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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

Samen koken, samen eten
Donderdag 28 juli is er weer samen
eten bij de KBO. De vaste gasten zijn welkom vanaf 12.00 uur en er
is weer een heerlijk menu samengesteld door Willemien en Petra.
Ben je echter verhinderd geef dit dan door voor vrijdag 22 juli aan
Willemien, tel.nr. 06-16019050.
Zijn er nog leden die ook een keer culinair verwend willen worden,
meld je dan aan voor vrijdag 22 juli bij Willemien, wellicht zijn er
enkele plaatsen vrij.

Fietstocht met picknick
Woensdag 10 augustus organiseert de KBO de jaarlijkse fietstocht
met picknick. Na de start om 10.00 uur op het plein gaat de tocht
via een mooie route naar de picknickplaats, alwaar genoten kan
worden van het zelf meegenomen eten en drinken. Hierna is het
alweer tijd voor de terugtocht naar Rijkevoort. Onderweg wordt
nog gestopt voor een drankje. De totale fietsafstand bedraagt
ongeveer 45 kilometer. Aanmelden voor deze fietstocht met
picknick kan tot 5 augustus bij de secretaris, telefoon 0485-371752
of mail
kbo.rijkevoort@gmail.com. Een briefje in de KBO bus mag ook.

Dank u wel voor al uw steun en medeleven.
Het heeft ons goed gedaan.

Mien, kinderen en kleinkinderen van der Hulst
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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 23 juli:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Beugen, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Overloon, (gebedsdienst)

Zondag 24 juli:
09.00 uur, Kerk Oploo, pastoor Van der Sluis
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van Roosmalen
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Van Roosmalen

Parochienieuws
Wellicht heeft u het al vernomen in een van de weekendvieringen,
maar er is belangrijk nieuws.

Per 1 oktober zal ik, op verzoek van de bisschop, onze parochie
gaan verlaten en pastoor te worden van de parochie Heilige
Willibrord te Valkenswaard.

Per 1 oktober heeft de bisschop een nieuwe pastoor in onze
parochie benoemd en zijn naam is Jos Hermans. Pastoor Hermans
is momenteel pastoor van de parochie Heilige Franciscus en Heilige
Clara te Druten. Zijn benoeming gaat in per 1 oktober, maar hij zal
reeds vanaf 1 september voor enkele weken gaan wonen in de
kapelanie te Oploo. Vanaf deze plaats feliciteer ik pastoor Hermans
met zijn benoeming en heet hem van harte welkom in onze mooie
parochie. We mogen uitzien naar zijn komst! Onze nieuwe pastoor
zal zich op korte termijn voorstellen via onze website en zo spoedig
mogelijk ook persoonlijk. >
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Zoals u weet gaat ook kapelaan Donders onze parochie verlaten
voor een nieuwe benoeming elders. Voor zijn vacature is helaas
geen opvolger beschikbaar. Dit heeft uiteraard gevolgen voor onze
parochie. Het nieuwe pastorale team zal zich na de komst van
pastoor Hermans hierop beraden en u nader informeren over de
invulling van het pastoraat.

Deze wisseling van de wacht zal dus de nodige gevolgen hebben
voor onze parochie en wij rekenen des te meer op uw
medewerking, begrip en bereidwilligheid om samen te blijven
werken aan een goede toekomst voor onze parochie.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Van der Sluis

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

Deze week wordt voor het eerst de 3-daagse
van Nijmegen gelopen. Voor de Rijkevoortse
deelnemers van dit jaar, liggen er zaterdag op
vertoon van een kruisje 3 heerlijke
appelflappen voor je klaar.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online bestellen: ga naar www.spar.nl
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Buurt ’t Hoogeind – Belangrijke mededeling

Beste buurtgenoten van het Hoogeind,
Afgelopen week zijn we met een gelegenheidsclubje (herintreders
Rens de Wit en Eric van Gorp en import Erik van de Ligt) bij elkaar
geweest om het te hebben over organisatie van een nieuw
buurtfeest.
Onze conclusie was dat het voor dit jaar lastig gaat worden om het
nog goed te kunnen organiseren, met alle andere inhaalfeestjes
vanwege Corona. We hebben daarom wel alvast een datum
gesteld voor komend jaar:

Zaterdag 23 september 2023

Plaats en tijd volgen nog. Wij pakken de organisatie van het feest
op, maar we kwamen tot de conclusie dat we sowieso weer wat
meer schwung aan de buurt willen geven. Daarom alvast de
volgende aankondiging.

Na de zomervakantie zullen we een keer bij iedereen aan de deur
komen met een korte uitvraag wat jullie wensen zijn om dingen te
organiseren met de buurt en wie er daarbij graag willen helpen.
We weten dat er vlak voor Corona ook een uitvraag is geweest,
maar hebben even niet meer scherp wie dat toen heeft opgezet en
of daar nog iets mee gebeurd is. Mocht er dus iemand anders met
dezelfde plannen rondlopen, laten we de krachten dan vooral
bundelen (en meld je bij een van ons). We willen niemand voor de
voeten lopen, maar wel kijken of we samen weer iets moois op
kunnen zetten.

Tot september dus in ieder geval!
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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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De boekenkast

Helaas zijn er deze keer geen nieuwe aanwinsten ivm de vakantie.
Trouwens ik merk ikeeks dat mijk pc stuk is ik kak kiet alle letters
meer tikkek, de n verdwijkt, daarvoor tik ik kus dus maar de k.
Kormaal zou dat kiet kukkek en,ku echter kak het kiet akders.
U begrijpt het toch wel….

O jee het wordt erger ook de d verdwijnt zus zak keem ik maar de
f voor. O jee ku goot ook ze a eruit,ku worzt het toch erg moeilijk
om alles te lezek. Ik kuum guwook zu u uvoor uk kiut zit kiu zok
stop ik urmuu. ucht zit goot kieut muur sorry za groatean vok

uw boukuniur
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BLOMVOS VLEESPAKKETTEN
Heerlijk mals en gemarmerd vlees van onze Hereford koeien

Wij zijn Gijs Blom en Joëlle Vos van Boerderijk BlomVos en wij houden sinds
2020 Hereford koeien op het land rond onze boerderij in Rijkevoort-de-

Walsert. Wij geloven dat een blij dier, een gezond dier is en al onze
inspanningen zijn er dan ook op gericht om onze dieren een goed leven te

geven, zo lopen ze vrijwel jaarrond buiten.

Over de vleespakketten:
Het vlees is 100% puur Hereford rundvlees wat door de slager ambachtelijk

wordt bereid, in kleine porties wordt verpakt en het wordt ingevroren
geleverd. Hereford vlees is gemarmerd, dat wil zeggen dat het vet dooraderd

zit in het vlees, wat het een malse structuur geeft. Genieten geblazen!
De pakketten bestaan uit een mix van:

Hamburgers, Worstjes, Gehakt, Entrecote, Ribeye, Schenkel, Biefstuk, Rosbief,
Riblappen, Braadlappen

Proefpakket 5 kg € 72,50
Gezinspakket 10 kg € 140,-

Interesse?
Bestellen kan via blomvosherefords@gmail.com of door te

appen/bellen naar 06 20 50 73 30.
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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

Sudoku

4 2 8
7 5

2 3 7
2

5 1 6
1 8 9 5

6 8 9
9 7 1 3 2

7 1

Oplossing woordzoeker vorige week: zo klaar als een klontje
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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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Gemeentenieuws
Iedereen kan vergroenen: ook jij!
Groen is belangrijk voor iedereen. Ook jij kunt
vergroenen. Bijvoorbeeld door wat tegels uit de tuin
te halen en hier planten of bomen te plaatsen. Meer
groen is goed voor je gezondheid en de
biodiversiteit. Bovendien zorgt het voor minder hitte,
ook fijn. Meer informatie over hoe je kunt
vergroenen en over de groenblauwe schoolpleinen staat op
www.gemeentelandvancuijk.nl/klimaatbestendig-land-van-cuijk.
Hier vind je ook de film over groenblauwe schoolpleinen.

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736

Voetreflexologie, het natuurlijke alternatief

I.v.m. vakantie is mijn praktijk 3 weken gesloten
vanaf maandag 25-07-2022. Vanaf maandag 15-
08-2022 ben je weer van harte welkom. Graag
tot dan!

Met zonnige groet, Natasja
Natasja Hegeman - Hoogeindse Kampen 19 - Rijkevoort

www.flowvoetreflex.nl 06 207 86 833
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Vakantietijd...

De Dorpswijzer komt de komende weken om de 14 dagen uit.

Let op....

Op maandag 25 juli voor 18.00 uur kopij inleveren voor week 30 en
31. Op dinsdag/woensdag 2/3 augustus verschijnt er GEEN
dorpswijzer.
Op maandag 8 augustus voor 18.00 uur kopij inleveren voor week 32
en 33. Op dinsdag/woensdag 16/17 augustus verschijnt er ook GEEN
dorpswijzer.

Wij wensen iedereen een zonnige, ontspannen vakantie!
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Openingstijden?
Het peuteraanbod is open op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend van 8.30
tot 12.30 uur, 40 weken per jaar (ook
tijdens studiedagen van school).
Tijdens de schoolvakanties en nationale
feestdagen is peuteraanbod Olleke
Bolleke gesloten.

Hoeveel ochtenden?
Er zijn maximaal drie ochtenden per
week mogelijk, in kleine kernen (zoals
o.a. Rijkevoort) is ook één ochtend
peuteraanbod mogelijk, mits een peuter
minimaal een dag (elders) naar een
kinderopvang of gastouder gaat. De
voorkeur is minimaal twee dagdelen. Dit
in verband met het wennen en
weekritme voor de peuter.

Waarom peuteraanbod de Sprong?
 We bieden opvang in kleine groepen, (op

dit moment) met maximaal 8 kinderen.
 Spelen met leeftijdgenootjes
 Vaste pedagogisch medewerkers dus ver-

trouwde gezichten

 Nauwe samenwerking met school waardoor
de overgang klein is. Het peuteraanbod is in
hetzelfde kindcentrum gevestigd als de ba-
sisschool.

 We bieden VVE aan en werken met de ont-
wikkelingsgerichte methode Uk & Puk, wat
zorgt voor leuke en leerzame thema’s en ac-
tiviteiten.

 Kinderen worden gevolgd in hun ontwikke-
ling via kindvolgsysteem KIJK.

 Gezellige ruimte die helemaal is afgestemd
op de puterleeftijd: gezellige hoeken en the-
ma-aankleding.

 Het peuteraanbod is inclusief eten, luiers,
zonnebrand, verjaardagstraktatie etc. We
hanteren een gezond voedingsbeleid, fruit-
moment in de ochtend en een gezond lunch
tussen de middag.

Meer weten?
Op onze website spring-
kinderopvang.nl kun je gratis een
vrijblijvende rondleiding aanvragen. Je bent
van harte welkom om een kijkje te komen
nemen.
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Activiteiten

28 juli Koken en eten KBO.
3 aug Kienen KBO.
6 aug Zingen in Beugen Gemengd zangkoor.

10 aug Fietstocht met picknick 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 Fietsen KBO.
8 sept t/m 11 sept.: Pleinfeesten.

11 sept Riekevortsedag.
19 sept t/m 24 sept.: Biljartkampioenschappen KBO.
25 sept Buurtbrunch buurt ‘t Laageind. >
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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


