Kopij inleveren VOOR
maandagavond 18.00 uur bij:
Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13,
tel. 371752,
e-mail: dorpswijzer2018@gmail.com

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

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)

Vrijwillige bijdrage “Dorpswijzer”:
€ 10,- per jaar per gezin
€ 5,- per jaar voor 65+
Rabobankrek: NL32RABO0107114445
Huisartsenpraktijk Rijkevoort
Apotheek St.Anthonis
Centrale Huisartsenpost
SWOGB
Fysiotherapie IHG Schreurs
Diëtiste Dianne Rijkevoort
Maasziekenhuis
Algemeen alarmnummer
Centraal politienummer

Advertenties:

381800
383374
0900 88 80
792020
372146
0485-213899
845000
112
0900 88 44

eenmalig/voor contract vraag info!

een pagina
1/2 pagina
1/3 pagina
1/4 pagina
wijzertje

€ 15,€ 10,€ 7,50
€ 5,€ 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 Maasziekenhuis-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

Dr. Moonsweg 5
5437 BG Beers

Kienen
Beste mensen, woensdag 1 december a.s. gaan we weer kienen voor
iedereen die daar zin in heeft. Om 13.30 uur starten wij in de Poel.
Deze keer moet je weer aanmelden en een QR code meebrengen.
Deze gaan we controleren daarna zijn jullie van harte welkom om er
samen weer een gezellige middag van te maken met mooie prijzen en
het thema is natuurlijk ‘De Sint met zijn Pieten’. Wij hebben ons best
weer gedaan en hopen op een goede opkomst. (vergeet je
mondkapje niet) Als je zit mag deze af met kienen.

0485 – 745090
info@bouw-kompas.nl
www.bouw-kompas.nl

Ontwerp, advies &
technische
uitwerking

Opgeven voor zondag 28 november bij Ria Derks Kruibok 6 Tel. 0485371830 of per mail: toonenriaderks@gmail.com
Ook een briefje met naam mag je bij Ria in de brievenbus doen.
Met vriendelijke groet , Toos Conny en Ria,
Wandelen
Op donderdag 9 december gaan we weer wandelen. We vertrekken
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. Halverwege
is er de gebruikelijke pauze met koffie en naar wens iets lekkers.
Hierdoor is het wel nodig dat we vooraf laten weten met hoeveel
personen we komen. Vandaar het verzoek om je vóór 6 december
aan te melden voor de wandeltocht bij Frans Rongen,
e-mail fransrongen2014@outlook.com of 06-41708332

Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort
Tel.: 0485-371265 Fax: 0485-371723
info@kvansambeektrappen.nl
www.kvansambeektrappen.nl

Glas – Spuit – en Schildersbedrijf

Rabo Club Support
De Rabo Club Support actie heeft voor de KBO het mooie bedrag van
€ 527,41 opgebracht. Dank allereerst aan de Rabobank hiervoor en
natuurlijk ook dank aan alle mensen die op de KBO gestemd hebben.
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Liturgische planning
Het werd, het was, het is gedaan…

Met liefde hebben wij afscheid genomen
van onze vader en opa

Fun Hendriks
echtgenoot van

Miet van Tienen †
Precies op zijn 95ste verjaardag.
Ine en Ruud
Fieke en Jordi
Britt en Joris
Eymard †
Rob en Hedwig
Hans
Boxmeer, 18 november 2021
Correspondentieadres:
Moerkamp 9
5835 BP Beugen
De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring.
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Zaterdag 27 november:
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 28 november: 1e zondag van de advent
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

Onze uitgangspunten: altijd dichtbij, goede
service, ruim assortiment vers, vriendelijk
personeel, bezorging aan huis, gezellig, 7
dagen per week open en elke dag het lekkerste
brood.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!
Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
Dorpswijzer 45 > 24 november 2021
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Rommelmarkt
Dit jaar organiseert de Oudervereniging
van Basisschool Klimop weer de 2-jaarlijkse
rommelmarkt
op zondag 12 juni 2022
De opbrengst komt ten goede aan de kinderen van de basisschool. Er
worden schoolactiviteiten van gesponsord en georganiseerd.
Dus, als u aan de voorjaarsschoonmaak begint, uw kasten of zolder
gaat opruimen, geef mooie en goeie rommel een tweede kans.
Wij verkopen het graag!

De boekenkast…
Er zijn mensen die menen dat ze wanneer ze teveel lezen hun
verstand kunnen verliezen. Niets is echter minder waar. Hoe meer
lezen hoe slimmer. Daarom hier enkele uitspraken van Rijkevoorders
die veel gelezen hebben…….
Onweer: Wanneer je de tijd na de bliksem vermenigvuldigd met de
snelheid heb je de afstand , als je die afstand dan deelt door de
snelheid weet je precies hoe lang je geteld hebt……
Gasverbruik: We moet allen de verwarming hoger zetten, dan
verbruiken we meer gas, raakt het gas eerder op en helpen we het
milieu doordat we goede elektriciteit gaan gebruiken………
Mannen: Besef wel dat alle mannen kinderen van vrouwen zijn…..
Koffie: Als je niet kan slapen als je veel koffie drinkt , probeer dan
eens koffie te drinken als je slaapt…….
Laten we maar vlug verder gaan met….Nieuwe aanwinsten:
Huwelijkreis in Hijab > Alison Wearing
Alison Wearing reist met haar man door Iran. Ze ontmoet de meest
uiteenlopende mensen, een 8 jarig meisje dat gaat trouwen, allerlei
zwartgesluierde vrouwen met een heel eigen kijk op de wereld. De
Iranezen blijken heel gastvrije en hartelijke mensen te zijn, wat hun
beiden een totaal weer een andere kijk op Iran geeft. Een leuk en
toch heel leerzaam boek.
Ouwehoeren > Louise Fokkens
Verhalen van uit de wallen. Wie is het halve deurtje, wie vlugge
Nevis, wie hinkepinkie? U weet het als u dit boek gelezen hebt van 2
gepensioneerde prostituees. Ze hebben het 50 jaar volgehouden in
een harde wereld. Een authentiek verslag vanuit 50 jaar
”peeskamers”, verteld met veel humor en niet te vergeten een
bepaald taalgebruik, waar u zich misschien aan ergeren kunt. In dat
geval vooral niet verder lezen.
Tot een volgend keer uw boekenier Wim
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Biljartvereniging ‘t Zwaantje
Opgeven voor de Rijkevoortse
biljartkampioenschappen

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!’

Laten we hopen dat het allemaal weer door kan gaan, maar mocht
dat zo zijn dan gaan we aan het einde van het jaar weer te weten
komen wie de nieuwe Rijkevoortse Biljartkampioen gaat worden. Wie
wordt de opvolger van Bart v.d. Pas die in 2019 het toernooi wist te
winnen? Opgeven kan vanaf nu weer en wel bij Pius van Raaij:
p.vanraaij@protonmail.com Het toernooi zal dit jaar eindigen op
donderdag 23 december. Wanneer we starten is uiteraard afhankelijk
van het aantal deelnemers en het daarbij behorende speelschema.

HARTelijk dank

Voor uw uitgebrachte stemmen bij de
Rabo ClubSupport voor de AED.
Uw stemmen hebben een bedrag opgeleverd van € 182,31.
Hiervan kunnen we weer een cursus/herhaling van nieuwe AED
bedieners bekostigen.

DUURZAAM
BODEMOPLOSSINGEN

IN

Nieuwbouw
Renovatie
Vervanging
Tel: (0485) 371964 | RIJKEVOORT
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Wie heeft Gizmo gezien?

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

Na een jaar van gedwongen afwezigheid
Verkeer ik nu weer in de gelukkige omstandigheid
Om in een gedicht van me te laten horen
Wat me wel en niet zo kan bekoren

Vermist vanaf de Kerkveld te Rijkevoort. Zaterdag 13 nov. 22:00 uur
naar buiten geglipt onze tuin in. Daar kan hij via aangrenzende tuinen
of het voetbalveld zijn weggegaan.
Heeft iemand hem gezien? Misschien in de tuin, in een schuurtje,
langs de weg?
Gizmo is een 14-jarige binnenkat, niet gechipt en niet bekend met de
omgeving. We maken ons zorgen en hopen elke mogelijke tip te
ontvangen.
Bezoek waarisgizmo.nl of bel of app 0610749832 voor alle tips.
Bedankt!
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Feestjes waren er nauwelijks en activiteiten gingen niet door
Koelcontainers bleven dus staan en dat was
toch wel jammer hoor
Maar gelukkig heeft mijn hofleverancier zijn best gedaan
Om er met zijn personeel volop tegenaan te gaan.
Met kapjes op de mond
Liep een ieder op anderhalve meter rond
Sommige mensen waren zo bang dat ze werden besmet
Dat ze gingen bestellen via het internet
Ik zag vervolgens overal van die wagentjes rijden
Die mensen thuis met boodschappen gingen verblijden
Een beetje pijnlijk vond ik dat
Voor mijn hofleverancier, die lieve schat
Gelukkig kan hij per 1 januari zijn merknaam verder vergroten
Omdat er 4 Sparren in de gemeente land van Cuijk
zijn ontsproten
Daar kunnen al die gele en blauwe wagentjes niet meer tegenop
Wacht maar af en let maar op!
Dus de moraal van dit verhaal
Blijf gezond, maar koop lokaal!

Je kunt in de winkel een kleurplaat ophalen en weer inleveren.
Vanaf zaterdag 4 december ontvang je dan een kleinigheid van de
hofleverancier (voor kinderen tot en met groep 5 (9 jaar).

Dorpswijzer 45 > 24 november 2021
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Verkiezingen 24 november

Helaas wil dat niet zeggen dat alle wensen uitgevoerd worden want
we hebben ook de gemeenteraad en die beslist uiteindelijk.

In 1994 heeft er een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden.
Rijkevoort werd toegevoegd aan de gemeente Boxmeer. Achteraf zijn
er veel mensen die zeggen dat we daar niet slechter van zijn
geworden. Prima toch. Het enige wat we de bestuurders van destijds
niet vergeven is dat deze de buurtschap Rijkevoort - De Walsert van
Rijkevoort afsplitste en aan de gemeente Sint Anthonis toevoegde.
Het kan misschien geografisch wel een goede beslissing zijn maar de
mensen van deze buurtschap socialiseren in het dorp Rijkevoort.
In 2006 zijn de 3 dorpspartijen van Oeffelt, Beugen en Rijkevoort
gefuseerd en werd de LOF geboren. Tot op de dag van vandaag
hebben we hier zeker profijt van gehad. De LOF heeft meermaals in
de coalitie gezeten en mocht het ook een wethouder leveren. In mijn
ogen heeft wethouder Willy Hendriks ons allen goed verdedigd en
heeft ze haar voornaamste taak, het Sociaal Domein goed opgetuigd
en verdedigd. Ook voor ons Rijkevoort waren de lijntjes kort. >
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En nu krijgen we per 1 januari 2022 de fusie met 7 dorpslijsten om als
lokale partij Team Lokaal ons sterk te maken in de nieuwe gemeente
Land van Cuijk. Indirect kunnen we ook weer onze buurtschap
Rijkevoort - De Walsert verwelkomen. Ze horen dan met ons tot de
nieuwe gemeente.
De Belangengroep Rijkevoort heeft in 2006 gekozen om te fuseren
met de 3 genoemde dorpslijsten tot de LOF. Wat ons betreft een
goede keuze. LOF Rijkevoort heeft met de LOF in een vroeg stadia de
wens uitgesproken om te willen fuseren met alle lokale partijen in de
nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. Waarom? Er moet op
lokaal niveau een sterke partij ontstaan die de body heeft om mee te
kunnen besturen. In de coalitie dus en 1 of meerdere wethouders
leveren. Alleen zo kunnen we hetzelfde werk doen zoals we dat ook
de afgelopen jaren gedaan hebben.
Maar dit is wat wij voor ogen hebben. Uiteindelijk moet de kiezer ons
belonen voor het werk wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en
ook het vertrouwen in ons hebben om ons te kiezen voor de
komende jaren.
Het bestuur van de Belangengroep/LOF heeft een banner (zie foto)
laten maken die in onze ogen de geschiedenis van onze partij goed
verwoord. Van klein, Belangengroep naar groot, Team Lokaal. We
steunen onze 2 mensen op de lijst, Daisy van de Weem en Maria van
Ammers en wensen hun veel succes.
Het is nu aan de inwoners van Rijkevoort om hun stem uit te
brengen.
Martien van de Weem
Voorzitter
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1000 Gratis boompjes af te halen in of
nabij je woonplaats.
Een dikke maand geleden hebben we aangekondigd
dat iedereen in aanmerking komt voor 3 gratis
boompjes in het kader van actie “PlanBoom”.
Het is nu bijna zover. Als je mee wilt doen ben je van harte welkom
op de afhaalpunten. Het gaat dan om inheemse boompjes, namelijk
Haagbeuk, Hazelaar, Lijsterbes en Gelderse roos.
27 November houdt IVN de Maasvallei de uitdeelactie.
Er zijn 1000 éénjarige of tweejarige boompjes (tot 1,5 meter hoog)
beschikbaar voor de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer, het
gebied van IVN De Maasvallei en inwoners van het Land van Cuijk
Denk erover na of je voldoende plek hebt in je tuin, de haagbeuk kan
op termijn een hoge boom 15 mworden, delijsterbes en hazelaar tot
10m en gelderse roos 4m. Overleg eventueel even met de mensen op
het afhaalpunt. Als je als straat of buurt ergens een boom wilt
planten moet je wel overleggen met de buurt en de grondeigenaar.
Heb je als dorp of wijk ideeën voor meer groen dan kun je met ons
(het IVN) overleggen, wij nemen dan contact op met de gemeente en
onderzoeken eventuele subsidiemogelijkheden.
Meld dit aan de IVN-er die de bomen uitdeelt. Mogelijk kan volgend
seizoen jullie plan al gerealiseerd worden. Wij helpen graag.
De actie is een mooie aanleiding om je (klein)kind te motiveren om
groen te denken. Laat je kind of een buurkind de boom planten en
adopteren. Geef daarbij aan waarom een boom zo belangrijk is voor
hen. Ben je daar zelf niet zo goed van op de hoogte dan geven we
hierbij de belangrijkste argumenten.
1. Een boom zorgt voor gezonde lucht.
2. Een groene omgeving zorgt voor meer beweging, meer spelen
en een gezondere geest.
3. Bomen leggen CO2 (stikstof) vast. Europa wil daarom 3 miljard
bomen planten en mag jij er alvast 1, 2 of 3 planten. >
15
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4. Bomen verhogen het woongenot en de waarde van jullie huis.
5. Bomen stimuleren buiten recreëren.
6. Bomen zijn goed voor kwetsbare dieren zoals insecten, vogels
en andere wilde dieren. Veel van die dieren worden nu bedreigd in hun voortbestaan.
7. Bomen zijn een belangrijk wapen tegen de klimaatcrisis. Ze
zorgen dat de temperatuur minder snel stijgt. Misschien is
dan 1,50 C nog haalbaar.
8. Bomen zorgen voor op verbetering van de waterhuishouding
waardoor er minder overstromingen zijn bij nat weer en minder verdroging bij droogte. Daarnaast zorgen ze voor schaduw
en verkoeling als het heel heet is.
9. Veel mensen vinden dat bomen overlast geven. Dat is natuurlijk ook wel een beetje zo, maar met een groene bril op zie dat
toch anders en een beetje opruimwerk is voor velen hartstikke gezond.
Kortom jij kunt helpen de wereld groener en gezonder te maken
De ophaalactie is gepland op 27 november.
Bij de afgiftepunten is de actie van 10.30 tot 12.00. Je kunt maximaal
3 boompjes per persoon ophalen. Mochten de bomen op zijn dan
word je verwezen naar een ander afhaalpunt waar nog wel bomen
zijn.
Afhaalpunt:
Landhorst, Rijkevoort en Wanroij ,An ’t Hoag op de Walsert
Indien gewenst kun je op de afhaalplaats info krijgen over de beste
boomkeuze en het planten. Je kunt je daar ook opgeven als je nog
meer plannen hebt met groen.
“Plan Boom is een project van Brabants Landschap, Brabantse
Milieufederatie en IVN Brabant en wordt mede mogelijk gemaakt door
steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.”
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Recreantenvolleybalclub Rijkevoort (dames)

Volleybalvereniging

I.v.m. competitie trainen groep 1 en 2 samen op 24 november en 1
december van 20.00 uur tot 21.15 uur.
Denken jullie aan de QR code!

Uitslagen zaterdag 20 november:

AV Flash MB1
Flamingo's'56 DS 4

Vocala MB1
Vocala DS 4

3-2
3-2

Programma zaterdag 27 november:
VC Montagnards MC2 Vocala MC2

Vocala MB1
Vocala MA1
Vocala DS 4

AV Flash MB1
VC Bravo MA1
Avance DS 4

13.00 Bergen

14.00 Rijkevoort
16.00 Rijkevoort
18.00 Rijkevoort

Nieuwe leden
Voor beide groepen zijn we nog op zoek naar versterking.
Kom gerust eens meedoen of je deze sport (weer) op wil pakken.
Iedereen boven 18 jaar is welkom.
De 1e maand doe je gratis mee en daarna beslis je of je verder wil en
in welke groep.
De trainingstijden zijn woensdagavond in sportzaal “de Schutsboom”.
Voor meer informatie:
- Anita Spierings tel. 372001 - 06-20610688
- Rieky v.d. Ven tel. 06-10728735
Iedereen die bij de RABO Clubsupport gestemd heeft op
Stichting Dorpswijzer
BEDANKT
We hebben het mooie bedrag van €390,67 mogen ontvangen!

Voetreflexologie, het natuurlijke alternatief
Op zoek naar een origineel én gezond cadeau voor
de feestdagen?Geef dan eens een cadeaubon voor
een ontspannende voetreflexmassage. De bon is te
bestellen voor €37,50 via mijn website, of
telefonisch op 06-20786833.
Natasja Hegeman - Hoogeindse Kampen 19 - Rijkevoort
www.flowvoetreflex.nl 06 207 86 833

17

Dorpswijzer 45> 24 november 2021

Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Medisch
pedicure Rian

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
Dorpswijzer 45 > 24 november 2021
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Voetbalvereniging

Sudoku

Uitslagen + programma jeugd:

6
4 2
5
6

Voor de uitslagen van afgelopen week en het
programma van komende week verwijzen we u door naar de
website van Toxandria : www.Toxandria.com
Uitslagen senioren
v.v. Achates1
GS’20 8
v.v. Achates 4
HapseBoy’s vet.

3
Toxandria 1
Toxandria 3
Toxandria 5
Toxandria vet.

2-2
3-1
3-0
2-1

1

7

3

6

4

2
3
7

2

9

1

5
7

9

3

4

3
8

Oplossing kruiswoordpuzzel vorige week: vandalisme

Professionele, op maat
gemaakte massages

Programma donderdag 25 november:
20.00 uur
Toxandria 1 – Montagnards 1
Programma 27 november:
17.00 uur
SSS’18 veteranen – Toxandria veteranen
Programma zondag 28 november:
14.30 uur
Toxandria 1 –Oostrum 1
12.15 uur
Toxandria 2 – SV Venray 4
10.15 uur
Toxandria 3 –VCA 4
10.15 uur
Toxandria 4 – VCA 3

5

2

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: 06-48785262email; massagepraktijkmarlinde@outlook.com
facebook en instagram; massagepraktijk MarLinde

Pubquiz uitgesteld
Corona blijft ook Toxandria teisteren. Zowel op voetbalgebied als op
de activiteiten van Toxandria. Op 11 december wilde Toxandria haar
jaarlijkse Pepe’s Pubquiz houden in de kantine. Maar door de coronamaatregelen hebben we besloten om de Pubquiz van 11 december
uit te stellen. We hopen nu dat we in maart een avond gezellig kunnen gaan quizzen. Hoop doet leven..
Het bestuur
19
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Activiteiten
23
25
28
18
1
3
6
9
11
12
14
15
17
17
20
23
2022

5
14
22
28
29
30
1
2
5
5
11
11
25
26
26
27
28

nov
nov
nov
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec

Bijeenkomst over klimaat gemeente Boxmeer in de Poel.
Koken en eten KBO.
Zondagochtend tennis (sinterklaas-thema) jeugd TeVeR.
Jubileumweekend CV de Bellebloazers.
Kienen KBO.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Repetitie Vur Sles.
Wandelen KBO.
Pubquiz Toxandria.
Zondagochtend tennis (kerst-thema) jeugd TeVeR.
Kerstviering KBO.
Kerstviering Vrouw Actief.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Kerst-in buurt ‘t Korenveld.
Kerstviering Vur Sles.
Koken en eten KBO.

jan
jan
jan
jan
jan
jan
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr

Kienen KBO.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Pronkzitting CV de Bellebloazers.
Middag-pronkzitting CV de Bellebloazers.
Jaarvergadering Vrouw Actief.
Kienen KBO.
Jeugdpronkzitting CV de Bellebloazers.
Pronkzitting CV de Bellebloazers.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
t/m 13 febr. Jubileumweekend CV de Bellebloazers.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Kindermiddag CV de Bellebloazers.
Carnavalszaterdag bij Groentjes.
Optocht en carnavalsbal.
Krasse knarrenbal. >
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1
2
9
11
25
6
8
19
22
22
4
6
17
20
28
1
10
12
22
24
6
15

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
april
april
april
april
april
mei
mei
mei
mei
mei
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli

Carnavalsdinsdag, afscheid prinsenparen.
Kienen KBO.
Rondleiding crematorium Zevenhutten Vrouw Actief.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Kienen KBO.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
en 20 april: Brood bakken Vrouw Actief.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Ondernemersavond Rijkevoortse ondernemers.
Kienen KBO.
7 en 8 mei: Meadow.
Wandeling graanvelden Oploo Vrouw Actief.
t/m 22 mei: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.
en 29 mei: Jubileumweekend 90 jaar Toxandria.
Kienen KBO.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Rommelmarkt Oudervereniging bs Klimop.
Dag-fietstocht Vrouw Actief.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Kienen KBO.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

Wij zijn op zoek naar huishoudelijk hulp voor
2-3 uur per week. Ben jij of ken jij iemand die
hier interesse in heeft laat het ons weten.
Je kunt bellen naar 0612641031.
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Op alle wegen kom je Willems tegen

Veldweg 14 – 5447 BH Rijkevoort
info@theoartsinstallatie.nl – tel. 0485-371998

www.theoartsinstallatie.nl

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 en
kijken 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
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