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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

KBO Biljarttoernooi 2021

Het biljarttoernooi 2020 is als gevolg van de
coronapandemie niet door kunnen gaan.

Dus de kampioen 2019 Toon Vissers heeft 2 jaren kunnen genieten
van de wisselbeker. Ook hebben de biljarters gedurende een lange
periode de keu niet kunnen gebruiken. Maar al weer een aantal
weken wordt er weer volop gespeeld.
De commissie heeft deze week e.e.a. besproken en voorbereidingen
getroffen om in de week van 20 tot en met 25 september een gezellig
toernooi in elkaar te zetten.

Met ingang van komende week kan er weer ingeschreven worden.
We willen evenals andere jaren 32 deelnemers hebben om een mooi
programma in elkaar te zetten.
Ook onze dames kunnen weer inschrijven. Voor hen hebben we de
maandagavond vrij gemaakt om het hele programma af te werken.

In de Salamander ligt een lijst waarop de namen ingevuld kunnen
worden. We gaan tot 32 deelnemers dus zorg dat je er op tijd bij
bent. De sluiting is op 4 september en we willen dan op 6 september
om 19.00 uur de loting uitvoeren en de indeling bekend maken.
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Op alle wegen kom je Willems tegen
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Alle geïnteresseerden in het bouwplan ABM3,

Er zijn vragen gerezen omtrent de toewijzing van kavels mbt. ADM3.
Vooralsnog loopt de toewijzing straks via de gemeente. In principe
kan hierin geen voorrang gegeven worden aan Rijkevoortse inwoners
dan wel aan mensen van Rijkevoortse komaf. Dit kan en mag juridisch
niet. Echter hebben we als dorpsraad een brief gestuurd naar B&W
met het verzoek om een CPO gebied aan te wijzen waardoor een
(gedeeltelijke) voorkeursbehandeling van Rijkevoorters wel mogelijk
zal zijn. We wachten nog op een reactie. Het voorlopige advies is om
je aan te melden bij Jan Verkuijlen die vanuit zijn verleden de lijst met
geïnteresseerden bijhoudt.
Uiteraard houden wij jullie op de hoogte mochten er nieuwe
ontwikkelingen zijn.

Dorpsraad Rijkevoort
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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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Hallo Rijkevoort en deelnemers Garagesale 2020

Op de website van de Garagesale is een vragen-formulier 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 voor een
volgende Garagesale Rijkevoort.

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

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 iemand 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....

Danique Coenen-Jacobs
Robert van Lin

Een Garagesale: Het leukste dagje uit, gewoon thuis.

Voetreflexologie, het natuurlijke alternatief

Oedeem in de enkels en voeten? Vooral met het
warme weer een veel gehoorde klacht. Probeer eens
een lymfestimulerende voetreflexbehandeling,
waarmee het overtollige vocht wordt aangepakt.

Natasja Hegeman - Hoogeindse Kampen 19 - Rijkevoort
www.flowvoetreflex.nl - 0485 372 372 - 06 207 86 833

Dorpswijzer 29 > 21 juli 2021 8

Riekevortse dag
12 september 2021

Op zondag 12 september zal de
12eriekevortse dag plaatsvinden, als
afsluiting van de pleinfeesten, mits

de corona regels het toelaten natuurlijk.

Na een jaar noodgedwongen pauze verwachten we nu dat we er
met zijn allen weer een echte gezellige dag van kunnen gaan
maken, en dat is toch wel het kenmerk van de riekevortse dag !

Juist vanwege die onzekerheid hebben we besloten dit jaar een
fiets- en wandelroute te maken in en om rijkevoort. Dit thema
hadden we in 2012 ook, wat toen een succesvolle dag was.

U kunt die dag de route ophalen tussen 11 en 13 uur. (locatie volgt
nog).

Zowel de fiets- als wandelroute hebben onderweg een aantal
mogelijke stopplaatsen waar wat te doen is, met dank aan een
aantal verenigingen die hier hun eigen invulling aan zullen geven.
Deze stopplaatsen zijn aanwezig tot 15.00 uur.

Het eindpunt van beide routes is het kerkplein waar de tent
geopend zal zijn, en waar U onder het genot van een drankje en
muziek gezellig kunt napraten.

In augustus volgen de verdere details, maar reserveert U 12
september alvast in Uw agenda ?

Organisatie Riekevortse dag.
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Liturgische planning

Zaterdag 24 juli:
19.00 uur, Kerk Beugen, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Overloon, (gebedsdienst)

Zondag 25 juli:
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

Red band….als je van pret bent. Ken je hem
nog? Koop nu 2 zaken red band (of meer
natuurlijk!) en lever je kassabon in. Onder de
deelnemers verloten wij een heuse pret-tent.
Leuk voor de komende vakantietijd.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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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
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Maak kennis met de Wobbels
Het nieuwe boek van Rinel van Wanrooij uit
Rijkevoort is verschenen.

Op vrijdag 9 juli is het nieuwe boek “Maak
kennis met de Wobbels” van Rinel van
Wanrooij verschenen. Dit prentenboek wordt
uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

In dit prentenboek voor peuters en kleuters, met tekst op rijm,
maken de kinderen spelenderwijs kennis met kleuren, letters en
woordjes. Het is een voorleesboek waaraan de jonge lezer actief kan
meedoen.
In dit eerste deel ontmoeten Wobbel, Daan en Dien elkaar. Ze vinden
elkaar meteen heel leuk en willen elkaar graag vaker zien.
Zijn ze misschien verliefd?

Over de auteur
Rinel van Wanrooij (1950) is een creatieve duizendpoot en een
laatbloeier. Altijd al hield ze van tekenen en schilderen, van liedjes
schrijven en zingen, maar pas nadat ze met pensioen ging had ze
genoeg tijd voor haar uiteenlopende creatieve activiteiten. Nu is ze
actief als singer-songwriter, als schilder en sinds kort ook als
prentenboekenmaakster.

Boekgegevens
Titel: Maak kennis met de Wobbels
Auteur: Rinel van Wanrooij
Verschijningsdatum: 09-07-2021
ISBN: 9789464315721
Verkoopprijs: € 15,99

(incl. kostenloze verzending in Nederland en België)
Aantal pagina’s: 36
Geïllustreerd: ja
Uitvoering: paperback
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Ook goeiendag…

Een van onze bekendste Nederlandse dichters (alhoewel nu bijna
vergeten) schreef eens “Het kan verkeren”.
En dit blijkt maar al te waar te zijn, zelfs in deze tijd. Zo zit je rustig
aan de maaskant op een bankje te kijken naar de boten die voorbij
varen, zo moet je er voor vrezen dat je huis niet onderloopt. En
tussen het een en het ander ligt maar een verschil van een paar
dagen. “Het kan verkeren”.
Wees dan maar blij dat je hier in Rijkevoort woont, waar je nog
zonder overstromingsgevaar naar de boekenkast kunt gaan om er
een paar boeken te gaan halen, daarom de nieuwe aanwinsten…

Vriendschap, liefde en andere stommiteiten > Fiona Neill
Je gaat met 3 stellen op vakantie, alles lijkt pais en vree maar
langzaam komen geheimen tevoorschijn waar ze zelf geen erg in
hadden en het blijkt dat de zgn. goede huwelijken helemaal niet zo
goed waren, dat de huwelijkstrouw een farce was en langzaam
komen ze er achter dat veel meer dingen niet waren zoals ze leken.
Waar ging het mis, en hoe en wat te doen? En helpt de therapie??

Zomernacht > .Linda van Rijn
Je gaat met een aantal kinderen op zomerkamp. Plotseling is een van
de kinderen verdwenen, hetzelfde als voor 25 jaar terug.
Een aantal goede vrienden gaat ook mee en ook die helpen zoeken
naar het verdwenen jongetje. Iets klopt er niet in de groep, maar
wat? Het jongetje wordt teruggevonden, maar het vreemde blijft.
Wat is er aan de hand? Is er dan toch iemand in de groep die er meer
van weet?
Dan blijkt dat je op de dader van de ontvoering van 25 jaar terug
verliefd geworden bent…Hoe loopt dat af?

Lentekriebels: >
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Een heerlijke verhalenbundel over oude liefdes , nieuwe liefdes,
onmogelijke liefdes, liefdes voor een hond….
Gewoon lekker vakantie leesvoer, gewoon ontspanning, dat wat een
boek je kan geven

Tot een volgend keer
Uw boekenier
Wim

Vakantie Dorpswijzer
De vrijwilligers van de Dorpswijzer gaan er
ook even tussenuit.

Volgende week, op maandag 26 juli, graag
kopij inleveren voor 2 weken. Op 4
augustus verschijnt er geen Dorpswijzer.

Op maandag 9 augustus graag weer kopij
inleveren voor 2 weken. Op woensdag 18
augustus verschijnt er ook geen
Dorpswijzer.
Dus……
voor maandag 26 juli 18.00 uur kopij inleveren voor twee weken!

We wensen iedereen een hele ontspannen, zonnige vakantie toe!
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TeVeR racket toss avond
Beste Tennisliefhebber,

Na lange tijd mogen we gelukkig weer wat
organiseren voor onze tennissende leden. De tweede en laatste
Toss avond is op dinsdag 27 juli gepland.

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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KRUISWOORDPUZZEL

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23

24 25 26 27

28 29

Horizontaal: 1 kunststof, 3 vlugschrift, 7 Stichting Garantiefonds Reisgelden, 8
soort antilope, 11 meisjesnaam, 12 buitenaards vliegend voorwerp, 13 gracieus,
17 rivier in Polen, 19 water (fr), 20 jongensnaam, 22 toegepast
natuurwetenschappelijk onderzoek, 23 hulpdienst, 24 kereltje, 27 vruchtje, 28
Europese republiek, 29 kledingmaat
Verticaal: 1 na de dood uitgegeven, 2 zeldzame dingen, 3 kleurstof in de huid, 4
megahertz, 5 gestold vleesnat, 6 tennisterm, 9 jonge paling, 10 echtgenoot, 14
legeronderdeel, 15 garage, 16 opsmuk, 18 palmsoort, 21 boomschors, 24
monseigneur, 25 holte, 26 afscheidingsbeweging

Vul hieronder de letters uit de puzzel in en je krijgt een woord.
3 5 23 25 17 27 21 11

Oplossing woordzoeker vorige week: wonder boven wonder
Er was helaas een woord weggevallen bij de opgave: nevelig
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PERSBERICHT

Inloopmiddag ontwerp bestemmingsplan
Burgemeester Verkuijlstraat/Bakelgeert en
omgeving

Op het terrein aan de Bakelgeertstraat en Burg. Verkuijlstraat in
Boxmeer is zaterdag 24 juli van 13.00 tot 16.00 een inloopmiddag.
Hier kunt u het ontwerpbestemmingsplan voor de woningbouw en
de verdere inrichting van de omgeving bekijken en vragen stellen aan
medewerkers van de gemeente. Vanwege de nog geldende
coronamaatregelen moeten we u vragen u vooraf aan te melden op
www.boxmeer.nl/aanmelden. Dit kan tot en met woensdag 21 juli.

Het bouwplan Bakelgeert voorziet in 36 sociale huurappartementen
van Mooiland, 4 tiny houses, 23 koopwoningen en 22
koopappartementen. Daarnaast zijn er klimaatbestendige
aanpassingen gepland, met onder andere wateropvang om overlast
te voorkomen bij hevige regenval en veel groen om hittestress tegen
te gaan. Ook de omgeving gaat flink op de schop. Zo worden de
straten rondom verkeersveiliger en fietsvriendelijker gemaakt, met
onder andere een reconstructie van de Burg. Verkuijlstraat. De
fietspaden worden vrijliggend gemaakt en er komt een rotonde ter
hoogte van de Koorstraat. De Burg. Verkuijlstraat krijgt met veel
bomen het aanzien van een laan.

Meer informatie
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 20 juli 2021
gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het
gemeentehuis in Boxmeer. Het ontwerp is in die periode ook te
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl >
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Coronamaatregelen
De inloopmiddag wordt buiten gehouden. De aard van de
bijeenkomst, met informatie waar je langs kunt lopen en het op
anderhalve meter afstand vragen stellen aan medewerkers, maakt
het een zogenaamde doorstroomlocatie. Hier mag 1 bezoeker per
5m2 op 1,5 meter aanwezig zijn, vandaar de noodzaak tot vooraf
aanmelden.

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.
12 sept t/m 16 sept.: Reis Noord-Holland KBO.
20 sept en 21 sept.: Collecte Samen Sterk.
20 sept t/m 25 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. >
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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.

Gevraagd:
Groene PTT buiten-brievenbus. De onze is
kapot. Beloning bos bloemen.
Info Max van de Spar

Voor maandag 26 juli 18.00 uur

kopij inleveren voor 2 weken!
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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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