of bel 0645649998
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Beste dorpsgenoten,
De volleybalvereniging Vocala wil samen met jullie het jaar feestelijk
afsluiten en zorgen voor lekkere oliebollen.
De verkoop vindt weer plaats vanuit de Schutsboom.
Ook dit jaar is er  vrije verkoop maar om zeker te zijn van een lekkere
oliebol of appelbeignet adviseren wij  om te bestellen.
Het bestelformulier komt ná Sinterklaas in de Dorpswijzer.
Dit formulier  graag ingevuld met gepast geld (indien mogelijk)
inleveren vóór 25 december bij Kapelstraat 5.
Ophalen is mogelijk op 30 december tussen 10.00u en 15.00u en 31
december tussen 9.00u en 15.00u. bij de Schutsboom.

Denk eraan: appelbeignets zijn alleen op 31 december verkrijgbaar.

Voor info kunt U bellen met Jan Pluk 06 53584795, Monique
Hermans 06 22341421 of Marian Teurlinx 06 25514607

De oliebollencommissie van Vocala

P.s. er is een pinautomaat aanwezig
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Kerstverlichting

Dankzij de vrijwilligers die de
kerstversiering ophangen ziet
Rijkevoort er weer (kerst)feestelijk
uit. Om het af te maken hangt Decotuinen de witte bollen weer in de
boom midden in het dorp.
Dank aan deze mensen die Rijkevoort opfleuren in de donkere
wintermaanden.

Dorpsraad Rijkevoort

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

Trappen- en Timmerbedrijf
K. van Sambeek BV is op zoek
naar een:

Veeghulp / opruimhulp
timmerwerkplaats

Heb je op zaterdagmorgen wat tijd over?
Ben je minimaal 16 jaar?
Stuur dan een mailbericht naar brigitte@kvansambeektrappen.nl of
neem telefonisch contact op met Brigitte via (0485) 37 12 65 om een
afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

06-23641512
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Biljartvereniging ‘t Zwaantje
Opnieuw ereplaatsen voor leden van ’t Zwaantje
Nico v.d. Heuvel en Pius van Raaij namen
afgelopen weekend deel aan de
kampioenschappen libre 3e klassen libre van het
district Nijmegen. Na een spannende strijd
eindigde Nico als nummer twee en eiste Pius de
bronzen medaille op.

De uitslagen van de wedstrijden om de interne competities
Woensdag libre:
Roel v.d. Ligt – Richard Groenendaal 3-0
Woensdag bandstoten:
Richard Groenendaal – Stefan Cuppen 3-0
Roel  v.d. Ligt – Ron v.d. Heuvel 2-0
Ron v.d. Heuvel – Harm Nabuurs 3-1
Donderdag libre:
Hans Litjens – Hans Willems 3-0
Marco Bulkens – Peter Blom 3-0
Ries v.d. Elzen – Hans Willems 3-0
Marco Bulkens – Pius van Raaij 3-1
Toon van Tienen – Henk v.d. Heuvel 0-3
Frans Jansen – Nico v.d. Heuvel 3-0
Donderdag bandstoten:
Jan Braks – Frans Jansen 3-1
Harrie van Mil – Henk v.d. Heuvel 3-1
Ries v.d. Elzen – Toon van Tienen 0-3
Henk v.d. Heuvel – Pius van Raaij 0-2
Frans Jansen – Harrie van Mil 3-0
Hans Litjens –Peter Blom 0-3

Krappe winst voor ’t Zwaantje 1
Het eerste team van ’t Zwaantje speelde een uitwedstrijd tegen
Moira 5. Jan Braks startte overtuigend en won zijn wedstrijd tegen >
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Eef Schouten met 10-5. Voor zijn 100 caramboles had hij 19 beurten
nodig, een gemiddelde van 5,26 met een hoogste serie van 21.
Ook Ries wist zijn partij te winnen. Hij was met 10-6 de sterkste tegen
Piet Banken. Ries won in 11 beurten, met een hoogste serie van 21.
Peter Blom wist zijn partij niet in winst om te zetten en liep tegen een
zware nederlaag aan tegen Gerrie Buurman. Hij verloor met 10-2 en
behaalde een gemiddelde van 1,40 met een hoogste serie van 5. Al
met al toch genoeg voor een krappe 22-21 winst. Door deze
overwinning blijft ’t Zwaantje 1 qua percentage goed meedoen.
Momenteel staat dit team op de achtste plaats, maar het zit allemaal
erg dicht bij elkaar
’t Zwaantje 2 had een weekje vrij.

Het programma voor de komende periode:
* ‘t Zwaantje 1
dinsdag 22 november ’t Zwaantje 1 – BV Gelre 2
maandag 28 november West-Peter 1 (Arnhem) – ’t Zwaantje
1
dinsdag 6 december Luctor 2 (Oploo) – ’t Zwaantje 1
* ’t Zwaantje 2
dinsdag 22 november ’t Zwaantje 2 – Kaketoe ’80 4
dinsdag 29 november ’t Zwaantje 2 – D.L.S. 6
woensdag 7 december De 3sprong 8 (Nijmegen) – ’t
Zwaantje 2

De thuiswedstrijden van ’t Zwaantje 1 en 2 worden gespeeld bij café
Groentjes en beginnen om 19:30 uur.Alle uitslagen, dus ook van de
interne competities, en meer informatie over ’t Zwaantje is te vinden
opde website www.zwaantjerijkevoort.nl

Inschrijven voor de Rijkevoortse Biljartkampioenschappen kan weer
Het heeft een paar jaar geduurd, maar we zijn weer terug van
weggeweest. Ons Rijkevoorts biljartkampioenschap 2022 kan weer
plaatsvinden in café zaal Groentjes waar de nieuwe uitbaters, Elina
en Sem, zullen zorgen voor de natjes en de droogjes. >
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De laatste winnaar (in 2019), Bart van de Pas, zal voor prolongatie
van zijn titel, de arena nu wel moeten betreden.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de definitieve startdatum
bekend worden. De finale staat al vast, deze zal gespeeld worden op
30 december 2022, daags voor oudjaar.
Ook zijn er enkele dagen waarop we niet zullen spelen. Dat zijn:
zaterdag 24 december, zondag 25 december en maandag 26
december géén biljarten.
De eerste datum die mogelijk gespeeld zal worden is zaterdag 17
december, zoals eerder al gezegd is dit afhankelijk van het aantal
deelnemers.
Het is onze bedoeling om iedereen minimaal 6 wedstrijden te laten
spelen. We starten in poules en werken zo toe naar de knock-out
wedstrijden en uiteindelijk de finale.
Gedurende de toernooidagen willen we ook een ludieke activiteit
organiseren, al is het nog niet definitief welke activiteit.
Opgeven kan nu al en wel bij Pius van Raaij d.m.v. een email naar
p.vanraaij@protonmail.com.
Vermeld hierbij je:
* Naam
* emailadres
* (mobiel) telefoonnummer
Nadere informatie zal via de Dorpswijzer volgen.

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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Volleybalvereniging Vocala
Uitslag zaterdag 19 november:
Avance MC1 Vocala MC1

Programma zaterdag 26 november:
Vamos MC1 Vocala MC1 13.00 Mill
Vocala DS5 Vamos DS5 12.00 Rijkevoort

fluiten: Emma Kepser / tellen: Annabel Hendricks
Kantinedienst: 11.00 tot einde: Monique Hermans

Voetbalvereniging
Uitslagen jeugd:
Astrantia/Milsbeek JO19-1 Tox/VIOS `38JO19-1 2-2
VIOS `38/ Tox JO17-1 Stiphout Vooruit JO17-1 3-1
VIOS`38/ Tox JO17-2 JVC Cuijk/Siol JO17-3 2-2
VIOS`38/Tox MO17-1 MDOC MO17-1 2-3
VIOS `38/Tox JO15-1 Maasduinen JO15-3M 8-3
SBC JO15-2 Tox/VIOS `38  JO15-2 21-0
Tox/VIOS `38 JO12-1GJM Zwaluw VFC JO12-1 4-2
Tox/VIOS `38 JO11-2JM Venhorst JO11-1 5-5

Programma 26-11-2022 Aanvang
Tox/VIOS `38JO19-1 Gemert JO19-4 15.00 uur
United/BVV`27/Resia JO17-1 ST - VIOS `38/Tox JO17-1 14.00 uur
EGS`20 JO17-2JM VIOS `38/ Tox JO17-2 15.00 uur
Vervoer Escharen : M. Claassen + V, J. Mobach >
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Hapse B/Zwaluw MO17-1 VIOS`38/Tox MO17-1 14.30 uur
Vervoer Haps : L. v.d. Kerkhof, I. Willems
Juliana Mill JO15-2 VIOS `38/Tox JO15-1 13.15 uur
Vervoer Mill : S. de Groot, B. Mobach
VOW JO15-1JM Tox/VIOS `38  JO15-2 11.30 uur
Vervoer Veghel + vlaggen : J. Nabuurs
DAW Schaijk JO13-2JM VIOS `38/Tox JO13-1 11.00 uur
Vervoer Schaijk : N. de Groot, J. Jacobs + V
Siol JO12-1 Tox/VIOS `38 JO12-1GJM 12.30 uur
Vervoer Cuijk : J. Vos, L. v.d. Kerkhof, L. v.d. Heuvel
Tox/VIOS `38 JO11-2JM Constantia JO11-2 11.30 uur
Tox/VIOS `38 JO9-1JM Gemert JO9-6 10.00 uur
Tox/VIOS `38 JO9-2 Margriet JO9-4 10.45 uur
Tox/VIOS `38 JO8-2JM Vianen Vooruit HBV JO8 09.30 uur
Hapse B/De Zwaluw JO7-4 Tox/VIOS `38 JO7-2 09.00 uur
Tox/VIOS `38 JO7-2 Excellent JO7-2JM 09.20 uur
DSV JO7-2JM Tox/VIOS `38 JO7-2 09.40 uur
Wedstrijden JO7-2 vinden plaats in : Ledeacker

Uitslag senioren:
Toxandria 1 RESIA 1 2-3

Toxandria geen periodekampioen
Toxandria is door het verlies tegen Resia de eerste periode
misgelopen. In het wedstrijd die merendeel door Toxandria werd
gedomineerd kwamen de gasten in de 20e minuut op voorsprong
door vanaf 11 meter raak te schieten na een onnodige overtreding
binnen de 16. De oranjemannen gingen op zoek naar de
aansluitingstreffer en kreeg enkele goede mogelijkheden om met een
gelijke stand te gaan rusten maar voorin ontbrak alsnog de scherpte
zodat de gasten uit Wellerlooi enigszins fortuinlijk met een
voorsprong naar de thee gingen. Direct na rust had Toxandria de kans
op de gelijkmaker maar helaas de bal ging over, maar uit de
tegenstoot kw Am Resia op een 0-2 voorsprong toen hun spits wel
heel gemakkelijk wegdraaide en hard raak schoot. Toxandria >
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opende hierna een omsingeling van het vijandige strafschopgebied en
kreeg in de 70e minuut wel heel gemakkelijk een pingel toen Frank
viel. Dit buitenkansje liet Toxandria’s topscoorder niet liggen en Frank
schoot beheerst de aansluitingstreffer tegen de touwen 1-2. Nog
geen 2 minuten later was de stand weer gelijk toen een goede aanval
over rechts door Frank van buiten de 16 snoeihard werd binnen
geschoten. Toxandria ging door want alleen bij winst was men zeker
van de periodetitel maar in de 80e minuut kregen de oranjemannen
de deksel op de neus toen knullig balverlies op het middenveld
resoluut werd afgestraft door de gasten 2-3. Toxandria probeerde het
hierna nog wel maar het geloof zakte weg zodat de gasten met enig
fortuin met de punten richting Wellerlooi gingen en Toxandria van de
eerste naar de vierde plaats zakte. Komende zondag gaan we op
bezoek bij BVV’27 uit Blitterswijck.

Programma zaterdag 26 november:
17.00 uur: SSS’18 veteranen – Toxandria veteranen

Programma zondag 27november:
14.30 uur BVV’27 1 – Toxandria 1
10.30 uur Boekel Sport 3 – Toxandria 2
12.00 uur HBV 3 – Toxandria 3
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Sudoku

4 8 9 2
9 5 2 4 1 3

7 5
6 7 4
2 8 1 7

8 4 9
4 6 9 5 8

2 4 9
5 8 1 7

Oplossing woordzoeker vorige week: bij de pakken neerzitten

Gemeentenieuws
WIU: handig voor wijk- en dorpsraden en alle andere
inwoners
Wijk- en dorpsraden kunnen binnenkort aan de slag met
Werk in Uitvoering, oftewel WIU.
In de gemeente Land van Cuijk is WIU een digitale
overzichtskaartvan werkzaamheden. Deze geeft een goed overzicht
wat er de komende jaren staat te gebeuren aan grotere ingrepen in
de openbare ruimte. Hierop zie je werkzaamheden van de
verschillende afdelingen, maar ook van bijvoorbeeld nutsbedrijven
(water, gas, telecom en elektra).
Op deze manier worden werkzaamheden,waar het kan,zo goed
mogelijk gecombineerd. Zodat bijvoorbeeld een straat niet twee keer
kort achter elkaar op de schop hoeft. De overzichtskaart is ook
handig voor inwoners om te zien wat en wanneer er iets in hun
omgeving speelt. Ook is bij elk project te zien wie de contactpersoon
is. Op ons.landvancuijk.nl/wiu vind je meer informatie en de link naar
de kaart. >
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Wensen en ideeën
Wijk- en dorpsraden kunnen deze kaart ook gebruiken om wensen en
ideeën te combineren met dat wat er al staat te gebeuren. Maar ook
buiten de al geplande werkzaamheden kunnen ze verzoekenvoor de
openbare ruimte aanleveren. Dat kan elk jaar tot 15 januari, zodat
deze in de begrotingscyclus kunnen worden meegenomen.Daarmee
wordt vaak sneller duidelijk wat haalbaar is, dan wanneer op een
willekeurig moment in het jaar een verzoek wordt gedaan.
Wethouder David Sölez: “In de gemeente Boxmeer werd al op deze
manier met WIU gewerkt. Van verschillende wijk- en dorpsraden heb
ik gehoord dat dit meerwaarde had. We hopen dat het voor de
andere wijk- en dorpsraden in het Land van Cuijknet zo’n handig
middel wordt. WIU is op deze manier weliswaar een eenvoudige,
maar ook zeer praktische uitvoering van kernendemocratie”.

Inwoners
Inwoners kunnen via hun wijk- of dorpsraad ideeën voor de openbare
ruimte in hun omgeving aandragen voor WIU. De contactgegevens
van je wijk- of dorpsraad vind je op
www.gemeentelandvancuijk.nl/wijk-en-dorpsraden

Activiteiten
24 nov Koken en eten KBO.
25 nov t/m 27 nov: Jubileumweekend CV de Belleboazers.

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

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

Te koop: prei, spruiten, boerenkool, wortelen, uien, rode- en witte
kool, bloemkool en spitskool.
A.Kuypers, Papenvoortsedijk 17

Ben jij 8+ en wil je graag speciale
kerstkaarten maken? Kom dan op 7
december om 19.30u of 9 december om
14.30u knutselen.
Kosten zijn 4 euro. Aanmelden bij Noortje:
noordkust@hotmail.com
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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


