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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

Samen koken en eten
Op donderdag 2 juni komen de vaste gasten weer gezellig eten bij de
KBO.
De vaste gasten zijn vanaf 12.00 uur welkom. Ben je verhinderd? Laat
dit dan even weten bij Willemien Litjens, tel. 372922 of mobiel 06
16019050.
Zijn er nog leden die ook wel een keertje willen genieten van dit
maandelijkse etentje, neem dan even contact op met Willemien.
Wellicht zijn er nog enkele plaatsen vrij.

Fietsen
Donderdag 9 juni gaat de KBO weer fietsen. De route van ongeveer
30 kilometer gaat door het mooie Land van Cuijk. Onderweg wordt
gepauzeerd voor koffie en eventueel gebak.
Het vertrek is om half twee op het plein.
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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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Jubileum-activiteit Zonnebloem
Beste gast van de Zonnebloem, afdeling Rijkevoort.

In 1971 is onze afdeling opgericht en daarom was het
vorig jaar al tijd voor een feest. Een groot jubileum  50
jaar! Helaas hebben we dit door de bekende
omstandigheden nog niet kunnen vieren, maar hebben we nu een
feestelijke dag op het programma staan.

Op zaterdag 25 juni gaan we een bezoek brengen aan het
Boerenbondsmuseum in Gemert. Samen met onze gasten en
vrijwilligers willen we er mooie dag van gaan maken.
Het programma is als volgt. We vertrekken gezamenlijk om 10.00
vanaf het Kerkplein. Om half 11 worden we ontvangen door de
vrijwilligers van het museum. Na een rondleiding en lunch volgt
een huifkartocht. Rond 17.00 uur willen we de dag afsluiten.

Graag willen wij u, en eventueel uw partner/begeleider hiervoor
uitnodigen. Voor de partner/begeleiding zijn de kosten € 10.00,
graag voldoen bij de opgave.

Wij stellen het op prijs, dat, als u in het bezit bent van een eigen
rolstoel, u deze ook meebrengt. Voor de overige gasten regelen wij
een rolstoel.

Als u graag thuis wordt opgehaald, kunt u dit doorgeven. Onze
vrijwilligers komen u dan thuis ophalen.  Ook als er sprake is van
dieetvoorschriften, horen wij dit graag.

Voor aanmeldingen en vragen kunt u terecht bij Gerrie Venhuizen,
Pleinstraat 7. Tel.371515.

Wij hebben de aanmelding, door middel van het strookje op de
volgende bladzijde, graag uiterlijk 10 juni inleveren. >
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Wij hopen u te kunnen begroeten op 25 juni.

Met vriendelijke groeten,
De Zonnebloem afdeling Rijkevoort.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Antwoordstrook bezoek museum 25 juni

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

Adres:……………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:………………………………………………………..

Ik ben in het bezit van een rolstoel ja/nee

Ik wil graag thuis opgehaald worden ja/nee

Ik kom alleen / samen met partner/begeleider

Liturgische planning
Zaterdag 4 juni:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans

Zondag 5 juni:
09.00 uur, Kerk Oploo, kapelaan Donders
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kapel Groeningen (gildeviering), pastor Willems
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis

(familiemis/dankmis communicanten)
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Aankondiging
Openbare vergadering
Dorpsraad Rijkevoort

Op deze avond praten wij u graag bij over het wel en wee van de
dorpsraad. Er is gelegenheid om vragen te stellen of met ideeën te
komen.

We hebben voor deze avond twee interessante onderwerpen:
- Woningstichting Mooiland zal een presentatie geven m.b.t.

huurmogelijkheden.
- Frank Ermers beleidsmedewerker Gemeente Land van Cuijk

zal een presentatie geven m.b.t. energie.

Graag zien wij jullie op maandag 4 juli 2022, in dorpshuis De Poel,
aanvang 19.30uur.

Namens Dorpsraad Rijkevoort

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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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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Strijden jullie mee ?

In 2016 namen we deel aan de AlpeD’HuZes met het geweldige Team
Rijkevoort. Samen streden we destijds mee om zoveel mogelijk geld
op te halen voor de KWF waarbij elke euro 1 op 1 naar onderzoeken
overgaat. Het mooie bedrag van ruim 20000 euro leverde onze
saamhorigheid toen op.
Maar we willen dat niemand meer dood gaat aan kanker en hebben
de hoop dat niet alleen onze maar ook jullie kinderen en
kleinkinderen dit mogen mee maken.
Daarom gaan Lisette, Myrthe en Ik op 30 Mei opnieuw richting
Frankrijk om ons die week als vrijwilliger in te zetten voor de 5000
deelnemers die dit jaar op 2 Juni de berg op gaan. Zelf gaan we dit op
1 Juni 1x ervaren. Lisette en Myrthe wandelend en ik per fiets. Op de
andere dagen hebben we dus taken in het verschiet om zo van alle
kanten steun te bieden.  Natuurlijk geeft een donatie  een extra
duwtje in de rug, maar alles voor het KWF. Helaas  krijgen we er
allemaal wel eens mee te maken.
Wil je doneren ga dan naar www.opgevenisgeenoptie.nl en zoek op
de naam Aben. Hier kom je ons tegen en kun je ons steunen. Ben je
niet in staat om dit online te doen mag je dit altijd in een gesloten
enveloppe in onze bus doen. Wij zorgen natuurlijk dat het goed
terecht komt.
Alvast super bedankt.
Lisette, Myrthe en René Aben. Laageindsbroek 3
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Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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Wat hadden we ‘m gemist, De Frogrun
De Frogrun was terug, op een nieuwe locatie

Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei had SJW het wederom voor
elkaar om meer dan 200 sportievelingen te laten rennen, wandelen,
klauteren, klimmen, zwemmen, kruipen en modderen!
De Frogrun was terug, niet op de Crossbaan maar in en om
Rijkevoort. Een prachtige route van 8.5 kilometer met daarin 20
obstakels.
Zomaar wat reacties van deelnemers en vrijwilligers:
“Wow, was dit echt 8.5 kilometer?”
“Al dat water was kei gaaf!”
“Uitstekende catering, lekkere koffie en lunch.”
“Het was een mooi en goed geregeld evenement.”
“Super georganiseerd, heel erg leuk voor diegenen die mee deden en
die kwamen kijken.”
“Door die buizen was het leukst.”
“Mooie uitdagingen in een groene omgeving.”
“Ik wist niet dat Rijkevoort zulke mooie wandelplekken had.”

SJW bedankt alle sponsoren voor de mooie, uitdagende
obstakels, flesjes water en T-shirtjes!

SJW bedankt alle onmisbare vrijwilligers!
SJW bedankt alle deelnemers voor het enthousiasme!
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Sudoku

7 9 1
1 3

7 5 2
8 1 4

6 2 9
9 7 3

5
1 3 2

8 4 2 7 6

Oplossing woordzoeker vorige week: het hazenpad kiezen

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

Voor een feestje aan huis leveren wij gekoelde
drank (met koelcontainer) en alles voor de
barbecue (via Keurslagerij Meulepas). Puur
gemak dus en lekker dichtbij.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online bestellen: ga naar www.spar.nl
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Riekevortsedag 2022

Beste dorpsbewoners,
Zondag 11 september is de jaarlijkse
Riekevortsedag. Dit jaar weer net zoals in 2019 in combinatie met
Pleinfeest Rijkevoort !
We zijn gestart met de voorbereidingen. Het thema is ‘Beestenboel’
en ook komt het Flurling kampioenschap terug. De activiteiten zijn in
en rondom het Mr vd Bergenpleinen diverse demonstraties op
locatie.
Voor het thema Beestenboel zijn we op zoek naar mensen die een
bijzonder (huis)dier hebben of die iets kunnen laten zien met hun
(huis)dier. Er zijn al verschillende deelnemers. Maar er is nog plaats.
Dus heb je iets waarvan je denkt dat past bij het thema en lijkt me
leuk om mee te doen, dan kun je je voor 6 juni 2022 aanmelden bij
riekevortsedag@gmail.com.
Ook als je vragen hebt of ideën hebt voor de Riekevortsedag, dan laat
het ons weten.
Schrijf alvast het weekend van 11 september in de agenda. Het
flurling kampioenschap zal op zaterdag en zondag gespeeld worden.
En op de zondag is er van alles te zien en beleven bij de Beestenboel!

Professionele, op maat
gemaakte massages

De praktijk voor totale ontspanning,
slijmbeursontsteking, frozen shoulder
en lage rugpijn.

Voor informatie of het maken van een afspraak:
Marijke van der Linden, Pleinstraat 30a, Rijkevoort -Tel: 06-48785262-
email; massagepraktijkmarlinde@outlook.com
facebook en instagram; massagepraktijk MarLinde
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Biljartvereniging ‘t Zwaantje

Hierbij de uitslagen en standen van de
wedstrijden van afgelopen week.
Woensdagavond
Bandstoten:
Jan Braks – Richard Groendaal 0-2
De tussenstand bandstoten:
1. Roel v.d. Ligt 8-21
2. Ron v.d Heuvel 8-19
3. Stefan Cuppen 8-16
Libre 2: Tussenstand libre 2:
Richard Groenendaal – Jan Braks 0-3 1. Ron v.d. Heuvel 8-15
Ron v.d. Heuvel – R. Groenendaal 0-3 2. Stefan Cuppen 7-12

3. R.  Groenendaal 5-11
Donderdagavond
De tussenstand bandstoten: 1. Peter Blom 14-32

2. Theo Derks 14-29
3. Henk v.d. Heuvel 14-26

De uitslagen libre 2:
Theo Derks – Piet Thijssen 2-0
Ries v.d. Elzen – Frans Jansen 0-3
Ries v.d. Elzen – Henk Toonen 2-0
Harrie van Mil – Piet Thijssen 0-3
Henk v.d. Heuvel – Theo Derks 2-2
Nico v.d. Heuvel – Piet Thijssen 1-3
Henk v.d. Heuvel – Harrie v. Mil 0-3
Henk v.d. Heuvel – Nico v.d. Heuvel 3-1
Toon van Tienen – Henk Toonen 3-1
De tussenstand libre 2:

1. Pius van Raaij 12-23
2. 2. Nico v.d. Heuvel 12-19
3. 3.Peter Blom 14-19 >
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Alle uitslagen, dus ook van de interne competities, en meer
informatie over ’t Zwaantje is te vinden opde website
www.zwaantjerijkevoort.nl

Volleybalvereniging

Vocala niveau 5.2(bijna) kampioen!
De spelers van niveau 5.2 (voorjaar 2022)
hebben het afgelopen half jaar ontzettend
goed gedaan. Als Vocala zijn wij erg trots op
deze meiden, in onze ogen zijn jullie

kampioen!
De gehele competitie hebben zij meegespeeld om de
titel. Helaas door corona werd de competitie niet
volledig gespeeld en konden ze dus net geen
kampioen worden. Met 44 punten in 16 wedstrijden
heeft dit team een knappe prestatie neergezet!

Roxanne, Janske, Jip en Hanna goed gedaan en op
naar nog zo’n mooi seizoen volgend jaar!

Lijkt volleybal jou ook leuk of is het misschien iets
voor uw zoon of dochter? Neem gerust contact met ons op (mini-
tc@vocala.nl) voor de trainingstijden en mogelijkheden.
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Voetbalvereniging

Loterijverkoop
Op maandag 6 juni 2022 speelt Toxandria 1 tegen
EWC `46 1,
De loterijverkoop is in handen van Cas Koninkx en
Jelle Mobach.
Graag uiterlijk 14.15 melden in de kantine.

Uitslagen senioren:
Stormvogels’28 1 Toxandria 1 2-3
Toxandria vet JVC Cuijk vet 3-0

Programma maandag 6 juni:
14.30 uur Toxandria 1 – EWC’46 1
10.15 uur Toxandria 3 – EGS’20 8

Gemeentenieuws

Omgevingsvergunningen / Afhandelingen
Vergunning verleend voor het tijdelijk huisvesten van
arbeidsmigranten in een loods, 5 jaar aan In het
Spiek 7 te Rijkevoort
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Activiteiten

1 juni Kienen KBO.
2 juni Koken en eten KBO
4 juni Buurt BBQ buurt ‘t Korenveld.
4 juni Musical Dagboek van een herdershond KBO
9 juni Fietsen KBO.

10 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
11 juni Uitstapje APK.
12 juni Rommelmarkt Oudervereniging bs Klimop.
19 juni t/m 23 juni Reis KBO Duitsland.
21 juni Midzomeravondconcert C’est la Vie.
22 juni Dag-fietstocht Vrouw Actief.
24 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
30 juni Koken en eten KBO.

1 juli Feestavond buurt ‘t Laageind.
4 juli Openbare vergadering Dorpsraad Rijkevoort.
6 juli Kienen KBO.
8 juli t/m 10 juli: Jeugdkamp Toxandria.

14 juli Fietsen KBO.
15 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
28 juli Koken en eten KBO.
11 aug Fietsen KBO.
25 aug Koken en eten KBO.

8 sept t/m 11 sept.: Pleinfeesten.
11 sept Riekevortsedag.

8 sept Fietsen KBO.
25 sept Buurtbrunch buurt ‘t Laageind.
29 sept Koken en eten KBO.

1 okt Dag van de Ouderen KBO.
11 okt Jaarvergadering CV de Bellebloazers.
13 okt Fietsen KBO.
15 okt Middagvoorstelling ToVeRij.
16 okt Avondvoorstelling ToVeRij.
21 okt Kienavond buurt ‘t Korenveld.
22 okt Avondvoorstelling ToVeRij.
23 okt Avondvoorstelling ToVeRij. >
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27 okt Koken en eten KBO.
3 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.
5 nov Openingsfeest van het seizoen CV de Bellebloazers.
8 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.

10 nov Wandelen KBO.
18 nov Bowlen buurt ‘t Laageind.
19 nov Pepe’s pubquiz Toxandria.
20 nov Brunch voor alleenstaanden KBO.
24 nov Koken en eten KBO.
25 nov t/m 27 nov: Jubileumweekend CV de Belleboazers.

8 dec Wandelen KBO.
15 dec Kerstviering KBO.
16 dec Kerst-in buurt ‘t Korenveld.
17 dec Kwaakparty jubileumeditie CV de Bellebloazers.
29 dec Koken en eten KBO.
2023
14 jan Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers.
21 jan en 22 jan: Jubileumpronkzitting CV de Bellebloazers.
28 jan Jeugd- en jubileumpronkzitting CV de Belleboazers.
18 febr t/m 22 febr: Carnaval.

Te koop: Aardbeien

A.Kuypers, Papenvoortsedijk 17

Geef mooie en goeie rommel een tweede
kans.
Breng dit zaterdag 11 juni naar het plein bij de
Poel.
De Oudervereniging van Basisschool Klimop
verkoopt dit graag voor u op 12 juni.
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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


