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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

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.

Kienen…..voor alle inwoners van Rijkevoort
Woensdag 3 augustus ‘vakantiekienen’ voor de thuisblijvers in de
Poel aanvang 13.30u. Breng gerust je buren, vriendin of kleinkind
mee. Ook nu weer leuke prijzen.
Kom op tijd en graag gepast betalen €7.50 voor een grote kaart en
€1.50 voor een kleine kaart.
Met vriendelijke groet Toos, Conny en Ria.

Inloop voor tablet en mobiele telefoon
Heb je een tablet of een mobiele telefoon en wil je meer weten
wat hiermee allemaal mogelijk is of gaat het nog niet zo vlot? Bij
de KBO kun je dan elke tweede maandag terecht bij de ‘tablet en
mobiele telefoon inloop’ in het Juffertje van 09.00-10.00 uur.
De eerstvolgende keer is dus op maandag 8 augustus.
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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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Ter kennisneming

Wat zijn ogen zagen,
maakten zijn handen.

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die hij ons
achterlaat, geven wij kennis van het overlijden

van mijn lieve man, ons pap en opa

Martien Arts
echtgenoot van

Nelly Arts - Hermens

* Rijkevoort, 30 april 1947 † Rijkevoort, 24 juli 2022

Nelly

Teun en Jette
Luca

Ank en Geert
Noud en Rian

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres:
Fiore Uitvaartzorg
t.a.v. Familie Arts - Hermens
Kerkpad 17
5454 GK  Sint Hubert
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Liturgische planning
Zaterdag 30 juli:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans
19.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis
N.B. deze dag de viering i.p.v. zondag 31 juli i.v.m. de rommelmarkt.

Zondag 31 juli:
09.00 uur, Kerk Oploo, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastor Janssen
N.B. op deze dag geen viering om 09.00 uur i.v.m. rommelmarkt!

Zaterdag 6 augustus:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Beugen, pastoor Van der Sluis

Zondag 7 augustus:
09.00 uur, Kerk Oploo, pater Callistus
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk Oeffelt, woord en communieviering
10.30 uur, Kerk Overloon, pater Callistus
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis

Mededeling van het gemengd koor
Ook al hebben we wegens vakantie geen repetitie, toch zingen
gewoon onze maandelijkse viering in Beugen.

Zaterdag 06 augustus Beugen 19:00 uur
Donderdag 01 september eerste repetitie 19:00 uur
Zaterdag 17 september Beugen 19:00 uur.



7 Dorpswijzer 29 > 27 juli/3 aug. 2022

Telefooncirkel Rijkevoort

De telefooncirkel is een uitkomst voor men-
sen, die alleen wonen en graag contact met
iemand willen hebben. Het geeft een veilig gevoel dagelijks met ie-
mand te spreken. De deelnemers leren elkaar kennen en de vrijwilli-
gers worden een vertrouwd persoon.
Hoe werkt de telefooncirkel?
Elke werkdag start de vrijwilliger om 9.00 uur de telefooncirkel door
het bellen naar de eerste persoon van de cirkel. Persoon 1 belt per-
soon 2, persoon 2 belt persoon 3 en zo verder. De laatste deelnemer
van de cirkel belt de vrijwilliger van de dag en dan is de cirkel rond. In
het weekend is er geen telefooncirkel.
Elke ochtend contact
Het kan prettig zijn in de ochtend een gesprekje te hebben, met de-
gene, die naar u belt en met degene naar wie u verder belt. Soms bel-
len deelnemers elkaar nog weleens terug om wat langer te kunnen
praten. Af en toe komen de deelnemers en de vrijwilligers van de te-
lefooncirkel bij elkaar voor een ontmoeting. Tijdens die bijeenkom-
sten leren deelnemers en de vrijwilligers elkaar beter kennen en is
het een gezellig samenzijn.
Als er iemand niet opneemt?
Als een deelnemer niet opneemt belt de vrijwilliger de vaste contact-
personen (vaak familie of buren) van de deelnemer, zodat er gekeken
kan worden of er iets aan de hand is. Deelnemers ervaren het als
prettig dat er naar hen wordt omgekeken.

De telefooncirkel is een dienst van de SWOGB met vaste vrijwilligers
en wordt ondersteund door Sociom.
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u bellen naar Dette
Koenders van Sociom 06-10430039 of mailen naar dettekoen-
ders@sociom.nl

Dorpswijzer 29 > 27juli/3 aug. 2022 8

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

En dus blijven wij gewoon op onze post voor
verse broodjes, croissants, gebak, flappen,
bbq-vlees, ijs (incl. Heldro), tapas, vers fruit,
koude schotel, maaltijdsalades, verse jus en
bier.
En natuurlijk alle andere benodigdheden.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online bestellen: ga naar www.spar.nl
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Woordzoeker
G E S L E P E N E M A I E
N L M G R B A P S S N D L
A A S P E C H T A E T O E
Z R E T X K A N G C S E L
G T O O O M N E E R E S P
A N R D B R W E A I T T C
A E D O R R N K U N M A A
L C O T E U E E A S E A M
K M R V E N M R N E D F P
S R L A A I G M I C A J I
B A N K B I L J E T T E N
H L A E M E I V O R M I G
R A A B N E K R E H N O N
ADEMTEST, ALARMCENTRALE, AMEN, BAAS, BANKBILJETTEN, BETON, BOXER,
CAMPING, CAPE, DRUMMER, EIVORMIG, GEKNEUSD, GESLEPEN, HALVERWEGE,
INSECT, KLAAGZANG, LOSRAKEN, MIGRANT, ONHERKENBAAR, PETS, SPECHT,
STAAFJE, STAMBOOM, TORNEN, VLIET

Oplossing sudoku vorige week: 4-5-8-6-2

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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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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Riekevortsedag 11 september 2022

Dit jaar, na een bescheiden programma vorig jaar ivm de corona
regels, weer een volledig programma op de Riekevortse dag.

Op zondag 11 september sluit de Riekevortse dag de pleinfeesten af,
met als thema ‘beestenboel’.
Wat kunt U zoal verwachten die zondag ?
Van 11 tot 15 uur bent U uitgenodigd in de kom van ons dorp, op de
Walsert,  en op het Laageind.

Op de Walsert kunt U om 11 uur en 13.30 uur terecht voor een
demonstratie met paard(en).

Op het Laageind zijn op de borderranch de hele dag
kampioenschappen schapen drijven, waarbij u een kijkje kunt komen
nemen.

In de kom van het dorp o.a. een knuffelhoek met dieren, demon-
stratie met honden, en nog enkele andere activiteiten waarover in
augustus meer.
Van 12 tot 13 uur is er een vogelshow in het dorp .

Tussendoor is er ook nog tijd en gelegenheid voor een kopje koffie
etcetera, en om wat te eten bij en in de feesttent op het plein.
En natuurlijk kunt u die hele zondagmiddag in de tent terecht voor
een drankje, en daar vinden ook de finales van het flurling toernooi
plaats. Spectaculair om te zien!

Graag zien wij u allemaal ergens tijdens deze activiteiten op de altijd
gezellige Riekevortse dag .

Werkgroep Riekevortse dag (namens dorpsraad Rijkevoort)
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Gemeentenieuws

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk
De volledige tekst van de officiële bekendmakingen
vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan
gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en
andere formele bekendmakingen.

Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of
rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige
voorzieningen, aan te wenden, verwijzen wij je naar het daarover
vermelde in de officiële bekendmaking.

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle
bekendmakingen. Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl. Hier kun je
een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke
overheden je bekendmakingen wilt ontvangen.
Dit kan ook via de app ‘Over uw buurt’.

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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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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Vakantietijd...
Let op....

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!

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort T 0485-372736
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Voetreflexologie, het natuurlijke alternatief

I.v.m. vakantie is mijn praktijk gesloten t/m
vrijdag 12-08-2022. 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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Vrijwillige Hulpdienst
Heb je vervoer of andere hulp nodig….bel

0485-792015

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.
14 sept Opening seizoen Vrouw Actief Rijkevoort.
19 sept t/m 24 sept.: Biljartkampioenschappen KBO.
25 sept Buurtbrunch buurt ‘t Laageind.
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.
18 okt Tussen Kunst en Kitsch Vrouw Actief Rijkevoort.
21 okt Kienavond buurt ‘t Korenveld. >
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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.
17 nov Rondleiding Zevenhuizen Vrouw Actief Rijkevoort.
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.
13 dec Kerstviering Vrouw Actief Rijkevoort.
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.

1 febr Jaarvergadering en gevaren Internet Vrouw Actief R.
18 febr t/m 22 febr: Carnaval.
16 mrt Bloemschikken Vrouw Actief Rijkevoort.
18 apr Jules Baltussen Kunststad Vrouw Actief Rijkevoort.
10 mei Vlindertuin (overdag) Vrouw Actief Rijkevoort.
22 juni Avondfietstocht Vrouw Actief Rijkevoort.
23 sept Buurtfeest buurt ‘t Hoogeind.
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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


