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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
Kruising in nieuw jasje
De rozen die er stonden bij de
kruising Papenvoortsedijk, Laageindsbroek, Kapelstraat, St.
Anthonisdijk waren niet meer in topconditie en de grond ter plaatse
was ook best wel slecht. Het groenonderhoud wordt hier al jaren
door de KBO verzorgd. Daarom kregen we het verzoek van de
gemeente om mee te werken aan het opnieuw inrichten van deze
beeldbepalende entree van ons dorp. Zelf zou men zorgen voor het
verbeteren van de bodem en het maken van een inrichtingsplan. De
KBO zou dan zorgen voor het aanbrengen van de nieuwe beplanting.

Zo geschiede, op woensdag 15 december was het zover. IBN had
vooraf gezorgd voor de verbetering van de grond en voor de aanvoer
van de nieuwe beplanting. Zo’n 15 leden van de KBO-groenploeg
zorgden er vervolgens voor dat de honderden plantjes op de juiste
plek de grond in gingen. Al met al een flinke klus. Maar als het goed is
hebben de KBO’ers eer van hun werk. Zeker als al de mensen die
door Rijkevoort rijden vanaf volgend jaar, genietend van die
bloemenzee, zullen zeggen:“Wà is ’t toch moi geworre in Riekevort.”

Kienen
Beste dames en heren, we mogen weer kienen.
Woensdag 2 februari, aanvang 13.30 u gaan we weer samen kienen
met leuke prijsjes in de Poel.
Wel opgeven bij Ria Derks voor 30 januari, tel.371830
of e-mail toonenriaderks@gmail.com of
een briefje met naam bij Kruibok 6.
Wij zorgen dat iedereen op veilige afstand kan zitten. Breng je QR
code mee en draag een mondkapje bij binnenkomst en lopen.
Als je zit, tijdens het kienen mag het mondkapje af.
Wij maken er weer een gezellige middag van. Tot ziens.
Met vriendelijk groet Conny Toos en Ria. >
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Wandelen
We mogen weer.  We kunnen weer wandelen met de KBO. De
eerste keer wordt dat op donderdag 10 februari. De afstand is
ongeveer acht kilometer en wordt halverwege onderbroken voor
een lekker kopje koffie. Het vertrek is om half twee op het plein.
Deelnemers moeten dit even aan Frans Rongen doorgeven via
nummer 0485 372075 of
mail naar fransrongen2014@outlook.com
Oh ja, wandelschoenen niet vergeten natuurlijk.

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

Wij starten weer een actie voor het
verenigingsleven van Rijkevoort. Daarmee zijn
mooie geldprijzen voor jouw vereniging te
verdienen. Meedoen? Opgeven? En verdere
informatie over de actie: zie het bericht elders
in dit blad.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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Liturgische planning

Zaterdag 29 januari:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, kapelaan Donders

Zondag 30 januari:
09.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans
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

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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Optochtje 2022

Zoals eerder gecommuniceerd zal er vanwege de
beperkende maatregelen dit jaar weinig tot geen
carnaval mogelijk zijn in februari. Net als afgelopen
jaar heeft CV de Klotstekers in Wilbertoord het
initiatief opgepakt om een miniatuuroptocht te organiseren voor het
Land van Cuijk.

Wij van CV de Bellebloazers ondersteunen dit initiatief. Mocht je in
de aankomende periode niet weten wat je met al die tijd die je nu
hebt moet doen. Ga dan een miniatuur carnavalswagen bouwen.
In 2021 was Blubberdam goed vertegenwoordigd in het
deelnemersveld. Wij zouden het fantastisch vinden om in ons
jubileumjaar weer een groot aantal deelnemers uit ons kikkerdorpje
te zien.

Alle informatie is te vinden op www.optochtje.nl. Hier kun je jezelf
ook aanmelden als deelnemer.

Alaaf,
CV de Bellebloazers

Win € 500 voor de verenigingskas bij Spar Kuijpers

Na het succes uit 2011 en 2015 start SPAR Kuijpers vanaf maandag 07
februari 2022 weer met de spaaractie voor het verenigingsleven van
Rijkevoort.
Voor wie is de actie?
Alle verenigingen, clubs, bonden en/of stichtingen (hierna te
noemen vereniging) binnen Rijkevoort kunnen meedoen. >
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Hoe werkt het?
Een bestuurslid van de betreffende vereniging (liefst de
penningmeester) kan zich per e-mail aanmelden bij
kuijpersrijkevoort@despar.info. Dit kan tot uiterlijk donderdag 3
februari . Deelname is kosteloos. In de aanmelding graag opnemen:
- naam vereniging,
- contactpersoon,
- telefoonnummer,
- banknummer.
Let op! Organisator kan aanmeldingen afwijzen indien de club niet tot
de doelgroep van de actie behoort (bijvoorbeeld vriendenclubs). Een
complete lijst met deelnemende verenigingen zal te zijner tijd via de
Dorpswijzer bekend gemaakt worden.
Actie-duur
De actie start op maandag 7 februari 2022 (week 6) en duurt tot en
met zondag 10 april 2022 (week 14).
Wat kun je winnen?
Door volle spaarkaarten in te leveren, kun je prijzen winnen. Het gaat
om hoofdprijzen en weekprijzen.
Hoofdprijzen:
1e plaats: De vereniging die op zondag 10 april de meeste volle
spaarkaarten heeft ingeleverd, ontvangt een bedrag van € 500,
2e plaats: € 250,-
3e plaats: € 125,-

Weekprijzen
Daarnaast worden vanaf week 7 tot en met week  14 in totaal 8
weekprijzen van elk € 50 ter beschikking gesteld. De weekprijzen zijn
uitsluitend te winnen door een vereniging die niet eindigt als
nummer 1, 2 of 3 in de eindrangschikking. Bovendien kan elke
vereniging maximaal 2 weekprijzen in de wacht slepen. Daarmee
maken ook de wat minder grote verenigingen kans om een geldprijs
te winnen. >
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De uiteindelijke winnaars van alle prijzen, worden aan het einde van
de actieperiode bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

Actie-opzet
Bij iedere € 5,- aan besteding bij SPAR Kuijpers (uitgezonderd tabak,
postzegels, telefoon- en cadeaukaarten, tariefzakken, genees-
middelen, statiegeld en opvolgmelk) ontvang je een zegel. De zegels
plak je op een speciale spaarkaart. Bij 40 zegels is de spaarkaart vol
en doe je deze in de daarvoor bestemde bus in de winkel. Let op!
Vergeet niet de naam van de vereniging op de volle kaart te
vermelden, anders telt de kaart niet mee. Wekelijks zullen wij via de
Dorpswijzer en in de winkel de tussenstanden van het aantal
ingeleverde spaarkaarten bekendmaken.
En dan nog dit
Door de coronacrisis hebben veel verenigingen een zware tijd achter
de rug. Sommige verenigingen zijn leden verloren, andere hebben
financiële tegenslagen gehad doordat ze niet konden of mochten
optreden. Bij weer anderen is gewoon sprake van verminderd
enthousiasme en motivatie. Met deze spaaractie voor verenigingen
laten wij zien midden in de Rijkevoortse samenleving te staan,
waarbij het motto is: steun jij ons, dan steunen wij jouw vereniging.
Het wel of niet winnen van een geldprijs heb je ook deels zelf in de
hand waarbij samenwerking en creativiteit van de verenigingsleden
onmisbaar is. Wij hopen er met jullie een spetterende actie van te
maken!
Team SPAR Kuijpers
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Voetbalvereniging

Programma jeugd:
Programma 29-01-2022 aanv./ aanw/ vertrek
Deurne JO19-4 Tox/VIOS `38  JO19-1 15.00 14.00 uur
Verv.oer Deurne:R. Klaassen, K. Wijnhoven G. Beckers
Sportpark De Kranenmortel
Vitesse `08 JO17-1 Tox/VIOS `38  JO17-1 15.00 14.00 uur
Vervoer Gennep : S. van den Oever
Sportpark De Heijkuul
Tox/VIOS `38 MO17-1 EGS`20 MO17-1 13.00 12.00 uur
VIOS `38/Tox JO16-1 Handel JO16-1JM 14.00 13.00 uur
EGS`20 JO1-3JM VIOS `38/Tox JO15-1 15.15 14.15 uur
Vervoer Escharen: T. Bitter
Sportpark De Kranenhof
Wittenhorst JO13-2 Tox/VIOS `38  JO13-2 11.30 10.30 uur
Vervoer Horst: S. van Sambeek, X. Claassen, D. Brevoord, G. Kuijpers
Sportpark Ter Horst
Volharding JO11-JM Tox/ VIOS `38 JO11-1 10.00 09.00 uur
Vervoer Vierlingsbeek: F. Louwers, F. Welten, S. Curre
Sportpark Soetendaal
SSS `18 JO10-3JM ToxVIOS `38 JO10-1JM 09.30 08.45uur
Vervoer Overloon: L. van Eeden, G. van Sambeek
Sportpark de Raay
Olympia `18 JO-92JM Tox/VIOS `38 JO9-1JM 09.30 08.45 uur
Vervoer Boxmeer: T. Kusters, L. Verkuijlen, K. Derks
Sportpark Pelzer
Toxandria/VIOS `38 JO7-3 Siol JO7-4 08.30 uur
Sportpark de Groenendijkse Kampen Cuijk >
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Toxandria/VIOS `38 JO7-3 Olympia `18 JO7-3 09.40 uur
Sportpark de Groenendijkse Kampen Cuijk
DSV JO7-1JM Tox/VIOS `38 JO7-3 09.50 uur
Sportpark de Groenendijkse Kampen Cuijk
Tox/VIOS `38 JO7-1 Olympia `18 JO7-1JM 09.30 uur
Sportpark Pelzer, Boxmeer
Tox/VIOS `38 JO7-2 Olympia `18 JO7-2JM
Sportpark Kampzicht, Rijkevoort
Toxandria/VIOS `38 JO7-1 Astrantia JO7-1 09.40 uur
Sportpark Pelzer, Boxmeer
Vitesse `08 JO7-1 Tox/VIOS `38 JO7-2 09.40 uur
Sportpark Kampzicht, Rijkevoort
Vitesse `08 JO7-3 Tox/VIOS `38 JO7-1 09.50 uur
Sportpark Pelzer, Boxmeer
Toxandria/VIOS `38 JO7-2 Siol JO7-3 09.50 uur
Sportpark Kampzicht, Rijkevoort

Programma senioren zondag 30 januari:
12.00 uur V.V. Achates 2 - Toxandria 2
11.00 uur Vianen Vooruit 4 - Toxandria 3
11.00 uur SV Milsbeek 3 - Toxandria 5
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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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Sudoku

3 8 7 4
7 6
5 2 8
2 6 7

6 9 2
9

8 3
1 9 4 5
4 3 5 7 1

Oplossing woordzoeker vorige week: op iedere slak zout leggen
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P E R S B E R I C H T

Vaccinatie kinderen van 5 tot en met 11 jaar
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen een coronavaccinatie
krijgen. Hiermee volgt het kabinet het advies van de
Gezondheidsraad. Het gaat om alle kinderen in deze
leeftijdsgroep. Vanaf 18 januari ontvangt de eerste groep kinderen
een uitnodigingsbrief van het RIVM. Hierin staat informatie die
ouders of verzorgers nodig hebben om - als zij dit willen - voor hun
kind een afspraak te maken bij de GGD.
Speciale kinderenstraten voor vaccinatie
Er wordt alleen op afspraak gevaccineerd zodat we alle tijd kunnen
nemen voor de kinderen. Het inplannen van de afspraak is alleen
mogelijk door te bellen. Het telefoonnummer staat in de
uitnodigingbrief die ouders van het RIVM ontvangen. Ouders en
kinderen kunnen bij de GGD Hart voor Brabant terecht op zes
vaccinatielocaties in de regio. Dat zijn de locaties in Boxtel, Cuijk, Den
Bosch, Oss, Tilburg (Willem II stadion) en Uden. Hier worden aparte
‘kinderstraten’ ingericht. De vaccinaties worden uitgevoerd door
medewerkers die veel ervaringen hebben met het prikken van
kinderen. Zij geven graag uitleg aan jou en je kind en nemen meer
rust en tijd voor de prik zelf. Uiteraard ontvangt ieder kind na afloop
een dapperheidsdiploma voor bewezen dapperheid tijdens de prik.
Speciaal voor kinderen: prikken met Buzzy
Veel kinderen vinden het spannend om een prik te krijgen. Daarom
kan er bij het prikken van kinderen ‘Buzzy’ worden ingezet. Dit is
klein apparaatje in de vorm van een lieveheersbeestje. We zetten
Buzzy op de bovenarm van het kind, waar de prik wordt gezet. De
vleugels van Buzzy koelen de plaats waar geprikt gaat worden,
tegelijkertijd vibreert Buzzy om de hersens af te leiden van mogelijke
pijnprikkels. De combinatie van verkoeling en vibratie, zorgt voor een
positievere ervaring bij het zetten van vaccinaties. Door de afleiding
en natuurlijke verdoving door het koelen, is prikken een stuk minder
eng.
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Kleurplaat
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Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

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

0485-792015

Activiteiten

28 jan Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
2 febr Kienen KBO.

11 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
25 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
26 febr Kindermiddag CV de Bellebloazers.
26 febr Carnavalszaterdag bij Groentjes.
27 febr Optocht en carnavalsbal.
28 febr Krasse knarrenbal. >

06-23641512
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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.

4 mei Kienen KBO.
6 mei 7 en 8 mei: Meadow.

17 mei Wandeling graanvelden Oploo  Vrouw Actief.
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.
10 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
12 juni Rommelmarkt Oudervereniging bs Klimop.
22 juni Dag-fietstocht Vrouw Actief.
24 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

6 juli Kienen KBO.
15 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

Tijdelijke woonruimte gezocht voor moeder
met twee kinderen.
Tel. 06-31780300



19 Dorpswijzer 4 > 26 januari 2022

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


