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Kopij inleveren VOOR
maandagavond 18.00 uur bij:
Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13,
tel. 371752,
e-mail: dorpswijzer2018@gmail.com

Vrijwillige bijdrage “Dorpswijzer”:
€  10,- per jaar per gezin
€    5,- per jaar voor 65+

Rabobankrek: NL32RABO0107114445

Belangrijke telefoonnummers:
Bij overlijden of bedienen: 06 23887860
Parochie Maria Moeder v.d. Kerk    471246
E-mail: secretariaat@ mmvdk.nl
Beheerder begraafplaats:
Martien v.d. Weem 372065
Gemeente Land van Cuijk                     854000
Website: www.landvancuijk.nl
E-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl

Huisartsenpraktijk Rijkevoort
Apotheek St.Anthonis
Centrale Huisartsenpost
Welzijn Ouderen Boxmeer
Fysiochallenge
Diëtiste   Dianne Rijkevoort
Maasziekenhuis
Algemeen alarmnummer
Centraal politienummer

381800
383374
024-3523579
792020
769059
0485-213899
845000
112
0900 88 44

Bezoektijden Maasziekenhuis:
Verpleegafdelingen open bezoektijden
tussen 15.00 en 19.30 uur
(max. 2 personen)
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
Wandelen
Als de weersomstandigheden het toelaten gaat het wandelen op
donderdag 9 maart gewoon door.
Het vertrek is om half twee op het plein.

Datum Koken en eten
In onze nieuwsbrief van maart staat een onjuiste datum vermeld voor
Samen koken en eten. Zoals gewoonlijk is dit op de laatste donderdag
van de maand, deze keer dus op donderdag 30 maart.

Dagreis 2023
Tijdens de jaarvergadering van afgelopen week hebben we het
programma van de dagreis gepresenteerd. Ook dit jaar bezoeken we
weer een musical, Het was Zondag in het Zuiden, en tevens het
museum Terug in de Tijd. Er bleek veel animo voor dit uitstapje te
zijn. Deze reis is nu geboekt voor woensdag 16 augustus. Meer
nieuws hierover volgt in de nieuwsbrief van april.

KBO Algemene Ledenvergadering
Veel jubilarissen en bestuursveranderingen
Afgelopen donderdag hield de KBO een geslaagde algemene
ledenvergadering. De Molenzaal van De Poel was, met 75 leden, goed
bezet. Naast de gewoonlijke agendapunten was er deze keer extra
aandacht voor een bestuurswijziging en een aantal jubilarissen. Ook
was er de presentatie van de ‘verzelfstandiging’ van de KBO-soos.
Bij de bestuursverkiezing waren Ans Cuppen, Jan Verkuijlen en Frans
Rongen aftredend en herkiesbaar. Zij werden alle drie bij acclamatie
herkozen. Dorie Gerrits was ook aftredend en niet herkiesbaar. Dorie
heeft maar liefst 14 jaar haar niet geringe kwaliteiten ten dienste van
de KBO gesteld. Zij deed dit altijd op een rustige, gedegen en vooral
sociale manier. Als dank voor haar inzet kreeg Dorie door Noud van
Vught, bestuurslid KBO-Brabant en voorzitter kring Land van Cuijk, de
zilveren KBO-speld opgespeld. Als opvolger van Dorie werd Arie >
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Wijnen in het bestuur gekozen. Naast de bestuurlijk kwaliteiten van
Arie is het ook belangrijk dat met deze benoeming de verjonging van
onze KBO extra gestalte krijgt. Een erg positieve ontwikkeling.
Hierna was er de huldiging van 7 jubilarissen, allen 25 jaar lid van
KBO-Rijkevoort. De oorkonde en de bloemen waren voor: Wil Arts,
Anny Benneheij, Nelly van Duren, Annie Nelissen, Mien en Toon
Vissers en Ben de Haas.
Sinds begin dit jaar is de KBO-soos door het sluiten van een
overeenkomst met Dorpshuis De Poel grotendeels ‘verzelfstandigd’.
Hierdoor heeft de KBO de beschikking over een mooie eigen ruimte
waardoor de vele activiteiten nog beter tot hun recht komen.
Na de pauze werd er door Noud van Vught een uitgebreide en
duidelijke uitleg gegeven over de organisatie en het belang van KBO-
Brabant, de KBO kring LvC en van Welzijn Ouderen Boxmeer.
Erg interessant en nuttig.

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

Nieuwe voorraad Gradoenbier uit de streek:
Hoppekamp (IPA), Apotheker (Scottish Ale),
Heggeleier (Blond), Gouden Hiep (Tripel),
Predikant (Abdij) en Klaproos (Red Ale).

Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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LITURGISCHE PLANNING
Zaterdag 11 maart:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Hermans
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans
19.00 uur, Kerk Westerbeek,

pastoor Hermans + kapelaan Van der Vinne

Zondag 12 maart: 3e zondag in de Veertigdagentijd
09.00 uur, Kerk Oploo, kapelaan Van der Vinne
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Hermans
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, pastoor Hermans
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, kapelaan Van der Vinne

Garage Hendriks te Rijkevoort is een universeel
autobedrijf waar u terecht kunt voor compleet
onderhoud en apk aan uw personenauto of
bedrijfswagen
Tevens doen wij in aan- en verkoop van
nieuwe en gebruikte auto’s.

Wij zijn op zoek naar een:

Receptionist (fulltime) m/v

Voor inlichtingen kunt u terecht bij John Hendriks, tel. 0485-371744
Bij interesse graag uw CV mailen naar john@garagehendriks.nl

De belangrijkste taken
zijn:
 Beheer telefoon en balie
 Orderverwerking
 Facturering

Functie-eisen:
 Zelfstandig en secuur

kunnen werken
 Algemene

computerkennis

Wat bieden wij:
 Een professioneel erkend

bedrijf met veel
diversiteit

 Veelzijdige functie
 Mogelijkheid tot volgen

trainingen

www.garagehendrik
s.nl

Garage Hendriks Rijkevoort bv Veldweg 21 5447 BH Rijkevoort
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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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BUURTVERENIGING ‘T KORENVELD

Kienen

Op zaterdag 18 maart gaan we kienen met de buurt!
Vanaf 19.00 u is iedereen welkom bij de Poel (salamander) en om
19.30 u gaan we starten met de kien avond.

De kosten voor één kienkaart zijn 5 euro en koffie + thee is gratis.
Er zijn mooie prijzen te winnen dus zorg dat je erbij bent.

Opgeven kan bij Bianca vóór 16 maart (Hoogveld 1).

Tot dan!

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

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

Aantal personen kienen: …………….

Bij vragen kunt u mailen naar: bvkorenveld@gmail.com

DORPSRAAD RIJKEVOORT BEDANKT VOOR HET
LEEFBAARHEIDSBUDGET!

NAMENS BUURTVERENIGING ‘T KORENVELD
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SAMEN WERKEN AAN WATER

Beste kiezers,
Op 15 maart zijn er weer de verkiezingen voor het waterschap en worden
de leden van het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas gekozen.
Ook deze keer stel ik me,  Peter Brouwers uit het Laageindsbroek, herkies-
baar. Ik ben weer kandidaat op plek 4  namens het CDA.
Deze verkiezingen gaan wel ergens over.
We moeten inspelen op klimaatverandering.
De hoosbuien (2016)  maar ook de droogte van de afgelopen jaren vragen
om aanpassingen van ons watersysteem. Op de waterzuivering in Haps
moeten grote investeringen gedaan worden om medicijnresten maar ook
drugsafval te verwijderen zodat het gezuiverde water weer op onze beken
gezet kan worden. In tijden van langdurige droogte voorkomt dat ook  het
droogvallen van deze beken.
Mijn  speerpunten zijn helder :

 Nu investeren om de gevolgen van klimaatverandering op te van-
gen.

 Waterveiligheid staat voorop : 110 km primaire dijken moeten op
termijn voldoen aan de normen

 De waterschapslasten moeten wel betaalbaar blijven
 Het watersysteem  inrichten op het vasthouden van water (water-

berging)
 Gezuiverd water uit de RWZI in Haps terug in systeem plaatsen
 Overstromingsrisico verzekerbaar maken
 Geen vergunning om je tuin te besproeien
 Regenwater van je woning met subsidie afkoppelen

Enkele speerpunten wil ik graag toelichten.

Door de klimaatverandering komen er steeds vaker hoosbuien en droge
perioden voor.We hebben de afgelopen zomers ervaren wat het betekent
als beken droog vallen. Er trad vissterfte op , de beplanting ging dood en de
land– en tuinbouw moest te vaak beregenen tegen hoge kosten.Ons
watersysteem moet veel >
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flexibeler ingericht worden door automatische stuwen en pompen om in
tijden van  droogte meer water aan te voeren via de Sambeekse Uitwatering
en uit de RWZI in Haps . Maar bij extreme buien moet het water ook snel
afgevoerd kunnen worden . We moeten nu  die investeringen  doen om de
gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en niet de rekening
neerleggen bij onze kinderen en kleinkinderen.

Tegelijkertijd hebben we als hard uitgangspunt dat de lasten voor u als
inwoners en ondernemers niet meer stijgen dan nodig. Onze kerntaken zijn
droge voeten, voldoende water en schoon water.

Ook zijn we tegen het invoeren van een vergunningenstelsel voor kleine
onttrekkingen om je tuin te besproeien.

Tegelijkertijd willen we stimuleren
dat u het regenwater afkoppelt en
het water opvangt in bijvoorbeeld
een regenton om te gebruiken  in de
tuin  Hiervoor moet er een
toereikende subsidieregeling blijven.

Met mijn ervaring van de afgelopen
8 jaar in het waterschap kunnen we
samen werken aan water.

U kunt altijd contact opnemen met
mij  via onze site :

cda@cdaaaenmaas.comen peter.brouwers55@gmail.com

Laat uw stem op 15 maart niet verloren gaan. Het bestuur van Waterschap
Aa en Maas maakt keuzes die invloed hebben op uw woon-en
leefomgeving.
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Officiële opening
Zaterdag 18 maart a.s.

Programma:
13:00 uur   Aziatische lunch voor de senioren

van Rijkevoort (bijdrage € 10,- p.p.)
Gelieve vooraf aan te melden:
0485 371201

15:00 uur    Goochelaar voor de jongste jeugd
met gratis frietje en limonade

20:30 uur Feestavond voor alle inwoners
met hapjes en sushi
(eerste consumptie is gratis)

Wij kijken ernaar uit om jullie
allemaal te ontmoeten!

Elina en Sem
Café-zaal Groentjes
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HALLO RIJKEVOORT,

even een tip voor degene die zich nú snel via een smartphone voor
de garagesale wil aanmelden: ga naar www.garagesale-
rijkevoort.nl.
Tik op het startscherm rechts bovenaan op het gekleurde vlak
(naast de tekst) en maak je keuze uit de verschillende opties.
Simpel.
Een Garagesale: Het leukste dagje uit, gewoon thuis.

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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Wij printen uw mooiste foto op vrijwel elk materiaal!
Van naadloos fotobehang tot comfortabel sierkussen.
En van geluiddempende wanddecoratie tot klein naambordje.

Voor persoonlijk advies en 100% begeleiding kunt u zich
vrijblijvend laten informeren in onze ruime showroom!
‘En voor Riekevort maken we altijd een mooi prijsje!’

DUURZAAM IN
BODEMOPLOSSINGEN

Nieuwbouw
Renovatie
Vervanging

Tel: (0485) 371964 | RIJKEVOORT



13 Dorpswijzer 10 > 8 maart 2023

DANK JE WEL!

Een groot dank je wel aan iedereen die
op welke manier dan ook een
bijdragen heeft geleverd aan een
onvergetelijk mooi en speciaal jubileum
carnavalsseizoen.
Ongeveer 1 jaar geleden kwamen we
vanuit een kartonnen doos uit op het
podium in ons dorpshuis. Hiermee
hebben we veel mensen weten te
verrassen en hebben we veel leuke
reacties mogen ontvangen op ons
uitkomen. Een echt carnavalsjaar werd
het voor ons dat jaar niet. Vakantie en werk was al gepland,dus in
overleg met het bestuur van de carnavalsvereniging hebben we
besloten om dat seizoen de jeugd de sleutel te geven en wat een
succes was dat.
Ook de introductie van de hulp Prinsen en Prinsessen heeft
bijgedragen aan een nieuw succes, hiermee is de oprichting van de
AHPK (Auw Hulp Prinsen Klub) tot stand gekomen.
Dan gaat er een jaar voorbij en gaan we richting 05-11-2023. Het
jubileum jaar kan dan echt beginnen, en wel met het
jeugdprinsenbal. En wat zijn we trots op ons jeugdprinsenpaar, onze
narren, de jeugdraad en de Little blu’s. Ze waren allemaal fantastisch
en we hebben intens van jullie genoten. Dan op naar een knallend
jubileum weekend waar we velen van jullie hebben mogen
begroeten. Verwend met mooie, leuke, lekkere en ontroerende
cadeautjes hebben we ontzettend genoten van dit jubileumweekend.
Vrienden, familie, verenigingen, de buurt,  dorpsgenoten en zuster
carnavalsverenigingen hebben de moeite genomen om ons te komen
feliciteren met onze uitverkiezing en dat hebben we enorm
gewaardeerd. Dank je wel.
De feestavond met artiest: “GULLIE” was een enorm succes. >

Dorpswijzer 10 > 8 maart 2023 14

Ook voor de jeugd was er dat weekend het nodige georganiseerd.
Een clown voor de kleinste en een silend disco voor groep 5 t/m 8,
een carnavals bingo en als klap op de vuurpijl een geweldige glow in
thedark disco. Vanaf het jubileum weekend zijn we in een sneltrein
gestapt en zijn samen met onze Adjudant Gunter, de
carnavalsvereniging de Belleblues, joekskapel “De Bellebloazers”, de
hofdames, het jeugdprinsenpaar, de narren, de jeugdraad en de Little
Blu’sdiverse keren op pad geweest.
Teveel om allemaal op te noemen maar elke activiteit was op zijn of
haar manier mooi en uniek en daar hebben we enorm van genoten.
Moed beleid en trouw: “ReneAben”, en Blubberdamse: “Patricia
Jacobs” zijn mooie momenten om dorpsgenoten op een speciale
manier te bedanken voor hun inzet voor en achter de schermen in
welke vorm dan ook. Enorm belangrijk voor de leefbaarheid van ons
mooie dorp en voor het verenigingsleven waar we allemaal heel trots
op mogen zijn. Nogmaals een groot dank je wel voor het afgelopen
carnavalsseizoen en een laatste

ALAAF!
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GEEN HAAGS VERHAAL,
KIES LOKAAL OP 15 MAART
Ben jij ook klaar met de verhalen van de landelijke partijen in Den
Haag? Kies dan op 15 maart bij de Provinciale Staten verkiezingen
voor één van de ruim 70 kandidaten van Lokaal Brabant (lijst 11).

Lokaal Brabant wordt gesteund door een groot aantal gemeentelijke
politieke partijen uit heel Brabant. Veel kandidaten op de kieslijst van
Lokaal Brabant zijn ook al actief in de gemeentepolitiek. Samen
stropen zij hun mouwen op voor Brabant.

Menselijke maat
Lijsttrekker is Marc Oudenhoven uit Vierlingsbeek, tevens raadslid
van de nieuwe gemeente Land van Cuijkvoor Liberaal LVC. ‘Lokaal
Brabant wil zich inzetten voor een mooier, duurzamer en leefbaar
Brabant’, vertelt Marc. ‘Belangrijke punten voor ons zijn passende
huisvesting voor iedere Brabander en heel Brabant bereikbaar
houden met openbaar vervoer. Maar ook een veilige Brabantse
samenleving. De menselijke maat staat daarbij altijd voorop voor
Lokaal Brabant.’

Politiek van onderop
Wethouder van de gemeente Land van Cuijk, Maarten Jilisen, steunt
ook Lokaal Brabant. Hij benadrukt dat een sterke lokale partij in
Provinciale Staten belangrijk is.‘Lokaal Brabant wil samen met de
inwoners bouwen aan Brabant. Daarbij zetten wij in op politiek van
onderop. De provincie is er voor de Brabanders. Dus geen opgelegde
dictaten vanuit Den Haag, maar besluiten op basis van onafhankelijke
informatie vanuit de Brabantse gemeenten. Dat is waar Lokaal
Brabant voor staat en waar ik mij samen met de andere kandidaten
van Lokaal Brabant graag voor wil inzetten. Dus op 15 maart: Geen
Haags verhaal, kies Lokaal!’

Kijk voor meer informatie op www.lokaal-brabant.nl
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VOLLEYBALVERENIGING VOCALA
Uitslagen zaterdag 4 maart:
Vamos MC1 Vocala MC1 4-0
Vocala MC2 Trivia MC1 4-0
Havoc DS 5 Vocala DS 5 4-0

Programma zaterdag 11 maart:
Flamingo’s 56 MC1 Vocala MC1 17.00 Gennep
Vocala MC2 MVC’64 MC1 14.00 Oeffelt
Vocala DS 5 Somas Activia DS 7 15.00 Beugen

VOETBALVERENIGING
Uitslagen  jeugd:
VIOS `38/ToxJO19-1 SEVB/Sporting S.T. JO19-1 2-4
Vianen V./ HBV JO17-1 Tox/VIOS `38 JO17-2 2-0
Vianen V./ HBV MO17-1 Tox/VIOS`38 MO17-1 1-3
Gemert JO15-3 VIOS `38/Tox JO15-1 0-3
VIOS `38/Tox JO15-2 EGS `20 JO15-4JM 0-10
GFC `33/SV Lottum JO13-1 VIOS `38/Tox JO13-1 7-1
Tox/VIOS `38 JO12-1GJM SV Someren JO12-1 3-3

Programma 11-03-2023 Aanvang
Ysselsteyn JO19-1 VIOS `38/ToxJO19-1 14.30 uur
Vervoer Ysselsteyn ( LB ) :  S. Litjens, N. v.d. Oever, J. Aarsen
Tox/VIOS `38 JO17-1 UDI `19/CSU JO17-2 13.00 uur
Tox/VIOS `38 JO17-2 Constantia/Menos JO17-2 15.00 uur
Vlaggen : M. Claassen
Tox/VIOS`38 MO17-1 Volharding/Sambeek MO17-1 13.00 uur
VIOS `38/Tox  JO15-1 SES JO15-1 13.00 uur >
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BlauwGeel `38/Jumbo JO15-9 VIOS `38/Tox JO15-2 14.30 uur
VervoerVeghel : J. Nabuurs + V
VIOS `38/Tox  JO13-1 Sparta `18 JO13-1JM 11.30 uur
Vlaggen : G. Kuijpers
Tox/VIOS `38 JO12-1GJM Deurne JO12-1 11.30 uur
Tox/VIOS `38 JO11-2JM Siol JO11-2JM 11.30 uur
Tox/VIOS `38 JO9-1JM Vrij
Tox/VIOS `38 JO9-2 Gemert JO9-6 10.45 uur
SSS`18/Holthees-Smakt JO8-1JM Tox/VIOS`38 JO8-2JM10.00 uur
Vervoer Overloon : F. Jans, N. Fonken, L. Vloet
SV Milsbeek JO7-1 Tox/VIOS `38 JO7-2 11.00 uur
Tox/VIOS `38 JO7-2 Hapse Boys/De Zwaluw JO7-3 11.20 uur
VCA JO7-1 Tox/VIOS `38 JO7-2 11.40 uur
Wedstrijden JO7-2 worden gespeeld in : Haps

Schema Vervoer + Kantinedienst voor komende periode staan op
onze site : www.toxandria.com

Uitslagen senioren:
Toxandria 1 Astrantia 1 1-1
Toxandria 2 Menos 1 afgelast
Toxandria 3 EGS’20 7 1-5
Toxandria VR18+1 Odiliapeel VR18+1 5-1
Toxandria veteranen Constantia veteranen 2-2

OPNIEUW REMISE TOXANDRIA
Toxandria 1 heeft tegen nummer 2 van de ranglijst Astrantia een
zwaarbevochten remise behaald: 1-1. Daarmee mocht de thuisclub
uiteindelijk het meest tevreden zijn. Het eerste kwartier en het
overgrote deel van de tweede helft waren de gasten de
bovenliggende partij. Door dit resultaat is de achterstand van de
oranjemannen op koploper Sporting inmiddels opgelopen naar 9 >
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punten en wordt de derde plaats nu gedeeld met RESIA en De
Zwaluw, met SVOC en Holthees op 1 punt daarachter.
Astrantia schoot uit de startblokken en Toxandria moest alle zeilen
bijzetten om niet meteen tegen een vroege achterstand aan te lopen.
Na een kwartier spelen was de eerste storm geluwd en kwamen de
gastheren beter in hun spel. Het was Rob die in de 19e minuut de
openingstreffer liet aantekenen, toen hij ongehinderd uit een corner
mocht binnenkoppen. De Toxandria-verdediging  hield daarna vrij
gemakkelijk stand maar moest bedacht zijn op de snelle tegenstoten
van Astrantia. Nadat Twan een goede mogelijkheid op de 2-0 had
laten liggen, slaagden de Noord-Limburgers er vlak voor rust in om
eenvoudig de gelijkmaker binnen te werken.
Na rust waren de geel-zwarten de bovenliggende partij en Toxandria
moest alle zeilen bijzetten om een achterstand te voorkomen.  Voorin
lukte het de oranjehemden niet om de verdediging van Astrantia in
verlegenheid te brengen. Achterin had Toxandria de handen vol aan
de snelle spitsen van Astrantia, met 4 gele kaarten als gevolg. In de
stand kwam geen wijziging meer, hoewel de thuisclub in blessuretijd
de winst alsnog voor het inkoppen had. Het zou aan de verhoudingen
geen recht hebben gedaan, dus werd afgefloten met een 1-1
gelijkspel.
Volgende week wacht de verste uitwedstrijd van dit seizoen in Lomm
tegen de nummer laatst RKDSO.

Programmazaterdag 11 maart:
17.00 uur Heijen veteranen - Toxandria veteranen

Programma zondag 12 maart:
14.30 uur RKDSO 1 – Toxandria 1
11.00 uur Excellent 2 – Toxandria 2
10.00 uur Gassel 2 – Toxandria 3
10.30 uur Herpinia VR18+1 – Toxandria VR18+1 >
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Medewerkersfeestavond Toxandria 2023:
De medewerkersfeestavond Toxandria is weer gepland. Deze wordt
gehouden op zaterdag 18 maart om 20.00 uur in de kantine van
Toxandria.
Opgeven voor 12 maart via info@toxandria.com (graag aangeven met
partner als je met z'n tweeën komt).

Vrijwilligers ontvangen geen persoonlijke uitnodiging!

Het bestuur

SUDOKU

3 6 1 2
1 3

8 7
9 8 4 3 5

9
7 6 4

3 9
9 8 4 2 1

5 7

Oplossing woordzoeker vorige week: je oren niet geloven

Na loting is de winnaar: Loeke Philipse
Zij mag contact opnemen met: info@emielias-tupperware.nl
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GEMEENTENIEUWS

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
woonhuis Koningsspil ongenummerd, Rijkevoort

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

ACTIVITEITEN
9 mrt Wandelen KBO.

11 mrt Nldoet KBO.
16 mrt Bloemschikken Vrouw Actief Rijkevoort.
17 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes. >

06-23641512
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18 mrt Kienen Buurt ‘t Korenveld.
18 mrt Openingsfeest café-zaal Groentjes.
18 mrt Medewerkersfeestavond Toxandria.
19 mrt Brunch alleenstaanden KBO.
27 mrt Inzameling klein oud ijzer.
30 mrt Koken en eten KBO.
31 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

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

3 mei Kienen KBO.
5 mei t/m 7 mei Meadow.

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

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

10 juni Uitstapje A.P.K.
16 juni Zwemmen Buurt ‘t Korenveld.
22 juni Avondfietstocht Vrouw Actief Rijkevoort.
23 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
23 juni t/m 25 juni: Jeugdkamp Toxandria.
29 juni Koken en eten KBO.
30 juni /1 juli: Jeugdkamp TeVeR.

5 juli Kienen KBO.
7 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
7 juli Feestavond buurt ‘t Laageind.

13 juli Fietstocht met picknick KBO.
27 juli Koken en eten KBO. >
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2 aug Kienen KBO.
10 aug Fietsen KBO.
31 aug Koken en eten KBO.

3 sept Brunch Buurt ‘t Korenveld.
6 sept Kienen KBO.
8 sept t/m 10 sept. Pleinfeesten.

14 sept Fietsen KBO.
18 sept t/m 23 sept: Biljarttoernooi KBO.
23 sept Buurtfeest buurt ‘t Hoogeind.
24 sept Buurtbrunch buurt ‘t Laageind.
25 sept Inzameling klein oud ijzer.
29 sept Koken en eten KBO.

4 okt Kienen KBO.
8 okt Brunch vrijwilligers Dorpswijzer.

12 okt Fietsen KBO.
13 okt Jeu de boules Buurt ‘t Korenveld.
17 okt Cursus/herhaling AED.
21 okt Middagvoorstelling Toverij.
22 okt Avondvoorstelling Toverij.
27 okt Halloweentoernooi jeugd TeVeR.
28 okt Avondvoorstelling Toverij.
29 okt Avondvoorstelling Toverij.

1 nov Kienen KBO.
2 nov Cursus/herhaling AED.
9 nov Wandelen KBO.

16 nov Themamiddag KBO.
17 nov Bowlen buurt ‘t Laageind.
30 nov Koken en eten KBO.

6 dec Kienen KBO.
10 dec Kersttoernooi ouder/kind TeVeR.
13 dec Kerstviering KBO.
14 dec Wandelen KBO.
15 dec Kerstactiviteit Buurt ‘t Korenveld.
23 dec Pepe’s Pub quiz  Toxandria.
28 dec Koken en eten KBO.
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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


