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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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Liturgische planning

Zaterdag 21 mei:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Beugen, pastoor Van der Sluis

Zondag 22 mei:
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

Ons assortiment wenskaarten is onlangs
vernieuwd. Tevens vanaf nu te koop diverse
vaderdagkaarten, bedankkaarten voor de
meester en juf en kaarten voor de geslaagden.
Heerlijk toch, zo’n festival in het dorp!!

Online bestellen: ga naar www.spar.nl
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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



5 Dorpswijzer 20 > 18 mei 2022

Buurt 't Korenveld

BBQ

Op zaterdag 4 juni gaan we BBQ’en met de buurt!

Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom bij
Peter en Mieke op Laageindsbroek 13.

De BBQ is gratis!

Wij hopen op een grote opkomst, dus noteer het vast in je agenda.
En geef je snel op!
Opgeven kan bij Bianca vóór 21 mei (Hoogveld 1).

Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook!

Tot dan allemaal!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Aantal personen:……………
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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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Frogrun Rijkevoort keert terug!

De Frogrun, de obstacle run van Rijkevoort, keert
terug! Na twee jaar afwezigheid is SJW terug met
de vierde editie. Dit jaar pakken we groots uit op
Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei). Waar de Frogrun vroeger
enkele rondes over het motorcrossterrein betrof, hebben we nu
een route uitgezet in en rondom Rijkevoort en hebben we
daardoor ook meer obstakels (of obstacles in het vakjargon) op
kunnen nemen. Daarnaast kunnen mensen dit jaar ook aan de
Frogwalk deelnemen. Dit is een wandeling over dezelfde route,
waarbij je kunt kiezen of je de obstacles ook probeert.

Frogrun
De Frogrun is een obstacle run waarbij de deelnemers een route
afleggen in en rondom Rijkevoort. Obstacle runs zijn inmiddels al
niet meer weg te denken als sportactiviteit, met de Strong Vikings
als bekendste soortgenoot. Bij een obstacle run leg je zo snel
mogelijk een parcours af waar je onderweg een aantal obstacles
tegen komt die extra kracht, behendigheid of beiden vragen om
goed af te kunnen leggen en waarbij je niet vies bent van een
beetje vies worden.
De Frogrun werd in 2016 voor het eerst georganiseerd door SJW.
Het doel was en is om naast de activiteiten voor de jeugd ook een
activiteit voor de jongeren van Rijkevoort (en omgeving) te
organiseren. Dat is gezien de eerdere edities goed gelukt en niet
alleen voor de jongeren. Ook volwassenen en de oudere jeugd
vond het heel leuk om mee te doen.
Dit jaar pakken we groter uit dan voorheen. De route is nu
verlengd naar ruim 8,5 kilometer en je gaat ruim 20 obstacles
tegenkomen. We starten bij de sporthal in Rijkevoort en komen
daar ook terug. Onderweg overwin je onder andere Steps,
Monkeybars, de Haystack hop en vele andere obstacles. >
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Frogwalk
Naast de Frogrun organiseren we dit jaar ook de Frogwalk. Juist
voor degenen die het niet om zo snel en zo smerig mogelijk gaat,
maar voor de wandelaars. De route loopt namelijk over een aantal
struinpaden rond Rijkevoort, door het Sassekampse bos en over
het Kikkerpad. Ideaal om met een wandelgroep of met de
(klein)kinderen te doen. Je komt ook langs de obstacles en als je er
eentje wilt proberen, dan is dat natuurlijk gewoon mogelijk.

Meedoen
Meedoen is leuk, aanmelden is simpel. Via www.frogrun.nl kun je
je aanmelden. De Frogrun vindt plaats op donderdag 26 mei
(Hemelvaartsdag). Bij de start in de sporthal kun je je spullen in de
garderobe kwijt en na afloop heb je hier de mogelijkheid om te
douchen. Op het startterrein hebben we een plek voor de
gezamenlijke warming-up en daar wordt gestart in blokken van
steeds 20 personen.
Meedoen met de Frogrun kost €12,50, wat in vergelijking met de
bekendere runs een heel bescheiden bedrag is. Deelnemers krijgen
daarvoor ook een Frogrun-shirt als aandenken. Meedoen met de
Frogwalk kost €5,- en ook daarbij ontvang je een Frogwalk-goodie.

Vacatures
Bijzijn is meemaken, ook als je niet mee wil doen. Als onmisbare
kracht zet je je in tijdens deze dag, of tijdens een dagdeel, om dit
evenement tot een feest te maken. Je werkzaamheden zijn in
overleg af te stemmen naar jouw persoonlijke interesses. De
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn fenomenaal; de innerlijke
mens, wordt goed verzorgd. Is deze vacature iets voor jou? Meld je
dan aan bij Daisy van de Weem via daisy@sjw-rijkevoort.nl.
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Nog zoveel werk in het Land van Cuijk

Bij de gemeente Land van Cuijk liggen veel plannen klaar die door
de voormalige gemeenten nog net voor de scheidslijn gemaakt en
geaccordeerd zijn. Daarnaast zijn er dit jaar opnieuw plannen
ingebracht met de hoop dat de grote gemeente Land van Cuijk
deze wel kan oppakken en financieren. Alles bij elkaar opgeteld
heel veel geld. Dat geld is de komende jaren niet allemaal
beschikbaar. De gemeenteraad zal er een zware dobber aan
hebben om de juiste keuzes te maken voor de gemeente en haar
inwoners.
Voor Rijkevoort staan er geen grote investeringen op het
programma. Toch heb ik een aantal punten opgesomd en
doorgestuurd naar de gemeente die aangepakt moeten worden.
 Het Laageindsbroek in de kom van Rijkevoort moet nodig op-

geknapt worden. De gemeente heeft dit ook onderkend en
aangegeven dit werk in te plannen zodra de huizen in aan-
bouw klaar zijn.

 Het wandelpad Kampweg-St. Anthonisdijk en St. Anthonisdijk-
Papenvoortsestraat heeft dringend onderhoud nodig. Ik heb
dit vorig jaar ook aangekaart maar er was geen budget voor.
Hopelijk kan er dit jaar wel een bedrag vrijgemaakt worden.

 Plan Achter de Molen is klaar voor woningbouw, bouwen dus.
Maar mijn ogen reiken alweer verder. Tot 2031 heeft Rijke-
voort 50 woningen nodig. Maar waar kunnen na 2027 de 20
huizen bouwen? In het afgelopen jaar heb ik een grondeige-
naar naar de gemeente gestuurd. Deze wilde verkopen maar
de wethouder wilde niet kopen. En nu, wederom in de wacht-
kamer, wederom geen vlotte doorstroming na 2027. Laat dat
niet gebeuren!

 In de Korenbloemwijk liggen op verschillende plaatsen de trot-
toirs te schuin. Dat is een gevaar in de winter bij gladheid, ze-
ker voor senioren die daar wonen. Een trottoir mag maximaal
5 centimeter per strekkende meter aflopen. >
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De gemeente is op de hoogte van dit probleem en ook hier
hoop ik dat men geld kan vrijmaken voor onderhoud.

Martien van de Weem
Team Lokaal

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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Bouwen Achter de Molen

De plannen zijn klaar voor de bouw van 30 woningen Achter de
Molen. De dorpsraad heeft een informatieavond georganiseerd over
het CPO bouwen (coöperatiefparticulier ondernemerschap) en de
gemeente heeft een algemene informatiebijeenkomst gehouden.
Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht en het animo is groot. Maar
wanneer gaat men nu beginnen?

Bouwrijp maken
De gemeente Land van Cuijk geeft aan dat ze echt aan de slag willen
met de woningbouw in alle kernen. Prima, maar laat ze dan ook gaan
beginnen. Er was sprake van 2ekwartaal 2022 bouwrijp maken de
grond Achter de Molen. Dat is nu! Ik spreek voorzichtig een oordeel
uit, 2e helft 2022.

Grondprijs
Op de gemeentelijke informatiebijeenkomst zijn er door mensen
herhaaldelijk vragen gesteld over de grondprijs. Ik heb helaas moeten
constateren dat de ambtenaren daar verkeerde informatie over
gaven: € 265,-- exclusief, € 320,-- inclusief. Maar dat is voor dit
moment incorrect. De afspraak die de gemeente Land van Cuijk heeft
gemaakt luidt: zolang de gemeente Land van Cuijk de grondprijzen
niet geharmoniseerd heeft, lees gelijktrekken, geldt de oude
grondprijs van de voormalige gemeente. Voor Rijkevoort betekent
dat een grondprijs van € 226,--exclusief, € 273,-- inclusief. Dus eerst
harmoniseren en dan pas krijgt de gemeenteraad een voorstel van
het college. De gemeenteraad bepaalt dan de grondprijs. Wat die dan
wordt? Marktconform is het antwoord.

Erfpacht en huren
Ouderen hebben te kennen gegeven dat ze graag huurwoningen
willen. Helaas voor hen, er komen geen huurwoningen. Ook krijg ik
vragen over de erfpacht van de grond omdat€ 320,-- exclusief >
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voor velen als niet betaalbaar gezien wordt, zekervoor starters. Ook
hier een duidelijk antwoord: gemeente Land van Cuijk geeft geen
gronden in erfpacht uit voor de woningen Achter de Molen.
Van de ene kant ben je blij dat er in je dorp gebouwd gaat worden
maar anderzijds zie ik met lede ogen toe hoe elke keer alles
vertraagd! Hoe lang zijn we al bezig.

Martien van de Weem
Team Lokaal

Sudoku

4 6 2 1
6 8 5 1 3 4

2 5 1 9 7
4 9

9 3 1 5
8 7 5
5 1 9 4 6
3 2 8

Oplossing woordzoeker vorige week:  water naar de zee dragen
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Voetbalvereniging
Uitslagen jeugd:
Volharding/Sambeek JO19-2 - Tox/VIOS `38  JO19-1 3-5
HVCH MO17-1 Tox/VIOS `38  MO17-1 0-2
DSV JO17-1 VIOS `38/Tox JO17-1 1-2
Vianen/HBV JO16-1 VIOS `38/Tox JO16-1 9-0
EGS`20 JO13-3 Toxandria/VIOS `38  JO13-2 0-5
Volharding JO11-1JM - Tox/ VIOS `38 JO11-1 8-0

Programma 21-05-2022 AanvangAanwezig/ vertrek
Tox/VIOS `38  JO19-1 - Udi `19/CSU JO19-5 15.00 14.00 uur
Wedstrijd is in Beugen
Tox/VIOS `38  MO17-1 Vrij
VIOS `38/Tox JO17-1 Maasduinen JO17-1 14.00 13.00 uur
Wedstrijd is in Beugen
VIOS `38/Tox JO16-1 De Braak JO16-1 14.00 13.00 uur
VIOS `38/Tox JO15-1 DSV JO15-2JM 13.00 12.00uur
Wedstrijd is in Beugen
Toxandria/VIOS `38  JO13-2 Vrij
Toxandria/ VIOS `38 JO11-1 Erp JO11-1 11.00 10.30 uur
Toxandria/VIOS `38 JO10-1JM Vrij
Tox/VIOS `38 JO09-1JM Vianen V/HBV JO9-1 10.30 10.00uur
Olympia `18 JO7-4 Tox/VIOS `38 JO7-1 09.00 uur
Sportpark De Slatert, Beugen
Toxandria/VIOS `38 JO7-1 Vianen V/HBV JO7-1 09.10 uur
Sportpark De Slatert, Beugen
EGS `20 JO7-1JM Tox/VIOS `38 JO7-1 09.20 uur
Sportpark De Slatert, Beugen

Speler van de week en loterijverkoop
Op zondag22 mei 2022 speelt Toxandria 1 tegenDSV 1,
De loterijverkoop is in handen van Jarno de Haas en Bram Rens van
den Heuvel. Graag uiterlijk 14.15 melden in de kantine.
Speler van de week is Dylan Breevoord >
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Uitslagen senioren:
SV Oostrum 1 Toxandria 1 6-0
Toxandria 2 Hapse Boys 3 5-1
Toxandria 3 DSV 5 3-5
Toxandria 5 Sambeek 4 2-5
Union Malden vet Toxandria vet afgelast

Programma donderdag 19 mei:
20.00 uur Heijen 2 – Toxandria 2

Programma zaterdag 21 mei:
17.00 uur SV DWSH veteranen – Toxandria veteranen

Programma zondag 22 mei:
14.30 uur Toxandria 1 – DSV 1
11.30 uur Vitesse’08 2 – Toxandria 2
11.30 uur SIOL 2 – Toxandria 3
09.30 uur SIOL 4 – Toxandria 5

JUBILEUMWEEKEND 90 JAAR TOXANDRIA
Toxandria is in 2021 90 jaren jong geworden. Helaas mochten we
toen geen feestjes vieren vanwege de corona-maatregelen en moes-
ten we ons jubileum noodgedwongen uitstellen. Nu is dat anders, dus
gaan we in het weekend van 28 en 29 mei alsnog proosten op de
90ste verjaardag van onze voetbalclub. Er is een programma voor
jong en oud samengesteld.

Op zaterdag 28 mei zal de voetbaljeugd van de elftallen JO13, JO15,
JO17 en JO19 vanuit Rijkevoort met een touringcarbus naar attractie-
park Toverland in Sevenum afreizen. Vertrek om 10.00 uur. 's Avonds
zal dorpshuis De Poel om 20.30 uur haar deuren openen voor al-
le seniorenleden, vrijwilligers, sponsors en alle partners voor een
heerlijk avondje ouderwets feesten met lekkere dansmuziek van de
Rijkevoorts getinte feestband Fake Grass. >
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Zondag 29 mei wordt kantine Kampzicht het decor van een gezellig
samenzijn met alle clubgenoten, vrijwilligers en natuurlijk hun part-
ners. De jubilarissen van 2020 en 2021 worden deze middag gehul-
digd, de Toxandriaan van het Jaar 2021 wordt onthuld evenals de
winnaar van de Aanmoedigingsprijs. Ook wordt de speciale jubileum-
uitgave van Kikkerleer officieel gepresenteerd. Reden genoeg voor
een bezoek aan ons clubhuis dus vanaf 14.00 uur! Voor de jong-
ste jeugd vanaf de JO7 zullen van 15.00 tot 17.00 uur diverse super-
vette spellen van FunPro op het hoofdveld worden opgesteld.
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten in het jubileumweek-
end! Check voor meer informatie onze website.

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

0485-792015
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Kampweg 5  5447 NK Rijkevoort  T 0485-372736

Activiteiten

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.
2 juni Koken en eten KBO
4 juni Buurt BBQ buurt ‘t Korenveld.
4 juni Musical Dagboek van een herdershond KBO
9 juni Fietsen KBO.

10 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
11 juni Uitstapje APK.
12 juni Rommelmarkt Oudervereniging bs Klimop.
19 juni t/m 23 juni Reis KBO Duitsland >
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22 juni Dag-fietstocht Vrouw Actief.
24 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
30 juni Koken en eten KBO.

1 juli Feestavond buurt ‘t Laageind.
6 juli Kienen KBO.
8 juli t/m 10 juli: Jeugdkamp Toxandria.

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

8 sept t/m 11 sept.: Pleinfeesten.
11 sept Riekevortsedag.

8 sept Fietsen KBO.
25 sept Buurtbrunch buurt ‘t Laageind.
29 sept Koken en eten KBO.

1 okt Dag van de Ouderen 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.

3 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.
5 nov Openingsfeest van het seizoen CV de Bellebloazers.
8 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.

10 nov Wandelen KBO.
18 nov Bowlen buurt ‘t Laageind.
20 nov Brunch voor alleenstaanden KBO.
24 nov Koken en eten KBO.
25 nov t/m 27 nov: Jubileumweekend CV de Belleboazers.
19 nov Pepe’s pubquiz Toxandria.

8 dec Wandelen KBO.
15 dec Kerstviering KBO.
16 dec Kerst-in buurt ‘t Korenveld.
17 dec Kwaakparty jubileumeditie CV de Bellebloazers. >
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29 dec Koken en eten KBO.
2023
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.

Geef mooie en goeie rommel een tweede
kans.
Breng dit zaterdag 11 juni naar het plein bij de
Poel.
De Oudervereniging van Basisschool Klimop
verkoopt dit graag voor u op 12 juni.

Te koop: Kunstofraam:
1.10x1.72 (buitenkant) raam zelf: 0.92x1.54, prijs n.o.t.k
Tiener slaapkamer bestaande uit: *1 pers.bed met bodem (al of niet
met matras) * hang-legkast, * bureau, * 2 nachtkastjes, uitvoering
wit met licht streepje blank eiken, * gratis bureaustoel, prijs € 225,-
Tent voor 2 à 3 personen prijs € 35,- /
Ronde tuintafel, wit, Ø 1.05, € 10,-
Interesse: 06-10220216
Te koop aangeboden:
Elektronisch drumstel, merk MEDELI DD 505,
Evt. inclusief actieve monitor versterker, t.e.a.b.,

tel. 06-30605930
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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


