
1 Dorpswijzer 45 > 30 nov.. 2022 Dorpswijzer 45 > 30 nov. 2022 2

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 KBO
Woensdag 7 december is het de
laatste kienmiddag in het jaar 2022. Gelukkig gaan we in 2023
gewoon door met deze gezellige middag.
Voor iedereen die erbij wil zijn, we beginnen deze middag om 13.30
uur en er zijn weer leuke prijsjes te winnen.
Groetjes en tot 7 december, Toos, Ria en Conny.

Wandelen
Donderdag 8 december gaat de KBO wandelen. Frans heeft ook nu
weer een mooie route uitgezet. Het vertrek is om half twee op het
plein.

Een mooie Ceciliaviering gemengd koor 2022
Afgelopen donderdagavond had het Gemengd Koor Cantamus haar
jaarlijkse Ceciliaviering. De voorbije 2 jaar was het niet mogelijk door
corona. Maar nu hadden de leden er weer duidelijk zin in.
Om 18.00 stond een warm en koud buffet voor de leden en hun
partners klaar. Iedereen genoot van het eten. Om 20.00 uur kwamen
de familieleden van 2 jubilea binnen. Dit jaar waren er 2 jubilarissen.

- Mien Weren, 55 jaar lid van het Gemengd Koor Cantamus. Ei-
genlijk was de datum vorig jaar maar het coronavirus hebben
we dit een jaartje uitgesteld. De voorzitter van het koor, Mar-
tien van de Weem speldde haar de 55e-jarige broche op en
overhandigde haar de bijbehorende oorkonde. Van bestuurs-
lid Nelly van de Heuvel was er een mooi bloemetje.

- Mia Derks, 70 jaar koorzanger. De eerste jaren zong ze in een
koor in Elsendorp maar nu zingt ze alweer bijna 60 jaar in Rij-
kevoort. Ook zij werd de 70e-jarige broche opgespeld door de
voorzitter en de bijbehorende oorkonde overhandigd. Ook nu
weer een bloemetje van Nelly van de Heuvel. >
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Nadien werd er natuurlijk gezongen voor de beide dames. Het lied
‘Jubilate’ en een lied met een aangepaste tekst door Els Thijssen,
onze dirigente en als afsluiter natuurlijk een lang zullen ze leven.
Daarna was er tijd om de dames te feliciteren.
Bij de Ceciliaviering van 2019 telde het koor nog 27 leden, goed
verdeeld over de 4 stempartijen Bas, Tenor, Sopraan en Alt. Maar de
voorzitter zei “Corona heeft er toch flink ingehakt de laatste 2 jaren,
4 leden zijn overleden en 2 zijn afgehaakt. Daar kun je niet direct
vrolijk van worden. Maar met 4 bassen, 5 tenoren, 5 alten en 7
sopranen kunnen en gaan we wel door. Zo lang het kan!”

Martien van de Weem /voorzitter

Optreden Gemengd Koor Cantamus:
 Zaterdag 3 december 19.00 uur Beugen
 Vrijdag 23 december 14.00 uur Rijkevoort /  Heilige Kerstmis in

de Poel (Pastor Hermans)

C'est La Vie in kerstsfeer
C'est La Vie heeft het eerste kerstoptreden alweer
achter de rug. Op 27 november hebben we weer
de kerstmarkt in Kleve bezocht. Midden in het centrum op de
Koekoeksplatz. De markt was ook dit jaar weer groots opgezet. Het
weer was ons ondanks de slechte vooruitzichten goed gezind. Tijdens
het optreden van C'est La Vie waren veel Nederlanders, waaronder
ook onze vaste fans, in grote getale aanwezig. Na afloop hebben we
zoals elk jaar nog genoten van lekkere champignons met `Knoblauch-
of Kräutersoße. Al met al weer een leuke middag.
Zondag 18 december a.s. organiseert Harmonie St.Cecilia uit Sint
Anthonis een kerstconcert. C'est La Vie is door hen benaderd om als
gast deel te nemen aan het kerstconcert. Locatie en tijdstip worden
nog bekend gemaakt.
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Liturgische planning
Zaterdag 3 december:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Hermans
19.00 uur, Kerk Beugen, pastoor Hermans

Zondag 4 december: (2e zondag Advent)
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Hermans
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Hermans

Kerstverlichting

Aanvulling op het bericht van vorige week over de kerstverlichting:

De witte bollen in de boom midden in het dorp worden ook
mogelijk gemaakt door: BT hoveniers en Comfort Energy.
Ook aan hen dank voor de mooie verlichting.

Dorpsraad Rijkevoort

Wandelvoetbal
Op de afgelopen twee vrijdagmiddagen hebben nu een 20
personen mee gedaan aan het wandelvoetbal, de een was nog
enthousiaster dan de ander, dus het wandelvoetbal is een blijvertje
op de vrijdagmiddag om 13.30 uur.
Een uurtje buiten sporten en daarna even gezellig een kopje
koffieals derde helft.
Zijn er nog mensen die twijfelen of het een geschikte activiteit voor
hen is, kom gerust een keertje vrijblijvend meedoen, je bent
welkom.
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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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Buurt 't Korenveld

Kerst-in

Op 16 december houden we de kerst-in met de buurt.

--> Heb jij groene vingers? Kom dan een kerststukje maken.
--> Heb je géén groene vingers? Kom dan gezellig buurten met een
hapje en een drankje.

Jong en oud is welkom vanaf 19.00 uur bij de Poel (Salamander).

Als je een kerststukje komt maken, neem dan een eigen schaal, tang,
mesje en evt lijmpistool mee. Wanneer ieder wat groen meeneemt
kunnen we dit onderling ruilen.

Eigen bijdrage is 5 euro p.p.

Heb je ook zin om te bloemschikken, buurten of borrelen?
Geef je dan middels het opgave strookje en de eigen bijdrage op
vóór 9 december op (bij Bianca, Hoogveld 1).

Tot dan allemaal.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Aantal personen bloemschikken:………………………………….

Aantal personen borrelen/buurten:…………………………….

Eigen bijdrage totaal: ……………………………………..
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EHBO Wanroij Rijke-
voort Landhorst

stelt de voorlopige bestuur inde-
ling aan u voor:
Voorzitter Gunter Vos
Secretariaat Jolanda van de Weem
Penningmeester /
Evenementen verenigingen Maria Thijssen
Bestuurslid / Evenementen  leden Daisy  van de  Weem
Bestuurslid / PR Jolanda Willems

Een nieuw bestuur gaat gepaard met veranderingen,  dit heeft tot ge-
volg dat we de evenementen aanvraag procedure 2023/2024 aange-
past hebben nl:
Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Organisato-
ren/verenigingen dienen  de evenementen aanvraag DIGITAAL voor
1 februari 2023 in te dienen voor het aankomende jaar. Dit door het
formulier “evenementen aanvraag” op onze websitewww.regio-
ehbo.nl in te vullen,  hier vind je ook meteen onze tarieven, afhande-
ling aanvraagprocedure, randvoorwaarden EHBO verlening, etc.

Nieuwe cursus
In januari 2023 start de nieuwe EHBO cursus. Heb jij zin en wil je je
medemens in nood helpen, neem dan deel aan deze nieuwe cursus.
De cursus dagen zijn ovb 24 januari, 4 februari en examendatum
wordt nader bepaald. De kosten bedragen €229,-, mogelijk te decla-
reren bij je zorgverzekering. Voor meer informatie zie www.regio-
ehbo.nl/ehbocursus2023 of secretariaat Jolanda van de Weem
(jolanda@regio-ehbo.nl).
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Kwaakparty

Na een geslaagd jubileumweekend waarin we het 44-jarig bestaan
van de Bellebloazers gevierd hebben kijken we al weer vooruit naar
het volgende evenement.
Op zaterdag 17 december zal de Kwaakparty georganiseerd worden.
Naast het eigen jubileumlied is er voor iedereen die dat wil de
gelegenheid om een eigen lied te laten horen. Je mag zelf iets
schrijven, maar je kan ook een eigen tekst op een bestaande melodie
maken.
Deelname is gratis en staat open voor iedereen. Je kan alleen, met de
straat of buurt, maar ook met vrienden of familie meedoen. 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!
Tijdens de Kwaakparty zal een jury, met daarin uiteraard het jubileum
prinsenpaar, de liedjes beoordelen. Zij kiezen de winnaar en die gaat
met de kikker-bokaal naar huis.
Heb je interesse, of wil je meer weten over de kwaakparty? Stuur dan
een e-mail naar: kwaakparty@debellebloazers.nl
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Beste Bellebloazers,

Wij kijken terug op een lekker vol maar zeer leuk weekend.
Donderdagavond begon het met het opbouwen van de feesttempel
in Rijkevoort.
Met de hulp van heel veel vrijwilligers werden de lampionnen aan het
plafond gemonteerd, verlichting opgehangen, de tentoonstelling
opgebouwd en nog heel veel meer. Fijn te zien dat iedereen zo vol
passie zijn steentje bijdraagt.
Vrijdag werd het feestweekend afgetrapt met het optreden van
clown Pepe voor de allerkleinsten. Hij wist ze regelmatig van de stoel
te lokken met zijn trucs. Deze werd gevolgd door een zeeeer
succesvolle Silent Disco. Waarbij wij als hofhouding werden
uitgedaagd zoveel mogelijk luisteraars te krijgen. Afhankelijk van de
liedjes die gedraaid werden hadden we veel of weinig luisteraars. De
vrijdag werd afgesloten met een Glowparty. Waarbij alle Rijkevoortse
jongeren (en sommige van daarbuiten) bijna de hele avond de
voetjes van / op de vloer hadden. Heerlijk om te zien hoe ze allemaal
erg enthousiast waren.
De zaterdag werd begonnen met de Carnavals Bingo. Jong en oud
konden fantastische prijzen winnen en het bezoekersaantal was
boven verwachting. Leuk om te zien hoe alle leeftijdsgroepen
enthousiast meededen met het proberenom zo hard mogelijk BINGO
te roepen.
Rond 18.30u begon de jeugdreceptie welke automatisch overging in
de prinsenreceptie. We waren erg blij dat wij veel bekende gezichten
mochten zien en zoveel handjes hebben mogen schudden. Hier en
daar vergezeld van een persoonlijke noot. Aansluitend was het grote
Rijkevoortse Jubileumfeest met Dj Sam. Het hoogtepunt van de
avond was wel het bezoek van Gullie. Deze ras entertainer was niet
alleen populair op het podium, maar veel bezoekers zijn ook met
hem op de foto gegaan. We genieten nog steeds van de vele foto’s en
filmpjes. >
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De laatste dag was de Poel te klein. In totaal 15
carnavalsverenigingen mochten wij verwelkomen en allemaal de
hand schudden. Sommige hadden hun dansgarde bij zich en andere
de joekskapel, allemaal met evenveel enthousiasme en plezier.
Geweldig om te ervaren hoe carnaval in de regio nog leeft.
Trots zijn we op onze grote groep BelleBlues en Joekskapel De
BelleBloazers. Samen zorgden zij voor de finishing touch van dit
weekend. Fijn dat wij dit weekend mogen beleven samen met
Jeugdprins Benjamin, Jeugdprinses Renske en de twee narren Jip en
Lenn.
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor een fantastisch
weekend en wij hopen dat jullie er allemaal net zoveel van genoten
hebben als wij.
Graag tot met het carnaval.
Hofhouding van De BelleBloazers
Prins Patrick, Prinses Marion en Adjudant Günter

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

Voor het heerlijk avondje hebben wij nog
allerlei lekkers in huis zoals (suiker-)taai,
banketstaven, krentenplassen, letters,
fondantbeestjes, chocoladefiguurtjes en nog
veel meer. Wij wensen u een heerlijk avondje!!

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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Ook goeiendag

Wist u dat we hier in ons kleine gezellige dorpje 2 soorten winkels
hebben?
De een is van Max ( nee ik mag geen reclame maken), de ander van
Herman en Wim.
Bij de een kan je alles (nou ja ) kopen, bij de ander niks, maar wat een
prachtige etalage.
Je waant je tientallen jaren terug, echt u moet er op uw
avondwandeling eens langs lopen, dingen die men al lang vergeten is
zie je daar terug, nostalgie ter plekke. En het leuke is dat regelmatig
de etalage vernieuwd wordt en je steeds voor nieuwe verrassingen
komt te staan , maar…. nogmaals je kan daar niks kopen….alleen
kijken en je verwonderen. Waar je je ook verwondert, is wanneer je
een bezoekje brengt aan de boekenkast hier in de Poel wekelijks
nieuwe boeken daarom:

Nieuwe aanwinsten:
De buitenlander > A. van Archem
In een dorp in Overijssel komt een vreemde snoeshaan te wonen,
het hele dorp gonst van de geruchten.Maar als de Spaanse griep
uitbreekt is zijn hulp meer dan welkom. Toch wordt hij gearresteerd.
Waarom.? Dat moet u de bovenmeester van dit dorp vragen , weet
die er soms meer van ?? Een boeiend boek.

Mij zie je niet > Loes de Hollander
Je bent de moeder van een kind dat werd doodgepest. Ik heb de hel
dus hier op aarde al meegemaakt en ik zal er een paar hetzelfde
gunnen.
Ook al gaan ze me verdenken van moord, voor mij oog om oog, tand
om tand. Ik weet dat ze mij zullen vinden dat is niet erg want ik zal
ooit met mijn zoon herenigd worden, niet fysiek, maar zo, dat ik elk
deeltje van mijn zoon zal herkennen. En dat is in mijn ogen een
moord waard.
Tot een volgend keer, Uw boekenier Wim
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Kerstproeverij met ‘heel Rijkevoort bakt’ wedstrijd

Op 9 december, van 19.00 tot 21.00 uur, organiseren wij een
Kerstproeverij in onze winkel. Op deze avond presenteren wij een
deel van ons kerstassortiment en kunt u inspiratie opdoen, kijken,
proeven en onder het genot van iets lekkers een beetje bijkletsen
met iedereen.

Rondom deze kerstproeverij is er ook weer een “Heel-Rijkevoort-
Bakt” wedstrijd. Vanaf 1 december kun je in de winkel een Koekjes-
baktasje kopen voor € 4,00. Maak thuis je lekkerste en mooiste
koekjes en lever er maximaal 10 in de winkel in op 8 of 9 december
(uiterlijk 16.00 uur). Iedereen die zijn of haar koekjes-creatie inlevert
ontvangt sowieso een cadeaubon van € 5,00. De koekjes worden
beoordeeld door onze eigen huisbakker Lieke. Tijdens de proeverij-
avond mogen alle bezoekers de koekjes ook nog beoordelen op
uiterlijk. Het oordeel van de vakjury en publieksjury samen bepaalt
wie de winnaar wordt van deze wedstrijd. De maker van de mooiste
en smakelijkste koekjes ontvangt naast de titel “koekjesbakker van
het jaar” ook nog een mooie prijs. Doe je mee?

Team Spar Kuijpers

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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Beste dorpsgenoten,
Met veel enthousiasme en plezier schrijf ik
dit stuk. Zoals velen al weten, gaat
FysioChallenge naast onze vaste locatie
Sambeek ook een nevenvestiging in
Rijkevoort openen.
De locatie Sambeek heeft 4 behandelkamers en een mooie
trainingsruimte. We zijn een groeiend behandelteam van 7 personen
en in het nieuwe jaar komt er nog een nieuwe collega bij.
De gezondheidszorg is in verandering. Samenwerking met meerdere
disciplines en het werken aan positieve gezondheid krijgt steeds
meer aandacht. Wij als behandelaars mogen breder naar de
gezondheid van het individu kijken. Gezondheid wat niet alleen de
fysieke gezondheid beschrijft, wordt steeds belangrijker. Onze missie
is om in Rijkevoort hier een betekenisvolle rol in te nemen.
Ons fysiotherapeutisch team heeft ervaring in het behandelen van
verschillende soorten klachten. Op onze
website www.fysiochallenge.nl kunt u meer informatie vinden over
onze specialisaties.
Daarnaast starten we in Rijkevoort met meerdere sportgroepen.
Mocht u interesse hebben in een sportgroep om uw gezondheid te
verbeteren of te onderhouden, laat u het ons weten? De indeling van
deze sportgroepen volgt later. Dit kunt u vinden op onze website en
wij publiceren dit in de Dorpswijzer.
Momenteel zijn we bezig met de bouw van de nieuwe locatie. Wij
gaan starten in Loods 33 tussen de Molen en 't Molenhuys. Deze
prachtige ruimte biedt vele kansen en mogelijkheden.
We starten samen met huisartsenpraktijk Curré en de locatie
gaat Gezondheidscentrum Rijkevoort heten.
Op zondag 5 februari 2023 van 13.00uur tot 17.00uur is de opening
van het GezondheidsCentrum Rijkevoort. Om 13.30uur zullen we
officieel gaan openen. Wij zien u graag op de opening en
verwelkomen u in de nieuwe praktijk.
Team FysioChallenge en huisartsenpraktijk Oploo/ Rijkevoort
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Hallo Blubberdam,
Dit weekend was het jubileumweekend van de carnavalsvereniging.
Vrijdagavond mochten we al naar de silent disco in de Poel. Iedereen kreeg
een koptelefoon op en kon dan uit 3 muziekjes kiezen. Dat was heel
grappig.
Zaterdagmiddag was er een bingo en we kregen heel veel bingokaarten en
iedereen deed heel goed mee. Om 18.30u begon de receptie. Hieronder
vertellen de narren hoe ze dit ervaren hebben.

Wat was het toch een feest! Bedankt iedereen voor jullie komst en alle
cadeaus. Het was een fantastisch feest. Ik vond het best spannend, maar
toen ik op het podium stond met de andere hoogheden Benjamin, Renske
en Jip. Toen was het niet meer spannend. Onze ouders gaven nog een
verrassing optreden. Er zijn veel mensen gekomen en ik moest veel handen
schudden. Toen kwam Gullie, we konden handtekeningen vragen en foto’s
maken. Daarna trad Gullie op en toen gingen we op het podium met Gullie
helemaal uit ons dak.
Het was een superfeest. Bedankt carnavalsvereniging voor de organisatie.
Prins Patrick, prinses Marion enadjudant Günter bedankt!
Alaaf Nar Lenn
Toen we opkwamen had ik er superveel zin in, maar vond ik het ook een
beetje spannend.
Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen kwamen. We kregen een mooi
(maar ook een beetje beschamend) optreden van de ouders van de
jeugdhoogheden. Maar het was wel heel leuk dat ze dat deden. We
mochten op het podium staan en iedereen kwam ons feliciteren. En
sommige mensen gaven ons ook nog een cadeautje.
Later kwam Gullie aan in zijn auto en bijna alle kinderen stonden langs de
weg en zongen een liedje van hem. Iedereen mocht met hem op de foto en
toen gaf hij een spectaculair optreden. Bij het laatste liedje mocht iedereen
op het podium staan bij Gullie.
Ik wil de carnavalsvereniging bedanken voor het gave weekend. En verder
iedereen die ons gefeliciteerd heeft.
Alaaf Nar Jip

Wat een super leuk Jubileum weekend was het! >
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Bij het Glowfeest vrijdag was het helemaal donker, en met de lichtstaven en
het blacklight was het supertof. DJ’s Rens, Roel en Leon maakten het feestje
echt compleet. We vonden het superleuk dat er veel mensen waren (en
geen ouders )
Zaterdag middag was de Bingo. Ik, Benjamin, was daar ook bij. Het was heel
leuk en grappig, iedereen was heel fanatiek en er werd gelachen om de
grappige prijzen die te winnen waren, zoals een hortje eieren, en een lege
(!) koektrommel. Er waren hele jonge mensen, maar ook ouderen mensen,
waardoor het extra gezellig was in De Poel. Wanneer iemand een prijs won,
dan knalde er enorm confetti-kanon en zat iedereen onder de gekleurde
snippers.
Zaterdagavond was onze prinsenreceptie. Wauw, al die mensen die ons
kwamen feliciteren, en speciaal voor ons kwamen, het waren er ongelofelijk
veel! We werden gefeliciteerd omdat we jeugd prins en jeugd prinses zijn
van dit jubileumjaar, en we kregen cadeautjes en verassingen en heeeeel
erg veel snoep. We hadden dit echt niet verwacht. Het was een groot feest
samen met narren Lenn en Jip, de Raad van Elf, De Belleblues, al onze fami-
lie, vrienden en alle anderen.

Zondag gingen we op de foto met de complete carnavalsvereniging. Wij gin-
gen in het midden zitten met narren Lenn en Jip en de raad van elf stond
om ons heen. We zijn benieuwd naar de foto!
Daarna was het Jubileumfeest, er kwamen veel verenigingen uit de regio
om ons en ook prins Patrick, prinses Marion en adjudant Gunther te felicite-
ren. Ik, Renske, mocht supervaak optreden met de Belleblues. We kregen
veel complimenten over onze dans. Verschillende verenigingen kwamen
met dansers en muziekbands, het was één groot feest en we werden de he-
le middag gefeliciteerd. We hadden nooit gedacht dat het zo druk zou zijn,
maar wel supergezellig. We vonden het geweldig om met Patrick, Marion,
Gunther, Jip en Lenn dit feest te vieren zondag!

We hebben nu al superveel zin in alle feestjes die nog komen gaan deze
carnaval!

Groetjes jeugdprins Benjamin en jeugdprinses Renske
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Volleybalvereniging Vocala

Uitslag zaterdag 26 november:
Vamos MC1 Vocala MC1 3-2
Vocala DS5 Vamos DS5 3-1

Programma donderdag 1 december:
SVS DS3 Vocala DS5 19.30 Stevensbeek

Programma zaterdag 3 december:
Vamos DS5 VocalaDS5 15.00 Langenboom

Kampweg 5  5447 NK Rijkevoort  T 0485-372736
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Openingstijden?
Het peuteraanbod is open op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot
12.30 uur, 40 weken per jaar (ook tijdens
studiedagen van school).
Tijdens de schoolvakanties en nationale
feestdagen is peuteraanbod Olleke Bolleke
gesloten.

Hoeveel ochtenden?
Er zijn maximaal drie ochtenden per week
mogelijk, in kleine kernen (zoals o.a.
Rijkevoort) is ook één ochtend peuteraanbod
mogelijk, mits een peuter minimaal een dag
(elders) naar een kinderopvang of gastouder
gaat. De voorkeur is minimaal twee
dagdelen. Dit in verband met het wennen en
weekritme voor de peuter.

Waarom peuteraanbod Olleke
Bolleke?
 We bieden opvang in kleine groepen, (op dit

moment) met maximaal 8 kinderen.
 Spelen met leeftijdgenootjes
 Vaste pedagogisch medewerkers dus ver-

trouwde gezichten

 Nauwe samenwerking met school waardoor de
overgang klein is. Het peuteraanbod is in hetzelf-
de kindcentrum gevestigd als de basisschool.
 We bieden VVE aan en werken met de ontwikke-

lingsgerichte methode Uk & Puk, wat zorgt voor
leuke en leerzame thema’s en activiteiten.
 Kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling via

kindvolgsysteem KIJK.
 Gezellige ruimte die helemaal is afgestemd op de

puterleeftijd: gezellige hoeken en thema-
aankleding.
 Het peuteraanbod is inclusief eten, luiers, zonne-

brand, verjaardagstraktatie etc. We hanteren een
gezond voedingsbeleid, fruitmoment in de och-
tend en een gezond lunch tussen de middag.

Meer weten?
Op onze website spring-kinderopvang.nl kun
je gratis een vrijblijvende rondleiding aanvragen.
Je bent van harte welkom om een kijkje te
komen nemen.
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Voetbalvereniging
Uitslagen jeugd:
Tox/VIOS `38JO19-1 Gemert JO19-4 2-4
United/BVV`27/Resia JO17-1 ST - VIOS `38/Tox JO17-1 1-6
EGS`20 JO17-2JM VIOS `38/ Tox JO17-2 6-1
Hapse B/Zwaluw MO17-1 VIOS`38/Tox MO17-1 2-2
Juliana Mill JO15-2 VIOS `38/Tox JO15-1 1-2
VOW JO15-1JM Tox/VIOS `38  JO15-2 22-0
DAW Schaijk JO13-2JM VIOS `38/Tox JO13-1 2-3
Tox/VIOS `38 JO11-2JM Constantia JO11-2 0-6

Programma 29-11-2022 Aanvang
Siol JO12-1 Tox/VIOS `38 JO12-1GJM 18.45 uur
Vervoer Cuijk : J. Vos, L. v.d. Kerkhof, L. v.d. Heuvel

Programma 03-12-2022 Aanvang
Hapse B/Zwaluw JO19-1 Tox/VIOS `38JO19-1 14.30 uur
Vervoer Haps : G. Willems, G. Gerrits, L. v.d. Kerkhof
VIOS `38/ Tox JO17-1 Gemert JO17-2 13.00 uur
VIOS `38/ Tox JO17-2 Volhard/Sambeek JO17-3 15.00 uur
Vlaggen : C. Koninkx
VIOS`38/Tox  MO17-1 Volhard/SambeekMO17-1 12.30 uur
VIOS `38/Tox JO15-1 Gemert JO15-3 13.00 uur
Tox/VIOS `38  JO15-2 Cito JO15-1 14.30 uur
Vlaggen : J. v.d. Pas
VIOS `38/Tox JO13-1 Volhard/Sambeek JO13-2 11.30 uur
Vlaggen : M. d. Haas
OJC Rosmalen JO12-1 Tox/VIOS `38 JO12-1GJM 10.00 uur
Vervoer Rosmalen : V. Verheyen, R. Kusters, T. v. Sambeek
DSV JO11-2JM Tox/VIOS `38 JO11-2JM 10.30 uur
Vervoer Ledeacker : T. Kusters, L. v. Eeden, G. v. Sambeek
Bavos JO9-2 Tox/VIOS `38 JO9-1JM 09.00 uur
Vervoer Bakel : L. Verkuijlen, J. Nabuurs, L. Koninkx
NLC `03 JO9-2 Tox/VIOS `38 JO9-2 08.45 uur>
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Vervoer Lith : Y. Nijssen, S. v.d. Pas, J. v.d. Heuvel
Siol JO8-5 Tox/VIOS `38 JO8-2JM 08.30 uur
Vervoer Cuijk : F. Jans, N. Fonken, L. Vloet
Hapse B/De Zwaluw JO7-4 Tox/VIOS `38 JO7-2 09.30 uur
Tox/VIOS `38 JO7-2 Excellent JO7-2JM 09.50 uur
Constantia JO7-1JM Tox/VIOS `38 JO7-2 10.10 uur
Wedstrijden JO7-2 vinden plaats in : Oploo

Loterijverkoop zondag 4 december:
Op zondag 4 december 2022 speelt Toxandria 1 tegen SVOC `01 1.
De loterijverkoop is in handen van Vince van den Heuvel en Siem
van Sambeek. Graag uiterlijk 14.15 melden in de kantine.

Vooraankondiging Appelactie 2023
Op zaterdag 7 januari 2023 komen de jeugdspelers langs de deuren
met overheerlijke appels.
De appelactie start om 10.00 uur en zal tot ongeveer 12.00 uur
duren.

Uitslag senioren:
BVV’27 1 Toxandria 1 0-3
SSS’18 veteranen Toxandria vet 2-2

Toxandria wint in Blitterswijck.
Toxandria heeft tegen BVV’27 een verdiende overwinning behaald 0-3.
Vanaf het begin ging Toxandria zorgvuldig op zoek naar de voorsprong,
vooral via de flanken probeerde de oranjemannen tot scoren te komen en
in de 25e had Frank de openingstreffer op zijn schoen maar van dichtbij
schoot hij hard over. De thuisploeg kwam maar zelden in de buurt van Luuk
maar het lukte de oranjemannen niet om te gaan rusten met een
voorsprong. Na de rust eenzelfde spelbeeld met die uitzondering dat de
thuisploeg door geklungel achterin enkele grote kansen kreeg maar telkens
stond het vizier niet op scherp zodat Toxandria blij mocht zijn dat het geen
tegentreffer hoefde te incasseren, maar ondertussen hadden de
oranjemannen wel op voorsprong moeten staan. Dit gebeurde dan ook in
de 70e minuut toen de doorgebroken Twan 5 meter buiten de 16 onderuit
gehaald werd, de speler van BVV rood kreeg, en Thomas de toegekende >
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vrije trap via de paal binnen schoot 0-1. Toxandria bepaalde nu geheel het
spelbeeld, de thuisploeg kwam er nu helemaal niet meer aan te pas, en 5
minuten later werd een goede aanval over rechts beheerst afgewerkt door
Arno, 0-2. De drie punten waren nauwelijks binnen en het slotakkoord was
voor Tjerk die in de 90e minuut een voorzet van Frank beheerst binnen
kopte, 0-3. Een dik verdiende overwinning met prima voetbal waardoor de
oranjemannen samen met Resia de nieuwe koplopers zijn. Volgende week
komt SVOC’01 uit Oirlo/Castenray op bezoek.

Programma zondag 4 december:
14.00 uur Toxandria 1 - SVOC 1
Wedstrijd is vervroegd naar 14.00 uur vanwege de invallende
duisternis.
12.00 uur SV DWSH’18 2 – Toxandria 2

Gemeentenieuws
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een woon-
en opslagunit aan Koningsspil te Rijkevoort
Omgevingsvergunningen aangevraagd (regulier)
In de afgelopen periode is de volgende reguliere
aanvraag om omgevingsvergunning ingediend:
Rijkevoort
• Koningsspil ongenummerd – het plaatsen van een
woon- en opslagunit (afwijken bestemmingsplan). Ingekomen 16-
11-2022.
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Woordzoeker
E I T A R T S I N I M D A
N E R E T H C E L S R E V
G A L K L E V E R I G E R
E G R O E T L I A M E J E
L D V E R Z I N K E N K U
E A O E N E E H R E S R G
N B K E N L W R E P M O D
G R G E P F D B A R D V E
E A E S N D R N L O E T Z
D H E R T E N K A M P R A
U M O D D E R T A A Z A N
L S E N N R I T M N S A G
D E O D S O O L E M O T N
ADMINISTRATIE, BRAHMS, DAGEN, DOMPER, DWEIL, EMAIL, ENGELENGEDULD,
ERHEEN, GROET, HERTENKAMP, HETZELFDE, KLEVERIGER, LAKEN, MODDER,
NAAST, NAZAAT, ONDERBEEN, PLENAIR, ROMAN, SPANNEND, STEIL,
TAARTVORKJE, TOMELOOS, VERSLECHTEREN, VERZINKEN, VREUGDEZANG

Oplossing sudoku vorige week: 4-3-3-8-3
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Professionele, op maat
gemaakte massages

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

Activiteiten
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.
30 dec en 31 dec: Oliebollenactie Volleybalvereniging Vocala.
2023

2 jan Inloopavond Rieckevorts Heem.
4 jan Kienen KBO.
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 Kienen KBO.
1 febr Jaarvergadering en gevaren Internet Vrouw Actief >
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3 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
7 febr Inloopavond Rieckevorts Heem.

17 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
18 febr t/m 22 febr: Carnaval.

1 mrt Kienen KBO.
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.

5 april Kienen KBO.
14 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
18 april Jules Baltussen Kunstsmid Vrouw Actief Rijkevoort.

3 mei Kienen KBO.
10 mei Vlindertuin (overdag) Vrouw Actief Rijkevoort.
12 mei Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
26 mei Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

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

22 juni Avondfietstocht Vrouw Actief Rijkevoort.
23 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
23 juni t/m 25 juni: Jeugdkamp Toxandria.

5 juli Kienen KBO.
7 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
2 aug Kienen KBO.
6 sept Kienen KBO.

23 sept Buurtfeest buurt ‘t Hoogeind.
4 okt Kienen KBO.
1 nov Kienen KBO.
6 dec Kienen KBO.

Te Koop KERSTBOMEN aan de Hapsedijk
3 en 10  Dec. Van 10.00 tot 14.00 uur
17 dec van 10.00 tot 12.00 uur
P v Duijnhoven      tel nr : 0616003839
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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


