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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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Beste dorpsgenoten
In verband met de coronamaatregelen komen wij
voorlopig alleen digitaal uit.

Berichten kunt u blijven sturen naar
dorpswijzer2018@gmail.com

Wij hopen z.s.m. na 14 januari weer te gaan
drukken.

Wij houden u op de hoogte en hopen op uw begrip.

Wij wensen u een lezenswaardig, maar vooral gezond 2022

Redactie van de Dorpswijzer

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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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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Haar geest zat nog vol energie, maar haar lichaam was op.

Wij zijn verdrietig maar ook dankbaar dat we haar zolang in
ons midden mochten hebben.

Vandaag is ons mam en oma rustig van ons heengegaan.

Bertha (Bets) Jacobs
echtgenote van

Tien Thijssen †

* Rijkevoort, 30 december 1930 † Rijkevoort, 1 januari 2022

De crematie heeft inmiddels plaats gevonden.

Tevens willen wij u bedanken voor de vele blijken van medeleven,
in welke vorm dan ook, na het overlijden van

ons mam, oma en overgrootoma.

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,
dat zij bij zo velen geliefd was.

Tevens willen wij u, ook namens de Hartstichting,
bedanken voor uw gift.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
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Liturgische planning

Zaterdag 15 januari:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, kapelaan Donders

Zondag 16 januari:
09.00 uur, kerk Beugen, pastor Tullemans
09.00 uur, Kerk Oploo, kapelaan Donders
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis

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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Optochtje 2022

Zoals eerder gecommuniceerd zal er vanwege de
beperkende maatregelen dit jaar weinig tot geen
carnaval mogelijk zijn in februari. Net als afgelopen
jaar heeft CV de Klotstekers in Wilbertoord het initiatief opgepakt
om een miniatuuroptocht te organiseren voor het Land van Cuijk.

Wij van CV de Bellebloazers ondersteunen dit initiatief. Mocht je in
de aankomende periode niet weten wat je met al die tijd die je nu
hebt moet doen. Ga dan een miniatuur carnavalswagen bouwen.
In 2021 was Blubberdam goed vertegenwoordigd in het
deelnemersveld. Wij zouden het fantastisch vinden om in ons
jubileumjaar weer een groot aantal deelnemers uit ons
kikkerdorpje te zien.

Alle informatie is te vinden op www.optochtje.nl. Hier kun je jezelf
ook aanmelden als deelnemer.

Alaaf,
CV de Bellebloazers

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

0485-792015
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Papiercontainer
Vanaf 2022 zal de oud papiercontainer niet meer op zaterdag,
maar op maandag op het Meester v.d. Bergplein staan van 17:30
uur tot 19:30 uur.
Verzocht wordt het papier tussen deze tijden te brengen. Op dat
moment staat er namelijk een vrijwilliger die u graag helpt bij het
netjes inladen van de oud papiercontainer.

Mixure Music en OBK

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

Vanwege de corona-crisis even geen wekelijks
wisselende advertentie meer. Wij wensen
iedereen veel gezondheid toe en sterkte voor
alle ondernemers die niet open kunnen/mogen.

Voor de dagelijkse boodschappen kun je
gewoon bij ons terecht of online (www.spar.nl)
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!
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Appelactie 2022 groot succes

Of het komt doordat er vorig jaar geen appelactie van
Toxandria is geweest, doordat Rijkevoort wat extra
vitaminen nodig heeft in deze coronatijden of doordat
we dit jaar extra goede jeugdige huis-aan-huis-verkopers binnen onze
gelederen hadden... we zullen het waarschijnlijk nooit achterhalen.
Feit is wel dat er zaterdag 8 januari een recordaantal van 361 zakken
heerlijke Elstar-appels in Rijkevoort en Rijkevoort-De Walsert zijn
verkocht door onze jongste jeugdspelers. Daarmee werd het vorige
record van 342 zakken uit 2017 glansrijk uit de boeken 'gereden' (wat
de lat voor volgend jaar weer een stukje hoger legt...).

Normaal is het op de eerste zaterdag van het jaar (dit jaar de tweede
zaterdag omdat 1 januari op een zaterdag viel) rond 10 uur een
drukte van belang in kantine Kampzicht. Dit jaar bleef de kantine
gesloten, omdat we ons uiteraard aan de geldende
coronamaatregelen houden bij de club.

Toch ging de appelactie van Toxandria 'gewoon' door, maar dan op
1,5 meter. Enerzijds omdat het elk jaar een leuk zakcentje voor onze
jeugdafdeling oplevert, anderzijds omdat onze jeugd dit
een keileuke activiteit vindt. Geen verzamelpunt dus voor chauffeurs
en verkopers op het sportpark, maar direct door naar onze
hofleverancier Spar Max waar de Elstars van streekleverancier Van
Welie (want natuurlijk koopt ook Toxandria lokaal) al in grote kisten
en netjes verpakt klaar stonden.

Omdat de laatste weken geen Dorpswijzer meer van de persen was
gerold (alleen digitaal te lezen), was het lastiger om de appelactie dit
jaar aan te kondigen bij onze dorpsgenoten. Maar gelukkig is de actie
na al die jaren al zo ingeburgerd bij de Rijkevoortenaren, dat de
voordeur soms al wagenwijd open stond voor onze jeugd al voordat
er was aangebeld. Geweldig minse uut Riekevort en >
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Riekevort-De Walsert! Geweldig dat sommigen meerdere zakken
kopen of geen appels willen maar wel 5 euro meegeven voor de club.
Of wat snoep of koek meegeven aan de verkopers. Helemaal top.

Na afloop was er de traditionele peperkoek met warme chocomel
voor het verkoopteam, ditmaal buiten bij de kantine. Dat alles
maakte de appelactie ook in 2022 weer tot een groot succes. Laten
we hopen dat we in 2023 weer een 'normale' samenleving hebben en
we de appelactie weer op de vertrouwde manier kunnen
organiseren!

Een groot woord van dank namens de club aan de organisatie van de
appelactie vanuit de jeugdcommissie, aan de extra vrijwilligers die
ons ook dit jaar weer hielpen, de oplettende chauffeurs, de kopers
van de appels, leverancier Spar Max, producent Van Welie voor de
snelle extra aanvoer van appels omdat we er voor het eerst tekort
hadden, maar natuurlijk vooral onze jeugdige topverkopers!

Jeugdcommissie Toxandria
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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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Medisch
pedicure Rian

Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

Activiteiten

14 jan Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
22 jan Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers.
28 jan Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
29 jan Pronkzitting CV de Bellebloazers.
30 jan Middag-pronkzitting CV de Bellebloazers.

1 febr Jaarvergadering Vrouw Actief.
2 febr Kienen KBO.
5 febr Jeugdpronkzitting CV de Bellebloazers.
5 febr Pronkzitting CV de Bellebloazers. >

06-23641512
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11 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
11 febr t/m 13 febr. Jubileumweekend CV de Bellebloazers.
25 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
26 febr Kindermiddag CV de Bellebloazers.
26 febr Carnavalszaterdag bij Groentjes.
27 febr Optocht en carnavalsbal.
28 febr Krasse knarrenbal.

1 mrt Carnavalsdinsdag, afscheid prinsenparen.
2 mrt Kienen KBO.
9 mrt Rondleiding crematorium Zevenhutten Vrouw Actief.

11 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
25 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

6 april Kienen KBO.
8 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

19 april en 20 april: Brood bakken  Vrouw Actief.
22 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
22 april Ondernemersavond Rijkevoortse ondernemers.

4 mei Kienen KBO.
6 mei 7 en 8 mei: Meadow.

17 mei Wandeling graanvelden Oploo  Vrouw Actief.
20 mei t/m 22 mei: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.
26 mei (Hemelvaartsdag) Frogrun  SJW.
28 mei en 29 mei: Jubileumweekend 90 jaar Toxandria.

1 juni Kienen KBO.
10 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
12 juni Rommelmarkt Oudervereniging bs Klimop.
22 juni Dag-fietstocht Vrouw Actief.
24 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

6 juli Kienen KBO.
15 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
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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


