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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

Fietsen
Donderdag 14 juli gaat de KBO weer fietsen. Ook nu een route van
ongeveer 33 kilometer door het mooie Land van Cuijk met
halverwege een pauze voor koffie en eventueel gebak.
Het vertrek is om half twee op het Plein.

Gemengd zangkoor

Donderdag 14 juli heeft het gemengd koor zijn laatste repetitie, zo
als gewoonlijk een uur zingen dan koffie en nu met iets lekkers en
een drankje na.
Zaterdag 16 juli ons maandelijks optreden in Beugen. Ook tijdens
onze vakantie zingen we de eerste zaterdag in augustus ook weer
in Beugen.

Zaterdag 16 juli Beugen 19:00 uur
Zaterdag 06 augustus Beugen 19:00 uur

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

Dorpswijzer 27 > 13 juli 2022 4

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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Dankbaar voor wie hij was en voor alles wat hij voor ons
betekende, geven wij u kennis van het overlijden van mijn
lieve man, ons pap en opa

Theo van der Hulst
echtgenoot van

Mien van der Hulst – Jans-Beeke
* 21 februari 1931 † 10 juli 2022

Mien van der Hulst – Jans-Beeke

Marcel en Anke
Elle en Delano
Tom en Anne

Ryan en Geert
Gijs en Marlou
Dirk en Carly

Weijerstaete 186
5831 ZZ  Boxmeer

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 16 juli om
10.30 uur in Buitenplaats Zevenhutten, Hoenderberg 9
5431 PC Cuijk.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van
Theo op donderdag 14 juli tussen 19.00 en 20.00 uur bij
Schrijen Afscheid en Herinnering, Hollesteeg 1a te Box-
meer.
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Liturgische planning

Zaterdag 16 juli:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans

Zondag 17 juli:
09.00 uur, Kerk Oploo, pastor Janssen
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, pastor Janssen
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis

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

……en daarom deze week:
2 komkommers voor slechts € 0,80.

Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online bestellen: ga naar www.spar.nl
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Met de Zonnebloem erop uit
UITNODIGING THEATERMIDDAG ZONNEBLOEM
REGIO LAND VAN CUIJK
Laat u meeslepen in een muzikale middag met de
evergreens van een complete Army spektakelshow
uitgevoerd door 3 Army Lady’s onder het commando van Sgt. Wilson.
Met muziek van Glenn Miller, de swing van de Andrew Sisters en
Doris Day
Datum: zaterdag 20-08-2022
Aanvang: 14.00 uur
Zaal open : 13.00 uur
Adres: Cultureel centrum Myllesweerd, Kerkstraat 3 in Mill
Prijs : € 7,50 per persoon.

Hebt u zin
om met
onze
afdeling
Rijkevoort
naar deze

muziekmiddag te gaan, dan kunt u zich opgeven door onderstaand
strookje, samen met de bijdrage van € 7,50, in te leveren bij Gerrie
Venhuizen, Pleinstraat 7, tel. 371515. Dit kan tot uiterlijk 21 juli. Als u
graag thuis opgehaald wordt, kunt u dit doorgeven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Naam:………………………………………………………………………………………………..

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

Telefoonnummer:…………………………………….Aantal personen:…………….

Ik word wel/niet graag thuis opgehaald

Ik wil wel/geen gebruik maken van een rolstoel
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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!’



9 Dorpswijzer 27 > 13 juli 2022

Nieuws van de huisartsenpraktijk
Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar weer gesloten met de
zomervakantie.
Dit jaar is dat van 25 juli tot en met 2 september.
De praktijk in Oploo is gewoon open.

We zijn ook bezig met een nieuwe locatie in Rijkevoort.
Na de vakantie hoort u daar meer over.

We wensen iedereen alvast een prettige, gezonde en hopelijk
Corona vrije vakantie.

Team huisartsenpraktijk Oploo/Rijkevoort.
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Openbare vergadering Dorpsraad

Afgelopen maandag 4 juli heeft de jaarvergadering plaatsgevonden
van de dorpsraad.
Na een uitleg door de voorzitter over wat er door de dorpsraad gedaan
is en waar we nog mee bezig zijn en de financiële verantwoording
werd het woord gegeven aan twee dames van Mooiland. Zij hebben
een presentatie gegeven over de mogelijkheden en onmogelijkheden
m.b.t. het verkrijgen van een huurwoning. Aangezien zij ook gebonden
zijn aan allerlei wettelijke afspraken valt het niet altijd mee om te
huren in de kern van uw voorkeur. De belangrijkste tip die werd
meegegeven is om je in te schrijven bij Mooiland als je erover denkt
om ooit in de toekomst te gaan huren. Dit is belangrijk voor Mooiland
om te zien waar huurbehoefte ligt. Het inschrijven is gratis.

De volgende sprekers waren Frank Ermers en Anke van der Hulst. Zij
kwamen uitleg geven over hoe de gemeente kan helpen bij het
besparen van energie. Want energie die je niet gebruikt hoef je ook
niet op te wekken.

Op www.brabantwoontslim.nl/land-van-cuijk/ vind je informatie over
het verduurzamen van je huis, digitale bespaarchecks, informatie over
financiering en subsidies, nieuws en ervaringen van inwoners die al
aan de slag zijn gegaan met het verduurzamen van hun woning.

Huiseigenaren kunnen je via deze website een afspraak inplannen voor
het energiespreekuur bij de bibliotheek in Boxmeer of Sint Anthonis. In
een gratis gesprek met een onafhankelijk energieadviseur ( max. 30
minuten) worden al je vragen over energiebesparing, financiering en
subsidies of het beoordelen van offertes beantwoord.

Via deze website kan je ook een Duurzaam Wonen Advies aanvragen.
Een onafhankelijk energieadviseur komt dan bij u thuis langs. >
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Zij stellen een adviesrapport op met alle (grote)
verduurzamingsmogelijkheden voor je huis. De kosten hiervoor zijn €
395,00. Ook kan je via deze website een afspraak maken met een
Energiebespaarcoach.

Om je woning energiezuinig(er) of gasloos te maken kan je op
www.gemeentelandvancuijk.nl/duurzaamheidslening een lening
aanvragen voor isolatie, zonnepanelen, warmtepomp, laadpaal voor
elektrische auto’s en/of een energieadvies. De lening bedraagt tussen
de € 2.500,- en € 25.000,-. Wanneer je zelf geld ter beschikking hebt,
is het voordeliger om zelf de energiebesparende maatregelen te
betalen. Mogelijk kan je ook gebruik maken van de ISDE-subsidie. Kijk
voor meer informatie en de voorwaarden op www.rvo.nl/subsidies-
financiering/isde/woningeigenaren.

Huurders kunnen een cadeaubon ter waarde van € 45,- aanvragen.
Hiermee kunnen zij kleine energiebesparende middelen bestellen
zoals LED-lampen, een waterbesparende douchekop, tochtstrips,
radiatorfolie, energiemeter e.d. Per adres kan 1 cadeaubon worden
aangevraagd via www.regionaalenergieloket.nl en eindigt eind 2022.
Deze actie geldt niet voor huiseigenaren. Ons advies is om de actie te
combineren met een afspraak maken met de Energiebespaarcoach.

De Energiebespaarcoach gaat met je in gesprek over kleine
energiebesparende maatregelen én bewust omgaan met energie.
Samen met jou wordt een energiescan ingevuld dat inzicht geeft in
hoeveel je kan besparen op jaarbasis, je energieverbruik en de
luchtkwaliteit van je woning. Dit huisbezoek duurt 1 tot 1,5 uur.  Je
kan via de Energiebespaarcoach ook een luchtkwaliteitsmeter of een
energieverbruiksmanager lenen. De Energiebespaarcoach geeft dan
een toelichting op de resultaten.

Neem bij vragen contact op met de gemeente Land van Cuijk
via 0485 – 854000 of mail naar gemeente@landvancuijk.nl.
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Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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Rijkevoortse Flurling kampioenschap

Tijdens de Riekevortsedag en de Pleinfeesten, op 10 en 11
september, gaat het dan weer plaatsvinden : het Rijkevoortse
Flurling kampioenschap!

Flurling zullen sommigen zich afvragen, wat is dat dan?
Nou, Flurling is in principe hetzelfde als het welbekende Curling,
alleen speel je Flurling niet met een schijf maar met een
(verzwaarde) fluitketel, en speel je niet op een ijsbaan maar op een
speciaal daarvoor geprepareerde gladde baan.

Kortom, een unieke gelegenheid om samen met je vriendengroep,
buurt, of vereniging gezellig samen te zijn en op een vermakelijke
manier de competitie aan te gaan met anderen.
Een team bestaat uit 5 of 6 personen, 1 coach en/of “veger” en 4
“schuivers”.

Zoals gezegd worden de poulewedstrijden gespeeld op zaterdag
middag 10 september. En op zondagmiddag 11 september de
finales. Dit kampioenschap zal plaatsvinden in de tent van het
pleinfeest.
We willen in 2 competities gaan strijden: een kleinere competitie
voor middelbare scholieren van 12 t/m 17 jaar en een grotere
poule voor iedereen van 18 jaar of ouder.

Wij verwachten dat dit wederom een fantastisch spektakel gaat
worden, maar dat kan natuurlijk alleen met hulp van jullie. Dus
Rijkevoorters, schrijf je in met je team voor dit unieke evenement.
Daarbij moet meteen gezegd worden om dit zo snel mogelijk te
doen omdat we gezien de tijd zijn gebonden aan een maximaal
aantal teams. Vol is vol !! >
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Inschrijven kan vanaf nu tot 7 augustus door aan te melden via e-
mail adres riekevortsedag@gmail.com, en vermeld dan je
teamnaam, leeftijdscategorie (12-17 of >18), en de naam van een
contactpersoon (coach).
Per team is het inschrijfgeld € 15,00.

Met Flurling groet, de Flurling commissie :
Patrick Litjens
Cesco Suykerbuyk
Berny Poorts
John van Raaij
Marloes van Ginneken

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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Woordzoeker
Z K A N N I B A L I S M E
Z W A A R T E K R A C H T
M R O T S N E D L E E B A
A E S O L A R I U M I O D
L O T M O R B K L L A W L
L R A A B N A A G E B N O
O E E A N E L E K K I M S
O O G T A G S U E N M R L
T G E A E N E L I U K N I
O L D S S P E E E H N K E
B K I T T I G S L E T O H
O L N E P O L N E E T I U
R U G B Y I O K N S T J E
ANTI, BEELDENSTORM, BROMTOL, GEDING, GOEROE, HEES, HEILSOLDATE,
HOTEL, INKUILEN, KANNIBALISME, KITTIG, KLIS, MALLOOT, MUESLI, NEUSGAT,
ONBEGAANBAAR, PETER, ROBOT, RUGBY, SMIKKELEN, SOLARIUM, TEIL,
UITEENLOPEN, WIER, ZWAARTEKRACHT

Oplossing sudoku vorige week: 6-8-3-2-9

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

0485-792015

Dorpswijzer 27 > 13 juli 2022 16



17 Dorpswijzer 27 > 13 juli 2022

Gemeentenieuws

Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 Aanvraag vergunning voor het kappen van
een boom aan Hoogeindsestraat 14 te Rijke-
voort

Afvalinzameling bij hoge temperaturen
De zomer staat voor de deur en bij aanhoudende warmte (code
geel) werkt de afvalinzamelaar volgens het hitteplan. Op zulke
dagen halen we het afval eerder op als het nog koel is. Dit
betekent dat de afvalinzamelaar al vanaf 6:00 uur ‘s ochtends
start. Zet je afval voor 6:00 uur aan de weg om zeker te zijn dat het
wordt opgehaald. Dit mag al de avond van tevoren vanaf 22:00
uur. Houd onze Facebook, Twitter en/of de AfvalApp in de gaten.
Via deze weg laten wij weten als de inzamelaar eerder start.
Download de Afvalapp via de Playstore of Appstore.

Activiteiten

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

3 aug Kienen KBO.
11 aug Fietsen KBO.
20 aug t/m 28 aug.: Open Tennistoernooi TeVeR.
25 aug Koken en eten KBO.
29 aug t/m 1 sept.: Bouwweek  S.J.W.

7 sept Kienen KBO.
8 sept t/m 11 sept.: Pleinfeesten.

11 sept Riekevortsedag.
8 sept Fietsen KBO. >
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25 sept Buurtbrunch buurt ‘t Laageind.
26 sept Inzameling klein oud ijzer.
29 sept Koken en eten KBO.

1 okt Dag van de Ouderen KBO.
5 okt Kienen 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.
27 okt Koken en eten KBO.

2 nov Kienen KBO.
3 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.
5 nov Openingsfeest van het seizoen CV de Bellebloazers.
6 nov Allerzielenviering, namiddag.
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.

7 dec Kienen KBO.
8 dec Wandelen KBO.

10 dec SJWizzut Quizavond.
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

7 jan SJWizzut feestavond.
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.
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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


