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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

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

Fietstocht met picknick
Zoals vorige week in de Dorpswijzer
aangekondigd gaat de KBO een fietstocht
met picknick organiseren en wel op dinsdag

10 augustus aanstaande.

De start van deze gezellige tocht is om 11.00 uur op het plein in
Rijkevoort en het is de bedoeling om daar rond 17.00 uur weer terug
te zijn. De lengte van de tocht is iets meer dan 45 kilometer.

Behalve voor de picknick (brood en drinken meenemen!) zal de tocht
enkele keren onderbroken worden voor een rustpauze. En natuurlijk
proberen we ook onderweg ergens een gezellig terrasje te vinden.

Iedereen die wil meefietsen kan dit melden door onderstaand
strookje in te vullen en te deponeren in de brievenbus bij de Poel of
bij de secretaris, Rijkevoortsedijk 13. Maar opgeven kan ook
telefonisch via nummer 0485371752 of per mail:
kbo.rijkevoort@gmail.com

Laten we hopen dat de weergoden en de coronamaatregelen ons
niet tegen zitten, dan kunnen we er samen een mooie dag van
maken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

………………………………………………………………………………… (naam/namen)

wil/willen meefietsen op dinsdag 10 augustus.
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Op alle wegen kom je Willems tegen
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Zonnebloem organiseert
wandeling

Beste Rijkevoorters,

De landelijke versoepelingen geven ons de mogelijkheid om weer aan
de slag te gaan. Graag willen wij u uitnodigen voor een activiteit en
wel op zaterdag 24 juli 2021, uiteraard met inachtneming van de
richtlijnen, want veiligheid staat voorop.
Wij willen om 14.00 uur verzamelen bij Dorpshuis De Poel, voor een
wandeling door Rijkevoort en gaan koffie drinken bij café-zaal
Groentjes. Mochten de weersomstandigheden het wandelen niet
toelaten, maken we er een gezellige bijeenkomst van bij café-zaal
Groentjes.
Wij beseffen dat het voor u misschien niet mogelijk is om actief aan
de wandeling deel te nemen. Wij zorgen voor een rolstoel, als dit
nodig is, zodat het voor iedereen mogelijk is om mee te gaan. Onze
vrijwilligers zijn graag bereid met u op stap te gaan.
Wilt u bij opgave ook doorgeven of u gebruik wilt maken van een
geleende rolstoel of dat u voor een eigen rolstoel zorgt.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.
Wordt u graag thuis opgehaald, kunt u dit aangeven op het
antwoordstrookje.

Voor aanmeldingen en vragen kunt u terecht bij Gerrie Venhuizen,
Pleinstraat 7. Tel.371515.
Wij hebben de aanmeldingen, door middel van onderstaand strookje,
graag uiterlijk binnen op  17 juli.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Zonnebloem afdeling Rijkevoort. >

Dorpswijzer 28 > 14 juli 2021 6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Antwoordstrook
Naam:…………………………………………………………………………………………………

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

Telefoonnummer:………………………………………………….

Aantal personen:………..

Wil wel / geen gebruik maken van een rolstoel van De Zonnebloem

Ik word wel / niet graag thuis opgehaald.
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Hallo Rijkevoort en deelnemers Garagesale 2020

Op de website van de Garagesale is een vragenformulier geplaatst
waarin uw mening en ideeën worden gevraagd met betrekking tot de
eerste Rijkevoortse Garagesale.
Aan de hand van uw antwoorden en tips gaan we evalueren een vol-
gende Garagesale Rijkevoort.

Ook bestaat er op de website de mogelijkheid u of een ander aan te
melden voor de organisatie van een garagesale in een ander dorp in
het Land van Cuijk.

Bent u of kent u iemand die hierin interesse heeft?
Vul dan de gegevens in en we nemen contact op. Of attendeer er ie-
mand op. Alles natuurlijk geheel vrijblijvend.
Wij hebben er veel zin in en het zou ook leuk zijn dit initiatief over het
hele Land van Cuijk uit te spreiden....

Een Garagesale: Het leukste dagje uit, gewoon thuis.

We zien graag uw mening en ideeën tegemoet via de site:
https://garagesale-rijkevoort.nl > we-vragen-uw-mening

Danique Coenen-Jacobs
Robert van Lin
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Koop loten en steun de
Zonnebloem in Rijkevoort

De Zonnebloem zet zich in om mensen
met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen.
Ook in Rijkevoort zorgen we ervoor dat mensen onbezorgd genieten
van een uitstapje, bezoek aan huis, leuke activiteiten of een complete
vakantie met de regio Land van Cuijk.

Zonnebloemlot voor maar € 2,-
Wilt u ons werk steunen? Speel dan mee met de Zonnebloemloterij!
Voor maar € 2,- per stuk koopt u al een lot en maakt u onze
activiteiten mede mogelijk in Rijkevoort. En u steunt onze landelijke
projecten. Bijvoorbeeld de Zonnebloemauto, een aangepaste
rolstoelauto. Er rijden er inmiddels al 50 rond in Nederland.

U steunt niet alleen het mooie werk van de Zonnebloem, maar u
maakt zelf ook kans op mooie prijzen. Bijvoorbeeld op de hoofdprijs
van € 15.000,- of andere leuke prijzen, zoals dagjes uit, een e-bike en
diverse cadeaubonnen.

Wij komen niet aan huis voor de verkoop van de loten, maar mocht u
interesse hebben in een lot dan kunt u contact opnemen met Gerrie
Venhuizen, Pleinstraat 7, telefoon 371515.
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Riekevorts Heem

Wij zoeken gegevens over de oorlogsjaren van Pater Willem Daniëls.
Willem Daniëls werd op 7 september 1901 (overleden op Flores 8
januari 1967 ) geboren in Beugen , als zoon van de landbouwer
Petrus Daniëls en diens vrouw Hendrika van de Ven.

Onderduiker Pater Willem Daniëls kwam waarschijnlijk in Amsterdam
terecht. Zat mogelijk heel diep in het verzet. Hij had bewust een
‘valse pas’ met de joodse naam Polak. Als verzetsman was hij bang
niet te kunnen zwijgen tijdens een verhoor/ marteling.
De pater was van de orde van S.V.D. “Societas Verbi Divini” c.q. “de
Paters van Steyl”, Limburg. Van 1938 tot 1946 was hij in Europa.
Bij de Paters van Steyl is geen enkel gegeven bekend tussen 1938 en
1946.

Hebt U meer informatie over zijn oorlogsverleden of kent U iemand
die mogelijk meer info zou kunnen hebben?
Stuur dan een mailtje naar awijn14@gmail.com of neem contact op
met Arie Wijnen.

Alvast bedankt !
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SJW Nerfgame

Komende zondag is er eindelijk weer een fysieke
activiteit van SJW.
We organiseren de Nerfgame en dit jaar met een hele

gave locatie, namelijk: de Motorcrossbaan.

Komende zondag zijn alle basisschool kinderen van 11.00 tot
13.00uur van harte welkom om samen weer lekker buiten te spelen.
Nog niet aangemeld, doe dit dan snel via
ikdoemee@sjw-rijkevoort.nl.

Denk er ook aan om dan je eigen guns mee te nemen.
Let the games begin.

Samen Sterk
Na alle corona perikelen willen we dit jaar toch
een collecte houden om alle goede doelen ook in

deze tijd te ondersteunen. De data die we hiervoor gekozen hebben
zijn maandag 20 en dinsdag 21 september. De collectanten komen de
enveloppen tussen 18:00 en 20:00 uur ophalen.

Maandag 13 en dinsdag 14 september worden de enveloppen met
invulformulieren bij u bezorgd. Om de kosten laag te houden
gebruiken we hiervoor de invulformulieren en enveloppen met
daarop de data van 2020.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Een paar uurtjes samen
enveloppen ophalen, gezellig! Laat je ons weten als je kunt helpen via
onderstaand emailadres?
Natasja Hegeman, Truus van Vught, Ans Cuppen, Femke van der Ven
en Stein Coenen
E-mail: samensterkrijkevoort@gmail.com
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Ook goeiendag,
Hebt u zich wel eens gerealiseerd hoe mooi wij hier feitelijk wonen?
We hebben hier feitelijk alles,  bossen (Staatsbossen) water (de
Maas), openlandschap, afijn te veel om op te noemen.
Ik zat een keer bij een bekend politicus (nee we noemen geen
namen) in de trein toen we vanaf Cuyk bijna in Boxmeer waren. Hij
keek naar buiten en zei “Zo, we zijn bijna in het beloofde land”.
Zo mooi vond hij het hier.

Weet u wat ook zo mooi is?
De Boekenkast bij de Poel, ons mini-biebje. Veel genres, romans,
thrillers, Sciences fiction , kinderboeken, streekromans etc etc.
U hoeft zich niet in de schrijven of iets dergelijks, nee, u komt
gewoon langs, neemt wat boeken mee en dat is dat.
U bent van harte welkom.
Dan nu de nieuwe aanwinsten:

Harriet Beecher Stowe > De Negerhut van oom Tom
Meer dan 100 jaar (!!) hoort dit boek tot een van de meest gelezen
boeken ter wereld, en is zeker tot op deze tijd actueel, vooral nu
slavernij en alles wat daar mee samenhangt in de belangstelling
staat.
Je moet dit boek gelezen hebben, om je te realiseren wat de slavernij
toen teweeg bracht. Hele gezinnen werden uit elkaar gerukt, mensen
waren koopwaar geworden. Een uittreksel : Advertentie (ingekort)
Executieverkoop negers. Hagar oud 60 jaar, John oud 30. Ben oud 21.
“Er zijn mensen die dit oude goed kopen en zeggen dat er meer mee
valt te beginnen dan je eerst zou denken”zei Haley peinzend.
En zo gaat het maar door….Je krijgt het er koud van. Dit boek was
mede aanleiding de Amerikaanse burgeroorlog te ontketenen.
Een boek om lang over na te denken…..

Jil Karoly > Seks of solo, een man voor 1 nacht >
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Gianna, hippe single vrouw, wil niet langer solo zijn, zoekt man voor
het leven, vindt de ideale man, die echter een foutje heeft….is al
getrouwd… Maar toch maar toch…..
Elizabeth, stomvervelend huwelijk (vindt ze), zoekt
schadevergoeding. Gaat op zoek naar man voor 1 nacht, ook dat valt
tegen.
U denkt nu een boek te vinden vol erotiek, nee niks van dat
alles…Wat dan wel? Feitelijk dat wat vrouwen zien willen in mannen.

David Shobin > Kliniek van de angst
Stel je voelt je te dik, je gaat naar de dokter, die verwijst je naar een
kliniek. In die kliniek krijg je dierlijke aanvallen van vraatzucht, je
lichaam groeit uit tot monsterlijke proporties.
En de behandeling gaat maar door, de dokter blijkt een monster te
zijn, bloedstollende taferelen vinden plaats, dit is geen boek voor
zwakke zielen……
Tot een volgend keer,
Uw boekenier Wim

GELD VERDIENEN VOOR JE VAKANTIE!
Wij vragen vanaf het begin van de zomervakantie meisjes

en jongens om bloemen te koppen in de omgeving
Rijkevoort, Sint Anthonis, Wanroij en Landhorst.

Iedereen is welkom vanaf 13 jaar bij
Verheyen Bloembollen te Beugen.

Voor meer informatie en aanmelden:
www.verheyenbloembollen.nl
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Liturgische planning

Zaterdag 17 juli:
19.00 uur, kerk Beugen, pastor Tullemans

Zondag 18 juli:
09.00 uur, Kerk Oploo, pastoor Van der Sluis
09.00 uur, Kerk Wanroij, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, kapelaan Donders

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

Ja, je leest het goed….!. breng daarom je
slaapzak naar onze winkel en wij zorgen dat die
weer gereinigd bij je terugkomt. En dat slechts
voor € 10.00 euro per zak. Trouwens, ook voor
al je overig stoomgoed kun je bij ons terecht!
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort

Tel.: 0485-371265  Fax: 0485-371723
info@kvansambeektrappen.nl
www.kvansambeektrappen.nl

Veldweg 13, 5447 BH Rijkevoort, T 0485-372034, E info@schilderwillems.nl, I www.SchilderWillems.nl

GRATIS kleuradvies

Laat u verrassen en inspireren
op gebied van kleur door

onze kleurenadviseur. Geheel gratis
bij opdracht voor binnenschilder- en/of

behangwerk

Dr. Moonsweg 5
5437 BG  Beers

0485 – 745090

info@bouw-kompas.nl
www.bouw-kompas.nl

Ontwerp, advies &
technische
uitwerking
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TeVeR racket toss avond
Beste Tennisliefhebber,

Na lange tijd mogen we gelukkig weer wat organiseren
voor onze tennissende leden. We hebben dan ook voor de vakantie
periode nog een 2 tal Racket Toss avonden in gepland.

De 1de Racket Toss avond is op donderdag 15 juli.
De 2de Racket Toss avond is op dinsdag 27 juli.

Om 19 uur begint de 1e ronde

Om 20 uur begint de 2e ronde

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. Je hoeft
je dus hier niet voor op te geven, je komt gewoon binnenlopen. Je
mag dus ook pas voor de 2e ronde komen. Bij genoeg animo kan er
natuurlijk ook nog een derde ronde gespeeld worden.

Voor iedereen die de Racket Toss avond niet kent:
 Ieder lid is welkom.
 Er wordt in principe gedubbeld.
 Er wordt getost, dat wil zeggen geloot met wie en tegen wie je

tennist.
 Je kunt 1 of 2 rondes meedoen!
 Tussen de 2 rondes door is er een gratis kopje koffie/ thee.

Wij hopen op een goede opkomst, zodat we een gezellige, sportieve
avond hebben.

Uiteraard houden ook wij binnen onze vereniging ons nog steeds aan
de opgelegde maatregelen die zijn bepaald door het RIVM mbt tot de
COVID19.

Tot donderdag 15 juli: Judith, Maurice, Ton en Paul.
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Woordzoeker
N E R E D L I H C S E B W
E M U G G E N Z I F T E N
T O E N T A L M O E D D E
T E T H E R N E N N A L P
O E C R B E A R O U L F A
P O A V W E K N A L B E L
R E D U O H C S C N K G A
E G E L U K K I G H N I A
V E R S C H R O M P E L D
G B D W O M A N G A H E N
K A N E N I T U O R C V A
N K I G A L I D E R S E V
D I E H G I M I U T S N O
AMICE, BESCHILDEREN, BLANKE, EINDREDACTEUR, ETHER, FLUOR, GEBAK,
GEEUWEN, GELUKKIG, KANEN, KIGALI, MANGA, MUGGENZIFTEN, NEPAL,
ONSTUIMIGHEID, PLANNEN, ROUTINE, SCHENKBLAD, SCHOUDER, TALMOED,
TRANCHE. VANDAAL, VERPOTTEN, VERSCHROMPELD

Oplossing sudoku vorige week: 7-4-1-2-4

Persbericht
Nieuwe bouwprojecten in de gemeente Boxmeer
Er staat qua bouwen veel op stapel in de gemeente Boxmeer. Zo zijn er tijdens de
raadsvergadering op 8 juli besluiten genomen die woningbouw in Oeffelt,
Rijkevoort en Boxmeer mogelijk maken.

Wethouder Peter Stevens: “bouwen, bouwen, bouwen! Dat is het motto. We gaan
er al jaren vol voor met als doel dat in al onze dorpen gebouwd kan worden. Op dit
moment hebben we alleen in Overloon helaas geen mogelijkheden, maar daar
wordt hard aan gewerkt. Dat levert natuurlijk regelmatig uitdagingen op. Van
beschermde dassen op beoogde terreinen, tot bezwaren van omwonenden. Maar >
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we vinden er steeds een weg in. De woningvraag is immers hoog en de behoefte
van mensen om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen groot”.

In Oeffelt heeft de gemeente op het Brakels Eng grond aangekocht zodat hier
gebouwd kan worden. Hier komen zo’n 58 kavels voor woningen voor onder
andere starters, ouderen, middenhuur en mogelijk sociale huur. Het concept
stedenbouwkundig plan wordt op woensdag 21 juli om 20:00 uur gepresenteerd in
de Kleppenburg in Oeffelt. U kunt zich tot 18 juli aanmelden via www.boxmeer.nl.
Vanwege de coronabeperkingen is aanmelden verplicht.

Voor Rijkevoort is het bestemmingsplan voor de derde uitbreiding van
Achter de Molen goedgekeurd. Dit plan maakt de bouw van 16
halfvrijstaande en 14 vrijstaande woningen mogelijk.

In Boxmeer is woningbouw op het terrein aan de Burg.
Verkuijlstraat/Bakelgeertstraat weer een stap dichterbij met de toezegging van een
aanvullend krediet door de gemeenteraad. Het plan voorziet in 36 sociale
huurappartementen van Mooiland, 4 tiny houses 23 koopwoningen en 22
koopappartementen. Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met de reconstructie
van de Burg. Verkuijlstraat inclusief de aanleg van een rotonde aan de Koorstraat.
Zaterdag 24 juli is er van 13.00 tot 16.00 een inloopmiddag op het terrein aan de
Bakelgeert- en Burg. Verkuijlstraat. Hier kunt u de concept ontwerpplannen voor
de woningbouw en de verdere inrichting van de omgeving bekijken en vragen
stellen aan medewerkers van de gemeente.

Wethouder Peter Stevens: “ook op andere plaatsen in de gemeente zit er het een
en ander in de pijplijn. Zo liggen voor het plan Carmelveste aan het Titus
Brandsmaplein in Boxmeer en Lange Heggen West in Beugen sinds 7 juli de
ontwerpbestemmingsplannen ter inzage. Het gaat om 19 woningen voor
Carmelveste  en in Lange Heggen West zijn 27 woningen mogelijk, 10 vrijstaande,
10 halfvrijstaande en 7 rijwoningen”.

Activiteiten
4    aug Kienen KBO.

10 aug Fietstocht met picknick KBO.
25 aug Algemene Ledenvergadering KBO.
30 aug t/m 2 sept.: Bouwweek S.J.W.

1 sept Kienen KBO.
8 sept Fietsen KBO.
9 sept t/m 11 sept.: Pleinfeesten.

12 sept Riekevortsedag. >
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12 sept t/m 16 sept.: Reis Noord-Holland KBO.
20 sept en 21 sept.: Collecte Samen Sterk.
20 sept t/m 26 sept.: Biljarttoernooi KBO.
26 sept Buurtbrunch buurt ‘t Laageind.

2 okt Dag van de Ouderen KBO.
6 okt Kienen KBO.

10 okt Brunch vrijwilligers Dorpswijzer.
13 okt Fietsen KBO.
12 okt Jaarvergadering CV de Bellebloazers.

3 nov Kienen KBO.
5 nov Uitvoering ToVeRij.
6 nov Inzameling klein oud ijzer.
6 nov Uitvoering ToVeRij.
7 nov Uitvoering ToVeRij.

10 nov Wandelen KBO.
13 nov Openingsfeest jubileum 44 jaar CV de Bellebloazers.
21 nov Brunch alleenstaanden KBO.
18 dec Kwaakparty CV de Bellebloazers.

1 dec Kienen KBO.
8 dec Wandelen KBO.

14 dec Kerstviering KBO.
2022
22 jan Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers.
29 jan Pronkzitting CV de Bellebloazers.
30 jan Middag-pronkzitting CV de Bellebloazers.

5 febr Jeugdpronkzitting CV de Bellebloazers.
5 febr Pronkzitting CV de Bellebloazers.

11 febr t/m 13 febr. Jubileumweekend CV de Bellebloazers.
26 febr Kindermiddag.
26 febr Carnavalszaterdag bij Groentjes.
27 febr Optocht en carnavalsbal.
28 febr Krasse knarrenbal.

1 mrt Carnavalsdinsdag, afscheid prinsenparen.

Tijdelijk te huur: woning
van half september tot eind februari/begin maart
voor meer informatie: 06 30605930
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Medisch Pedicure

Kapelstraat 37A
5447 AA  Rijkevoort

06 – 20 66 52 21 / 0485 – 32 56 44

www.pedilux.nu
info@pedilux.nu

o@se

Veldweg 14 – 5447 BH Rijkevoort
info@theoartsinstallatie.nl – tel. 0485-371998                  www.theoartsinstallatie.nl
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lems.nl, I. www.SchilderWillem


