Kopij inleveren VOOR
maandagavond 18.00 uur bij:
Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13,
tel. 371752,
e-mail: dorpswijzer2018@gmail.com

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
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)

Vrijwillige bijdrage “Dorpswijzer”:
€ 10,- per jaar per gezin
€ 5,- per jaar voor 65+
Rabobankrek: NL32RABO0107114445
Huisartsenpraktijk Rijkevoort
Apotheek St.Anthonis
Centrale Huisartsenpost
SWOGB
Fysiotherapie IHG Schreurs
Diëtiste Dianne Rijkevoort
Maasziekenhuis
Algemeen alarmnummer
Centraal politienummer

Advertenties:

381800
383374
0900 88 80
792020
372146
0485-213899
845000
112
0900 88 44

eenmalig/voor contract vraag info!

een pagina
1/2 pagina
1/3 pagina
1/4 pagina
wijzertje

€ 15,€ 10,€ 7,50
€ 5,€ 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 Maasziekenhuis-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

1

Dorpswijzer 49 > 22/29 december 2021

Dorpswijzer 49 > 22/29 december 2021

2

Beste dorpsgenoten
Dit is voorlopig weer de laatste Dorpswijzer die u in
de bus krijgt.
Dit in verband met de nieuwe corona-maatregelen
die zijn ingegaan op zondag 19 december.

Dr. Moonsweg 5
5437 BG Beers
0485 – 745090
info@bouw-kompas.nl
www.bouw-kompas.nl

Ontwerp, advies &
technische
uitwerking

Vanaf 4 januari kunt u de Dorpswijzer weer lezen
op www.bezoekrijkevoort.nl
Berichten kunt u blijven sturen naar
dorpswijzer2018@gmail.com
Wij hopen z.s.m. na 14 januari weer te gaan drukken.
Wij houden u op de hoogte en hopen op uw begrip.
Wij wensen u gezellige, rustige feestdagen en veel
leesplezier in 2022

Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort
Tel.: 0485-371265 Fax: 0485-371723
info@kvansambeektrappen.nl
www.kvansambeektrappen.nl

Redactie van de Dorpswijzer

Glas – Spuit – en Schildersbedrijf
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Liturgische planning
KBO-Nieuws
Met ingang van maandag 20
december is Dorpshuis De Poel gesloten voor alle KBO en SWOGB
activiteiten. Geen jeu de boules, biljarten, rikken, bridgen, kienen,
enzovoorts. Ook het koken en eten van 30 december gaat dus niet
door. Dit geldt voorlopig tot en met 14 januari. Dan zal weer bekeken
worden wat er mogelijk is. Ondanks dit slechte nieuws wenst het
bestuur van KBO Rijkevoort toch iedereen fijne feestdagen en een
gelukkig en gezond 2022. Met de hoop dat dit nieuwe jaar weer
brengt wat zo normaal was, dat we weer ongedwongen en gezellig
samen kunnen zijn.

Graag wil ik iedereen bedanken voor de steun tijdens mijn ziekte.
De betrokkenheid heeft mij goed gedaan.
Na ruim 3 maanden ben ik blij weer in Rijkevoort te zijn.
De revalidatie gaat nu thuis verder.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds en
een gezond 2022.
Nelly Brienen

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

0485-792015
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Vrijdag 24 december:
16.00 uur, Kerk Oploo, pastoor Van der Sluis
Zaterdag 25 december: 1e Kerstdag
09.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis
09.00 uur, Kerk Westerbeek, kapelaan Donders
10.30 uur, kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis
Zondag 26 december: Feest Heilige familie
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
Vrijdag 31 december:
09.00 uur, Kerk St. Anthonis, kapelaan Donders
(aansluitend aanbidding)
Zaterdag 1 januari: Heilige Maria, Moeder van God (Hoogfeest)
09.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk Wanroij, kapelaan Donders
Zondag 2 januari: Openbaring des Heren (Hoogfeest)
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
Dorpswijzer 49 > 22/29 december 2021
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De Boekenkast
Volgens de weergeleerden wordt het hier in Brabant brrrr weer,
met sneeuw en zo. De aarde warmt wel op dat is waar, maar af en
toe komt er toch weer een plukje kou tevoorschijn, tenminste hier
in Brabant. Kunnen we weer glimlachen, wel kou maar toch even
kerstmooi.
Ach en het is nog steeds zo: Nergens ligt de glimlach zo gereed, als
in het land dat Brabant heet. En weet u wat ook een glimlacht op
uw gezicht zal toveren? Leuke boeken, gezellig lezen bij de haard
of verwarming, even geen temperatuur bezuiniging, gewoon een
leuk boek lenen bij de Poel, daarom hier de nieuwe aanwinsten:
Samantha Shannon > het Bottenseizoen
Wilt u weten wat een cottabomaan is, een hematomaan, een
drimimaan? Dan moet u toch eens dit boek lezen dan weet u het.
Het geheel speelt zich af in 2056. In deze vreemde wereld zit het
vol helderzieners, waarin volgens sommigen je maar het beste
slaaf kan zijn, bestaan bottenrooiers, mensen hebben 5
engelbewaarders, er zijn geestenrijken, kortom houdt u van
literatuur (zoals de ban van de ring) moet u echt dit boek lezen.
Een vreemde, vreemde geschiedenis……
Peter Mayle > Toujour Provence
Het afwisselende leven in de Provence met zijn indringende zon,
zijn heerlijke wijnen, zijn lekker eten, wordt hier op grappige wijze
beschreven. U maakt kennis met vele fransen, met ieder hun eigen
(soms vreemde manier) van leven. Wat kan er in een mandje zitten
wat zwart, bobbelig, lelijk, verrukkelijk en duur is en zo stinkt dat
je het overal doorheen ruikt? Truffels, de echte uit Frankrijk, en
geen anderen. Een half uurtje te laat komen, in de Provence, dat is
pas op tijd, het weer: zalig heet, overwegend droog, hier en daar
een brand. Lekker eten , de wijnen( gigondas..), de kleuren (van
Gogh is er niks bij), kortom vive la France. Echt een boek om
Frankrijk en de fransen beter te leren kennen. >
7
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Dus welkom bij de boekenkast in de Poel (na de lockdown!)
Uw boekenier
Wim

Kampweg 5 5447 NK Rijkevoort T 0485-372736

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

Wij wensen jullie allemaal fijne en gelukkige
Kerstdagen toe en voor 2022 alle goeds, liefde
en bovenal gezondheid.
Nel, Nikki, Sandra, Ans, Lieke, Galit, Monique,
Maud, Kae Lou, Aniek, Melvin, Riet en Max.
Het blijft heerlijk, zo’n winkel in het dorp!!
Online boodschappen bestellen: ga naar www.spar.nl
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De Bellebloazers 4 x11Jubileum
uitgesteld
De lockdown die in ieder geval tot en met 14
januari 2022 is ingesteld heeft ons doen
besluiten de viering van het 44-jarig jubileum uit
te stellen.
Door de maatregelen kunnen we het jubileum prinsenpaar geen
volwaardig jubileumjaar bieden en kunnen deelnemers aan de
pronkzittingen, Kwaakparty en optocht zich niet goed voorbereiden.

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!’

Wij vinden het erg jammer voor het jubileum prinsenpaar, voor de
jeugdprins en -prinses, onze raad, dansgarde en joekskapel, maar ook
voor iedereen die bij de voorbereiding op het jubileumjaar betrokken
is dat het carnavalsfeestfeest dit jaar wederom onzeker is. Daarom
staan we klaar om alle mogelijkheden die er zijn nog dit carnavalsjaar
te benutten en iets te organiseren om met heel Blubberdam feest te
vieren, waarbij we extra aandacht hebben voor de jeugd.
Wanneer de maatregelen het toestaan zullen we een feest
organiseren om het jubileum prinsenpaar aan jullie bekend te maken.
Als het niet tijdens carnaval kan, dan zal het in de maanden erna
plaatsvinden. Het Jubileum zal later dit jaar gevierd worden, mogelijk
aan het begin van het nieuwe carnavalsjaar. Over wat, wanneer en
hoe zullen we jullie later informeren. Houd onze website en social
media pagina’s in de gaten.

DUURZAAM
BODEMOPLOSSINGEN

IN

Nieuwbouw
Renovatie
Vervanging
Tel: (0485) 371964 | RIJKEVOORT
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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.
De inzameltijden zijn vanaf 17:30 uur tot 19:30 uur.
Verzocht wordt het papier tussen deze tijden te brengen. Op dat
moment staat er namelijk een vrijwilliger die u graag helpt bij het
netjes inladen van de oud papiercontainer.
Mixure Music en OBK

KBO Rijkevoort wenst
iedereen
prettige Kerstdagen
en een gelukkig en gezond
2022
Namens De Zonnebloem,
afd. Rijkevoort, wensen
wij iedereen fijne
kerstdagen
en een gelukkig en
gezond Nieuwjaar
Leden van de
Zangvereniging
Cantamus wensen U
allen een muzikaal
en gezond 2022.

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en
voor in het nieuwe
jaar heel veel ‘samen’
en gezelligheid.

Toxandria wenst een
ieder fijne feestdagen
toe en een voorspoedig,
gezond en sportief
2022!
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Dorpshuis de Poel
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Oliebollenactie
Bestuur en leden van
de E.H.B.O. wensen U
Prettige Kerstdagen
en een
Veilig 2022!

ZANGERSVREUGD
Hopelijk ‘t komende jaar
Staan we weer voor jullie klaar
Ook dan gaan we er weer voor
Met ons gezellig seniorenkoor
Iedereen een fijne kerst
En zeker een gezond 2022
Vrouw Actief
Rijkevoort wenst u fijne
feestdagen en een
gezond en gelukkig
2022

Beste dorpsgenoten,
De volleybalvereniging Vocala wil samen met jullie het jaar feestelijk
afsluiten en zorgen voor lekkere oliebollen.
Ook dit jaar zal er mede door de coronamaatregelen geen kraam
staan op het plein. De verkoop vindt weer plaats vanuit de
Schutsboom.
Dit jaar is er een beperkte vrije verkoop maar om zeker te zijn van
een lekkere oliebol of appelbeignet adviseren wij om te bestellen.
Het bestelformulier graag ingevuld met gepast geld (indien mogelijk)
inleveren vóór 25 december bij Kapelstraat 5.
Ophalen is mogelijk op 30 en 31 december tussen 9.00u en 15.00u.
bij de Schutsboom.
Denk eraan: appelbeignets zijn alleen op 31 december verkrijgbaar.
Voor info kunt U bellen met Jan Pluk 06 53584795, Monique
Hermans 06 22341421 of Marian Teurlinx 06 25514607
De oliebollencommissie van Vocala
Ps.: er is een pinautomaat aanwezig

Vur Sles wenst Riekevort
en Riekevort-De Walsert
fijne Feestdagen en een
warm 2022
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Café Zaal Groentjes
wenst alle lezers van de Dorpswijzer
Prettige Kerstdagen en
een gezond nieuw jaar toe.
Van 20 december tot en met 27 december 2021 en
31 december 2021 is het café en de cafetaria gesloten.
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Woordzoeker

Bestellen kan door het invullen van onderstaande gegevens
en de flyer met gepast geld voor 25 december in de brievenbus
te doen bij Kapelstraat 5
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Telefoonnummer:
Bestelt hierbij:
Actie
___x zak oliebollen naturel 11 voor € 8,00
___x zak oliebollen met krent, rozijn & appel 11 voor € 9,00
___x doos appelbeignets 9 voor € 10,50, alléén op 31 dec.
Losse verkoop
___x oliebol naturel à € 0,80 per stuk
___x oliebol met krent, rozijn & appel à € 0,90 per stuk
___x appelbeignet à € 1,30 per stuk, alléén op 31 dec.

AFREKENEN, ALGEN, ANDERSGEZIND, BEDIENDES, BLEEK, BONKEN,
BRANDDEUR, CARIES, CULTUUR, HOUTSKOOL, KAMIKAZE, KERSTGESCHENK,
LEGER, LIEFST, MANGELEN, NAÄPER, NOBEL, PANNE, REORGANISEREN, SCHAR,
SLANK, SLOEP, TAART, TOCHTJE, TOURS, TRICOT
Oplossing sudoku vorige week: 5-6-1-8-9

Totaal bedrag €____,___
Graag aankruisen op welke dag u de bestelling komt
ophalen
30 december

31 december

15

Dorpswijzer 49 > 22/29 december 2021

Dorpswijzer 49 > 22/29 december 2021

16

Rijbewijskeuringen CBR in Boxmeer
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer
u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet
bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in De
Driewiek op vrijdag 7 januari, vrijdag 4 februari en vrijdag 4 maart medisch
laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.
Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens
kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u
naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.
De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden
voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch
gekeurd moet worden.
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat
kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een
papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of
via RegelZorg.
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en
opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms
meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u
pas een afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij
ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze
direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de
website van RegelZorg.
17
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Voetreflexologie, het natuurlijke alternatief
Deze keer mag ik gelukkig mijn praktijk open
houden tijdens de lockdown. Officiële erkenning als
zorgberoep
! Wel sluit ik even i.v.m. vakantie
van 23 december 2021 t/m 5 januari 2022.
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen!
Natasja Hegeman - Hoogeindse Kampen 19 - Rijkevoort
www.flowvoetreflex.nl 06 207 86 833
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Kleurplaat

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: 06-48785262email; massagepraktijkmarlinde@outlook.com
facebook en instagram; massagepraktijk MarLinde

Medisch
pedicure Rian

Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512

Activiteiten
14
22
28
29
30
19
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jan
jan
jan
jan
jan

Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Pronkzitting CV de Bellebloazers.
Middag-pronkzitting CV de Bellebloazers.
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1
2
5
5
11
11
25
26
26
27
28
1
2
9
11
25
6
8
19
22
22
4
6
17
20
26
28
1
10
12
22
24
6
15

febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
april
april
april
april
april
mei
mei
mei
mei
mei
mei
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli

Jaarvergadering Vrouw Actief.
Kienen KBO.
Jeugdpronkzitting CV de Bellebloazers.
Pronkzitting CV de Bellebloazers.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
t/m 13 febr. Jubileumweekend CV de Bellebloazers.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Kindermiddag CV de Bellebloazers.
Carnavalszaterdag bij Groentjes.
Optocht en carnavalsbal.
Krasse knarrenbal.
Carnavalsdinsdag, afscheid prinsenparen.
Kienen KBO.
Rondleiding crematorium Zevenhutten Vrouw Actief.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Kienen KBO.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
en 20 april: Brood bakken Vrouw Actief.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Ondernemersavond Rijkevoortse ondernemers.
Kienen KBO.
7 en 8 mei: Meadow.
Wandeling graanvelden Oploo Vrouw Actief.
t/m 22 mei: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.
(Hemelvaartsdag) Frogrun SJW.
en 29 mei: Jubileumweekend 90 jaar Toxandria.
Kienen KBO.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Rommelmarkt Oudervereniging bs Klimop.
Dag-fietstocht Vrouw Actief.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
Kienen KBO.
Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

Januarikater
Het is weer rustig in de flat
Voorbij zijn de decemberdagen
De kerstspullen zijn weggezet
En kale bomen weggedragen.
Feestverlichting is gedoofd
Kerstboomvriend wordt kerstboomhater
Menigeen heeft pijn in ‘t hoofd
Hij slaat weer toe: de januarikater!
Teveel gegeten al die keren
Met vriend, familie of gezin
Stijf van het zitten, strakke kleren
En nu helemaal geen zin
Voor de verandering weer regen
Zuidwesterstorm op het balkon
Maar op de grauwe, natte wegen
Ook ineens een straaltje zon!
En dan schijnt het bij je binnen
En doet wonderen, want zie...
Je wilt overal aan beginnen
En hebt inees weer energie!
Naalden liggen overal
Stofzuigers maken overuren
En na de allerlaatste bal...
Een nieuwjaarsbakkie bij de buren
Plots is het leven weer normaal
Decemberdagen zijn voorbij
En we beginnen allemaal
Aan een nieuw begin met schone lei
De moraal van dit verhaal?
Troost je maar, want vroeg of later
Krijgen we het allemaal
Zo’n ouderwetse januarikater!
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Op alle wegen kom je Willems tegen

Veldweg 14 – 5447 BH Rijkevoort
info@theoartsinstallatie.nl – tel. 0485-371998

www.theoartsinstallatie.nl

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 en
kijken 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
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