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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

Kienen
Woensdag 2 november om half 2 is
het weer tijd voor de maandelijkse kien-middag.
Er zijn weer leuke prijsjes te winnen. Breng je zus, vriendin of
buurvrouw mee en we gaan er weer een leuke middag van maken.

Groetjes, Toos, Ria en Conny.

Hulpdienst Rijkevoort

Door beperking kan vervoer of het doen van boodschappen en/of
klussen lastig worden.
De hulpdienst verleent praktische hulp aan iedereen die het niet in
zijn eigen netwerk kan oplossen. Het is dan fijn om te weten dat er
vrijwilligers uit Rijkevoort zijn, die u met alle plezier een handje
helpen.
Meestal gaat het om vervoer over kleine afstanden zoals naar de
huisarts, apotheek of samen boodschappen doen.
De kosten voor vervoer, ( € 0,37 per kilometer) en parkeerkosten zijn
vanzelfsprekend voor uw rekening. Die betaalt u rechtstreeks aan de
vrijwilliger.
Bij klussen kunt u denken aan lichte karweitjes of kleine reparaties.
De dienstverlening is gratis, U betaalt alleen de materiaalkosten.
Wilt u gebruik maken van deze hulpdienst, bel dan op werkdagen
tussen 9.00 en 11.30 uur naar 0485-792015.
U wordt dan doorverbonden naar
Toos van de Kerkhof of Truus van Vught.
Zij zorgen ervoor dat er een vrijwilliger u komt helpen.
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Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort

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

Dr. Moonsweg 5
5437 BG  Beers

0485 – 745090

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

Ontwerp, advies &
technische
uitwerking

Glas – Spuit – en Schildersbedrijf
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Toverij speelde Hotel te koop!
Afgelopen weekeinde heeft ToVeRij de laatste
voorstellingen van het blijspel “Hotel te koop!”
opgevoerd. Dorpshuis de Poel was voor die
gelegenheid omgetoverd tot een hotel midden in de bossen. Grappen
en komische situaties volgden elkaar in een razendsnel tempo, wat
zorgde voor veel lachstuipen. Ben je er geweest? Geniet dan nog
even na (doen wij ook). Was je er dit keer niet bij: kom dan de
volgende keer naar één van onze voorstellingen kijken.

We bedanken iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage
heeft geleverd aan onze succesvolle optredens. Wil je meer weten
over onze vereniging? Kijk dan op www.toverij.com of stuur een mail
naar info@toverij.com.
Bestuur en leden van ToVeRij

Bericht van de dorpsraad

Het is zover!

De inschrijving voor vrije kavels van het bouwplan ADM3 is
gestart.

Geïnteresseerden verwijzen wij graag naar de
website www.landvancuijkwoont.nl.
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Liturgische planning

Zaterdag 29 oktober:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Hermans
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Hermans

Zondag 30 oktober:
09.00 uur, Kerk Oploo, pastor Janssen
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Hermans
10.30 uur, Kerk Oeffelt, woord en communieviering
10.30 uur, Kerk Overloon, pastor Janssen
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Hermans

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

Al langer in ons assortiment, maar nu meer
zichtbaar: een ruime keuze uit kant en klare
wraps, sandwiches en belegde broodjes. Je
vindt ze in ons tapasmeubel.
Heerlijk toch.., zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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De Zonnebloem
Beste gast van de Zonnebloem, afdeling Rijkevoort.
Graag willen wij u, en eventueel uw partner,
uitnodigen voor een activiteit en wel op zaterdag 12
november. Deze middag is een gezellig samenzijn met
een etentje.
U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur, in de Salamander, in de
Poel. Rond 16.00 uur sluiten we deze middag af.
De kosten voor deze middag zijn € 2.50 per persoon, graag voldoen
bij opgave.
Indien u geen vervoer hebt, kunt u dit aangeven op het
antwoordstrookje. Onze vrijwilligers komen u dan thuis ophalen.
Ook als er sprake is van dieetvoorschriften, horen wij dit graag.
Wij verzoeken u bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Voor aanmeldingen en vragen kunt u terecht bij Gerrie Venhuizen,
Pleinstraat 7. Tel.371515. Wij hebben de aanmelding, door middel
van onderstaand strookje, graag uiterlijk 4 november binnen.

Wij hopen u te kunnen begroeten op 12 november.

Met vriendelijke groeten,
De Zonnebloem afdeling Rijkevoort.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Antwoordstrook bijeenkomst Zonnebloem 12 november

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

Adres:………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:………………………..

Ik wil graag thuis opgehaald worden: ja / nee

Ik kom alleen / met zijn tweeën
Dieet voorschrift, nl………………………………………………………………………..
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SJWizzut 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
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Vrouw Actief Rijkevoort
Donderdag17 november 2022gaan we een bezoek
brengen aan het Crematorium Zevenhutten in Cuijk,
waar een rondleiding voor ons is georganiseerd.
Uiteraard genieten we ook van een kop koffie/thee met een lekker
stukje vlaai.
We vertrekken per auto om 19.00 uur bij Dorpshuis “De Poel”.

Opgave uiterlijk zondag 6 november 2022 via de mail
vrouw-actief-rijkevoort@live.nl of
door middel van onderstaand strookje, in de bus bij Karin van den
Heuvel, Kampweg 2a.
Ook graag opgeven of je kunt rijden. Wij bellen of mailen degenen
die hiervoor worden gevraagd. Degenen die rijden ontvangen een
vergoeding van Vrouw Actief.

Het bestuur
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ik ga mee naar het Crematorium Zevenhutten in Cuijk:

Naam ……………………………………………………………………………

Ik kan wel / niet* rijden.

*doorhalen wat niet van toepassing is

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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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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AED-training/cursus

De AED commissie zet zich in om
Rijkevoort Hartveilig te maken. Wij
bieden daarom weer een
cursus/herhaling reanimatie met AED
bediening, aan.
Er staan 2 avonden staan gepland; op
donderdag 3 november en dinsdag 8 november a.s. in de Poel.
Aanvang 19.30u.
Voor aanmelden of vragen, stuur een mailtje naar
nellie_nabuurs@hotmail.com

Rieckevorts Heem

Bericht voor leden:
Deze week nog kans om het inschrijfformulier wat U in bijlage aantrof
bij het verslag van de vergadering, in te leveren bij Harrie of Arie.
U ontvangt dan begin volgende week meer informatie over de
gekozen datum voor ons uitje naar het Toon Kortooms museum,
tijden, vervoer etc.

Het bestuur.

Wintertijd

In het weekend van 29 en 30 oktober
begint de wintertijd en zetten we de klok
een uur terug.
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Gezocht: wandelaars met fotografietalent

Om zowel het jubilerende Kikkerpad (sinds 2012) als het
Broeksteenpad (sinds 2018) te promoten onder inwoners uit de
nieuwe gemeente, wordt de folder over onze struinpaden vernieuwd.
Er zal minder plek zijn in de folder voor teksten, maar juist meer
ruimte voor foto's van mensen die gebruik maken van deze mooie
wandelpaden.

Als inwoner van Rijkevoort kun jij een bijdrage leveren door foto's te
maken van deze wandelroutes. Het liefst met mensen of dieren die
het wandelpad gebruiken. Dus je vriend, vriendin, gezin, kinderen of
je hond.

We hebben al wat mooie foto's ontvangen sinds de eerste oproep,
maar er is ruimte voor meer kiekjes.
Trek jij er even op uit om een mooie herfstfoto te maken?

Stuur je foto's dan naar dorpsraadrijkevoort@gmail.com en wellicht
wordt jouw foto met naamsvermelding geplaatst in de nieuwe folder.
Onder alle inzenders verloten we begin december een leuke prijs.

De routes van beide wandelpaden kun je vinden op onderstaande
webpagina:
https://www.landvancuijk.nl/toerisme-en-recreatie/struinpaden-in-
rijkevoort/

Bedankt voor je hulp!

Commissie struinpaden Rijkevoort
Susan Jansen, Jan Albers, Peter Huibers & Niels Welten
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Openingsfeest!
Het openingsfeest keert terug naar een vertrouwde locatie en wordt
bij Groentjes gehouden. Het zal het eerste openbare feest voor de
nieuwe eigenaren worden. Hieronder vind je het programma.
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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, maar op zaterdag is
de receptie en feestavond voor bewoners en verenigingen uit
Rijkevoort.
We hopen op zaterdag ook iedereen die in het verleden bij De
Bellebloazers betrokken is geweest te mogen begroeten.  Helaas
hebben we niet van iedereen contactgegevens, dus zegt het voort!

Kwaakparty
Op zaterdag 17 december zal de Kwaakparty georganiseerd worden.
Naast het eigen jubileumlied is voor iedereen die dat wil het podium
vrij om een eigen lied te laten horen. Neem een leuke melodie, maak
er een originele tekst op en je bent klaar om aan de Kwaakparty mee
te doen. De eerste liefhebber heeft zich al gemeld!
Heb je interesse, of wil je meer weten over de kwaakparty? Stuur dan
een e-mail naar: kwaakparty@debellebloazers.nl

De grote hoogheden challenge!

Ben jij ook zo benieuwd wie er dit jaar voorop
gaan bij het jeugdcarnaval van Blubberdam!
Kom dan op zaterdag 5 november om 20:00
uur naar Groentjes!

Bij deze alvast een paar tips:
- Smeert onze Jeugdprins zijn boterhammen zelf?
- De Jeugdprinses danst graag bij de Belleblues.
- De Narren houden van lekker eten, maar gebruiken hiervoor

niet altijd een vork!
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De boekenkast

Rijkevoort,1950 de hoogmis is uit…
Gerrit en Janus: “Hoi Gerrit, hedde zin om un endje me te gaon
loape? “Jao des goeed, un klein rundje riekevort lukt nog wel. Wor
zulle we hengaon, Gerrit?” “Lotte we mar via leegend gaon en dan
zieen we wel. Wette wa, we goan langs Driek pek en dan zien we wel.
Wunt hier nog steeds de berekel Driek? Ja Janus vroeger waaren de
meer berekels maar nu wunt er nog mar enne.
En zo gingen ze verder op hun wandeling, langs 3 oude boerderijtjes
via het kerkepadje langs het geiteheitje. Daar kon je vroeger fijn
schaatsen.”Hee Janus Snebbelke stut buuten , dar moote we altied
efked wa kletsen toch?
Zo gezegd zo gedaan. “ De hebben we wer gehad zei Gerrit, ik mot
un bruedje halen we zien nou toch vlak bie they nerk, neem ik de
geliek u snupke me. En verder ginge ze. Toch hebbe we hier un schon
nunnekeskloste he Janus? Ja en ook de kleuterschol meteen das wel
fijn.
“En Gerrit as we nou langs Stans de schoenmaker,en de kleremaker
terug gaon, zien we moi op tied terug. Joa over ut brugske naar de
kerk. Wa heb ik geheurd got de brugske weg?” zei Gerrit. Daor weet
ik niks van “zei Janus, och ze kletsen zuveul, ik heb pas geheurd dat er
radios kommen waar je op kunt zien we ze zegge… Dez net zunnen
onzin as die kel Juul van Erne die schreef da ze naar de maan gaon.
Gewoon nie nar luusteren.
En zo babbelend waren ze weer terug bij de kerk.
Zulle we der nog enne gaoan vatte bij Fun en Miet? zei Janus.
“Nee, ik kan nie”zei Gerrit” ik mot nog efkes bij Tinus Tik langs, mien
loozie lupt achter. “Howdoe….Howdoe
Al is dit voltooid verleden tijd, de ouderen onder ons zullen dit alles
vast herkennen…….
Helaas hebben we deze keer geen nieuwe aanwinsten.
Tot een volgend keer uw boekenier : Wim
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De postcodeloterij cadeaukaart komt er weer aan !

Uiterlijk 29 Oktober ontvangen alle leden van de postcodeloterij weer
de cadeaukaart voor 12,50 euro aan boodschappen bij de Albert
Heijn. Deze keer onder de naam Geniet van 't Goede!
Zoals altijd:
Gebruik je deze zelf? Geen probleem, maar gooi deze niet weg.
Net als vorig jaar kunnen we hier de voedselbank weer erg blij mee
maken. Het zou leuk zijn als we net als vorig jaar de Voedselbank
Land van Cuijk voor meer dan 2000 euro aan boodschappen kunnen
schenken.

Biljartvereniging ‘t Zwaantje
De uitslagen van de wedstrijden om de interne competities
Woensdag libre:
Frank v.d. Kerkhof – Roel v.d. Ligt 0-2
Jan Roelofsen – Paul Nielen 3-0
Richard Groenendaal – Frank v.d. Kerkhof 3-0
Roel v.d. Ligt – Jan Toonen 0-3
Stefan Cuppen – Nico v.d. Heuvel 1-3
Stefan Cuppen – Paul Nielen 0-3

Donderdag:
Peter Blom – Jan Braks 3-0
Frans Jansen – Toon van Tienen 0-2
Marco Bulkens – Frans Jansen 0-2
Pius van Raaij – Nico v.d. Heuvel 3-0
Henk Toonen – Hans Litjens 0-2
Harrie van Mil – Henk v.d. Heuvel 2-0
Toon van Tienen – Peter Blom 0-3
Hans Willems – Marco Bulkens 3-0 >
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Hans Litjens – Henk v.d. Heuvel 3-1
Henk Toonen – Pius van Raaij 3-0

Minimaal verlies voor ’t Zwaantje 1
In een week waarin ’t Zwaantje 2 opnieuw een vrije week had,
speelde het eerste team van ’t Zwaantje op vrijdag 21 oktober thuis
tegen BV Gelre 1 uit Ede. Toon speelde de openingspartij en ondanks
een voortvarende start met daarin onder andere een serie van 28
weigerde zijn tegenstander om te capituleren. Uiteindelijk nam deze
de regie van de wedstrijd over en na een paar mindere beurten van
Toon gingen de eerste punten naar BV Gelre. Uiteindelijk verloor
Toon met 10-6 met een gemiddelde van 9,72 en een hoogste serie
van 28.
Aan de andere tafel was Richard intussen bezig met een spannende
partij. Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht, maar zijn
tegenspeler kwam op een mooie manier terug in de wedstrijd. Ries
bereikte na 20 beurten wel als eerste de finish (gemiddelde van 4,28
met een hoogste serie van 18) maar in de gelijkmakende beurt wist
zijn tegenstander de score nog gelijk te trekken. Eindstand dus 10-10.
De laatste partij van de avond was ook direct de meest
indrukwekkende: Peter Blom won met 10-7, maar vooral zijn serie
van 33 (!) was het hoogtepunt van de avond. Het gemiddelde van
Peter was exact 4,00.
Toen alle kruitdampen waren opgetrokken, bleek dat ’t Zwaantje 1
net verloren had met 26-27. Hierdoor rukt ’t Zwaantje 1 op naar de
vierde plaats van de ranglijst, waar alles heel dicht bij elkaar zit.

* ‘t Zwaantje 1
dinsdag 1 november Kaketoe ’80 3 (Nijmegen) – ’t Zwaantje 1
dinsdag 8 november ’t Zwaantje 1 – Vriendenkring 1
maandag 14 november Moira 5 (Nijmegen) – ’t Zwaantje 1
* ’t Zwaantje 2
dinsdag 25 oktober De Treffers 5 (Boxmeer) – ’t Zwaantje 2
donderdag 3 november Moira 10 (Nijmegen) – ’t Zwaantje 2
dinsdag 8 november ’t Zwaantje 2 – Vriendenkring 3 >
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Alle thuiswedstrijden worden gespeeld bij café Groentjes en
beginnen om 19:30 uur.

Dit jaar weer een toernooi om
de Rijkevoortse biljartkampioenschappen
Na noodgedwongen twee stille jaren, gaan we dit jaar weer het
toernooi om de Rijkevoortse biljartkampioenschappen organiseren.
Wie wordt de opvolger (of blijft hij misschien gewoon zelf
kampioen…) van Bart van de Pas, de winnaar van de laatste editie van
2019.
Houd de Dorpswijzer in de gaten voor meer nieuws hierover.
Alle uitslagen, dus ook van de interne competities, en meer
informatie over ’t Zwaantje is te vinden opde website
www.zwaantjerijkevoort.nl

Volleybalvereniging Vocala

Uitslag zaterdag 22 oktober:
VCP DS4 Vocala DS5 4-0

Programma zaterdag 29 oktober:
Vocala MC1 Vamos MC1 12.00 Rijkevoort

fluiten: Senna v.d. Ven / tellen: Roos Brienen
Vocala DS5 Vamos DS7 14.00 Rijkevoort

Fluiten: Nanna Gerrits / tellen: Boogie Curré

Kantinedienst 29 oktober:
11.00 – 13.30 uur: Amanda Spierings
13.30 – einde: Monique Kuijpers



19 Dorpswijzer 40 > 26 okt.. 2022

Voetbalvereniging
Uitslag senioren zaterdag  22 oktober:
HBV veteranen - Toxandria veteranen 5-2

Programma zaterdag 29 oktober:
17.00 uur Excellent veteranen – Toxandria veteranen

Programma zondag 30 oktober:
14.30 uur SVS 1 – Toxandria 1
11.00 uur Venhorst 2 – Toxandria 2
11.00 uur De Zwaluw 3 – Toxandria 3

Pepe’s PubQuiz 19 november:
Op zaterdag 19 november om 20.00 uur ishet weer tijd voor Pepe’s
pub quiz in kantine Kampzicht. Dit wordt wederom een gezellige
quizavond onder de deskundige leiding van de mannen van Pepe’s
pubquiz. Zorg dat je erbij bent. Opgeven kan nog tot en met12
november via info@toxandria.com. Meer info vind je op
www.toxandria.com.
Speel gezellig mee met je team, je vrienden of vriendinnen!

Jaarvergadering Toxandria:
Op vrijdag 11 november om 20.00 uur wordt in kantine Kampzicht de
jaarvergadering gehouden. Noteer deze datum in je agenda. De
vergadering is bedoeld voor: herensenioren, damessenioren,
veteranen, de JO19, Ereleden en de rustende leden.
Wij vragen de leden dringend om de jaarvergadering bij te wonen. Op
deze vergadering komt het agendapunt: energie. Net als voor vele
huishoudens is de oplopende energierekening een grote zorg. Graag
zouden we van onze leden hun mening willen peilen hoe we het
beste kunnen omgaan met deze energieproblemen.
Verder sluiten we de vergadering af met aansluiten een gezellige
avond met een drankje en een hapje.
Dus beste Toxandrianen kom 11 november naar de jaarvergadering in
Kantine Kampzicht.
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Gemeentenieuws
Verkoop van veertien bouwkavels
De gemeente Land van Cuijk start de verkoop van
veertien bouwkavels aan particulieren t.b.v. de bouw van
een vrijstaande woning in het project Rijkevoort, Achter
de Molen fase 3.
De verkoop en inschrijftermijn wordt bekendgemaakt via
de website Externe link:www.landvancuijkwoont.nl
Na sluiting van de termijn wordt door een notaris een loting
verricht om de aanbiedingsvolgorde te bepalen.
(de termijn van inschrijving start op 20 oktober a.s.)

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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Sudoku
8 4 2 9

9 7 2
6 8

7 1
6 1 2 7 8

9 5 4 8 7

4 2 6 8

Activiteiten
27 okt Koken en eten KBO.

2 nov Kienen KBO.
3 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.
4 nov Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
5 nov Openingsfeest van het seizoen CV de Bellebloazers.
6 nov Allerzielenviering, namiddag.
7 nov Inloopavond Rieckevorts Heem.
8 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.

10 nov Wandelen KBO.
11 nov Jaarvergadering Toxandria.
17 nov Rondleiding Zevenhutten Vrouw Actief Rijkevoort.
18 nov Bowlen buurt ‘t Laageind. >

Oplossing woordzoeker:
van de hoed en de rand
weten
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18 nov Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
19 nov Pepe’s pubquiz Toxandria.
20 nov Brunch voor alleenstaanden KBO.
20 nov Sinterklaas in Rijkevoort SJW.
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.
29 dec Koken en eten KBO.
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.
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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 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


