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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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Ook dit jaar geen kerstviering
Vorig jaar hebben we de kerstviering moeten annuleren. Het
coronavirus was volop aanwezig waardoor de overheid de
ontmoetingen van mensen ging ontmoedigen. Geen grote
samenkomsten van mensen. Het werd een stille kerst.
Zangvereniging Cantamus Rijkevoort hoopte in 2021 wel een
kerstviering te kunnen organiseren want het coronavirus zal dan wel
verleden tijd zijn. Niets is minder waar! De maatregelen zijn weer
gelijk aan die van vorig jaar. Dan moet je als vereniging wederom
beslissen om de kerstviering van 24 december 2021 te cancelen.
Jammer, maar helaas.
Onze vereniging hoopt dat 2022 een jaar wordt waarin het
coronavirus verdwijnt zodat we ook onze repetities en uitvoeringen
weer kunnen oppakken.
Anders blijft het heel stil.

Leden van de
Zangvereniging wensen
U allen een muzikaal en
gezond 2022.

Zangvereniging Cantamus
Rijkevoort.
Zanggroep C´est la vie / Gemengd koor Cantamus

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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Liturgische planning
Zaterdag 18 december:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, kapelaan Donders

Zondag 19 december: 4e zondag van de advent
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

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

Koop nu voor € 5,00 je cupcake-baktasje. Maak
en versier de mooiste en lekkerste cupcakes en
lever die 22 of 23 december bij ons in. Je
ontvangt dan een spar cadeaubon van € 7,50.
De winnaar ontvangt naast eeuwige roem een
mooie prijs.
Denk aan het tijdig inleveren van de kerst-
bestellijst, dan zorgen wij dan voor de rest.
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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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Woensdag 15 december:
Nieuwe aanplant bij kruising

Op de kruising Kapelstraat/St.Anthonisdijk/Papenvoortsestraat
/Laageindsbroekheeft de IBN in opdracht van de gemeente Boxmeer
de rozen verwijderd. Het Groenteam van de KBO onderhoudt o.a.
deze perken en had al eerder aangegeven dat de rozen in slechte
staat waren. Het onkruid had te veel vrij spel en ook voor het oog
was de schoonheid er helemaal uit.
De IBN heeft inmiddels de grond bemest en gefreesd en op
woensdag 15 december zal de gemeente, IBN en het groenteam
nieuwe aanplant realiseren. De dorpsraad Rijkevoort is gevraagd wat
hun voorkeur heeft maar deze hebben het overgelaten aan het
Groenteam.
Het worden geen rozen i.v.m. aaltjes in de bodem maar het zal een
gevarieerd beeld worden van planten, struiken en grassoorten met
verschillende kleuren. In de begin jaren zullen deze perken veel
onderhoud nodig zijn i.v.m. uitplukken van onkruid i.p.v. schoffelen
maar als de grond meer bedekt is, zal het onderhoud afnemen.
Als het weer meewerkt zullen mensen van de IBN en het Groenteam
gezamenlijk de aanplanting uitvoeren. Weggebruikers worden attent
gemaakt met pionnen en de mensen zullen een geel of oranje hesje
dragen.
Mensen, veel succes.
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Dorpswijzer tijdens de feestdagen

De Dorpswijzer verschijnt in december nog één keer, volgende
week woensdag  22 december.
In deze laatste Dorpswijzer van 2021, kunnen de verenigingen en
bedrijven hun kerstwens plaatsen.

Deze wensen tijdig, maar uiterlijk
zondag 19 december inleveren bij het
redactieadres via
dorpswijzer2018@gmail.com

Op woensdag 5 januari 2022
verschijnt de eerste Dorpswijzer van
het nieuwe jaar.

Medisch
pedicure Rian

Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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Beste inwoners van Rijkevoort,
Na een ongelooflijk mooi afscheid van de gemeente Boxmeer op
vrijdag 17 en zaterdag 18 september jl. zijn mijn vrouw en ik
begonnen aan onze afscheidstournee langs de 11 kernen.
Helaas is dat in verband met nieuwe aangescherpte
coronamaatregelen niet bij alle kernen gelukt. Onder andere ons
bezoek aan Rijkevoort kwam daardoor helaas te vervallen.

Heel erg jammer voor de organisatie en voor ons. De dorpsraad heeft
diverse pogingen gedaan om op zaterdag 13 november een gezellige
middag of avond op poten te zetten. Onder andere Popkoor C’est la
vie had ook graag een optreden verzorgd. Maar we zijn met elkaar in
goed overleg tot de conclusie gekomen dat we op geen enkele
manier mensen enig risico zouden willen laten lopen en daarom ons
bezoek moesten afgelasten.

Niettemin dank ik u allen voor de getoonde bereidheid om ook in
Rijkevoort een speciaal afscheid te organiseren. Bij die gelegenheid
had ik graag ook enkele hoogtepunten met u willen memoreren die
wij in de afgelopen 18 jaar in het dorp hebben gedeeld.
Zonder daarbij compleet te zijn denk ik dan aan:

- de renovatie van Dorpshuis De Poel.
- De bouw van de sportzaal.
- Muziekvereniging Sint Rochus: in 2005 bestond de fanfare 100

jaar. Dit werd gevierd met een concert door het Orkest Ko-
ninklijke Luchtmacht in het Hoogkoor in Boxmeer.

- In 2007 heb ik Anita’s Studio geopend.
- De heropening van de voormalige kruidenierswinkel van de

broers Verbruggen als Museumwinkel Erven Verbruggen, nu
in beheer van Heemkundevereniging Rieckevorts Heem.

- De restauratie van de korenmolen Luctor et Emergoin 2016.
- Restaurant ’t Molenhuys van Yolande en Jos Vesters. In 2016,

bij het 4-jarig bestaan, zijn zij aangesloten bij de >
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landelijke organisatie Euro-Toques, waarvan Yolande sinds dit
jaar voorzitter is.

- Buurtsuper Spar Kuijpers Rijkevoort wil ik graag noemen van-
wege de grote betrokkenheid van Max bij de vele activiteiten
in het dorp. Samen met de aanwezigheid van een basisschool
bevordert dat zeer de leefbaarheid van een kleinere kern.

- Met CV de Bellebloazers hebben we mooie sleuteloverdrach-
ten en pronkzittingen beleefd.

- Rijkevoort mag zich rijk rekenen met een actief verenigingsle-
ven en een actief bedrijfsleven.

Al met al veel memorabele gebeurtenissen.
Ik dank u voor de 18 mooie jaren dat ik uw burgemeester heb mogen
zijn en waarin wij veel mensen hebben leren kennen.
We hopen velen van u nog eens te ontmoeten in onze nieuwe
levensfase. Daarom geen vaarwel, maar graag tot ziens in de nieuwe
gemeente Land van Cuijk!

Wij wensen u tenslotte sfeervolle kerstdagen en een gelukkig en
gezond 2022.
Zorg goed voor elkaar en stay safe!

Karel en Mieke van Soest
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Heel Rijkevoort bakt
Vanwege de huidige beperkende maatregels is er dit jaar wederom
helaas geen Kerstproeverij om en rond de SPAR. Als compensatie
organiseren we wel weer een bakwedstrijd onder de noemer “Heel
Rijkevoort Bakt”.
Vanaf 15 december kun je in de winkel een “cupcake-baktasje” kopen
voor € 5,00. Maak thuis je lekkerste en mooiste cupcakes en lever die
in de winkel in op 22 of 23 december. Iedere deelnemer die zijn of
haar cupcake creatie inlevert ontvangt sowieso een cadeaubon van
€ 7,50. De maker van de mooiste en smakelijkste cupcakes ontvangt
naast de titel “cupcakebakker van het jaar” een mooie prijs.

Doe je mee?
Team Spar Kuijpers

Buurt 't Korenveld
ATTENTIE:
de kerst-in op 19 december 2021 gaat helaas NIET door!!

Dit i.v.m. de geringe aanmeldingen en de huidige maatregelen
rondom Corona.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2022!

Papiercontainer
Vanaf 2022 zal de oud papiercontainer niet meer op zaterdag, maar
op maandag op het Meester v.d. Bergplein staan. Dit betekent dat de
oud papiercontainer er op maandag 3 januari zal staan.
Omdat deze wijziging (vanuit de gemeente) pas zeer recent is
gedaan, volgt nadere informatie hieromtrent nog.

Mixure Music en OBK
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Sudoku

4 9
8 5 4 1
3 2 1

2
1 6

8 5 9 2
6 2 7

2 6 5 3 4
4 7 8

Oplossing kruiswoordpuzzel vorige week: grasmat

Voetbalvereniging

Uitslagen jeugd:

SV Venray JO19-3 Tox/VIOS `38 JO19-1 4-0
SSS`18 MO17-1 Tox/VIOS `38  MO17-1 4-2
Merselo JO15-1JM Tox /VIOS `38  JO15-2 2-2 >
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Tox/VIOS`38 JO13-2 Erp JO13-2 4-1
VIOS `38/Tox JO13-1JM DSV-JO13-2JM 2-0
Olympia`18 JO11-1 VIOS`38/Tox JO11-1JM 5-3

Programma 18-12-2021 AanvangAanwezig/ vertrek
Tox/VIOS `38  JO17-1 Juliana Mill JO17-1 14.00 13.00 uur
SV Venray JO14-4 Tox/VIOS `38  JO17-2 14.30
Tox/VIOS `38  MO17-1 EGS `20 MO17-1 14.00
Tox/VIOS `38  JO15-1 HapseB/Zwaluw JO15-314.00 13.00 uur
Tox /VIOS `38  JO13-2 Zwaluw/HapseBJO13-1 12.15 11.15 uur

Uitslagen senioren
Toxandria 2 Heijen 2 1-0
Toxandria 3 HBV 3 afgelast
Toxandria 5 Heijen 3 3-1

Programma zondag 19 december:
12.15 uur Toxandria 2 – Montagnards 2

Activiteiten
17 dec Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
18 dec Jubileumweekend CV de Bellebloazers.
30 dec Koken en eten KBO.
2022

5 jan Kienen KBO.
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.

11 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
11 febr t/m 13 febr. Jubileumweekend CV de Bellebloazers.
25 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes. >
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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.

Te Koop: KERSTBOMEN aan de Hapsedijk
Zaterdag 18  december
van 10.00 tot 14.00 uur
Of na tel. overleg :
Tel nr 06 16003839
P. v. Duijnhoven

Te koop: aardappelen, uien, prei, boerenkool, knolselderij,
wortelen, rode-, witte- en spitskool.
A.Kuijpers, Papenvoortsedijk 17
Garage-sale Laageindsedijk 47 Wegens a.s. verhuizing te koop:
Lasapparaat (MIG 270), 2 werkbanken met bankschroef, werktafel, 1
rvs kast, 2 opbergkasten, 1 voederwagen ±250 liter, 5x 2m
sierhekwerk, gegalvaniseerde poort, rozenboog, plantenrekken,
moderne stellingkastjes voor in de woonkamer, 4 oude koloniaal
stoelen, 4 moderne keukenstoelen, vazen en meer.
Interesse? Kom langs a.s. vrijdag 17 dec. of zaterdag 18 december,
tussen 9.30-16.00 uur. Henk en Dorie Gerrits, tel.: 0485-371255
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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


