
1 Dorpswijzer 6 > 9 februari 2022 Dorpswijzer 6 > 9 februari 2022 2

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

Zangersvreugd
Wat zouden we graag weer
zingen. Maar helaas, deze maand februari kunnen we nog niet aan de
wensen van de overheid voldoen, om voldoende afstand van 1,50
meter te houden.
Maar zo gauw als we weer mogen laten we dat jullie allemaal weten.
Blijf gezond en jullie horen het wanneer we gaan zingen.
Groetjes.

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 14 februari.

Hanna Nabuurs - Grüntjes

Dank je wel

Voor de lieve woorden, kaarten, bloemen, aanwezigheid,
belangstelling en hulp.

Al dit medeleven was voor ons hartverwarmend.
Het doet ons goed dat ons mam bij zoveel mensen geliefd was.

Harrie Nabuurs, kinderen en kleinkinderen.
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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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De Boekenkast

Gelukkig kunnen we weer!! Hoe? Wat?? Wel als u de aanhef hebt
gelezen ligt het antwoord daar al in.
Ja , we kunnen weer boeken gaan lenen bij de poel. Nou dat hebben
we dus geweten dat de pandemie vermindert, tientallen nieuwe
aanwinsten zijn er binnen gekomen, variërend van boeken die
duizenden jaren gelden geschreven zijn (echt waar !!) tot de laatste
thrillers. U gelooft het niet? Wel kom dan eens bij de boekenkast
kijken in de poel dan weet u meteen of het klopt!
Maar om een lang verhaal kort te maken hier enkele nieuwe
aanwinsten:
Lucinda Riley > Het Italiaanse meisje
Rosanna is 11. Rosanna kan prachtig zingen, maar haar vader laat
haar geen zangles nemen. Nee ze moet later gaan trouwen vindt hij,
kinderen krijgen en dat is dat. Maar het lot doet wat het wil, Rosanna
wordt toch een bekende klassieke zangeres. Rosanna wordt op haar
11de al verliefd op Roberto, een Italiaanse tenor. Haar verliefdheid
slaat over op Roberto, maar blijkt diepe dalen en grote hoogten te
hebben totdat….”Roberto wacht op mij daar, ik zie hem overal hier
nog, onze liefde kan niet sterven…..nooit….
Is dit het einde van dit boek?? Nieuwsgierig??
Jenna Blum > Het familieportret.
Trudy is 4, toen ze vlak na de oorlog werd bevrijd en met hem
meeging naar Minesota. Ze heeft alleen een foto van haar moeder
met haar en een Nazieofficier. Vele jaren later wil Trudy iets te weten
komen over het verleden van haar moeder. die hierover echter in alle
talen zwijgt. Wat er ook gebeurt, haar moeder laat niets los. Toch
kan de lezer meer te weten komen over haar moeder, haar verleden ,
en de achtergrond van haar zwijgen. Een aangrijpend verhaal over
een bepaalde kant van de Duits-joodse slachtoffers.

Tot een volgend keer
Uw boekenier: Wim
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Liturgische planning

Zaterdag 12 februari:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, kapelaan Donders
19.00 uur, Kerk Beugen, kapelaan Donders
19.00 uur, Kerk Westerbeek, pastoor Van der Sluis

Zondag 13 februari:
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

Ja, je leest het goed….! Kom daarom gerust
naar onze winkel en kies een mooi boeket uit.
Je kunt ook altijd een boeket of bloemstuk
bestellen en wij zorgen dat het de volgende
dag voor je klaarstaat in onze winkel.
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online boodschappen bestellen? www.spar.nl
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Collectieve collecte Samen Sterk

De collectieve collecte komt er weer aan,
deze vindt plaats op 28 en 29 maart.
De afgelopen jaren zijn er veel mailadressen
gewijzigd of in ons bestand verloren gegaan. Wij willen u vriendelijk
verzoeken een mail te sturen, zodat wij u kunnen benaderen voor de
collecte. Wilt u zich opgeven om mee te helpen, ontvangen wij ook
graag een mail.

Namens de werkgroep:
Natasja Hegeman, Truus van Vught, Ans Cuppen, Femke van der Ven
en Stein Coenen
E-mailadres: samensterkrijkevoort@gmail.com
Telefoonnummer Femke 0652540243

Sudoku

8 9 7 3
4 3

7 6 5
4 3
1 5 3

7 8 5 6
4 2 9

9 8 7
2 6 4

Oplossing woordzoeker: nu zijn de rapen gaar
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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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Vrijwillige hulpdienst;
wat houdt dat ook al weer in?

We kunnen allemaal wel eens hulp gebruiken; hulp bij een klusje in
huis of met boodschappen doen. Maar ook vervoer, een ritje naar
ziekenhuis, apotheek of winkel.
Meestal krijgen we die hulp van familie of kennissen, maar niet
iedereen kan daar op terugvallen. Het is dan fijn te weten dat er
mensen uit Rijkevoort zijn die u met alle plezier een handje helpen.
Hoe werkt het? De vrijwillige hulpdienst biedt uitkomst wanneer
hulp nodig is onder enkele voorwaarden:
 U woont zelfstandig
 U hebt geen familie of kennissen die u op dat moment kunnen

helpen.
 U hebt beperkingen door fysieke of gezondheidsklachten.

Het gaat hierbij om hulp die door een vrijwilliger geboden kan
worden. Hij of zij komt u kosteloos helpen.
De kosten voor vervoer, (€ 0,37 per km) parkeerkosten of evt
benodigde materialen bij reparaties zijn vanzelfsprekend voor uw
rekening. De kosten betaalt u rechtstreeks aan de vrijwilliger.
Hoe werken wij? Wanneer u gebruik wilt maken van deze hulpdienst
kunt u, minimaal een werkdag voordat de hulp nodig is, bellen tussen
9.00 en 11.30 uur naar de contactpersoon.
We hebben hiervoor een nieuw nummer waarbij opgenomen wordt
door SWOGB en die schakelen direct door naar  Toos van de Kerkhof
of Truus van Vught.
Het nummer is   0485-792015
Mocht u geen contact krijgen wordt u teruggebeld. Toos of Truus
bepalen met u welke hulpvraag er is en zoekt een vrijwilliger die u
komt helpen. Daarna informeert de contactpersoon u om door te
geven welke vrijwilliger op welk tijdstip bij u aanwezig is.
Uiteraard houden de vrijwilligers zich aan de RIVM-richtlijnen van
afstand, hygiëne en mondkapjes tijdens vervoer.
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Win € 500 voor de verenigingskas bij Spar Kuijpers

Afgelopen maandag zijn we begonnen met de spaaractie voor de
verenigingen van Rijkevoort. In totaal hebben zich 20 verenigingen bij
ons aangemeld die gaan strijden om de hoofdprijs van € 500,-
Daarnaast zijn er respectabele troostprijzen van € 250,- en € 125,- te
winnen en kunnen alle verenigingen die niet als nummer 1, 2 of 3 in
de eindrangschikking eindigen aanspraak maken op een weekprijs
van € 50,-.

Welke verenigingen doen mee?
De volgende verenigingen zijn aangemeld:

- Katholieke Bond van Ouderen Rijkevoort (KBO)
- Voetbalvereniging Toxandria
- Stichting jeugdwerk Rijkevoort (SJW)
- Oudervereniging Basisschool Klimop Rijkevoort
- Toneelvereniging Rijkevoort (ToVeRij)
- Vrouw Actief Rijkevoort (VAR)
- Muziekvereniging Mixure Music
- Jeugdclub De Zonnepitjes
- Gemengd Koor Cantamus
- De Zonnebloem Rijkevoort
- EHBO vereniging Wanroij, Rijkevoort, Landhorst
- Heemkundevereniging Rieckevorts Heem
- Smartlappenkoor Vur Sles
- Dorpsraad ten bate van AED
- Tennisvereniging Rijkevoort (TeVeR)
- Carnavalsvereniging De Bellebloazers
- Paardensportverening Rijkevoort (OBK)
- De Dorpswijzer
- Stichting classic motorcross NL
- Recreantenvolleybalclub Rijkevoort >
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Actie-opzet
Bij iedere € 5 aan besteding bij SPAR Kuijpers (uitgezonderd tabak,
postzegels, telefoon- en cadeaukaarten, tariefzakken, geneesmidde-
len, 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.
In de winkel zelf hangt per verenging ook een spaarkaart. Zo kun je
de zegels ter plekke aan een vereniging doneren en gaan er dus geen
zegels verloren.

Actie-duur
De actie start op maandag 7 februari 2022 (week 6) en duurt tot en
met zondag 10 april 2022 (week 14). De uiteindelijke winnaars van al-
le prijzen, worden aan het einde van de actieperiode bekendge-
maakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

En dan nog dit
Door de coronacrisis hebben veel verenigingen een zware tijd achter
de rug. Sommige verenigingen zijn leden verloren, andere hebben fi-
nanciële tegenslagen gehad doordat ze niet konden of mochten op-
treden. Bij weer anderen is gewoon sprake van verminderd enthousi-
asme 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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Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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Volleybalvereniging

Uitslagen zaterdag 5 februari:
VC Volt MA1 Vocala MA1 3-1
SOMAS/Activia MC3 Vocala MC2 3-2

Programma zaterdag 12 februari:
Vocala MA1 Nuvo’68 MA1 15.00 Beugen
Vocala MC2 Flamingo’s‘56 MC1 16.00 Rijkevoort

Fluiten: Imke Koot / tellen: Suus v. Tilburg
Vocala DS 4 Somas/Activia DS 7 18.00 Rijkevoort

Fluiten: Maud v.d. Oever / tellen Renee Blonk

Voetbalvereniging

Uitslagen jeugd:
Boerdonk/Keldonk JO16-01 VIOS `38/Tox  JO16-1 10-2
SVEB/Sporting S.T. JO15-2JMVIOS `38/Tox JO15-1 2-5
Tox/VIOS `38  JO13-2 Excel/SVS/W.Boys JO13-2JM 5-2
Tox/ VIOS `38 JO11-1 ZSV JO11-1 3-5

Programma 12-02-2022 aanv./ aanw/ vertrek
Tox/VIOS `38  JO19-1 Gemert JO19-5 15.00 14.00 uur
Thuiswedstrijd is in Beugen >
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Tox/VIOS `38  MO17-1 Erp MO17-1 13.00 12.00 uur
VIOS `38/Tox JO16-1 Olympia `18 JO16-1 14.00 13.00 uur
VIOS `38/Tox JO15-1 SV United JO15-3JM 13.00 12.00 uur
Thuiswedstrijd is in Beugen
SV Oostrum JO13-2JM Tox/VIOS `38  JO13-2 13.30 12.30 uur
Vervoer Oostrum, Sportpark de Spar:

M. Kusters, S. Welten, N. de Groot, J. Jacobs
SV Venray JO11-1 Tox/ VIOS `38 JO11-1 10.45 09.45 uur
Vervoer Venray, Sportpark de Weeën:

J. Vos, L. v.d. Kerkhof, L. v.d. Heuvel
Olympia `18 JO10-2JM Tox/VIOS `38 JO10-1JM 11.00
10.15uur
Vervoer Boxmeer, Sportpark Pelzer :

G. van de Pas, R. van Dorland
Boekel Sort JO9-1JM Tox/VIOS`38 JO9-1JM09.15 08.30uur
Vervoer Boekel, Sportpark De Donk :

T. v. Sambeek, R. v.d. Boogaard, M. Almohamad
Vitesse `08 JO7-3 Tox/VIOS `38 JO7-1 09.00
Sportpark de Slatert, Beugen
SV Milsbeek JO7-1JM Tox/VIOS `38 JO7-1 09.10 uur
Sportpark de Slatert, Beugen
Tox/VIOS `38 JO7-1 V.V. Achates JO7-1 09.20 uur
Sportpark de Slatert, Beugen
Toxandria/VIOS `38 JO7-2 Siol JO7-3 11.00 uur
SportparkDe Berkte, Hops
Tox/VIOS `38 JO7-2 Hapse Boys JO7-1M 11.10 uur
SportparkDe Berkte, Hops
De Zwaluw JO7-2 Tox/VIOS `38 JO7-2 11.20 uur
SportparkDe Berkte, Hops
DSV JO7-1JM Tox/VIOS `38 JO7-3 09.30 uur
Sportpark Kampzicht, Rijkevoort
Vitesse `08 JO7-2 Tox/VIOS `38 JO7-3 09.40 uur
Sportpark Kampzicht, Rijkevoort >



15 Dorpswijzer 6 > 9 februari 2022

Tox/VIOS `38 JO7-3 Vianen V./HBV JO7-1 09.50 uur
Sportpark Kampzicht, Rijkevoort

Uitslagen senioren:
Toxandria 3 SV DWSH’18 4 afgelast
Toxandria 5 HRC’27 2 4-1
Toxandria vet. Heijen vet. 3-1

Programma zaterdag 12 februari:
17.00 uur: DWSH’18 veteranen - Toxandria veteranen

Programma zondag 13 februari:
12.00 uur DSV 2 – Toxandria 2
12.00 uur Hapse Boys 5 – Toxandria 3
11.30 uur Vitesse’08 6 – Toxandria 5

Spaaractie Max Kuijpers
Van 7 februari tot en met 10 april houdt SPAR Kuijpers een actie spe-
ciaal bestemd voor verenigingen, clubs, bonden en stichtingen bin-
nen Rijkevoort. Bij iedere 5 euro aan besteding bij SPAR Kuijpers ont-
vang je een zegel. Plak deze zegel op een spaarkaart en vermeld
daarop de te sponsoren vereniging. Dat zou natuurlijk ons aller
Toxandria kunnen zijn, want ook wij doen graag mee aan deze fan-
tastische spaaractie van onze lokale buurtsuper en tevens fine food
hofleverancier van onze club.
Bij 40 zegels is de spaarkaart vol en doe je deze in de speciale inza-
melbus in de winkel. De vereniging die op 10 april de meeste volle
spaarkaarten heeft, ontvangt een bedrag van 500 euro voor de ver-
enigingskas. De 2e plaats is goed voor 250 euro en de 3e plaats
krijgt 125 euro. Daarnaast worden er in de spaarperiode ook 8 week-
prijzen van elk 50 euro ter beschikking gesteld. Deze zijn voor de
vereniging die in die week de meeste volle spaarkaarten scoort.
Met deze spaaractie voor verenigingen laat SPAR Kuijpers zien mid-
den in de Rijkevoortse samenleving te staan, waarbij het >
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motto is: steun jij SPAR Kuijpers, dan steunt SPAR Kuijpers jouw vere-
niging. Het wel of niet winnen van een geldprijs heb je dus ook deels
zelf in de hand, waarbij samenwerking en creativiteit van de vereni-
gingsleden onmisbaar is. Laten we als Toxandria er samen met team
SPAR Kuijpers een spetterende actie van te maken voor alle vereni-
gingen van Rijkevoort!

Bedankt SPAR Kuijpers voor deze mooie dorpsactie!

Het bestuur.

Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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Het klinkt raar maar het is waar!

Ik ben mijn eigen opa!

Vele, vele jaren geleden, ik was toen 23
trouwde ik met een weduwe die een volwassen dochter had
Mijn vader trouwde met deze dochter
mijn vader werd toen mijn schoonzoon
dus mijn dochter was toen ook mijn moeder
ook al was zij mijn vaders vrouw
zij kregen een baby, een zoon
die zoon was dus mijn broer
maar ook tevens mijn oom
zo was de dochter van de weduwe ook nog mijn stiefmoeder
mijn vaders vrouw had nu een zoon
en dat was dus ook mijn kleinkind
mijn vrouw is nu mijn moeders moeder
ze is mijn vrouw maar nu ook mijn oma
dus ik ben mijn eigen opa!

Activiteiten

2 febr Kienen KBO.
10 febr Wandelen KBO.
11 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
19 febr Brunch groenploeg KBO.
24 febr Koken en eten KBO.
25 febr Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes. >
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2 mrt Kienen KBO.
10 mrt Wandelen KBO.
12 mrt NLdoet Zeg het met bloemen KBO.
11 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
20 mrt Brunch alleenstaanden KBO.
24 mrt Themamiddag KBO / SWOGB /Sociom
25 mrt Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
28 mrt en 29 mrt.: Collecte Samen Sterk.

6 april Kienen KBO.
7 april Algemene Ledenvergadering KBO
8 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

14 april Fietsen KBO.
21 april Jaarvergadering met iets extra’s Vrouw Actief.
22 april Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
22 april Ondernemersavond Rijkevoortse ondernemers.

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

12 mei Fietsen KBO.
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.
9 juni Fietsen KBO.

10 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
12 juni Rommelmarkt Oudervereniging bs Klimop.
19 juni t/m 23 juni Reis KBO Duitsland
22 juni Dag-fietstocht Vrouw Actief.
24 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.

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


