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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
met viering (65) 66 jaar KBO-Rijkevoort

De Dag van de Ouderen en de uitgestelde viering van ons jubileum
nadert al snel. Op zaterdag 2 oktober is het zover.
Het programma staat uitgebreid beschreven in onze nieuwsbrief van
september met als hoogtepunt de muzikale levensloop van onze
jubilerende afdeling, gepresenteerd door de ‘Flodderbonne’, alom
bekend door de geweldige optredens tijdens de zittingsavonden van
cv De Bellebloazers.
Het is nog even afwachten of de coronaregels versoepeld worden,
maar volgens de huidige coronaregels is het wel noodzakelijk dat de
gasten bij binnenkomst van De Poel een corona vaccinatiebewijs of
de QR-code op hun mobiele telefoon tonen. Ook een kopie van een
negatieve coronatest is voldoende. Als we op deze manier werken
zijn er, als we eenmaal binnen zijn, geen beperkingen van kracht. Dus
we kunnen lekker met elkaar buurten en er kan zelfs weer gedanst
worden.
Voor een goede organisatie is het nodig dat we vooraf weten hoeveel
gasten er aanwezig zijn. Daarom vragen wij leden die naar de Dag van
de Ouderen en de viering van ons 66-jarig bestaan komen zich aan te
melden bij secretaris Piet Grutters. Dit kan via een mailtje naar
kbo.rijkevoort@gmail.com of telefonisch naar 0485-371752. Je kunt
ook het strookje (pag. 2) invullen en in de KBO-bus bij De Poel doen.

De Dag van de Ouderen/65 jarig jubileum is op zaterdag 2 oktober,
aanvang 14.00 uur

Aanmelden kan tot 15 september!!! >
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Invulstrookje dag van de Ouderen, inleveren voor 15 september

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

komt/komen naar de Dag van de Ouderen op 2 oktober
met ……. persoon/personen

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

Vanaf nu bij ons verkrijgbaar: 4 bieren uit de
streek: Gouden Hiep Tripel, Heggenleier
Donkerblond, De Apotheker Scottish Ale en
Hoppekamp Special IPA. Allemaal proeven?
Ze zitten al in een leuk geschenkpakket!!
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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Collecte Samen Sterk

Ondanks alle corona perikelen willen we dit
jaar toch een collecte houden om alle goede
doelen ook in deze tijd te ondersteunen. De
data die we hiervoor gekozen hebben zijn

maandag 20 en dinsdag 21 september. De collectanten komen de
enveloppen tussen 18:00 en 20:00 uur ophalen.

Maandag 13 en dinsdag 14 september worden de enveloppen met
invulformulieren bij u bezorgd. Om de kosten laag te houden
gebruiken we hiervoor de invulformulieren en enveloppen met
daarop de data van 2020.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Een paar uurtjes samen
enveloppen ophalen, gezellig! Laat je ons weten als je kunt helpen via
onderstaand emailadres?

Natasja Hegeman, Truus van Vught, Ans Cuppen, Femke van der Ven
en Stein Coenen
E-mail: samensterkrijkevoort@gmail.com

Halloweentocht SJW

Op vrijdagavond 29 oktober organiseert SJW
een griezelig gezellige Halloween-tocht! Deze tocht
vol spannende spoken, gekke geluiden, harige

heksen, zeverende zombies en ander ongewenst oponthoud is voor
kinderen van groep 3 t/m 8. Meer informatie volgt!
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Vrouw Actief Rijkevoort

Beste leden,

Nu de coronamaatregelen het toelaten willen we dit seizoen
aftrappen met een sportieve activiteit. Voor woensdag 15 september
2021 hebben we een mooie fietsroute uitgezet.
We vertrekken om 18.30 uur bij Dorpshuis “De Poel” voor een tocht
van maximaal 30 kilometer. Onderweg maken we een korte stop
voor een kop koffie met wat lekkers en uiteraard fietsen we in een
rustig tempo. Neem een flesje water mee voor als het warm weer is.
Uiteraard neem je de 1,5 meter regel in acht en blijf je thuis als je
corona gerelateerde verschijnselen hebt.

Opgave uiterlijk vrijdag 10 september 2021 door middel van
onderstaand strookje, in de bus bij Karin van den Heuvel, Kampweg
2a, of via e-mail: Vrouw-actief-rijkevoort@live.nl

Het bestuur

P.S. De datum van de Kerstviering is gewijzigd! Dit is 15 december
2021 geworden.

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

Ik doe mee aan de fietstocht op woensdag 15 september 2021:

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

Dieetwensen………………………………………………………………………………………
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Het Gemengd Koor Cantamus gaat weer zingen
Door het coronavirus heeft het gemengd koor 1,5 jaar niet meer
gezongen. Wel heeft het koor tussentijds enkele bijeenkomsten
gehad om elkaar toch te ontmoeten en elke keer prikten we een
datum op de agenda om weer te gaan zingen. Helaas, ook elke keer
weer moeten annuleren.

De nu gekozen datum voor de 1e repetitie staat op donderdag 9
september om 19.30 uur. Gezien de laatste ontwikkelingen rondom
het coronavirus en de besluiten van de overheid zijn we nu hoopvol
gestemd en zien uit naar de 1e repetitie. Want we willen graag weer
gaan zingen.

Maar welke leden sluiten aan?
In 1,5 jaar is er veel gebeurd. Gezondheid van leden en hun
familieleden, het nog laat op straat komen na een repetitie, thuiszorg
en natuurlijk de stem zijn allemaal elementen die meewegen of
aansluiten wel of niet mogelijk is. In de laatste bijeenkomst hebben
we afgesproken dat we 9 september onze 1e repetitie hebben en dan
kijken we wie nog kan aansluiten. Natuurlijk hebben we alle leden
gepolst maar we zien de aanwezigheid op de 1e repetitie als
maatstaf.
Toch zijn we hoopvol gestemd. We willen zelf mensen oproepen om
ons te vergezellen. Samen zingen, samen ontmoeten, wat wil je nog
meer. Of we ook weer de kerkdiensten in Beugen en Oploo kunnen
oppakken, is wel een wens van de meeste koorleden. Maar hierover
kan ik nu geen antwoord geven.
Als voorzitter van het Gemengd Koor Cantamus
nodig ik iedereen uit
vrijblijvend enkele repetities te
komen meezingen om te
ervaren of het bij je past.

Martien van de Weem, voorzitter
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Liturgische planning

Zaterdag 11 september:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, kerk Beugen, pastor Tullemans
19.00 uur, Kerk Westerbeek, pastoor Van der Sluis

Zondag 12 september:
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

Na 7 jaar met veel plezier te hebben gewerkt in mijn praktijk, is het
nu tijd om onze droom na te gaan jagen.
We hebben ons huis verkocht en gaan per 1 november naar
Noorwegen emigreren.
Ik wil iedereen bedanken die ooit eens mijn praktijk bezocht heeft.
Bedankt voor het vertrouwen in mij en in mijn praktijk.
TusenTakkfortilliten.

Thea Megens

Kapelstraat 37A www.pedilux.nu
5447 AA  Rijkevoort info@pedilux.nu
06 – 20 66 52 21 / 0485 – 32 56 44
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De Bellebloazers 4 x11
In 2022 vieren we het vierde jubileum van de
carnavalsvereniging.
Op zaterdag 13 november trappen we het
jubileumjaar af met een groot feest voor heel
Rijkevoort, hopelijk zonder beperkende

maatregelen. In aanloop  daar naar toe worden al allerlei
activiteitengeorganiseerd.

Tentoonstelling
Tijdens het jubileumjaar willen we aandacht besteden aan de
geschiedenis van het carnaval en de carnavalsvereniging in
Blubberdam. Daarom vragen we iedereen die nog bijzondere foto’s,
anekdotes of attributen heeft die we voor de tentoonstelling mogen
lenen, contact met ons op te nemen.
Stuur een berichtje naar info@debellebloazers.nl

Oud-prinsen
Op zondag 3 oktober vanaf 16.00 uur willen we in het dorp een foto
maken van alle oud-prinsen en prinsessen. Het verzoek aan alle oud-
prinsen en prinsessen is om maximaal 5 foto’s mee te nemen of op te
sturen, die voor jullie het eigen carnavalsjaar karakteriseren. Ben je
aanwezig en heb je dat nog niet opgegeven, of wil je foto’s
doorsturen, stuur dan een bericht naar hein@debellebloazers.nl of
app naar 06-22397933.

Prinsenstickers sparen
Vanwege het 44-jarig jubileum kun je vanaf donderdag 9 september
bij Spar Kuijpers stickers van de oud-prinsen sparen. Vraag bij Max
het postervel en spaar een sticker bij elke € 10. Op de achterzijde van
de poster staan enkele van de jubileumfestiviteiten. Tijdens de
Riekevortsedag op zondag 12 september kun je bij de activiteit van
de carnavalsvereniging (Papenvoortsedijk 6B) al een sticker >
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verdienen.
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.

Van de Dorpsraad…

Fietspool gemeente Boxmeer van start

Sinds dinsdag 22 juni kunnen inwoners van de gemeente Boxmeer
gebruikmaken van een fietspool. Hiermee kunnen zij gratis een
aangepaste fiets lenen, waaronder een tandemfiets, rolstoelfiets,
duofiets en binnenkort ook een driewielfiets.

De fietspool is opgericht door Pantein en de gemeente Boxmeer. De
aangepaste fietsen staan gestald bij Pantein (Madeleine),
Velgertstraat 1 in Boxmeer. Reserveren kan gratis per mail via
fietslenen@boxmeer.nl of telefonisch via 0485-84 6610.

Om de drempel voor de uitleen zo laag mogelijk te houden, is er geen
aanvraag of indicatieprocedure nodig. Wethouder Willy Hendriks-van
Haren: “Onze gemeente biedt prachtige uitzichten en sfeervolle
locaties om te bezoeken. Zoiets ervaar je juist zo mooi op de fiets.
Daarom maken we deze fietspool in samenwerking met Pantein
gratis en eenvoudig beschikbaar voor al onze inwoners, want wat is
er mooier dan met je ouders of kinderen een rondje door de
gemeente Boxmeer te fietsen?”

Afhankelijk van het gebruik van de fietspool kan het assortiment aan
fietsen worden uitgebreid of gewijzigd. Hierdoor vormen we een
fietspool met een geschikte fiets voor iedereen.
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Biljartvereniging

De uitslagen van de interne competitie woensdag,
libre 1:

Jan Braks - Roel v.d. Ligt 3-0
Nico v.d. Heuvel – Ron v.d. Heuvel 0-2
Harm Nabuurs – Stefan Cuppen 0-3
Jan Roelofsen – Ron v.d. Heuvel 3-0
Jan Roelofsen – Nico v.d. Heuvel 3-0
Roel v.d. Ligt – Jan Roelofsen 0-3
Jan Braks – Ron v.d. Heuvel 3-1
De uitslagen van de interne competitie donderdag, libre 1:
Frans Jansen – Ries v.d. Elzen 2-0
Pius van Raaij – Peter Blom 3-0
Marco Bulkens– Harrie van Mil 0-3
Hans Willems – Henk Toonen 0-2
Hans Litjens – Piet Thijssen 0-3
Theo Derks – Nico v.d. Heuvel 0-3
Pius van Raaij – Jan Braks 3-1
Toon van Tienen – Peter Blom 3-0
Henk v.d. Heuvel – Marco Bulkens 0-2

Het programma voor de C-teams ziet er als volgt uit:
’t Zwaantje 1
dinsdag 7 september ’t Zwaantje 1 – Moira 4
dinsdag 14september ’t Zwaantje 1 – Moira 3
maandag 20 september Moira5 (Nijmegen) - ’t Zwaantje 1
’t Zwaantje 2
woensdag 8september De Treffers 5 (Boxmeer) – ’t Zwaantje 2
dinsdag 14 september ’t Zwaantje 2–De 3sprong 7
vrijdag 24 september D.L.S. 8 (Groesbeek) – ’t Zwaantje 2>
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Thuiswedstrijden van beide teams worden gespeeld bij Café
Groentjes en beginnen om 19:30 uur.
Mocht je interesse hebben om lid te worden van ’t Zwaantje, neem
dan contact op met één van onze bestuursleden of kom kijken (én
meespelen) op één van de speelavonden, woensdag of donderdag bij
Café Groentjes. Gegevens hierover vind je op de website
www.zwaantjerijkevoort.nl

Woordzoeker
R R O D P B O N E N N I D
M E S A A N W E N D E N E
N E K N O H C S E B V K P
E E U K E L Z E L E E N E
G L D B E L I O O R L E R
A F E E E D K N M K K T P
W R B T N L E O V E R A L
T O E U R E L B K L R R E
E K N I T O B J M E E P X
F L U G K S M L E E R R T
F I H I N T A K E T D O E
U U S N A U W E R I G O N
B M E G A L O M A A N D B
AANWENDEN, BENEDEN, BERKEL, BESCHONKEN, BODEMBEDEKKER, BONEN,
BUFFETWAGEN, DANKBETUIGING, DOORPRATEN, HUNEBED, INNEN, INTAKE,
KLEVEN, KOLOM, MEGALOMAAN, MEUBEL, MOLEN, MORTEL, MUILKORF,
OVERAL, PERPLEX, REEEL, SNAUWERIG, SNELKOKER, ZOMER

Oplossing sudoku vorige week: 4-3-7-8-1
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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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Riekevortse dag zondag 12
september gaat door !

Helaas zijn de activiteiten voor het
pleinfeest afgelast, maar de
Riekevortse dag zal, na een jaartje
corona-pauze, wel doorgaan. Gezien

de nog steeds geldende corona regels hebben we het programma
daarop enigszins aangepast. U kunt deelnemen aan een fietstocht
(30 km) of wandeltocht. (10 km ), beide routes kunnen ook
ingekort gefietst dan wel gewandeld worden.
In deze routes zijn enkele activiteiten opgenomen, georganiseerd
door Rijkevoortse verenigingen. Deze locaties zijn herkenbaar aan
de banners van de Riekevortse dag.

Bij ‘An t Hoag’ bent U vanaf 11.00 uur welkom op het terras,
uiteraard ook als U niet de wandel- of fiets route volgt.

De fiets- en wandelroutes kunt U ophalen bij de museumwinkel
Erven Verbruggen, tussen 11.00 en 13.00 uur.
De activiteiten zijn geopend tussen 11 en 15 uur. An ‘t Hoag is
uiteraard langer geopend.

Carnavalsvereniging de Bellebloazers :(Papenvoortsedijk 6b)
De grote bellebloazers 4x11 jubileum quiz.!
De deelnemers krijgen vragen over de historie van de carnaval in
blubberdam. Deze zijn te beantwoorden door de juiste foto van
een prins te kiezen uit alle prinsen van de afgelopen 44 jaar.
Hiermee zijn exclusieve plaatjes te winnen van het prinsen sparen.

Tever Tennisvereniging (sportpark)
Tever geeft tennisclinic onder leiding van tennisleraar. Test je
snelheid en kracht op de tennisbaan ! >
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Toxandria voetbal;(hoogeind )
Bij Ploegmakers/van Elk op het Hoogeind kun je je
voetbalkwaliteiten laten zien. Schieten maar !

Mixure Music Muziekvereniging;(mr vd Bergplein)
Repeteert vanaf 11.00 uur op het kerkplein. Kom even luisteren !

An ’t Hoag open dag (walsert 6)
Na een goede wandeling of fietstocht kun je even tot rust komen
op 1 van de idyllische plekjes van Rijkevoort.  Dit kan onder het
genot van een hapje en drankje van eigen bodem op het ruime
terras, Wil jij weten hoe die gezonde voeding tot stand komt ?
Loop mee met de rondleidingen door de natuur inclusief moestuin
van de boerderij. Of neem iets mee uit de winkel om zelf thuis te
proeven !

Wij zien U graag tijdens de Riekevoortse dag 2021 !

PS: deelname aan fiets- en wandelroute op eigen risico.  Denk aan
de corona regels.

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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Tennisclinic met ballenkanon en
snelheidsmeter tijdens de
Riekvortsedag

Kom tijdens de Riekevortsedag zeker even aan bij TeVeR!

Altijd al benieuwd geweest of je het zou kunnen winnen van een
ballenkanon? Of hoe hard vertrekken de ballen die jij slaat eigenlijk
van het racket? Je kunt het proberen op de Riekevortsedag. Onder
begeleiding van onze vaste trainer, Nic Kroot, kun je je snelheid en
kracht meten.

Daag je vriend, vriendin, echtgenote of buurman of -vrouw maar
uit! Voor wie moet je het meest oppassen?

In rondes van 30 tot 45 minuten kennismaken met de
tennisport mét een leuke uitdaging.

Tot zondag!
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Op alle wegen kom je Willems tegen
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Recreantenvolleybalclub Rijkevoort
Beste (oud-) volleybalsters in Rijkevoort
Het volleybalseizoen is weer begonnen!

Nieuwe leden:
Voor beide groepen zijn we op zoek naar versterking.
Kom gerust eens kijken / meedoen of je deze sport (weer) op wil
pakken. De 1e maand doe je gratis mee.
Je bent welkom in beide groepen.
Daarna beslis je of je verder wil en in welke groep je aan wil sluiten.
Competitie spelen is ook een mogelijkheid.
Iedereen boven 18 jaar is welkom.

De trainingstijden zijn woensdagavond in sportzaal “de Schutsboom”.
Trainingstijden 1e groep : 19.15 uur tot 20.30 uur

2e groep : 20.30 tot 21.45 uur.

Voor meer informatie:
- Anita Spierings tel. 372001 - 06-20610688

- Rieky v.d. Ven tel. 06-10728735
- Maria Spierings tel. 371671 of fritsmaria@hotmail.com

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

0485-792015
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Voetbalvereniging

Jeugdafdeling:

Programma 11-09-2021 Aanvang/Aanwezig/Vertrek
ST Constantia/MenosJO19-1 ST Toxandria/VIOS `38  JO19-1
Sportpark De Kwik Wanroij 15.00 uur 14.00 uur
ST Toxandria/VIOS `38  JO17-1 Venhorst JO17-1

14.00 uur 13.00 uur
ST VIOS `38/Toxandria  JO15-2 Constantia JO15-2

13.30 uur 12.30 uur
ST Sporting S.T./SVEB JO13-2JM ST Toxandria/VIOS `38  JO13-2
Sportpark ’t VennekeBroekhuizervorst 11.00 uur 10.00 uur
ST SV United/BVV ’27 JO11-1 Toxandria/VIOS `38 JO11-1
Sportpark De Meulebéék Wansum 08.45 uur 07.45 uur
Olympia ’18 JO10-3JM Toxandria/VIOS `38JO10-1JM
Sportpark Pelzer Boxmeer 09.30uur 08.45 uur
Vitesse ’08 JO9-2 Toxandria/VIOS `38 JO9-1JM
Sportpark De Heijkuul Gennep 09.00uur 08.15 uur
SV DWSH’18 JO7-1JM Toxandria/VIOS `38 JO7-2
Sportpark Het Domein Oploo 09.30 uur 08.45 uur
Constantia JO7-2JM Toxandria/VIOS `38 JO7-2
Sportpark Het Domein Oploo 09.50 uur 08.45 uur
DSV JO7-1 Toxandria/VIOS `38 JO7-3
Sportpark De Laan Ledeacker 11.20 uur 10.45 uur

Vervoerschema najaar 2021
Voor het actuele vervoer schema verwijzen wij u graag door naar
onze website.
Het vervoerschema zal uiterlijk 8 september online staan. >
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Kantinedienst bij thuiswedstrijden
In seizoen 2019-2020 zijn we gestart met een verplichte
kantinedienst voor ouders bij de jeugdelftallen JO19 tot en met JO13
tijdens de rust van thuiswedstrijden

Doel van de kantinedienst is dat een ouder van genoemde spelers op
de genoemde datum zich vlak voor de rust meldt bij de vaste
kantinemedewerker voor een korte instructie. De werkzaamheden
tijdens de rust zullen overwegend bestaan uit het inschenken van
koffie en thee en eventueel frisdrank, zodat alle kantinebezoekers
tijdens de rust een natje en eventueel droogje kunnen nuttigen.
Het schema zal uiterlijk 8 september online staan.

Uitslag zaterdag 4 september:
Toxandria veteranen – DWSH’18 2 Wilbertoord 3-2

Uitslagen zondag 5 september (beker):
SES 1 – Toxandria 1 1-2
sv O.S.S. 1920 2 – Toxandria 2 3-0
Toxandria 3 – Olympia’18 5 afgelast
DSV 5 – Toxandria 4 1-1
Toxandria 5 – SV DWSH’18 4 2-1

Programma zaterdag 11 september:
17.00 uur Constantia veteranen - Toxandria veteranen

Programma zondag 12 september (beker):
14.30 uur Toxandria 1 – sv DWSH’18 1
12.15 uur Toxandria 2 – Boekel Sport 3
11.30 uur Vitesse’08 6 - Toxandria 3
10.00 uur Toxandria 4 – Olympia’18 6
10.00 uur DSV 3 - Toxandria 5 >
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Vandalen vernielen veld 3 bij Toxandria!

Afgelopen week is op veld 3 bij de
goal aan de parkeerplaats tussen de
penaltystip en de 16 meter een
vierkante meter grasplaggen uit de
grond getrokken. Het is zo dusdanig
vernield dat we hier komende sei-
zoen last van zullen ondervinden
omdat we de tijd niet hebben om
het aan te laten groeien. Immers
het seizoen staat op beginnen. Het
is een in en in trieste actie van jon-
geren die niet beseffen hoe erg ze
onze club en alle leden benadelen.
Vandalen bedankt!

Bestuur Toxandria
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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

Dorpswijzer 34 > 8 september 2021 24

Wij zijn op zoek naar jou!

In de gemeente Boxmeer gaan we aan de slag met het opzetten van
voorzorgcirkels. Cirkels die bestaan uit senioren die met elkaar
verbonden zijn in hun buurt en elkaar helpen met praktische hulp of
gezelschap zodat we langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Vind jij het leuk om samen met ons senioren te informeren en
inspireren? We zijn op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning
willen bieden bij het opzetten van deze voorzorgcirkels. Het
organiseren van bewonersbijeenkomsten en begeleiden van
deelnemers in de cirkels zijn o.a. taken waarbij jullie hulp hard nodig
is!

Daarbij vinden we het natuurlijk belangrijk dat je feeling hebt met de
doelgroep senioren, of dat je wellicht zelf tot deze doelgroep
behoort. Om je goed voor te bereiden organiseren wij een training en
is er altijd een sociaal werker aanwezig voor de nodige begeleiding.

Spreekt dit jou aan? Wij gaan graag met je in gesprek. Je kunt je
aanmelden via Dette Koenders: 06-10430039 of mail
naar dettekoenders@sociom.nl.

Over Sociom
Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de
vijf gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente West
Maas en Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior. De
sociaal werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen
waar nodig en zijn altijd in de buurt. Zie ook www.sociom.nl.
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Activiteiten

8 sept Fietsen KBO.
12 sept Riekevortsedag.
12 sept t/m 16 sept.: Reis Noord-Holland KBO.
15 sept Avond-fietstocht Vrouw Actief.
18 sept en 19 sept.: Wedstrijden schapen drijven.
20 sept en 21 sept.: Collecte Samen Sterk.
20 sept t/m 25 sept.: Biljarttoernooi KBO.
24 sept Land van Cuijk Foodtour in Rijkevoort.
26 sept Buurtbrunch buurt ‘t Laageind.

2 okt Dag van de Ouderen KBO.
6 okt Kienen KBO.

10 okt Brunch vrijwilligers Dorpswijzer.
13 okt Fietsen KBO.
12 okt Jaarvergadering CV de Bellebloazers.
16 okt en 17 okt.: Jubileumweekend 90 jaar Toxandria.
20 okt Vrijwilligersdag KBO.
21 okt Lezing Mariaklooster Vrouw Actief.
29 okt Halloweentocht SJW.

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.
9 nov Herhalingscursus A.E.D.

10 nov Wandelen KBO.
13 nov Openingsfeest jubileum 44 jaar CV de Bellebloazers.
21 nov Brunch alleenstaanden KBO.
25 nov Tussen Kunst en Kitsch Vrouw Actief.
18 dec Kwaakparty CV de Bellebloazers.

1 dec Kienen KBO.
8 dec Wandelen KBO.

11 dec Pubquiz Toxandria.
14 dec Kerstviering KBO.
15 dec Kerstviering Vrouw Actief. >
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2022
22 jan Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers.
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 t/m 13 febr. Jubileumweekend CV de Bellebloazers.
26 febr Kindermiddag.
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.

19 april en 20 april: Brood bakken  Vrouw Actief.
17 mei Wandeling graanvelden Oploo  Vrouw Actief.
22 juni Dag-fietstocht Vrouw Actief.

Poetshulp gevraagd
voor c.a. 1 x per week/2 weken voor c.a. 3 uur.
Voor meer info:0630051443
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Medisch Pedicure

Kapelstraat 37A
5447 AA  Rijkevoort

06 – 20 66 52 21 / 0485 – 32 56 44

www.pedilux.nu
info@pedilux.nu

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