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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
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
Donderdag 12 januari gaat de KBO
wandelen. Frans heeft ook nu weer een mooie route uitgezet. Het
vertrek is om half twee op het plein.

LITURGISCHE PLANNING

Zaterdag 14 januari:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Hermans
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans
19.00 uur, Kerk Westerbeek, pastoor Hermans

Zondag 15 januari:
09.00 uur, Kerk Oploo, pastoor Hermans
09.00 uur, Kerk Wanroij, assistentie
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, assistentie
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, (gildemis), pastoor Herman

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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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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MANNEN GEVRAAGD!
C'EST LA VIE IS OP ZOEK NAAR HEREN

Popkoor C'est La Vie is, ondanks de
corona, de laatste jaren flink gegroeid
in het aantal leden. Momenteel hebben
we 52 leden, waarbij de dames ruim in
de meerderheid zijn. Graag zouden wij
het aantal heren nog zien groeien.
Om deze heren te lokken organiseert C'est La Vie op dinsdag 24
januari en 7 februari een open repetitie. Deze repetitie en
kennismaking is op beide avonden van 19.30u. tot 20.30u. in de
Molenzaal van De Poel, alleen voor heren. Om 20.30u sluiten de
dames aan om nog tot 21.30u. gezamenlijk te zingen. Je hoeft geen
inwoner van Rijkevoort te zijn, als je maar van zingen houdt.
Heb je zin om kennis met ons te maken, lekker een avondje zingen,
schroom dan niet en kijk of zingen samen met ons iets voor jou is.
Heb je interesse kijk dan vooral ook eens op http://popkoor-
cestlavie.nl en hoor en zie wat ons repertoire is. Je bent van harte
welkom.
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SPAR Kuijpers
Rijkevoort
Kapelstraat 11, tel. 37.13.21
Kuijpersrijkevoort@despar.info

Hebt u afgelopen weekend ook de elstar-appels
van Toxandria gekocht? Lekker hé!! Wij hebben
dezelfde appels vast in ons assortiment. Dus
zijn ze op, of hebt u de verkopers gemist: koop
dan bij ons nieuwe.

Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!
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De kaarten voor de pronkzitting op zondagmiddag 22 januari en de
jeugdpronkzitting zijn te koop bij Spar Kuijpers. Die voor de
pronkzittingen op zaterdagavond 21 en 28 januari 2023 kunnen >
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alleen via de website van de carnavalsvereniging besteld worden:
www.debellebloazers.nl.
De prijs per kaartje is €8,00 voor leden en €11,00 voor niet-leden.
Voor de Jeugdpronkzitting kosten een kaartje €5,00 voor
volwassenen en voor kinderen €1,00.

Voor de pronkzittingen op de zaterdagavonden gaan we plaatsen
toekennen, zodat niemand meer vroeg in de rij voor de deur hoeft
te staan.Hiervoor vragen we tijdens de kaartverkoop van iedere
groep bezoekers een contactpersoon. Die contactpersoon geeft
door om hoeveel personen het gaat en welke tafel de voorkeur
heeft. Het is mogelijk deze informatie tot 2 dagen voor de
pronkzitting via een e-mail te wijzigen, we zullen hiervoor ook nog
een herinnering sturen. Meer details hierover zijn te vinden op
onze website www.debellebloazers.nl/nieuws.
De dag voor de betreffende voorstelling zullen wij de indeling
maken en deze delen met de contactpersonen. Bij binnenkomst zal
er ook een lijst hangen met deze indeling zodat iedereen kan zien
welke stoelen voor hen (de groep) gereserveerd zijn. Hebben
meerdere groepen interesse in dezelfde plaatsen, dan zal via loting
bepaald worden wie waar kan zitten.

Rondbrengen carnavalskrant
Op zaterdag 14 januari wordt de jubileum carnavalskrant
rondgebracht. De leden van de carnavalsvereniging komen dan bij
iedereen langs om de carnavalskrant uit te delen. Uiteraard zijn
onzer hoogheden ook weer van de partij.
Het is ook mogelijk om dan een versierpakket, vlag, wimpel en/of
sjaal aan te schaffen, zodat zowel het huis als de bewoners er deze
carnaval mooi op staan. Met de opbrengst steunt u de activiteiten
voor de jeugd.
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TERUGBLIK SJWIZZUT 2022

Afgelopen zaterdag kwamen de deelnemers van de
SJWizzut 2022 samen in De Poel voor een gezellige
feestavond en de prijsuitreiking. Zoetkees De
Kofferband verzorgde de muzikale omlijsting. Günter en Rens namen
ons mee in de antwoorden van de SJWizzut en gaven een inkijkje in
enkele bijzondere opdrachten en antwoorden.
De prijswinnaars zijn: 1. Tegeltjeswijsheid; 2. Tussen De Bulten; 3.
Minimaal tot de Max. Proficiat, goed gedaan allemaal!
We hebben al wat verbeterpuntjes gesignaleerd, maar mocht je nog
ideeën hebben om de quiz nog leuker of beter te maken, mail gerust
naar info@sjw-rijkevoort.nl.

Wij bedanken alle deelnemers en sponsoren en zien jullie graag
tijdens de 6e editie in 2024!
Leon, Rens, Daisy, Günter, Noortje, Ellen
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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
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SJW NEEMT AFSCHEID VAN VOORZITTER GÜNTER

Tijdens de feestavond van de SJWizzut namen we
afscheid van Günter Vos als voorzitter van SJW. Met
mooie bloemen en woorden, en onder traditioneel
gezang van de aanwezigen ('Günter is gek'), werd
Günter publiekelijk bedankt voor zijn jarenlange en
onvermoeibare inzet voor SJW. Wij als bestuur gaan zijn vrolijke
persoonlijkheid, oplossingsgerichte en creatieve ideeën, en niet te
vergeten zijn enorme netwerk, ontzettend missen! Gelukkig heeft hij
beloofd zich te blijven inzetten voor de SJWizzut!

Günter: BEDANKT voor alles wat je hebt betekend voor de
Rijkevoortse jeugd en niet-meer-zo-jonge-jeugd!
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HALLO BUURTBEWONERS VAN T KORENVELD

Via deze weg willen we u informeren dat we een nieuw
rekeningnummer hebben.
Het nieuwe nummer is: NL14RABO3636842919 t.n.v. A Vd Ven

Begin van het nieuwe jaar krijgen jullie een overzicht van de
activiteiten en hierin staat het nieuwe rekeningnummer ook.

Dus let op als je hem op automatische incasso hebt staan.

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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RECREANTENVOLLEYBALCLUB RIJKEVOORT (DAMES)

Het nieuwe jaar beginnen we weer sportief
en wel op 11 januari 2023.

Onze nieuwjaarsborrel is ná de training vanaf 21.00 uur.

Nieuwe leden:
Er is nog plaats voor een paar nieuwe leden.
KOM  GRATIS MEETRAINEN EN BEPAAL NA 1 MAAND OF VOLLEYBAL
OOK IETS VOOR JOU IS.

Voor meer informatie:
- Anita Spierings tel. 372001 of 06-20610688
- Janneke Willems tel. 06-33956368

We wensen iedereen een gezond en sportief 2023.

Heb je een goed voornemen gemaakt om meer te gaan
sporten in 2023?

Kom dan eens kijken of het badmintonnen iets voor je is!
13, 20 en 27 Januari is een inloopavond.

We spelen van 18.45u tot 20u in de sporthal de Schutsboom.
Voor de weinige mannen die al lid zijn, willen we met name

mannen hiervoor motiveren.
Uiteraard zijn ook dames welkom!

Het is fijn als je even laat weten dat je komt.
Geef dit door aan Lotte 0625573355
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GEMEENTENIEUWS

Melding voor het realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem aan Kapelstraat 13 te Rijkevoort
Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van
Cuijk maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen
Voor: het realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem.
Locatie: Kapelstraat 13, 5447 AA Rijkevoort
Datum ontvangen: 15 november 2022

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Papenvoortsedijk 4a,
5447NG Rijkevoort
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land
van Cuijk maakt bekend de volgende aanvraag te hebben ontvangen:
•Onderwerp: het milieuneutraal wijzigen van een loods
•Ontvangstdatum: 3 januari 2023
•Locatie: Papenvoortsedijk 4a, 5447NG Rijkevoort

Melding voor het wijzigen van de diercategorieën en dierenaantallen
aan Spiekweg 1a te Rijkevoort
Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van
Cuijk maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor: het
wijzigen van de diercategorieën en dierenaantallen
Locatie: Spiekweg 1a, Rijkevoort
Datum ontvangen: 15 juli 2022

VOLLEYBALVERENIGING VOCALA

Programma zaterdag 14 januari:
Were-Di MC1 Vocala MC1 14.00 Gemert
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BILJARTVERENIGING ‘T ZWAANTJE
Familie van Mil sleept de prijzen in de wacht bij
Rijkevoortse Biljartkampioenschappen
Na twee jaren van afwezigheid werden ze in 2022
weer gehouden:
de Rijkevoortse Biljartkampioenschappen.
Om precies te zijn hadden 39 enthousiaste biljarters zich aangemeld
in de race om wie zich een jaar lang de beste biljarter van Rijkevoort
mag noemen. Op 20 december werden de eerste wedstrijden
gespeeld. Het werd een mooie competitie met veel wedstrijden van
hoog niveau.
Op de finale-avond waren er nog vier spelers over die kans maakten
op de titel: Roel v.d. Ligt, Bart van Mil, Peter Blom en Toon van
Tienen. Na loting speelde Roel tegen Bart met de laatste als
uiteindelijke winnaar en dus finalist. Peter tegen Toon werd een
wedstrijd van hoog niveau, waarin beide spelers ver boven de 100%
wisten te scoren. Uiteindelijk wist Toon de wedstrijd naar zich toe te
trekken. Hiermee stonden de kleine finale en de finale vast. De
wedstrijd om de 3e plaats werd beslist in het voordeel van Roel v.d.
Ligt. Hierna volgde de finale tussen Bart en Toon. In deze finale wist
Toon niet het hoge niveau te behalen van zijn eerdere wedstrijden in
het toernooi. Na 15 beurten mocht Bart zich kronen tot Rijkevoorts
Biljartkampioen 2022 en werd daarmee de opvolger van Bart v.d.
Pas. Bart sleepte deze titel al eerder in de wacht, namelijk in 2015.

Ook bij het darten was het een van Mil die met de titel aan de haal
ging: vader Harrie won dit toernooi.
Nog enkele cijfers van het biljarttoernooi:
aantal wedstrijden: 127
gemaakte caramboles: 4902
aantal beurten: 3810
gemiddelde over het hele toernooi: 1,28 >
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De nieuwe kampioen Bart van Mil (m) wordt geflankeerd door Roel v.d.Ligt (l) en Toon
van Tienen (r)

Biljartvereniging ’t Zwaantje wil iedereen bedanken voor de
deelname en voor de belangstelling. In december 2023 gaan we op
voor de volgende editie.
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SUDOKU

2 5 1 7
5 6

7 9 6
4

6 3 1
8 1 4 2
3 2 1 4 8 9

8 5 3
4 8 1

ACTIVITEITEN
12 jan Wandelen KBO.
14 jan Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers.
20 jan Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
21 jan en 22 jan: Jubileumpronkzitting CV de Bellebloazers.
26 jan Koken en eten KBO.
28 jan Jeugd- en jubileumpronkzitting CV de Belleboazers.

1 febr Kienen KBO.
1 febr Jaarvergadering en gevaren Internet Vrouw Actief R.
3 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
5 febr Opening Gezondheidscentrum Rijkevoort.
7 febr Inloopavond Rieckevorts Heem.
9 febr Wandelen KBO.

17 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
18 febr t/m 22 febr: Carnaval.
20 febr Krasse Knarrenbal KBO + CV de Bellebloazers.
23 febr Koken en eten KBO.

1 mrt Kienen KBO.
2 mrt Algemene Ledenvergadering KBO.
3 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
6 mrt Inloopavond Rieckevorts Heem.
9 mrt Wandelen KBO. >

De winnaar van de
woordzoeker van vorige
week is na loting
Harm Ypma geworden.
De winnaar mag contact
opnemen met
info@emielias-
tupperware.nl om een
ophaal afspraak te maken.
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11 mrt Nldoet KBO.
16 mrt Bloemschikken Vrouw Actief Rijkevoort.
17 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
19 mrt Brunch alleenstaanden KBO.
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.
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.

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.

5 juli Kienen KBO.
7 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

13 juli Fietstocht met picknick KBO.
27 juli Koken en eten KBO.

2 aug Kienen KBO.
10 aug Fietsen KBO.
31 aug Koken en eten KBO.

6 sept Kienen KBO.
14 sept Fietsen KBO.
18 sept t/m 23 sept: Biljarttoernooi KBO.
23 sept Buurtfeest buurt ‘t Hoogeind.
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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


