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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

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 11 juli.

Fietsen
Donderdag 14 juli gaat de KBO weer fietsen. Ook nu een route van
ongeveer 30 kilometer door het mooie Land van Cuijk met
halverwege een pauze voor koffie en eventueel gebak.
Het vertrek is om half twee op het Plein.

Sociaal Culturele Dag
Op woensdag 14 september organiseert de Kring KBO de Sociaal
Culturele Dag in de schouwburg in Cuijk. Bij onze KBO hebben zich
hiervoor 23 leden en 1 niet-lid aangemeld. Van de organisatie is
vernomen dat voor al deze mensen een kaartje beschikbaar is. Ook
zijn de kosten voor deze kaartjes al door de KBO voldaan. In een
later stadium zullen deze kosten van de deelnemers geïncasseerd
worden. In de volgende Nieuwsbrief kunt u lezen wanneer dat zal
zijn.
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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 9 juli:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Beugen, kapelaan Donders
19.00 uur, Kerk Westerbeek, pastoor Van der Sluis

Zondag 10 juli:
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

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

Naast de staven en potten ijs van Heldro zijn
vanaf deze week ook de losse wafelijsjes en
chocoijsjes weer terug in ons assortiment.
Nu ook in handige 6-pack verpakking
verkrijgbaar.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online bestellen: ga naar www.spar.nl
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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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Met de Zonnebloem erop uit
UITNODIGING THEATERMIDDAG ZONNEBLOEM
REGIO LAND VAN CUIJK
Laat u meeslepen in een muzikale middag met de
evergreens van een complete Army spektakelshow
uitgevoerd door 3 Army Lady’s onder het commando van Sgt. Wilson.
Met muziek van Glenn Miller, de swing van de Andrew Sisters en
Doris Day
Datum: zaterdag 20-08-2022
Aanvang: 14.00 uur
Zaal open : 13.00 uur
Adres: Cultureel centrum Myllesweerd, Kerkstraat 3 in Mill
Prijs : € 7,50 per persoon.

Hebt u zin
om met
onze
afdeling
Rijkevoort
naar deze

muziekmiddag te gaan, dan kunt u zich opgeven door onderstaand
strookje, samen met de bijdrage van € 7,50, in te leveren bij Gerrie
Venhuizen, Pleinstraat 7, tel. 371515. Dit kan tot uiterlijk 21 juli. Als u
graag thuis opgehaald wordt, kunt u dit doorgeven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Naam:………………………………………………………………………………………………..

Adres:
…………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:…………………………………….Aantal personen:…………….

Ik word wel/niet graag thuis opgehaald

Ik wil wel/geen gebruik maken van een rolstoel
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Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512



9 Dorpswijzer 26 > 6 juli 2022

De Boekenkast

Wist u dat we hier behalve een aantal mooie koren , ook een prachtig
orkest hebben? Dit orkest heeft zelfs een groot aantal solisten die u
vergezellen wanneer u gaat fietsen of wandelen.
U haalt ongelovig uw schouders op en denkt bij uzelf “Die is gek
geworden zoiets is gewoon niet waar”.
En toch is het zo. Ga er ‘s morgensvroeg maar eens op uit en ga op
uw dooie akkertje al lopend of fietsend naar bijv. de Vilt.
U wordt begeleid door violen, contrabassen, fluiten, kortom alle
soorten instrumenten die een orkest vormen.
Dit orkest wordt niet gespeeld door mensen, nee, het is een groot
vogelorkest. Vooral wanneer u ‘s morgensvroeg of ‘s avonds laat er
even er op uit gaat. Het is werkelijk een wonder dat uit de keeltjes
van zulke kleine beestjes zoveel muziek kan komen.
Bij de Vilt aangekomen gaat u even op een bankje zitten en laat het
hele scala van geluiden tot u doordringen. Je hoort ‘eine kleine
nachtmuziek’ van Mozart, en de 5 beroemde ta,ta ,ta taaaa noten
van Beethoven en nog veel meer.
U vervolgt uw weg terug en thuisgekomen zet u een cd op, luistert
en denkt bij uzelf: Wat is het toch prachtig hier te wonen……en wat
en prachtige muziek. Uw dag was goed……
Geen cd speler? Wel dan pakt u toch gewoon een landschappelijk
boek zoals bv:

Gerbrand Bakker > Boven is het stil
Gerbrand wordt door zijn vader als zijn opvolger gebombardeerd. Zijn
vader haalt hem uit de stad en zet hem a.h.w. zo onder de koeien.
Van de lawaaistad naar de stille landschappen, grotere overgang is
haast niet mogelijk. Of is er voor hem toch een andere toekomst?
Dit boek is behalve een loflied op de stille landrust ook een
knagende hunkering naar onbereikbare fantasieverten…….

Uw boekenier, Wim
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Nieuws van de huisartsenpraktijk
Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar weer gesloten met de
zomervakantie.
Dit jaar is dat van 25 juli tot en met 2 september.
De praktijk in Oploo is gewoon open.

We zijn ook bezig met een nieuwe locatie in Rijkevoort.
Na de vakantie hoort u daar meer over.

We wensen iedereen alvast een prettige, gezonde en hopelijk
Corona vrije vakantie.

Team huisartsenpraktijk Oploo/Rijkevoort.

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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Rommelmarkt ook dit jaar een succes!

Op zaterdag 11 juni zijn door de inwoners van ons dorp veel
spullen gebracht en gesorteerd voor de rommelmarkt. Het was een
gezellige happening en door de vele vrijwilligers was alles mooi op
tijd klaar voor de verkoop.

Op zondag ging iedereen met goeie zin, om 11 uur van start. E
r zijn honderden bezoekers geweest. Toen de markt om 14.00 uur
dicht ging was er veel verkocht. Hierna is er door veel vrijwilligers
geholpen met het opruimen en schoonmaken.

Wij willen graag de sjouwers, sorteerders, nachtwakers, verkopers,
opruimers, sponsors bedanken voor hun hulp!
Ook alle inwoners van Rijkevoort voor hun “goed verkoopbare
rommel” en diegenen die hun materieel voor het opruimen
beschikbaar hebben gesteld.

Namens de schoolkinderen,
Oudervereniging van basisschool “Klimop”

Voetreflexologie, het natuurlijke alternatief

Voetreflexmassage ontspant, en bevordert
natuurlijk herstel en gezondheid.

Natasja Hegeman - Hoogeindse Kampen 19 - Rijkevoort
www.flowvoetreflex.nl 06 207 86 833
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BEDANKT voor jullie hulp en inzet!

Na ruim 30 jaar hebben de “de gehandicapte vriendinnen”, Kitty,
Maria, Willemien en Els besloten te stoppen met de
vrijwilligersclub voor mensen met een beperking.

Op de laatste bijeenkomst afgelopen woensdag werden ze door
“hun jongens” nog 1 keer in het zonnetje gezet.

Meiden bedankt voor jullie inzet en plezier.
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Gezien….

Zaterdag 2 juli 5 ooievaars gespot op het aangrenzende land
voorbij de volkstuintjes.
Volgend jaar zal het nieuwe ooievaarsnest zeker bewoond worden.

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

0485-792015
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Fysiotherapie Schreurs
Hoogeindsestraat 11, 5447 PD Rijkevoort
tel: 0485-372146

Naast algemene fysiotherapie voor spier,
pees en gewrichtsklachten, kunt u hier terecht voor:

* sportfysiotherapie:   individuele training op maat,
revalidatie na sportblessures

* oedeemtherapie :      lymfedrainage /   lymfetaping
* kinderfysiotherapie  0-18 jaar
* oncologische revalidatie: fysiotherapie bij kanker,
* oefentherapie bij m.Parkinson /  Powertraining
* looptraining bij Claudicatioklachten
* oefentherapie bij neurologische beelden  CVA /  MS
* fysiotherapie / training  bij COPD/ COVID
* fysiotherapie / training bij Diabetes
* fysiotherapie bij nieuwe knie/ heup/ schouderprothese
* fysiotherapie bij duizeligheidsklachten
* houdingstherapie
* medical taping

Onze praktijk is aangesloten bij CKR van het KNGF / NVFS /
NVFK / NVFL / ParkinsonNet / ClaudicatioNet / OncoNet/
ONZG/ MSNet / CVA Net/ Schoudernetwerk/   Fyne .

Ingrid Schreurs ,Rob Verschuren ,Willem van Iersel
fysiotherapeuten
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Sudoku

3 8 7
4 2

1 4
4 7 8

2 1 6
5 3 7 2

2 6
1 5

7 8 3 9 1

Oplossing woordzoeker vorige week: de vogel is gevlogen

Gemeentenieuws
Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van
een woonhuis aan Hoogeindsestraat 15a te
Rijkevoort

Afhandelingen
Vergunning verleend voor het plaatsen van een
woonunit aan Hoekstraat 14A te Rijkevoort

Afvalinzameling bij hoge temperaturen
De zomer staat voor de deur en bij aanhoudende warmte (code geel)
werkt de afvalinzamelaar volgens het hitteplan. Op zulke dagen halen
we het afval eerder op als het nog koel is. Dit betekent dat de
afvalinzamelaar al vanaf 6:00 uur ‘s ochtends start. Zet je afval voor
6:00 uur aan de weg om zeker te zijn dat het wordt opgehaald. >
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Dit mag al de avond van tevoren vanaf 22:00 uur. Houd onze
Facebook, Twitter en/of de AfvalApp in de gaten. Via deze weg
laten wij weten als de inzamelaar eerder start.
Download de Afvalapp via de Playstore of Appstore.

De mantelzorgwaardering kan weer aangevraagd
worden
De gemeente Land van Cuijk verstrekt jaarlijks een attentie aan
mantelzorgers, vanwege de waardering voor hun onmisbare inzet.
De attentie betreft € 100, - en wordt één keer per jaar uitgereikt.
Ben jij mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via
www.mvplein.nl. Aanvragen kan van 1 juni tot 15 december 2022.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Mantelzorg is vaak geen
keuze. Het overkomt je, wanneer een dierbare extra zorg nodig
heeft. De waardering voor mantelzorgers voelen we dan ook het
hele jaar door. We hopen onder meer via deze attentie iets terug
te kunnen doen voor onze mantelzorgers, want ze hebben het
meer dan verdiend.”

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?
 Je bent 18 jaar of ouder.
 Het gaat om langdurige zorg: langer dan drie maanden en mi-

nimaal acht uur per week (gemiddeld).
 Per zorgvrager kan één mantelzorger deze waardering ont-

vangen.
 Een mantelzorger kan maximaal twee waarderingen ontvan-

gen.
 De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, woont in

de gemeente Land van Cuijk. >
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 Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan, je ontvangt hier-
voor geen persoonlijk bericht.

De mantelzorgwaardering wordt per aanvrager éénmaal per jaar
verstrekt. De mantelzorgwaardering ontvang je het kwartaal volgend
op het kwartaal waarin de aanvraag is ingediend.

Ook mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers

Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar die thuis opgroeien
met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen een
waardering aanvragen. Hier gaat het om een geldbedrag van € 30,-,
waarbij de bovenstaande criteria niet gelden. Het is mogelijk om
binnen één gezin meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen
voor jonge mantelzorgers. Wel geldt dat de zorgvrager, aan wie
mantelzorg wordt verleend, in de gemeente Land van Cuijk moet
wonen. Jonge mantelzorgers tussen 18 en 23 jaar die de waardering
voor jonge mantelzorgers hebben aangevraagd, kunnen geen
aanspraak maken op de volwassen mantelzorgwaardering.

Activiteiten

6 juli Kienen KBO.
8 juli t/m 10 juli: Jeugdkamp Toxandria.

14 juli Fietsen KBO.
15 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
28 juli Koken en eten KBO.

3 aug Kienen KBO.
11 aug Fietsen KBO.
25 aug Koken en eten KBO.

7 sept Kienen KBO.
8 sept t/m 11 sept.: Pleinfeesten.

11 sept Riekevortsedag.
8 sept Fietsen 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


