
 

 
 
 
 
Deze kalender is tot stand gekomen met behulp van geld uit het 
wijkbudget. 
Petra van Nes – de Man, van het Wijk-idee-team, heeft hem met 
Gert van ’t Zelfde samengesteld. Drukkerij Broekzitter heeft hem 
gedrukt. 
Op de kalender vindt u o.a. data van Rijsoordse activiteiten. 
De bedoeling is dat we ieder jaar een kalender uit gaan brengen. 
Op de kalender worden dan zoveel mogelijk en indien bekend 
activiteiten opgenomen die in Rijsoord georganiseerd worden en 
die dan voor alle burgers toegankelijk zijn.  
Informatie betreffende activiteiten willen wij graag ontvangen. 
Data van activiteiten kunt voor eind oktober doorgeven aan Wim 
van Wingerden wimw@wjvanwingerden.demon.nl Tel: 0180-
427183, en op info@rezoord.nl . 
 
Op deze kalender van 2008 staan foto’s van Rijsoord met de Waal. 
Wij willen hier een prijsvraag aan verbinden, om alle foto’s exact 
te lokaliseren. 
Degene die van alle foto’s de juiste locatie kan noemen, mag dit 
doorgeven voor 1 februari 2008 aan één van de volgende personen, 
en maakt kan op een waardebon van € 25.00.  
Petra van Nes de Man Tel: 421557 e-mail: 
klaaspetra@hotmail.com 
Maarten van der Staay Tel: 427266 e-mail: 
maarten.vanderstaay@wanadoo.nl 
 
 
Uitslag van de Prijsvraag van de kalender 2008 is: 
 
Voorblad Waal met Waalweg en molen vanaf de brug. 
 
januari winters plaatje achter de pruimendijk vanaf fietspad genomen. 
februari Ijspret op de waal genomen vanaf de brug. 
maart Waal achter de sandelinge en Schalk op achtergrond de pruimendijk. 
april waal net voor de surf bocht genomen vanaf de waalweg bij Kooiman. 
mei stukje waal achter de pruimendijk net onder het tunneltje door vanaf fietspad. 
juni de Rijsoordse brug met stukje hermitage genomen vanaf de waalweg. 
juli waal voor de Herv kerk op achtergrond rijksweg genomen net over de brug. 
augustus zonsondergang met waalweg en molen vanaf de brug. 
september Waal surfbocht met bootje achter de huizen van het zwaantje. 
oktober Waal met molen en straatweg genomen net over de brug. 
november Neshoeven genomen vanaf de Achter Ambachtseweg. 
december aankomst Sinterklaas op de achtergrond de theetuin genomen vanaf de straatweg
 
De prijs is in 2008 gewonnen door  mw L.H. de Vos. 
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