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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
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

Jaarvergadering
Donderdag 7 april houdt de KBO haar Algemene Ledenvergadering in
de Molenzaal van Dorpshuis De Poel. Aanvang 14.00 uur.

Inloop voor tablet en mobiele telefoon
Heb je een tablet of een mobiele telefoon en wil je meer weten wat
hiermee allemaal mogelijk is of gaat het nog niet zo vlot? Bij de KBO
kun je dan elke tweede maandag terecht bij de ‘tablet en mobiele
telefoon inloop’ in het Juffertje van 09.00-10.00 uur.
De eerstvolgende keer is dus op maandag 11 april.

Musical Dagboek van een herdershond
Er hebben zich hiervoor 60 personen aangemeld. Een volle bus dus.
Mochten er nog meer liefhebbers zijn, dan komen deze op een
wachtlijst. Nadere informatie voor de deelnemers volgt later.

Fietsen
Donderdag 14 april gaat de KBO weer fietsen. Het wordt ook nu een
rondje van rond de 30 kilometer door het mooie land van Cuijk.
Halverwege stappen we af voor een pauze met koffie en voor de
liefhebbers gebak. Het vertrek is nog altijd om half twee op het plein.

Doortrappen
Voor 55-plussers met een gewone of elektrische fiets wordt er weer
een fietsinfo-dag georganiseerd op donderdag 19 mei a.s.
Volgende week meer info hierover.
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De vlinder vliegt nu weg…

Dankbaar voor alle goede zorgen en liefde die wij van haar mochten
ontvangen, berichten wij u van het overlijden van mijn lieve vrouw, ons

mam, oma en omi

Riek Jacobs-Grüntjes
Henrica Maria

*1 juli 1928 †2 april 2022
echtgenote van
Piet Jacobs

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 8 april om 15.30 uur in het
crematorium Rijk van Nijmegen, Schoenaker 12, 6641 SZ te Beuningen.
Indien u niet naar het crematorium kunt komen, is de afscheidsdienst
online te volgen via: https://secure.quickchannel.com/qc/?id=jkp5h0v,
inlogcode: 02412

Correspondentieadres: Parkweg 4, 5447 PT Rijkevoort

Vianen: Ans en Marius
Janny en Nick, Sophie, Kay
Suzanne
Luuk

Wanroij: Peter en Ankie
Martijn
Stan en Anne

Rijkevoort: Anton en Angerie
Lotte en Siebe
Sophie en Adam

Rijkevoort: Riet en Max
Teun en Mariz
Gijs en Marieke
Freek en Joyce

Rijkevoort: Rob en Patricia
Imke
Joep
Siem
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Je mag nu rusten
Je bent nu vrij
Niet meer hier
Maar voor altijd dichtbij

In liefde hebben wij losgelaten
ons mam, trotse oma en overgrootmoeder

Corry Jacobs – de Haas
echtgenote van

Peter Jacobs †

*Haps, 30 oktober 1935 †Boxmeer, 2 april 2022

Martien en Christine
Pim en Vivian, Stenn en Raff
Tom en Sanne

Marion en Paul

Jacqueline en Frans
Jeroen en Sara
Stan en Femke

Bous

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats op
zaterdag 9 april.

Coorespondentieadres:
Laageindsedijk 24c
5447 PC Rijkevoort
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Liturgische planning
Zaterdag 9 april:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans

Zondag 10 april:
09.00 uur, Kerk Oploo, kapelaan Donders
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis
10.00 uur, Kerk Westerbeek, (gebedsviering/kinderviering)
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, (familiemis), pastoor Van der Sluis

HOE ZIET U DE TOEKOMST VAN DE KERK? LAAT HET WETEN!
Paus Franciscus vraagt ook uw mening ter voorbereiding op de
bisschoppensynode met als hoofdthema “Als Kerk samen op weg”.

Misschien hebt u al hierover gelezen in het laatste nummer van ons
parochieblad Binding dat half maart huis aan huis bezorgd is mits u
geen nee-nee sticker op de brievenbus hebt.
U wordt uitgenodigd om uw mening te geven over hoe u de Kerken
het katholieke geloof van vandaag de dag beleeft. Wat zegt het
geloof u nog? Wat mist u? Hoe voorkomen we dat er in de toekomst
niemand meer de kerk bezoekt en het geloof doorgeeft aan de
volgende generaties? Deze week bleek uit cijfers dat steeds minder
mensen in Nederland nog aangeven dat ze gelovig zijn. Zijn we nog
wel die Kerk die samen op weg is om onze zending in de wereld zo
goed mogelijk waar te maken op het gebied van o.a. een gelovige,
hechte gemeenschap zijn, die zich voldoende inzet voor degene die
onze hulp nodig hebben? Is er een luisterend oor, wederzijds begrip?
Bidden we nog tot God? Hoe krijgt dit alles gestalte in onze eigen
parochie en in ons dagelijks leven.?
Juist nu de wereld op z’n kop staat, geeft het geloof veel mensen
houvast zodat ze de kracht en steun vinden om vol te houden >
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door o.a. samen te komen om te bidden, te vieren, de H. Communie
te ontvangen. Maar natuurlijk ook door er voor elkaar te zijn, niet
alleen wanneer de nood  letterlijk aan de man is, zoals nu op dit
moment in de wereld, te allen tijde.
Op deze en andere vragen willen kunt u antwoord geven en zo de
Nederlandse bisschoppen mee op weg helpen naar een goede
voorbereiding op de bisschoppensynode van over de hele wereld, die
als doel heeft om de paus te adviseren over de toekomst van de
katholieke Kerk. Uw mening telt, dus grijp deze mogelijkheid met
beide handen aan en praat mee over de volgende onderdelen die de
Nederlandse bisschoppen gekozen hebben naast het hoofdthema:
Vieren, Medeverantwoordelijk voor missie, Dialoog in Kerk en
samenleving.
Laat van u horen en geef door hoe u de Kerk ziet, want die kerk
vormen wij samen. Reageer voor 1 mei 2022.
Voor meer informatie zie de site van ons bisdom:
www.bisdomdenbosch.nl of geef uw gedachten door via de weblink:
https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH
2XAvPM?Q

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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Koningsdag-feestje!
SJW viert het 50-jarig jubileum én de Koning is jarig
op 27 april, dus genoeg reden om alle kinderen in de
basisschoolleeftijd uit te nodigen voor een
Koningsdag-feestje!

Op 27 april van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn jullie van harte welkom in
de molenzaal van Dorpshuis De Poel. We starten met een feestelijke
workshop en spel, en sluiten af met een disco met broodje knak. Om
12.00 uur mag je weer opgehaald worden. We vragen een bijdrage
van 2 euro (graag contant meenemen) en je kunt je aanmelden op de
website van SJW tot 15 april. We zien jullie graag verschijnen in je
feestelijkste oranje-rood-blauw-witte kleding. Tot dan!

Groeten,
De Koningsdagcommissie van SJW

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

De Spar-keten bestaat dit jaar 90 jaar.
Dat moet gevierd worden. Daarom deze week
een heerlijke aanbieding: 4 donuts voor € 1,00.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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SJW frogrun 2022

De Frogrun, de bekendste obstacle run van
Rijkevoort, keert terug!

Na twee jaar keert de Frogrun in vol ornaat terug,
de vierde editie alweer.
De route nog spectaculairder.
De obstacels nog fantastischer.
Het enthousiasme nog groter.
Dit zijn drie ingrediënten om van deze Frogrun een onvergetelijk
evenement te maken.

Wanneer: donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag
Wat: een afstand van 8 km voorzien van 27 obstacles en uitdagingen

Frogrun:
Voor de fanatiekelingen die de obstacle run rennen, net als
voorgaande edities. Ben jij het snelst van je vrienden of zijn jullie een
hecht team dat elkaar naar de eindstreep brengt? Of ben jij degene
die jouw persoonlijke record weet te verbeteren?

Frogwalk:
Voor de fanatiekelingen die de obstacle run lopen, nieuw deze editie.
Wel deel willen nemen, maar niet willen rennen, loop mee en leg het
parcours en de obstacles lekker in eigen tempo af. Deelnemers op
wielen zijn van harte welkom, maar het is minder handig, zij zullen er
wel een hele grote uitdaging aan hebben.

Kijk voor het aanmeldformulier, informatie en sfeerimpressies van
voorgaande edities op: www.frogrun.nl. >
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Gezocht:
Om van deze editie weer een zinderend succes te maken hebben we
hulp nodig! Vrijwilligers die het leuk vinden om deelnemers een
onvergetelijke Frogrun 2022 te bezorgen. Er zijn veel verschillende
vrijwilligers nodig:

 Inschrijven van deelnemers en uitreiken van ons befaamde
Frogrun souvenier: het Frogrun T-shirt. Of nieuw dit jaar: het
Frogrun Keycoard, voor de deelnemers van de Frogwalk.

 Toezichthouders bij obstakels
 Verkeersregelaars (zij krijgen een korte digitale opleiding hier-

voor)
 Uitreiken van water aan deelnemers
 Fotograven
 Opbouwers en/of afbrekers van de route

Lijkt het je wat om als vrijwilliger je steentje bij te
dragen en zo de sfeer te proeven en onderdeel te zijn
van deze fantastische dag, meld je dan aan bij
Daisy van de Weem (daisy@sjw-rijkevoort.nl, 06-13760197).

SJW
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We mogen weer!
Beste leden,
Hé, hé, eindelijk kunnen we weer iets organiseren.
En we willen meteen goed uitpakken.
Op donderdag 21 april is de jaarvergadering van Vrouw Actief
Rijkevoort, maar niet zomaar.
We willen beginnen met een lekker buffet, waarbij we gezellig
kunnen kletsen.
Tussendoor houden we de jaarvergadering en huldigen we de
jubilarissen.
En natuurlijk sluiten we af met een heerlijk toetjesbuffet.
Hieraan zijn voor jullie geen kosten verbonden.
We verwachten jullie om 18.00 uur in de Molenzaal (grote zaal) van
de Poel.
Ben je van de partij, geef je dan via mail op bij
vrouw-actief-rijkevoort@live.nl
of door middel van onderstaand ingevuld strookje in de brievenbus
bij Ria de Klein, Staakijzer 4.
Graag uiterlijk op zondag 10 april.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ik kom naar de jaarvergadering met buffet op 21 april om 18.00 uur

Naam…………………………………………………………………………………………………

Vrijwillige Hulpdienst
Heb je vervoer of andere hulp nodig….bel

0485-792015
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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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Buurt 't Korenveld

RECTIFICATIE
In de onlangs ontvangen nieuwsbrief stond een foutje: het jaar 2021
moet natuurlijk 2022 zijn.
De data van de geplande activiteiten zijn: 4 juni BBQ, 21 oktober
kienen en 16 december kerst-inn.
Excuses voor het ongemak.

BBQ
Op zaterdag 4 juni gaan we BBQ’en met de buurt!

Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom
bij Peter en Mieke op Laageindsbroek 13.

De BBQ is gratis!

Wij hopen op een grote opkomst, dus noteer het vast in je agenda.
En geef je snel op!

Opgeven kan bij Bianca vóór 21 mei (Hoogveld 1).

Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook!

Tot dan allemaal!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Naam:……………………………………………………………………………………………..

Aantal personen:……………………….
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Samen Sterk

Uitslagen van de collecteweek.
Een groot succes.

Op 28 en 29 maart heeft inmiddels de achtste gezamenlijke
collecte ‘Samen Sterk’ in Rijkevoort plaatsgevonden. Deze keer
hebben 10 landelijke goede doelen zich gebundeld tot één
collecte. Wederom hebben we vastgesteld dat de inwoners zich
bewuster met de goede doelen bezig houden.
Het initiatief is wederom een succes gebleken, mede door het
grote aantal enthousiaste vrijwilligers en coördinatoren die zich
hebben ingezet tijdens deze week. Natuurlijk willen we alle
inwoners van Rijkevoort bedanken voor de giften. Zonder jullie kon
dit initiatief nooit tot een dergelijk resultaat hebben geleid.
Opbrengst per goed doel:
De Nederlandse Brandwonden Stichting € 665,66
Het Epilepsiefonds € 686,66
De Hartstichting € 1.279,39
Jantje Beton € 884,36
K.W.F. Kankerbestrijding € 1.557,85
Het Long Fonds € 932,13
De Maag Lever Darm Stichting € 924,73
De Nierstichting € 924,82
Het Prins Bernhard Cultuurfonds € 549,66
De Zonnebloem € 898,16
Totale opbrengst gezamenlijke collecte Samen Sterk 2022:
€ 9.303,42.

Mocht u interesse hebben om volgend jaar mee te helpen, wij
kunnen uw hulp goed gebruiken. Indien u nog vragen,
opmerkingen of ideeën heeft voor de komende edities kunt u dit
altijd mailen naar het gezamenlijke e-mailadres:
samensterkrijkevoort@gmail.com >
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Heeft u als vrijwilliger meegeholpen, maar is uw e-mailadres
gewijzigd, dan graag het nieuwe mailadres doorgeven op
bovenstaand mailadres.

Namens alle goede doelen, iedereen hartelijk bedankt!

Win € 500,- voor de verenigingskas
De Spaaractie voor de verenigingen begint aan de laatste week. De
tussenstand is als volgt. Tussen haakjes het aantal kaarten dat deze
week is gescoord.

1. KBO (+3): 38 kaarten;
2. Carnavalsvereniging de Bellebloazers (+14): 27 kaarten;
3. VurSles (+9): 22 kaarten;
4. Toxandria (+5): 16 kaarten;
5. Oudervereniging (+4): 15 kaarten;
6. Zonnepitjes (+3): 13 kaarten;
7. Mixure Music (+2): 12 kaarten;
8. Cantamus (+2) en ToVeRij (+1): 9 kaarten;
9. SJW (+1), Dorpswijzer (+3)en VAR (+1): 8 kaarten;
10. Rieckevorts Heem (+1) en TeVeR (+2): 6kaarten;
11. Dorpsraad/AED (+0): 5 kaarten;
12. Recreanten volleybalclub (+1),EHBO (+ 1) en De Zonnebloem

(+0):4kaarten;
13. OBK (+1) en Classic Motorcross (+1): 3 kaarten.

Afgelopen week weer 55 kaarten ingeleverd. Opnieuw een
recordaantal. De carnavalsvereniging heeft een enorme slag
geslagen en is begonnen met een inhaalrace. Ook VurSles heeft
zich stevig in de top-3 gewerkt. Als er komende week weer zulke
verschillen worden gemaakt dan is de strijd nog niet beslist. Deze
week nog sparen en volgende week nog gelegenheid om volle
kaarten in te leveren.
Team Spar Kuijpers
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Sudoku

6 3 2
8 1 9

1 7
5

9 1 8 2
3 6 5

1 6
5 9 8 4 6

8 7

Oplossing woordzoeker vorige week: een bodemloze put

Statiegeldflessenactie Zonnepitjes

De jaarlijkse statiegeldflessenactie van de Zonnepitjes
komt er weer aan.
Vrijdag 8 april zullen tussen 18.00 uur en 19.30 uur de
kinderen van de Zonnepitjes bij iedereen langs de deur
komen voor het ophalen van lege statiegeldflessen.

Op de flessen dient dit logo te staan, flessen
zonder dit logo horen bij het plastic afval.

Alvast heel veel dank namens alle bestuursleden en leiding
voor iedereen die door middel van statiegeldflessen
een bijdrage levert aan de Zonnepitjes.
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De boekenkast
Het is al weer een paar weken lente? Lente?? Ja het wordt allemaal
weer groener, hier en daar een paar bloemetjes (paardebloemen).
Trouwens weet u nog ( vanuit uw jeugd) als de paardebloemetjes rijp
waren en je kon alle zaadparachuutjes van zo’n bloemetje wegblazen
ineens, dan kreeg je gauw verkering. Wij jongens liepen te knallen
met een sleutel die we vulden met afgestreken luciferskoppen, dan
een spijker aan een touwtje aan de andere zijde erin de spijker in de
sleutel en alles hard tegen een muur slaan . Pats boem…….
Was een leuke tijd. Maar weet u wat ook een leuke tegenwoordige
tijd is? Een goed boek lezen. Gelukkig hoeft u hiervoor niet naar
Boxmeer, u weet we hebben hier een minibieb, in de poel waar u
meer dan welkom bent.
Daar hebben we wekelijks:……….Nieuwe aanwinsten:

Ap Dijksterhuis > Van Azië naar Tibilis
Smakken, slurpen, boeren, hondensoep, nee echte hondensoep. Als
je autorijdt kijk je pas later of het allemaal wel veilig is met de
gedachte van :Ö ja er is ook nog ander verkeer. In de trein zijn ze
ongelooflijk luidruchtig. Wanneer ze met mekaar praten brullen ze
soms zo hard dat je het op 50 meter afstand nog kon horen. Dat is
China. Waar heeft men belachelijk dun wc papier (om maar iets te
noemen), waar is de eetcultuur de beste in de wereld, waar is het
brandschoon terwijl je nergens vuilnisbakken ziet, waar moet je op
de stoep fietsen? Allemaal in Japan volgens dit boek. Waar smaakt
appelsap hier naar peer? Alle winkelbediendes zijn super vriendelijk,
toch is Japan een soort tegengesteld universum , schrijft Dijkstra.
Weet u wat een haiku is? Wel dat is een Japanse manier van dichten,
de eerste regel heeft 5 lettergrepen, de tweede regel heeft 7
lettergrepen, de derde regel weer 5 lettergrepen.
Loodgrijze wolken (5 lettergrepen),
Donkeren de oude tuin (7 lettergrepen)
Ze drijven voorbij (weer 5 lettergrepen) >
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Best moeilijk volgens de schrijver (en dat vind ik ook…..)
Wilt u meer weten ? Kom dit leuke boeken even halen…..

Tot een volgend keer
Uw boekenier
Wim

Ps Dit boek ligt klaar voor u in de boekenkast, u mag alle boeken
kosteloos meenemen hoeft ze zelfs niet terug te brengen….
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Volleybalvereniging
Uitslagen zaterdag  2 april:
Vocala MC2 SOMAS/Activia MC3 1-3
Vocala MB1 Vollan’65 MB1 3-1

Vocala DS 4 Saturnus/HC DS 4 n.b.

Programma zaterdag 9 april:
Flamingo’s’56 MC1 Vocala MC2 14.45 Gennep
Vollan’65 MB1 Vocala MB1 14.00 Langenboom

Open mini training Vocala
Zaterdag 16 april organiseert Vocala een open mini training. Lijkt
het jou leuk om een keer mee te trainen met de mini’s van Vocala.
Of volleybal je zelf al en heb je een vriendje of vriendinnetje die je
graag een keer mee neemt naar de training, dan kan dit op
zaterdag 16 april.
De mini’s van Oeffelt, Beugen en Rijkevoort trainen op zaterdag in
de Slaterthal in Beugen (Dorpsstraat 24a,).
Hieronder een overzicht van de trainingstijden per leeftijd:

tijd Leeftijd
9.30 – 10.30 6 tot 9 jaar

10.30-11.30 9 tot 11 jaar

11.30 – 12.30 11 tot 12 jaar

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust via mini-tc@vocala.nl.
Wij hebben er zin in, hopelijk tot 16 april!
Annabel, Debbie en Suzanne
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Biljartvereniging ‘t Zwaantje
Woensdagavond:
De uitslagen libre 1:
Paul Nielen – Jan Roelofsen 3-0
De tussenstand libre 1
1) Jan Roelofsen 8-18
2) Nico vd Heuvel 9-17
3) Paul Nielen 9-17
De uitslagen bandstoten: Tussenstand bandstoten
R. Groenendaal – Jan Roelofsen 0-2 1) Ron v.d. Heuvel 8-18
R. Groenendaal – Stefan Cuppen 0-3 2) Stefan Cuppen 9-16

3) Roel v.d. Ligt 6-15
De uitslagen libre 2: Tussenstand libre 2:
Paul Nielen – Nico v.d. Heuvel 1-3 1) Nico v.d. Heuvel 4-7
Roel v.d. Ligt – Harm Nabuurs 2-0 2) Stefan Cuppen 1-3

3) Ron v.d. Heuvel 1-3
Donderdagavond
De uitslagen bandstoten: Tussenstand bandstoten:
Nico v.d. Heuvel – Piet Thijssen 1-3 1) Peter Blom 14-32
Marco Bulkens – Harrie v. Mil 0-3 2) Harrie van Mil 13-25
Henk Toonen – Henk vd Heuvel 0-3 3) Theo Derks 10-20
Theo Derks – Hans Willems 3-0
Nico vd Heuvel–Marco Bulkens 1-3
De uitslagen libre 2: De tussenstand libre 2:
Theo Derks – Henk Toonen 3-0 1) Peter Blom 4-8
Jan Braks – Ries vd Elzen 0-3 2) Harrie van Mil 2-6
Toon v Tienen – Pius v Raaij 0-3 3) Pius van Raaij 3-6
Henk vd Heuvel – Peter Blom 0-3

Nipte nederlaag voor C1-team, C2-team pakt de draad weer op
’t Zwaantje C1 speelde in Nijmegen tegen het vijfde team van Kaketoe.
Toon bleef steken op 8 punten, evenals Jan Braks. >
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De enige winstpartij voor ‘t Zwaantje op deze avond kwam van Ries.
Hij versloeg zijn tegenstander met 10-8.
De uitslagen van de partijen met de daarbij behorende cijfers:
René Ketels – Toon van Tienen 10-8 (h.s. 23, gem. 5,08)
Erwin v.d. Hoogen – Jan Braks 10-8 (h.s. 19, gem. 3,66)
Marinus de Haan – Ries v.d. Elzen 8-10 (h.s. 49, gem. 4,61)
Deze resultaten zorgden voor een 28-26 nederlaag.
Het tweede team van ’t Zwaantje speelde op dinsdag 29 maart thuis
tegen Heideroosje 1 uit Nijmegen, een tegenstander waar in het
verleden vaker van verloren dan gewonnen was. De avond werd
geopend door Hans, die een vertrouwde tegenstander trof. Hij opende
sterk met o.a. een serie van 6 caramboles. Hierdoor had Hans het
initiatief te pakken en eigenlijk zou hij dat niet meer loslaten in deze
partij. Na 27 beurten kon zijn tegenstander hem de hand schudden.
Daarna was het de beurt aan Pius, die de laatste weken in blakende
vorm verkeert. Dat liet hij ook weer zien op deze avond. Gestaag
bouwde hij zijn voorsprong uit en na 25 beurten waren de punten
binnen voor ’t Zwaantje.
In de laatste partij speelde Ron tegen een hem bekende tegenstander,
Simon van Pluuren. Het verliep allemaal wat moeizaam bij Ron, al
moet gezegd worden dat hij ook weinig gelukkig was in zijn spel: ballen
die net misten, waardoor zijn (overigens uitstekende) tegenstander
direct aan een serie kon beginnen. Uiteindelijk een nederlaag voor
Ron.
Hans Willems – Piet Willems 10-8 (h.s.7, gem. 1,29)
Henk van Beem – Pius van Raaij 6-10 (h.s.7, gem. 2,12)
Ron v.d. Heuvel – Simon van Pluuren 6-10 (h.s. 5, gem. 1,62)
Uiteindelijk won ’t Zwaantje 2 met 26-24.
Het programma tot het einde van het seizoen:
’t Zwaantje 1
dinsdag 5 april ’t Zwaantje 1 – Vriendenkring 1 Rijkevoort
vrijdag 15 april Kaketoe ’80 4 – ’t Zwaantje 1 Nijmegen
dinsdag 19 april ’t Zwaantje 1 – De Treffers 1 Rijkevoort>
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’t Zwaantje 2
dinsdag 12 april ’t Zwaantje 2 – Vriendenkring 4 Rijkevoort

Thuiswedstrijden van beide teams 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 op de website www.zwaantjerijkevoort.nl

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736

Voetbalvereniging

Uitslagen jeugd 02-04-2022
ToxVIOS `38  JO19-1 Venray JO19-2 7 – 2
NLC `03 MO17-1 Tox/VIOS `38  MO17-1 0 – 8
VIOS `38/Tox JO17-1 Venray JO17-2 4 – 2
Tox/ VIOS `38 JO11-1 Venray JO11-1 0 – 6

Programma 09-04-2022 AanvangAanwezig/ vertrek
Olympia `18 JO19-2 Tox/VIOS `38  JO19-1 14.30 13.30 uur
Vervoer Boxmeer, Sportpark Pelzer: J. Aarsen, T. Gerrits R. Klaassen
Tox/VIOS `38  MO17-1 Juliana/SES MO17-1 13.00 12.00 uur
SSS`18/Holthees-Smakt JO17-1JM – VIOS `38/Tox JO17-1
Verv.Overloon, Sportp De Raay: R. Groenendaal 15.00 14.00 uur
VIOS `38/Tox JO16-1 - Milheezer boys JO16-1 14.00 13.00 uur
SSS`18/Holthees-Smakt JO15-2JM - VIOS `38/Tox JO15-1 >
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Vervoer Overloon, Sportpark De Raay: T. Bitter 12.00 11.00 uur
Excellent/SVS/W.Boys JO13-2JM - Tox/VIOS `38  JO13-2
Vervoer Oploo, Sportpark Het Domein: 12.30 11.30 uur

V. v.d. Heuvel, M. de Haas, K. Remmen, S. v. Sambeek
Gemert JO11-1 Tox/ VIOS `38 JO11-1 08.30 07.45 uur
Vervoer Gemert, Sportpark Molenbroek:

J. Vos, L. v.d. Kerkhof, L. v.d. Heuvel
Achates JO10-1 Tox/VIOS `38 JO10-1JM 10.30 09.45uur
Vervoer Ottersum, Sportpark De Niersvallei : G. v.d. Pas, R. v. Dorland
Siol JO9-03 Tox/VIOS `38 JO9-1JM 09.45 09.00uur
Vervoer Cuijk , De Groenendijkse Kampen :

K. Derks, T. v. Sambeek, M. Almohamad
Hapse Boys JO7-2JM Tox/VIOS `38 JO7-1 09.30 uur
Sportpark Pelzer, Boxmeer
Tox/VIOS `38 JO7-1 Olympia `18 JO7-4 09.40 uur
Sportpark Pelzer, Boxmeer
Vianen Vooruit/HBV JO7-1 Tox/VIOS `38 JO7-1 09.50 uur
Sportpark Pelzer, Boxmeer
Sambeek JO7-1 Tox/VIOS `38 JO7-2 09.30 uur
Sportpark Den Urling, Sambeek
Montagnards JO7-1JM Tox/VIOS `38 JO7-2 09.40 uur
Sportpark Den Urling, Sambeek
Tox/VIOS `38 JO7-2 Olympia `18 JO7-1JM 09.50 uur
Sportpark Den Urling, Sambeek
SSS`18 JO7-2 Tox/VIOS `38 JO7-3 09.00 uur
Sportpark De Laan, Ledeacker
Tox/VIOS `38 JO7-3 DSV JO7-3 09.10 uur
Sportpark De Laan, Ledeacker
Olympia `18 JO7-2JM Tox/VIOS `38 JO7-3 09.20 uur
Sportpark De Laan, Ledeacker

Uitslagen senioren:
Montagnards 2 Toxandria 2 1-1
Toxandria 1 VV Achates 1 1-3
Toxandria 2 De Zwaluw 2 afgelast >
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Toxandria 3 Olympia’18 7 1-2
Toxandria 5 Olympia’18 8 1-3
Toxandria vet Juliana Malden vet 4-2

Onverdiende nederlaag Toxandria
Toxandria heeft tegen nr. 2 Achates een verdienstelijke wedstrijd gespeeld
maar zoals zo vaak dit seizoen stonden de oranjemannen na 90e minuten
met lege handen. Toxandria had het de eerste minuten lastig omdat de gas-
ten uit Ottersum direct zette en in de 1e minuut was het al bijna raak. Na
een paar minuten ontworstelde Toxandria zich onder de druk uit en kwam
enkele malen gevaarlijk voor het doel van Achates. De gasten probeerde
steeds met lange ballen voor gevaar te zorgen en kwam in de 11e gelukkig
op voorsprong toen een schot van ver via de lat precies voor de voeten
kwam van een Achates speler die beheerst afrondde 0-1. Toxandria ging
niet bij de pakken neer zitten en had pech toen Ferre in de 22e minuut een
corner van Twan tegen de lat kopte. Het verloop van de eerste helft ging
aardig tegen elkaar op met aan allebei de kanten kleine kansjes. Na de rust
probeerde Toxandria de verdiende gelijkmaker te forceren maar moest op-
letten voor de tegenstoten van de gasten en zij kwamen dan ook geheel on-
verwacht in de 73e minuut op een 0-2 voorsprong toen een afstandsschot
Dirk door de handen glipte en een speler van Achates er als de kippen bij
was om dit cadeautje te verzilveren. Nog in dezelfde minuut kwam Toxan-
dria terug in de wedstrijd, vanaf de aftrap was Jesse zijn tegenstander te
snel af en zijn voorzet werd door Tjerk doeltreffend afgerond 1-2. Toxandria
rook nu dat er meer in zat en de gasten konden alleen nog met lange ballen
hun verdediging ontlasten en hoopten dat zo’n bal een keer goed viel. Dit
gebeurde in de 90e minuut zodat de wedstrijd eindigde in een onverdiende
1-3 nederlaag. Volgende week gaan we op bezoek bij het wat kwakkelend
Constantia uit Wanroij.
Programma zaterdag 9 april:
17.00 uur Orion veteranen – Toxandria veteranen

Programma zondag 10 april:
14.30 uur Constantia 1 – Toxandria 1
12.15 uur Toxandria 2 – SV DWSH’18 2
10.15 uur Toxandria 3 –De Zwaluw 5
10.15 uur Toxandria 5 – De Zwaluw 6
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Activiteiten
6 april Kienen KBO.
7 april Algemene Ledenvergadering KBO
8 april Statiegeldflessenactie Jeugdclub de Zonnepitjes.

14 april Fietsen KBO.
14 april Inloopavond woningbouw ‘achter de molem’.
21 april Jaarvergadering met iets extra’s Vrouw Actief.
22 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
22 april Ondernemersavond Rijkevoortse ondernemers.
25 april t/m 7 mei: Heitje voor karweitje BS Klimop.
27 april Koningsdagfeestje SJW.
28 april Koken en eten KBO

4 mei Kienen KBO.
6 mei 7 en 8 mei: Meadow.

12 mei Fietsen KBO.
14 mei Vrijwilligersmiddag KBO
17 mei Wandeling graanvelden Oploo  Vrouw Actief.
19 mei Fietsinfo-dag KBO/SWOGB.
20 mei t/m 22 mei: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.
26 mei (Hemelvaartsdag) Frogrun  SJW.
26 mei Koken en eten KBO
28 mei en 29 mei: Jubileumweekend 90 jaar Toxandria.

1 juni Kienen KBO.
4 juni Buurt BBQ buurt ‘t Korenveld.
9 juni Fietsen KBO.

10 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
12 juni Rommelmarkt Oudervereniging bs Klimop.
19 juni t/m 23 juni Reis KBO Duitsland
22 juni Dag-fietstocht Vrouw Actief.
24 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
30 juni Koken en eten KBO.

6 juli Kienen KBO.
14 juli Fietsen KBO.
15 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
28 juli Koken en eten KBO.

8 sept t/m 11 sept.: Pleinfeesten.
15 okt Middagvoorstelling ToVeRij.
16 okt Avondvoorstelling ToVeRij.
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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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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 standaard bouwpakketten.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


