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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
Welzijn Ouderen Boxmeer
Fysiochallenge
Diëtiste   Dianne Rijkevoort
Maasziekenhuis
Algemeen alarmnummer
Centraal politienummer

381800
383374
0900 88 80
792020
769059
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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BESTE SENIOREN UIT BLUBBERDAM

Carnavalsvereniging de Bellebloazers wil graag
een vereniging zijn voor alle dorpsgenoten, voor
jong en oud. Daarom hebben wij in 2020 in
samenwerking met de KBO en de Zonnebloem de
tweede editie gehad van het Krasse knarrenbal.
Het was een gezellige middag en door de vele
leuke en fijne reacties hebben we  besloten om ook dit jaar weer een
Krasse Knarrenbal te gaan organiseren.
We hebben dit bal 2 jaar niet kunnen organiseren i.v.m. corona, maar
nu het weer kan, gaan we weer een leuke en gezellige middag voor
jullie in elkaar zetten. Deze middag hebben we weer verschillende
optredens voor U, variërend van zang tot buut tot sketch, maar er is
zeker ook tijd om gezellig te buurten.
Het Prinsenpaar, de adjudant en de Jeugdprins & Jeugdprinses zullen
ook aanwezig zijn om er een gezellige carnavalsmiddag van te maken.
De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Dus bent U Senior en houd u van een gezellige middag, houd de
dorpswijzer in de gaten en reserveer de datum Maandag 20-02-2023
al vast in uw agenda voor het 3e Krasse Knarrenbal. We gaan er weer
een gezellige middag van maken.

Commissie Krasse knarrenbal.
Namens CV de Bellebloazers, de KBO en de Zonnebloem.
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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 28 januari:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Hermans
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans
19.00 uur, Kerk Overloon, (gebedsdienst)

Zondag 29 januari:
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastor Swagemakers
09.00 uur, Kerk Oploo, pastoor Hermans
10.30 uur, kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, pastoor Hermans
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastor Swagemakers

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

Dagelijks vers brood en gebak, groenten en
fruit, vers vlees en vegetarische alternatieven,
dagverse zuivel, kant en klare maaltijden,
uitgebreid assortiment kruidenierswaren,
cadeaukaarten stomerijservice, post.nl-
servicepunt, drogisterijartikelen en nog veel
meer. Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!
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INFO VAN DE DORPSRAAD

Leefbaarheidsbudget 2023:
Dit jaar willen wij het leefbaarheidsbudget van
Rijkevoort beschikbaar stellen voor onze buurtverenigingen-straten
of wijken.
Wil jouw straat, buurt of wijk een feest of activiteit organiseren laat
het ons dan weten en wij zorgen éénmalig voor een financiële
bijdrage van € 200,00 euro.
Mail ons een bericht met datum, gegevens van het feest of
activiteit.dorpsraadrijkevoort@gmail.com

Oproep van Omroep Land van Cuijk
Sinds 2022 zijn 32 dorpen en een stad samengevoegd tot één
gemeente. Daarmee zijn de plaatselijke omroepen ook samen-
gevoegd en bestrijken we een groot kijk-en luistergebied met meer
dan 90.000 inwoners.
We zijn nu de mogelijkheid aan het bekijken wat we kunnen doen om
via radio en t.v. en onze website dit grote gebied nog beter te kunnen
voorzien van nieuws/informatieve items en met mooie muziek en
beelden.
Gezien het grote gebied en gebrek aan vrijwilligers kijken we of het
mogelijk is om zelf vanuit de eigen regio berichten en filmpjes te
maken en op te sturen naar Omroep land van Cuijk.
Wij nodigen iedereen uit om mee te denken hoe dit vorm te geven
middels berichtgeving en/of gesprek/interview voor radio en/of t.v.
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Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736



9 Dorpswijzer 4 > 25 januari. 2023

Donderdags voor de carnaval – gezellig samen carnaval
inluiden!
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Uitnodiging Dolle Dinsdag Carnavals Muziek Bingo
Tijdens de Carnaval zal op dinsdag 21 februari de Dolle Dinsdag
Carnavals Muziekbingo georganiseerd worden. Tijdens deze bingo
zullen veel verschillende feestnummers te horen zijn. Van de
carnavalsnummers van weleer tot aan de hippe hits van nu, ze
komen allemaal voorbij bij Café-zaal Groentjes. Streep jij als eerste
de winnende rij weg?
Meld je met je vriendengroep, buurman, buurvrouw, opa ,oma,
aan voor de oergezellige Carnavals Muziek Bingo tijdens de Dolle
Dinsdag! Iedereen kan mee doen. Een feestelijke activiteit voor het
hele dorp!
Er kan individueel gespeeld worden of in groepjes van maximaal 4-
5 personen. Je ontvangt een unieke bingokaart en als de muziek
begint te spelen kan het afstrepen beginnen. Wie streept de eerste
volle rij weg en gaat er met een mooie prijs vandoor?
Aansluitend kunt u gezellig aanschuiven voor het: “We Vatte Er
Nog Ene Dan Bal” waarna het afscheid van de hoogheden van 2023
volgt.
Dus, meld je aan voor een ouderwets gezellige bingomiddag
tijdens Dolle Dinsdag!
Wanneer: dinsdag 21 februari
Waar: Café-zaal Groentjes
Aanvang: 14:00 uur
Aanmelden via: dolledinsdag@debellebloazers.nl
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KOMT ER EEN RIEKEVORTSEDAG 2023 ?

De Riekevortse dag is inmiddels al jaren een begrip in Rijkevoort.

In 2009 begonnen met de opening van de museumwinkel ‘Erven
Verbruggen’  door Rieckevorts Heem,  waar de dorpsraad de aanzet
gaf tot een jaarlijks dorpsfeestje.

Inmiddels zijn we zo’n 14 jaar verder en hebben een aantal leden van
de werkgroep aangegeven het stokje te willen gaan overdragen.
Hiervoor hebben we de laatste paar maanden actief een aantal
personen benaderd, maar helaas (overigens met alle begrip) zonder
resultaat.

Vandaar deze oproep!  Om het voortbestaan van de Riekevortse dag
te kunnen garanderen zoeken we 4 enthousiaste vrijwilligers die de
vrijkomende plaatsen willen gaan bezetten. Zonder voldoende
personen in de werkgroep is het niet mogelijk zo’n  dag goed te
organiseren.  Zonder voldoende  aanwas betekent het dan ook het
einde van de Riekevortse dag…. En dat zou toch jammer zijn.

Interesse? Meer informatie?
Benader dan 1 van onderstaande (huidige) leden van de werkgroep,
zij geven graag antwoord op al je vragen.
Of mail naar riekevortsedag@gmail.com

Alvast bedankt, namens Werkgroep Riekevortse dag .
Marga Cornelissen, Patries Verschuren, Marloes v Ginneken, Cesco
Suijkerbuijk, Jan Albers, Arie Wijnen.
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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!’

DUURZAAM IN
BODEMOPLOSSINGEN

Nieuwbouw
Renovatie
Vervanging

Tel: (0485) 371964 | RIJKEVOORT
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GARAGESALE RIJKEVOORT dit jaar in mei

Hallo liefhebbers van een garagesale.

Rijkevoort loopt al aardig warm want we hebben nú al meer dan 10%
van het aantal aanmeldingen van 2020.
Ook zijn er inwoners die graag willen bijspringen in de organisatie van
deze sale. Welkom!
Het buitengebied zal weer vertegenwoordigd zijn en wellicht dat we
er een mooie fietsroute van kunnen maken. Heeft u tips?

Nog maar een week of 15 te gaan; dus nog volop tijd om uw huis op
te ruimen en alvast een hoekje in te richten met 'Garage-sale-
spullen'.
Het wordt weer gezellig druk! Geef u snel op via de website.

Op de website is een formulier geplaatst waarin uw mening en
ideeën worden gevraagd voor de tweede garagesale.
Aan de hand van uw antwoorden gaan we de organisatie
optimaliseren.
Op: https://garagesale-rijkevoort.nl > we-vragen-uw-mening

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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AFTRAP NIEUW NATUURGEBIED IN RIJKEVOORT

Van landbouwgrond naar natuur voor plant, mens en dier.

In Rijkevoort is woensdag 18 januari de aftrap geweest van een
nieuw aan te leggen natuurgebied. Boer Job Albers van zorgboerderij
An ’t Hoag in Rijkevoort heeft in samenwerking met de gemeente en
verschillende andere partijen een mooi plan voor zijn 9,5 hectare
grond gemaakt. In dit plan komt van alles samen: duurzaamheid,
natuur, voedselvoorziening, recreatie en educatie.
Albers heeft de grond jarenlang gepacht van de gemeente en gaat de
landbouwgrond nu inrichten als natuur. Dat doet hij met een speciale
kortingsregeling voor natuur inclusief ondernemen in combinatie met
natuurontwikkeling.
Wethouder Antoinette Maas plantte vanmiddag de eerste boom -van
de 3000 die er komen- in dit nieuw aan te leggen natuurgebied.

Gebiedsproces natuurontwikkeling en Groenstructuurplan
Het plan komt voort uit het gebiedsproces natuurontwikkeling (van
de voormalige gemeente) Sint Anthonis dat in 2019 van start is
gegaan. Het gebiedsproces is onderdeel van het Groenstructuurplan
2019 t/m 2024. Dit is een goed werkend format gebleken voor de
natuurvisie waardoor gemeente Land van Cuijk dit jaar van start is
gegaan om door te ontwikkelen voor de periode 2024 t/m 2030. Dit
gebiedsproces wordt geïntegreerd met andere visies die ook
ontwikkeld worden zoals de transitie buitengebied/landbouw.
Doel van dit alles is een robuuste natuur -en landschapsstructuur
realiseren waar planten, dieren en ook mensen van profiteren. Het
plan van Albers past sluit hier perfect op aan.

Wie zijn de samenwerkingspartners uit het Gebiedsproces
natuurontwikkeling?
Dat zijn de gemeente Land van Cuijk, de provincie Noord-Brabant,
het GroenOntwikkelfonds Brabant, waterschap Aa en Maas,
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Bosgroep > Zuid-Nederland en Orbis. We werken hierin natuurlijk
samen met partijen die de transitie naar groen/natuur willen maken
en partijen die het werk uitvoeren.

Resultaten
Sinds 2019 wordt intensief samengewerkt aan realisatie van 4
hectare bos, 11 hectare nieuwe natuur en aanleg van 3,5 stuks
ecologische verbindingszones. Een groot gedeelte daarvan is al
aangelegd of wordt op dit moment aangelegd.
Verder benutten we opgaven binnen wijstgebieden, spelen we in op
mogelijkheden met de bossenstrategie voor bijvoorbeeld
vrijkomende agrarische bestemmingen. Ook benutten we kansen met
ondernemende natuur en combi’s met bijvoorbeeld een zorgfunctie,
zoals bij zorgboerderij An ’t Hoag, en worden natuurinclusieve
landbouwmogelijkheden gestimuleerd. We zien inmiddels al een
meetbare toename aan bestuivers in bermen. Dit heeft raakvlak met
natuur- en landschapsontwikkeling en vice versa.

Ruimtelijke ordening en natuurvisie
Maatschappelijke functies zoals zorgboerderij An ’t Hoag met
landschapsontwikkeling, landschapsbeheer en voedselfuncties
worden gestimuleerd. Toename aan bosontwikkeling is nodig om
negatieve milieueffecten en effecten met fijnstof tegen te gaan.
Voorbeeld is de bossenstrategie en aanplant van duizenden bomen.

De plannen in Rijkevoort
Job Albers, de vooruitstrevende en enthousiaste boer, is blij met de
samenwerking vanuit het gebiedsproces. Hierdoor kan hij
voortvarend van start met zijn plannen, waarin ruimte en voedsel is
voor zijn dieren, recreanten door het gebied kunnen wandelen over
struinpaden (mét educatieve informatieborden), waarin hij zelf wat
kan oogsten (bijv. fruit) en verkopen in zijn boerderijwinkel. “Ik wil
graag natuur die gebruikt kan worden”. >
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Wethouder Antoinette Maas had de eer om de eerste boom te mogen planten in
het nieuw aan te leggen natuurgebied op het Rijkevoortse land van boer Job
Albers (rechts op de foto te zien).

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.
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BILJARTVERENIGING ’T ZWAANTJE

De uitslagen van de clubwedstrijden van woensdag-
en donderdagavond:
Bandstoten woensdagavond:
Jan Roelofsen – Jan Braks 3-0
Libre 2 woensdagavond:
Nico v.d. Heuvel – Jan Braks 3-1
Jan Toonen – Harm Nabuurs 0-3
Jan Toonen – Nico v..d Heuvel 3-1
Harm Nabuurs – Jan Roelofsen 1-2
Bandstoten donderdagavond:
Ries v.d. Elzen – Hans Willems 0-3
Toon van Tienen – Peter Blom 3-0
Piet Thijssen – Hans Litjens 0-3
Toon van Tienen – Harrie van Mil 3-0
Henk v.d. Heuvel – Hans Litjens 0-3
Ries v.d. Elzen – Piet Thijssen 2-0
Libre 2 donderdagavond:
Frans Jansen – Harrie van Mil 2-1
Jan Braks – Pius van Raaij 0-3
Frans Jansen – Nico v.d. Heuvel 0-2
Peter Blom – Hans Willems 0-2
Pius van Raaij – Henk v.d. Heuvel 3-1

Winst voor ’t Zwaantje 2 bij debuut Frans Jansen
’t Zwaantje 2 speelde dinsdag een thuiswedstrijd tegen Moira 10.
Hans verloor de eerste wedstrijd met 10-5 van Addy Westrik. Zijn
begin was dramatisch en zijn herstel hierna kwam te laat. Hans
maakte in 26 beurten 19 caramboles, een gemiddelde van 0,73 met
een hoogste serie van 4. Daarna was het de beurt aan debutant Frans
Jansen en hij had er zin in. Hij versloeg zijn tegenstander in 30
beurten. De hoogste serie was er een van 12 (!). Het gemiddelde van
Frans was 1,16. Uiteindelijk trok hij met een 10-5 overwinning >
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de stand weer in evenwicht. Hierdoor was het aan Ron om de
overwinning binnen te slepen en dat lukte hem ook. In een wedstrijd
die hij aanvankelijk makkelijk in zijn voordeel leek te beslissen, kwam
zijn tegenstander nog aardig terug maar niet genoeg om de
overwinning van Ron nog in gevaar te brengen. Ron maakte 70
caramboles in 17 beurten, een gemiddelde van 4,11 met een hoogste
serie van 15. Na deze wedstrijd staat ’t Zwaantje 2 op de tweede
plaats.
Het eerste team van ’t Zwaantje haalde eveneens 25 punten, maar
dit was niet voldoende voor de overwinning. Zowel Toon als Ries
haalden 8 punten, Jan Toonen sleepte 9 punten binnen. Uiteindelijk
dus een 30-25 nederlaag. ’t Zwaantje 1 blijft door dit resultaat op de
zesde plaats. Het programma:
* ‘t Zwaantje 1
dinsdag 24 januari BV Gelre 1 (Ede) – ’t Zwaantje 1
dinsdag 31 januari ’t Zwaantje 1 – Kaketoe ’80 3
* ’t Zwaantje 2
dinsdag 24 januari Vriendenkring 3 (Bergharen) – ’t Zwaantje 2
dinsdag 7 februari ’t Zwaantje 2 – Kaketoe ’80 4

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

Pius van Raaij tweede bij districtfinale libre
Een prachtige prestatie leverde Pius van Raaij bij de districtfinale libre
derde klasse: na een uitstekend toernooi eindigde hij op een
prachtige tweede plaats. Uiteindelijk kwam hij slechts één puntje
tekort om naar de landelijke finale te gaan. Van de zeven wedstrijden
won Pius er 5, speelde er één gelijk en verloor er één. Een ontzettend
knappe prestatie!
Ook Peter Blom en Jan Toonen speelden PK’s. Peter eindigde op een
zesde en Jan op de derde plaats.
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VOLLEYBALVERENIGING VOCALA

Uitslag zaterdag 21 januari:
Vocala DS 4 Havoc DS 6 4-0
Vocala MC1 Havoc MC1 1-3
Vocala DS5 Havoc DS5 0-4

Programma zaterdag 28 januari:
VC Volt MC1 Vocala MC1 12.30 Beers
Montagnards DS 2 Vocala DS 5 13.00 Bergen
Spirit DS 4 Vocala DS 4 16.30 Rosmalen

Heb je een goed voornemen gemaakt om meer te gaan
sporten in 2023?

Kom dan eens kijken of het badmintonnen iets voor je is!
27 Januari is een inloopavond.

We spelen van 18.45u tot 20u in de sporthal de Schutsboom.
Voor de weinige mannen die al lid zijn, willen we met name

mannen hiervoor motiveren.
Uiteraard zijn ook dames welkom!

Het is fijn als je even laat weten dat je komt.
Geef dit door aan Lotte 0625573355
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VOETBALVERENIGING

Uitslagen jeugd zaterdag 21 januari:
SSS’18 MO17-1 Tox/VIOS`38 MO17-1 4-1
ZSV JO12-1 Tox/VIOS `38 JO12-1GJM 2-1
Tox/VIOS `38 JO11-2JM

United/BVV`27/EWC`46 Resia JO11-2JM 5-1

Programma 28-01-2023 Aanvang
Volharding/Sambe JO19-2 VIOS `38/ToxJO19-1 15.00 uur
Vervoer Vierlingsbeek : R. Spierings, R. Klaassen, T. Gerrits
Tox/VIOS `38 JO17-1 Emplina JO17-1 13.00 uur
Tox/VIOS `38 JO17-2 - SSS`18/Holthees/Smakt JO17-2JM 15.00 uur
Vlaggen : M. Claassen
Tox/VIOS`38 MO17-1 Constantia MO17-1 13.00 uur
VIOS `38/Toxandria  JO15-1 SJO Maasduinen JO15-2 13.00 uur
DSV JO15-2 VIOS `38/Tox JO15-2 12.30 uur
VervoerLedeacker + vlaggen : J. Nabuurs
VIOS `38/Tox JO13-1 Merselo JO13-1 11.30 uur
Vlaggen : S. Welten
NWC JO12-1 Tox/VIOS `38 JO12-1GJM 10.00uur
Vervoer Asten : J. Vos, L. v.d. Kerkhof, L. v.d. Heuvel
Tox/VIOS `38 JO11-2JM Juliana Mill JO11-1JM 11.30 uur
Tox/VIOS `38 JO9-1JM Vrij
Tox/VIOS `38 JO9-2 Volharding JO9-2JM 10.45 uur
Tox/VIOS `38 JO8-2JM Vianen Vooruit HBV JO8-1 09.30 uur
Tox/VIOS `38 JO7-2 Vitesse `08 JO7-2 09.30 uur
Tox/VIOS `38 JO7-2 Hapse B/De Zwaluw JO7-4 09.50 uur
Wedstrijden JO7-2 worden gespeeld in : Beers

Programma senioren zondag 29 januari:
12.15 uur Toxandria 2 –HBV 2
10.15 uur Toxandria 3–SIOL 4
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Kleurplaat
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SUDOKU

9 4 8
4 6 8

8 5 3
5 2 6 1 3

3 1 5 4

6 7 3
1 2

4 2 7 9

GEMEENTENIEUWS

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Koningsspil
ongenummerd Rijkevoort BMR00 W 1731
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Land van Cuijk maakt bekend de volgende
aanvraag te hebben ontvangen:
•Onderwerp: het bouwen van een woonhuis
•Ontvangstdatum: 11 januari 2023
•Locatie: Koningsspil ongenummerd Rijkevoort BMR00 W 1731
•Zaaknummer: Z2023-00000099

Melding voor de oprichting van een hoveniersbedrijf aan
Laageindsedijk 45 te Rijkevoort
Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk
maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen: >

Oplossing woordzoeker
vorige week:
de vermoorde onschuld
spelen
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Voor: De oprichting van een hoveniersbedrijf
Locatie: Laageindsedijk 45 Rijkevoort
Datum ontvangen: 18 november 2022

ACTIVITEITEN

26 jan Koken en eten KBO.
28 jan Jeugd- en jubileumpronkzitting CV de Belleboazers.

1 febr Open ochtend Basisschool Klimop.
1 febr Kienen KBO.
1 febr Jaarvergadering en gevaren Internet Vrouw Actief R.
3 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
5 febr Opening Gezondheidscentrum Rijkevoort.
7 febr Inloopavond Rieckevorts Heem.
9 febr Wandelen KBO.

17 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
18 febr t/m 22 febr: Carnaval.
20 febr Krasse Knarrenbal KBO+de Bellebloazers+Zonnebloem.
23 febr Koken en eten KBO.

1 mrt Kienen KBO.
2 mrt Algemene Ledenvergadering KBO. >
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3 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
6 mrt Inloopavond Rieckevorts Heem.
9 mrt Wandelen KBO.

11 mrt Nldoet KBO.
16 mrt Bloemschikken Vrouw Actief Rijkevoort.
17 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
18 mrt Kienen Buurt ‘t Korenveld.
19 mrt Brunch alleenstaanden KBO.
30 mrt Koken en eten KBO.
31 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

5 april Kienen KBO.
13 april Fietsen KBO.
14 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
18 april Jules Baltussen Kunstsmid Vrouw Actief Rijkevoort.
20 april Themamiddag KBO.
27 april Koken en eten KBO.

3 mei Kienen KBO.
10 mei Vlindertuin (overdag) Vrouw Actief Rijkevoort.
11 mei Fietsen KBO.
12 mei Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
14 mei Garagesale Rijkevoort.
25 mei Koken en eten KBO.
26 mei Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
31 mei t/m 5 juni: Meerdaagse reis KBO.

7 juni Kienen KBO.
8 juni Fietsen KBO.
9 juni t/m 11 juni: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.

16 juni Zwemmen Buurt ‘t Korenveld.
22 juni Avondfietstocht Vrouw Actief Rijkevoort.
23 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
23 juni t/m 25 juni: Jeugdkamp Toxandria.
29 juni Koken en eten KBO.

5 juli Kienen KBO.
7 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

13 juli Fietstocht met picknick KBO.
27 juli Koken en eten KBO.

2 aug Kienen KBO.
10 aug Fietsen KBO. >
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31 aug Koken en eten KBO.
3 sept Brunch Buurt ‘t Korenveld.
6 sept Kienen KBO.
8 sept t/m 10 sept. Pleinfeesten.

14 sept Fietsen KBO.
18 sept t/m 23 sept: Biljarttoernooi KBO.
23 sept Buurtfeest buurt ‘t Hoogeind.
29 sept Koken en eten KBO.

4 okt Kienen KBO.
12 okt Fietsen KBO.
13 okt Jeu de boules Buurt ‘t Korenveld.
26 sept Koken en eten KBO.

1 nov Kienen KBO.
9 nov Wandelen KBO.

16 nov Themamiddag KBO.
30 nov Koken en eten KBO.

6 dec Kienen KBO.
13 dec Kerstviering KBO.
14 dec Wandelen KBO.
15 dec Kerstactiviteit Buurt ‘t Korenveld.
28 dec Koken en eten KBO.

Varkensvleespakketten Verkrijgbaar!
5 kg pakketten voor €52,50 per pakket
hamlappen, schnitzel, karbonade,
speklappen, gehakt en verse worst
Bestellen kan via 06-51620561
of info@ant-hoag.nl
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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


