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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

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

Dag van de Ouderen
en 65 jarig jubileum
Het was even afwachten of, na de

lange stille periode vanwege corona, de KBO-leden weer zin hadden
in een gezellige middag. Het aantal aanmeldingen oversteeg al snel
de verwachtingen en de vooruitzichten voor een ouderwetse middag
zagen er goed uit. De ‘oudjes’ hadden er weer zin in.

Toch nog even de coronacheck bij binnenkomst in de Poel en dan
gauw een goed plaatsje zoeken. De 90 aanwezige KBO’ers waren
benieuwd wat hen te wachten stond. Orkest Boemerang zorgde al
snel voor de goede sfeer met hun herkenbare nostalgische liedjes. Er
werd lekker gekletst onder het genot van een drankje. Na zo’n lange
tijd was hier eindelijk weer volop de gelegenheid voor. Het duurde
wel even voordat de dansvloer betreden werd, maar later op de
middag werd er volop gedanst.
Halverwege de middag was er het optreden van De Flodderbonne. Zij
brachten een 45 minuten durende muzikale voordracht over de
geschiedenis van KBO Rijkevoort vanaf 1955. Herkenbare
gebeurtenissen kwamen ten tonele en er werd met volle teugen
genoten. Na deze welkome onderbreking zorgde Boemerang er voor
dat er steeds meer gedanst werd. En voordat menigeen het besefte
kwam er tegen zessen met koffie en broodjes een eind aan deze
gezellige middag.

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 vanaf oktober elke tweede maandag terecht bij de ‘tablet
en mobiele telefoon inloop’ in het Juffertje van 09.00-10.00 uur.
De eerste keer wordt dus 11 oktober.
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Fietsen
Donderdag 14 oktober gaat de KBO alweer voor de laatste keer dit
jaar fietsen. De tocht gaat zoals gewoonlijk van start om half twee op
het plein. Wil je ook mee fietsen? Meld je dan aan via telefoon 0485
371752 of mail kbk.rijkevoort@gmail.com
Opgeven kan tot zondag 10 oktober.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties en
mooie attenties die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons
60-jarig huwelijk.
Het was voor ons een prachtige en onvergetelijke dag.
Ook bedankt namens onze kinderen en kleinkinderen.

Gerrit en Christien Hermans

Liturgische planning
Zaterdag 9 oktober:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, kerk Beugen, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Westerbeek, kapelaan Donders

Zondag 10 oktober:
09.00 uur, Kerk Oploo, pastoor Van der Sluis
09.00 uur, Kerk Wanroij, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, kapelaan Donders
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Online veiligheid
Oplichters maken ook gebruik van het internet. Knip dit uit en leg
het naast uw computer, tablet of telefoon. Dan heeft u het altijd bij
de hand en weet u wat u moet doen.

1. Maak nooit zomaar geld over.
Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt.
Twijfelt u? Als u gebeld wordt, hang op. Als u een e-mail of
berichtje krijgt, verwijder het. Klik niet op de link.

Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld?
Bijvoorbeeld van een kind of vriend. Zorg dat u zeker weet dat het
berichtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door
te bellen. Niet gebeld = geen geld.

2. Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een wachtwoord of
pincode.
Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf of gemeente
zijn en vragen om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of
pincode. Geef niemand uw inloggegevens. Niet aan de telefoon,
niet aan de deur, niet per e-mail, SMS of WhatsApp.

3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is
 Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld

een wachtzin: een zin met 4 woorden van 4 letters is al erg
sterk.

 Doe je updates. Stel automatische updates op uw
computer, telefoon of tablet in.

 Installeer een virusscanner
 Maak regelmatig back-ups
 Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link.

Wilt u meer informatie?
Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken?
Bel gratis de DigiHulplijn 0800-1508, maandag tot vrijdag tussen
09.00 – 17.00 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Dorpswijzer 38 > 6 oktober 2021 6

Ondernemersavond
voor de Rijkevoortse Ondernemer
Vrijdag 12 november 2021 – aanmelden vóór 15 oktober 2021

Ben jij/zijn jullie eigenaar(s) (m/v) van een onderneming in
Rijkevoort óf woonachtig in Rijkevoort en eigenaar(s) van een
bedrijf buiten Rijkevoort?
Heb je daarnaast zin in een avond gezelligheid met een hapje en
een drankje in combinatie met het ontvangen van nuttige
informatie, geïnspireerd raken door verhalen van mede-
ondernemers, kennis maken met mede-ondernemers en de
samenwerking zoeken en vinden met mede-ondernemers?
Meld je dan aan voor de Ondernemersavond op vrijdag 12
november a.s.

Het programma start om 19.00 uur met een kopje koffie/thee en
zal plaats vinden in de Showroom van Garage Hendriks aan de
Veldweg 21 te Rijkevoort.

Tijdens de avond zal er onder andere een presentatie worden
verzorgd door Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg. Deze
Stichting heeft als drijfveer de krachten van locale ondernemers te
bundelen in projecten, waarbij b.v. economisch voordeel (met
mogelijk verlaging van druk op het milieu) te behalen is, zoals op
het gebied van afvalverwijdering en energie.

Het in het voormalige Klooster gevestigde Point O zal middels een
presentatie het een en ander vertellen over hun activiteiten.

Pierre Hermans, ondernemer in hart en nieren, zal je weten te
boeien met zijn ervaring en kennis. Heeft u nog onderwerpen,
waar u graag eens de mening/visie van Pierre over wilt horen, laat
dit dan weten middels het hieronder genoemde mailadres. >
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Humor mag op een Ondernemersavond uiteraard niet ontbreken.
Rob Scheepers zal middels een lach het vaste programma op een
luchtige wijze afsluiten.

Het programma duurt tot ongeveer 22.00 uur, maar daarna is er
uiteraard nog voldoende ruimte om onder het genot van een drankje
nog wat na te praten, lachen, netwerken.

Heb je nog geen uitnodiging (incl. aanmeldingsprocedure)
via mail gehad, maar wil je die wel graag ontvangen?

Stuur dan een mail naar ondernemersavond@gmail.com.

Team Ondernemersavond:
Geert Jansen (Jansen Pompentechniek BV)
Johan Swinkels (Swinkels Meubels & Interieurbouw)
Bas Gerrits (Gerrits Eieren)
Jan Grüntjes (Goeiedag Dagbesteding / Kinderopvang Kakelbont)
Brigitte van Sambeek (Trappen- en Timmerbedrijf K. van Sambeek BV)

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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Jeugdcarnaval

Zijn jullie ook zo benieuwd naar de jeugdhoogheden van
Blubberdam dit jaar? Houd de komende weken de Dorpswijzer
goed in de gaten, iedere week zal er meer duidelijk worden!
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Biljartvereniging

De uitslagen van de interne competitie
woensdag, libre 1:

Paul Nielen – Roel vd Ligt 3-0
Harm Nabuurs – Richard Groenendaal 3-0
Jan Roelofsen – Richard Groenendaal 3-0
Richard Groenendaal – Paul Nielen 3-1
Roel vd Ligt – Nico vd Heuvel 0-3

Ook in het bandstoten is op woensdag de eerste wedstrijd gespeeld:
Jan Braks – Harm Nabuurs 0-2

De uitslagen van de interne competitie donderdag, libre 1:
Ries vd Elzen – Hans Litjens 0-3
Pius van Raaij – Piet Thijssen 3-0
Ries vd Elzen – Nico vd Heuvel 0-3
Henk vd Heuvel – Frans Jansen 0-3
Hans Litjens – Toon van Tienen 3-0
Theo Derks – Piet Thijssen 3-0
Pius van Raaij – Marco Bulkens 0-2

Het was ook weer een drukke week voor de C-teams. ’t Zwaantje 1
behaalde de eerste overwinning: met 24-22 werd Kaketoe ’80 5
teruggestuurd naar Nijmegen. Toon van Tienen won met 10-8 van
zijn tegenstander. Hij had 17 beurten nodig om de benodigde 150
caramboles bij elkaar te spelen. Dat is een gemiddelde van 8,82. Zijn
hoogste serie was er een van 25. Jan Braks trof het niet en werd
kansloos weggespeeld in zijn partij. Hij maakte 51 caramboles in 15
beurten (gemiddelde 3,40) met een hoogste serie van 15. Peter Blom
bezorgde het team de winst door met 10-4 te winnen in 19 beurten.
Dat is een gemiddelde van 4,21. Zijn hoogste serie was 13. >
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’t Zwaantje 2 speelde maar liefst twee keer, beide keren tegen een
team van D.L.S. uit Groesbeek – De Horst. Op dinsdag was er een
thuiswedstrijd tegen D.L.S. 6. Hans speelde een lange wedstrijd van
maar liefst 45 beurten. Een slechte start brak hem op en daardoor
lukte het hem niet om de overwinning binnen te halen. Hij maakte 27
caramboles met een hoogste serie van 7. Ook Nico kwam maar
moeizaam in zijn partij en scoorde 5 punten met een gemiddelde van
1,42 en een hoogste serie van 9. Ron daarentegen denderde wel over
zijn tegenstander heen: met een geweldige serie van 23 en een
gemiddelde van exact 5,00 kreeg hij na 13 beurten de felicitaties.
Uiteindelijk was de nederlaag nipt: 22-23

Op vrijdag werd er juist afgereisd naar De Horst om daar te spelen
tegen D.L.S. 8. Nico mocht deze avond beginnen. Na een mindere
start begon hij een achtervolging op zijn tegenstander, maar de
goede vorm kwam voor Nico te laat. Met 10-7 moest hij de winst aan
de tegenstander laten. Hij behaalde een gemiddelde van 1,69 en dat
is écht te weinig voor Nico. Zijn hoogste serie was 9. Hans trad
daarna aan in de met Nederlandse meezingers opgeluisterde
biljartarena. Het werd een spannende en ook een goede partij. Na 35
beurten werden de punten eerlijk gedeeld: 10-10. Hans scoorde een
gemiddelde van 1,00 en een hoogste serie van 5. Henk sloot de
avond af. Hij startte prima en lag lang op koers om er met de winst
vandoor te gaan, maar aan het einde miste hij enkele punten en gaf
daarbij direct cadeautjes aan zijn tegenstander. Die wist er wel raad
mee en pakte ze direct uit. Uiteindelijk een 10-6 nederlaag voor Henk
na 35 beurten, wat een gemiddelde betekende van 0,69. De hoogste
serie van Henk was 3. Nadat alle formulieren waren ingevuld, was de
eindstand 30-23 in het voordeel van de tegenstander.

Het programma voor de komende periode ziet er als volgt uit:
’t Zwaantje 1
maandag 4 oktober Vriendenkring 1 (Bergharaen) - ’t Zwaantje 1>
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dinsdag 12 oktober ’t Zwaantje 1 – Kaketoe ’80 4
dinsdag 19 oktober De Treffers 1 (Boxmeer) – ’t Zwaantje 1
’t Zwaantje 2
donderdag 7 oktober Moira 8 (Nijmegen) –’t Zwaantje 2
dinsdag 12 oktober ’t Zwaantje 2 – Heideroosje 1
woensdag 20 oktoberD.W.S. Central 3 (Nijmegen) – ’t Zwaantje 2

Thuiswedstrijden van beide teams worden gespeeld bij Café
Groentjes en beginnen om 19:30 uur.
Meer informatie over ’t Zwaantje is te vinden op de website
www.zwaantjerijkevoort.nl

Van de dorpsraad…
Coronatoegangsbewijs op papier
Vanaf zaterdag 25 september 2021 heeft iedereen vanaf 13 jaar een
coronatoegangsbewijs nodig voor een bezoek aan de volgende
plekken:
 alle horeca binnen (behalve bij afhalen zoals in sportkantines)
 evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek

bij professionele sportwedstrijden)
 vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en thea-

ters).
Voor andere locaties hebt u geen coronatoegangsbewijs nodig. U
kunt dus gewoon sporten, naar uw vereniging of naar de
(buurt)huiskamer in het gemeenschapshuis.

QR-code
Hetcoronatoegangsbewijs is een QR-code (een vierkant bestaande uit
blokjes). De QR-code toont aan dat u gevaccineerd bent of hersteld
bent van corona. Bij uw bezoek wordt de QR-code gescand en samen
met uw identiteitsbewijs gecontroleerd.
Let op: het gele boekje is dus NIET voldoende om toegang te krijgen.

>
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Het coronatoegangsbewijs kunt u als QR-code aanmaken op uw
mobiel via de CoronaCheck-app, maar u kunt hem ook zelf op papier
printen via www.coronacheck.nl/print.In beide gevallen hebt u een
DigiD nodig.

Papieren coronabewijs aanvragen
U kunt ook met een speciaal formulier een papieren coronabewijs
met QR-code aanvragen. Hiervoor heeft u geen DigiD nodig. De
formulieren waarmee u dit coronabewijs aanvraagt zijn verkrijgbaar
bij de bibliotheken in Boxmeer, Vierlingsbeek en Overloon en op het
gemeentehuis.
Op dit formulier hoeft u alleen uw Burgerservicenummer en uw
postcode in te vullen en dan stuurt u het naar het Ministerie van
VWS. Een postzegel is niet nodig. Het Ministerie stuurt u het
coronabewijs met de QR-code per post toe. Dit duurt minimaal 5
werkdagen. Vraaguw bewijs dus op tijd aan.

Hulp nodig bij installeren app of aanvragen coronabewijs
De bibliotheek in Boxmeer heeft een Informatiepunt waar u terecht
kunt met allerlei vragen, ook met betrekking tot het coronabewijs. U
kunt daar hulp krijgen. Deze hulp is voor iedereen, u hoeft geen lid te
zijn van de bibliotheek.
De bibliotheek Boxmeer vindt u in De Weijer, de Raetsingel 1 in
Boxmeer. De bibliotheek is open op:

maandag, dinsdag, woensdag van 13.00 tot 20.00 uur
donderdag van 10.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Op pad met het coronatoegangsbewijs
Het is heel fijn dat er steeds meer mag en kan. Als u het
coronatoegangsbewijs hebt, maak er dan ook vooral gebruik van en
ga weer op pad.
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De Bellebloazers 4 x11

In 2022 vieren we het vierde jubileum
van de carnavalsvereniging.
Op zaterdag 13 november trappen we
om 19.00 uur het jubileumjaar af met
een groot feest voor heel Rijkevoort in De
Poel. Vooralsnog moeten we nog

rekening houden met enkele toegangsmaatregelen. Gelukkig lijken
deze een groot feest niet in de weg te staan.

Jaarvergadering
Op dinsdag 12 oktober 2021 om 20.00 uur wordt bij Café-zaal
Groentjesde algemene jaarvergadering van carnavalsvereniging
“De Bellebloazers van Blubberdam” gehouden. De notulen van de
vorige vergadering zijn op te vragen bij het secretariaat. De
geldende coronamaatregelen zijn van toepassing.

Club van 11
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Get the picture Blubberdam editie
Dit jaar in de opmars naar de bekendmaking van het
jubileumprinsenpaar geen hints maar het alom bekende get the
picture. Achter de vakjes zit de foto van het nieuwe prinsenpaar
verborgen. Aan jullie de opdracht om de vakjes te openen.
Ieder vakje heeft een vraag over de historie van 44 jaar de
Bellebloazers. Wanneer deze vraag binnen de gestelde tijd juist
beantwoord is wordt het vakje geopend. Mocht de vraag niet juist
beantwoord worden dan blijft het gesloten. Antwoorden kunnen

per email gestuurd
worden naar
gtp@debellebloazers.
nl of op facebook als
reactie op het bericht
met de vraag.
Iedere 2 dagen zal er
een vakje gespeeld
worden via de

website
www.debellebloazers
.nl en Facebook.
Mocht er eerder een
juist antwoord
komen dan zal het
volgende vakje
eerder gestart
worden.

Dit is de eerste vraag die te beantwoorden is tot 7 oktober 19:00
uur:
Van welke vereniging kwamen de eerste capes van de
raad van 11?
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Kwaakparty
Dit jubileumjaar wordt de kwaakparty gehouden op zaterdag 18
december. Vanaf 20.00 uur zullen de Blubberdamse carnavals- >
krakers weer ten gehore gebracht worden. Wil je alleen of met
familie, buurt of vrienden meedoen, geef je dan op door een e-mail
te sturen naarkwaakparty@debellebloazers.nl.

Info jubileumactiviteiten
De komende weken zullen we jullie op de hoogte houden over de
jubileumactiviteiten. Nieuwsgierig kijk dan ook eens op onze
vernieuwde website (www.debellebloazers.nl) of onze Facebook
(Bellebloazers Rijkevoort) en Instagram (cvdebellebloazers) pagina’s.

Volleybalvereniging

Uitslag zaterdag 2 oktober
Vocala MC2 ActiveRooy/MVC’64 MC2 3-2
Avance MB2 Vocala MB1 0-4

Programma zaterdag 9 oktober:
Skunk MC2 Vocala MC2 12.30 Veghel
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Iedereen verdient een plek waar je altijd welkom bent. Waar je jezelf kunt
zijn en elkaar sterker maakt. Clubs en verenigingen zijn zulke plekken. En
dat moet zo blijven. Daarom helpt Rabo ClubSupport verenigingen met
kennis, netwerken en geld.
Wil je meer weten? Kijk dan op rabobank.nl/clubsupport
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Rabo ClubSupport

Stemmen kun je vanaf 4 oktober via de Rabo APP of online met de
unieke stemcode die u per brief ontvangt van de RABObank.
Ga naar het overzicht van de deelnemende clubs, selecteer je drie
favorieten en stemmen maar. Je kunt tot 25 oktober stemmen.

Mogen onderstaande verenigingen op Uw stem
rekenen?
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Op alle wegen kom je Willems tegen
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Stichting Jeugdwerk organiseert
Halloweentocht

Hallo jongens en meisjes van groep 3 t/m 8,
Op vrijdagavond 29 oktober organiseert SJW een

griezelig gezellige Halloween-tocht vanuit De Poel. We zorgen ervoor
dat de tocht voor de jongste deelnemers niet té spannend is. Deel-
name kost 2 euro, inclusief wat te drinken en snoepen.
Je kunt je opgeven via het opgaveformulier op de website van SJW

(www.sjw-rijkevoort.nl). Geef hierbij aan of jullie pap of mam het
aandurft om een groepje te begeleiden.
In de week van 25 oktober ontvang je een mail met informatie over

de starttijd (ergens tussen 19.00 en 20.00 uur).

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

Deze week ontvang je per € 10 euro aan
boodschappen niet één maar liefst twee
prinsen-stickers. Zit jouw prins op het witte
paard er niet bij? Geen nood; je krijgt ook
spaarzegels voor spellen!
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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Zondag morgen jeugd tennis

Na alle corona maatregelen kunnen we weer
gezellig met zijn allen tennissen.

Daarom organiseert TeVeR een aantal ochtenden jeugdtennis.

Wie mag ermeedoen?
Natuurlijk iedereen die jonger is als 17 jaar en lid is van TeVeR
maar nu mag je ook je tennisspelende vrienden meenemen! Zij
moeten wel lid zijn van een andere vereniging binnen land van
Cuijk.
Bij opgave moet je doorgeven wat je speelsterkte is (rood, oranje,
groen of geel) en natuurlijk ook de speelsterkte van je vrienden.

Wanneer?
Zondag 17 oktober
Zondag 31 oktober (Halloween thema)
Zondag 28 november ( Sinterklaasthema)
Zondag 12 december (Kerstthema)

Je kunt je voor alle data opgeven of voor een of meerdere
afzonderlijke zondag(en). Wat jou leuk lijkt! Als je al voor alle data
weet wat je wilt doen, geef je dan zo snel mogelijk op. Mocht je
nog even willen overleggen met vrienden, doe dat dan snel en geef
jullie uiterlijk 2 wekenvoor de betreffende datum op.
Geef je snel op via junioren@tever.nl
We hopen jullie allemaal te zien.
Groeten JeugdcommissieTeVeR
PS lijkt je het leuk om te helpen bij jeugdactiviteiten van TeVeR? Of zoek
je nog een stageplek? Stuur dan ook een mailtje naar ons, je hoeft geen
ervaring te hebben of te tennissen. Enthousiasme om met de jeugd iets
te doen is genoeg.
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Toverij speelt ‘Florian en het
wonderflesje’

Op 5, 6 en 7 november speelt toneelvereniging
Rijkevoort (ToVeRij) de kindervoorstelling Florian en het
wonderflesje van Harry Smits. Het toneelstuk is geschikt voor het
hele gezin (dus ook ouders, opa’s en oma’s) en staat onder regie
van Frank van den Hoogen.

Inhoud
Het leven is goed in het mooie Eldorado. Koning Waldemar en
koningin Eulalia regeren met veel wijsheid. Totdat daar plots
zigeunerin Zenobia ten tonele verschijnt met allerlei nare
voorspellingen over de toekomst van het koninkrijk. Wat betekent
dit allemaal voor prinses Rosalinde en welke rol speelt lakei Florian
hierin? En wat doet minister Valentijn in het kasteel? Niets is meer
wat het lijkt en momenten van ongeloof en hilariteit wisselen
elkaar in hoog tempo af.

Uitvoeringen

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 5 november (19.00 uur)
en zaterdag 6 en zondag 7 november (telkens om 15.00 uur) in
Dorpshuis de Poel in Rijkevoort. Wie wil mag “koninklijk’ verkleed
naar binnen. Kaarten à € 7,50 (incl. consumptie) zijn vanaf 16
oktober te koop via www.toverij.com of bij Spar Kuijpers in
Rijkevoort.

Corona-info

Het is mogelijk dat vóór de uitvoeringen een gezondheids-check
nodig is. Zorg dus voor een QR code (middels app of op papier).
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Recreantenvolleybalclub Rijkevoort (dames)

I.v.m. competitie vervalt de training van 6 oktober voor groep 2.
Diegene die geen competitie spelen kunnen aansluiten bij groep 1.
De trainingstijd is 19.15 - 20.30 uur.

NIEUWE LEDEN ZIJN WELKOM !
Ben je al langer op zoek naar sporten in een groep, dan is volleybal
misschien iets voor je.
Er zijn 2 groepen die spelen op woensdagavond in de
“Schutsboom”.
We spelen recreatief, maar het is ook mogelijk je aan te sluiten bij
een competitie team. Iedereen boven de 18 jaar is welkom.
De 1e maand speel je gratis mee, daarna kun je besluiten of
volleybal iets voor je is. Voor informatie bel of app met:
Anita Spierings tel. 372001 of 06-20610688
of Rieky v.d. Ven tel. 06-10728735

Voetbalvereniging

Uitslag jeugd 29-09-2021
Ysselsteyn JO13-2 ToxVIOS `38  JO13-2 0-6

Uitslagen 02-10-2021
Tox/VIOS `38  JO19-1 ST Maasduinen JO-19-1 2-3
Tox/VIOS `38  JO17-1 Siol JO17-1 1-6
VIOS `38/Tox JO15-2 De Zwaluw/H.Boys JO15-2 0-8
Tox/VIOS `38  JO13-2 Leunen JO13-3JM 14-2
Tox/ VIOS `38 JO11-1 SV Venray JO11-2 4-3 >
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Programma 05-10-2021 Aanvang/Aanwezig/Vertrek
ST VIOS `38/Toxandria  JO15-1 DSV JO15-2
Wedstrijd is in Beugen 18.45 uur 17.45 uur

Programma 09-10-2021
SV Oostrum JO19-1 ST Toxandria/VIOS `38  JO19-1
Sportpark De Spar 15.00 uur 14.00 uur
Vervoer Oostrum : R. Spierings, R, Klaassen, G. Willems
Achilles Reek JO17-1 ST Toxandria/VIOS `38  JO17-1
Sportpark Mgr. Suysstraat 14.30 uur 13.30 uur
Vervoer Reek:  R. Groenendaal.
SV Venray JO17-4 ST Toxandria/VIOS `38  JO17-2
Sportpark De Weeën 14.30 uur 13.30 uur
Vervoer Venray:  M. Boersma
Festilent MO17-01 ST Toxandria/VIOS `38  MO17-1

14.45 uur
HVCH JO15-01ST VIOS `38/Toxandria  JO15-1
Sportpark De Braaken 15.00 uur 14.00 uur
Vervoer Heesch: R. van den Heuvel, D. Spierings
EGS ’20 JO15-2JM ST VIOS `38/Toxandria  JO15-2
Wedstrijd is in Beugen 13.30 uur 12.30 uur
ZSV JO-132JM ST Toxandria/VIOS `38  JO13-2
Sportpark De Kranenmortel 11.45 uur 10.45 uur
Vervoer Deurne: G. Kuijpers, M. Kusters, S. Welten, N. de Groot
DSV  JO11-1 Toxandria/ VIOS `38 JO11-1
Sportpark De Laan 10.30 uur 09.30 uur
Vervoer Ledeacker: T. van Sambeek, F. Louwers, S. Curre
De Zwaluw JO10-1 Toxandria/VIOS `38 JO10-1JM
Sportpark Hogehoek 10.30uur 09.45uur
Vervoer Oeffelt: D. Nijssen, S. Jacobs
Siol JO9-2M Toxandria/VIOS `38 JO9-1JM
Sportpark De Groenendijkse-kampen 09.45uur 09.00uur
Vervoer Cuijk:K. Derks, T. van Sambeek, S. v.d. Pas >
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SV DWSH ’18 JO7-1M Toxandria/VIOS `38 JO7-2
Sportpark Het Domein, Oploo 09.30 uur 09.00 uur
Constantia JO7-2JM Toxandria/VIOS `38 JO7-2
Sportpark Het Domein, Oploo 09.50 uur
DSV JO7-2 Toxandria/VIOS `38 JO7-3 11.20 uur 10.45 uur
Sportpark De Laan, Ledeacker

Uitslagen senioren:
EWC’46 1 Toxandria 1 4-2
SV DWSH’18 4 Toxandria 3 0-3
Vitesse’08 5 Toxandria 4 2-3
HRC’27 2 Toxandria 5 1-4
Achates Ottersum vet. Toxandria vet. 1-1

Wederom verlies Toxandria
Onder moeilijke omstandigheden is Toxandria in Well tegen
EWC’46 tegen een 4-2 nederlaag opgelopen. Tot de 20e minuut
ging de strijd gelijk op en kreeg Toxandria enkele mogelijkheden op
resultaat. Toen hierna de regen met bakken uit de hemel kwam
sloeg de thuisploeg genadeloos toe en in een tijdsbestek van 12
minuten wisten de gastheren 4 keer toe te slaan en Toxandria voor
een onmogelijke opdracht zette. Vanaf de 34e minuut hield het op
met regen en kwam Toxandria weer wat beter in het spel maar
gescoord werd er niet meer zodat met men naar de thee ging met
een 4-0 ruststand. Na de rust een beter spelend Toxandria en ging
de strijd gelijk op met kansen aan beide zijde maar vooral Dirk
redde een paar keer voortreffelijk. In de 84e minuut deed
Toxandria iets terug door van kort bij na een scrimmage te scoren
via Patrick. Enkele minuten later kon het oranje legioen wederom
juichen toen Melvin het 2e doelpunt voor Toxandria scoorde.
Verder liet de thuisploeg het niet meer komen zodat de
oranjemannen met een 4-2 nederlaag huiswaarts keerde.
Volgende week heeft Toxandria de kans om de eerste punten te
halen als Milsbeek op bezoek komt. >
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Programma zaterdag 9 oktober:
17.00 uur Toxandria veteranen –DWSH’18 1 veteranen St. Hubert

Programma zondag 10 oktober:
14.30 uur Toxandria 1 - Milsbeek 1
09.30 uur Toxandria 3 – Hapse Boy’s 5
10.00 uur Toxandria 4 – Hapse Boy’s 6
13.00 uur Toxandria 5 – Vitesse’08 6

Programma feestweekend Toxandria 90 jaar:

Zaterdag 16 oktober:
 10.00 – 18.00 uur JO13 – JO19 naar Toverland met de Tou-

ringcar.
 19.30 – 00.00 uur Feestavond in de Poel voor alle seniorenle-

den, sponsors en vrijwilligers met aanhang.

Zondag 17 oktober:
 15.00 – 17.00 uur spellencircuit JO7 - JO11 op het hoofdveld van

Toxandria.
 14.00 - 20.00 uur feestmiddag in kantine Kampzicht voor alle leden

met aanhang.
o Op het programma:
o huldiging jubilarissen, bekendmaking Toxandriaan van het

jaar, de aanmoedigingsprijs,
o Uitreiking van de jubileum Kikkerleer.

Voor meer informatie zie www.toxandria.com.
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Kruiswoordpuzzel
1 2 3 4 5 6

7

8 9

10 11 12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25

26

27

Horizontaal: 3 vaatwerk met schenkpijp, 7 aangename geur, 8 terneergeslagen,
10 uitroep van vreugde, 13 Frans lidwoord, 14 deel van een schoorsteen, 17
binnenkort, 21 provinciaal college, 22 bek, 24 ongelovige, 26 sommige, 27
schittering
Verticaal: 1 Duits componist, 2 geliefde van Julia, 3 rookartikel, 4 land in Azië, 5
kilte, 6 plant, 9 aantal bij elkaar horende zaken, 11 muziekgezelschap, 12 steen
massa, 15 paardje, 16 reputatie, 17 gelijkmatig, 18 dansstijl, 19 er zit een bloem
in de afrastering (cryptisch), 20 opperwezen, 23 zeilterm, 25 begroeide vlakte

Vul hieronder de letters uit de puzzel in en je krijgt een woord.
17 21 19 13 4 22 26 2 17 6
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Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort

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

Veldweg 13, 5447 BH Rijkevoort, T 0485-372034, E info@schilderwillems.nl, I www.SchilderWillems.nl

GRATIS kleuradvies

Laat u verrassen en inspireren
op gebied van kleur door

onze kleurenadviseur. Geheel gratis
bij opdracht voor binnenschilder- en/of

behangwerk

Dr. Moonsweg 5
5437 BG  Beers

0485 – 745090

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

Ontwerp, advies &
technische
uitwerking
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Activiteiten

6 okt Kienen KBO.
8 okt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

10 okt Brunch vrijwilligers Dorpswijzer.
11 okt Inloopuurtje hulp bij tablet/telefoon KBO.
11 okt Repetitie Vur Sles.
14 okt Fietsen KBO.
12 okt Jaarvergadering CV de Bellebloazers.
16 okt en 17 okt.: Jubileumweekend 90 jaar Toxandria.
17 okt Zondagochtend tennis jeugd TeVeR.
20 okt Vrijwilligersdag KBO.
21 okt Lezing Mariaklooster Vrouw Actief.
22 okt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
25 okt Jaarvergadering Rieckevorts Heem.
29 okt Halloweentocht SJW.
31 okt Zondagochtend tennis jeugd TeVeR.

1 nov Repetitie Vur Sles.
1 nov Inloop-avond voor leden Rieckevorts Heem.
3 nov Kienen KBO.
4 nov Herhalingscursus A.E.D.
5 nov Uitvoering ToVeRij.
6 nov Inzameling klein oud ijzer.
6 nov Uitvoering ToVeRij.
7 nov Uitvoering ToVeRij.
8 nov Repetitie Vur Sles.
9 nov Herhalingscursus A.E.D.

11 nov Wandelen KBO.
12 nov Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
13 nov Openingsfeest jubileum 44 jaar CV de Bellebloazers.
21 nov Brunch alleenstaanden KBO.
22 nov Repetitie Vur Sles.
25 nov Tussen Kunst en Kitsch Vrouw Actief.
28 nov Zondagochtend tennis jeugd TeVeR.
18 dec Kwaakparty CV de Bellebloazers.

1 dec Kienen KBO.
3 dec Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
6 dec Repetitie Vur Sles. >
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9 dec Wandelen KBO.
11 dec Pubquiz Toxandria.
12 dec Zondagochtend tennis jeugd TeVeR.
14 dec Kerstviering KBO.
15 dec Kerstviering Vrouw Actief.
17 dec Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
20 dec Kerstviering Vur Sles.

2022
14 jan Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
22 jan Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers.
28 jan Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
29 jan Pronkzitting CV de Bellebloazers.
30 jan Middag-pronkzitting CV de Bellebloazers.

1 febr Jaarvergadering Vrouw Actief.
5 febr Jeugdpronkzitting CV de Bellebloazers.
5 febr Pronkzitting CV de Bellebloazers.

11 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
11 febr t/m 13 febr. Jubileumweekend CV de Bellebloazers.
25 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
26 febr Kindermiddag CV de Bellebloazers.
26 febr Carnavalszaterdag bij Groentjes.
27 febr Optocht en carnavalsbal.
28 febr Krasse knarrenbal.

1 mrt Carnavalsdinsdag, afscheid prinsenparen.
9 mrt Rondleiding crematorium Zevenhutten Vrouw Actief.

11 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
25 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

8 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
19 april en 20 april: Brood bakken  Vrouw Actief.
22 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
17 mei Wandeling graanvelden Oploo  Vrouw Actief.
20 mei t/m 22 mei: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.
10 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
22 juni Dag-fietstocht Vrouw Actief.
24 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
15 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
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Op deze plaats

kan uw advertentie
staan!

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