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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
Beheer Kerkgebouw,ook voor luiden:
Gerrit Verberk 371683
Gerrit Wientjens 371506
Beheerder begraafplaats:
Niek v.d. Oever 371286

Huisartsenpraktijk Rijkevoort
Apotheek St.Anthonis
Centrale Huisartsenpost

Fysiotherapie IHG Schreurs
Diëtiste   Dianne Rijkevoort
Maasziekenhuis
Algemeen alarmnummer
Centraal politienummer

381800
383374
0900 88 80

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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Vervoer door hulpdienst SWOGB voor vaccinatie
tegen Covid-19

Iedereen is of wordt binnenkort uitgenodigd voor de vaccinatie tegen
Cocid-19. De meeste senioren krijgen de uitnodiging van het RIVM
met de vraag een afspraak te maken met de GGD. Sommige krijgen
een uitnodiging en  vaccinatie van de huisarts.
In de uitnodigingsbrief staat het adres van de
priklocatie van waar u terecht kunt.

In de gemeente Boxmeer is nog geen priklocatie. Tot nu toe worden
de vaccinaties buiten de gemeente zoals in Wijchen, Helmond en
Veghel gepland. De meeste senioren kunnen het vervoer naar deze
locaties in hun eigen netwerk regelen of gebruik maken van
aangepast vervoer.
Er zijn echter ook senioren die geen of zo'n klein netwerk hebben,
geen vervoer op maat hebben en/of taxikosten niet kunnen betalen.
Hierdoor kan voor deze mensen het vaccineren buiten hun bereik
liggen.

Het bestuur van de SWOGB wil voor deze groep mensen klaar staan,
zodat ook deze senioren in de gelegenheid worden gesteld om zich te
laten vaccineren.
Dit betekent dat de vrijwilligers van de hulpdiensten deze mensen
gratis kunnen vervoeren. Wél onder de eerder gestelde
voorwaarden/maatregelen: 1 persoon tegelijk vervoeren, met
mondkapje en geen vervoer bij klachten.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle!
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Normale openingstijden Maasziekenhuis op
‘carnavalsmaandag’ 2021

Op carnavalsmaandag zijn normaal gesproken de openingstijden
aangepast. Dit jaar is dat niet het geval. Op maandag 15 februari zijn
het Maasziekenhuis en de Sint Maartenskliniek geopend en
bereikbaar zoals gebruikelijk.

Patiënten kunnen volgens afspraak terecht op de polikliniek in het
Maasziekenhuis. Ook voor radiologie en bloedafname in het
Maasziekenhuis kunnen patiënten een afspraak maken voor deze
dag. De bloedafnamelocaties in de regio zijn 15 februari ook
geopend.

Sint Maartenskliniek
De Sint MaartensKinderkliniek en de poliklinieken Orthopedie,
Revalidatiegeneeskunde en Reumatologie van de Sint
Maartenskliniek locatie Beugen zijn eveneens geopend en telefonisch
bereikbaar.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor het hartverwarmende
medeleven en de belangstelling na het overlijden van
Ben, ons pap, trotse opa.

Riek Smits- Willems, kinderen en kleinkinderen

Rijkevoort, februari 2021
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Persbericht

Je buren, je beste vriend in moeilijke tijden

Nu heel veel mensen thuis werken, leven we met z’n allen nog meer
op elkaars lip. De ballen die veel mensen hoog moeten houden in
deze tijden van coronacrisis, zijn niet mis: zelf thuis werken, en heel
vaak samen met het hele gezin. Ouders moeten hun aandacht
verdelen over de kinderen, begeleiding geven bij hun schoolwerk,
zorgen voor voldoende afleiding en beweging. Dat wil wel eens leiden
tot de nodige irritaties onderling, maar ook met de buren.

De eerste signalen van burenoverlast zijn er al: ouders die met hun
kinderen binnenshuis een bootcamp houden op keiharde muziek, tot
ergernis van de benedenburen die gek worden van het lawaai. Je
hoeft er niet eens kinderen voor te hebben, om je eens lekker in het
zweet te willen werken in je woonkamer op een opzwepende beat,
nu alle sportfaciliteiten zijn gesloten.

Tips
Maar hoe ga je dan met elkaar om? Hiervoor zijn de nodige tips te
geven, die onder normale omstandigheden ook gelden. Want nog
meer dan anders, houd je je buren liever te vriend.
Groet je buren altijd vriendelijk in het voorbijgaan.
Vraag uit jezelf eens aan je buren of er iets is waar jij als buren
rekening mee kan houden. Of ze zich bijvoorbeeld wel eens ergens
aan storen zonder dat jij dat in de gaten hebt
Besef dat niet iedereen behoefte heeft aan (regelmatig) contact met
buren. Respecteer het, wanneer uw buren laten blijken op zichzelf te
zijn en niet ingaan op uw uitnodiging om samen koffie te drinken.
Blijf wel vriendelijke groeten
Op problemenmetjeburen.nl vind je deze tips.
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Komen buren er samen echt niet uit, dan kunnen ze proberen een
beroep te doen op buurtbemiddeling Land van Cuijk.
Buurtbemiddeling zet haar werk voort, binnen de geldende
richtlijnen van de overheid over corona en contact. Ook al kunnen we
elkaar niet ‘live’ ontmoeten; we nemen telefonisch contact op, we
luisteren en geven advies. Zodat we na versoepeling van de
richtlijnen elkaar weer kunnen ontmoeten en om te tafel kunnen
zitten.

Heeft u vragen of advies nodig?
Buurtbemiddeling Land Van Cuijk, Coördinator Froukje Drent
0485-700 500
06-13323073
froukjedrent@sociom.nl
info@buurtbemiddelinglvc.nl
www.buurtbemiddelinglvc.nl
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Vrijwillige bijdrage voor Dorpswijzer
De Dorpswijzer verzamelt wekelijks alle informatie over verenigingen,
instellingen en activiteiten die van belang kan zijn voor de inwoners
van Rijkevoort. Helaas is er nu, in verband met de corona-
maatregelen, alleen een digitale Dorpswijzer via
www.bezoekrijkevoort.nl te lezen.

Zodra de Corona-maatregelen versoepelen, en het voor onze
gezondheid weer veilig is, zullen we ons “groene boekje” weer
drukken, rapen, nieten en huis-aan-huis bezorgen. Dit werk wordt
uitgevoerd door 26 vrijwilligers.

De kosten van de Dorpswijzer zijn hoofdzakelijk voor druk- en
nietmachines, inkt en papier en de huur van de ruimte in de Poel. U
zult begrijpen dat deze kosten betaald moeten worden. Daarom
vragen wij jaarlijks aan alle lezers een vrijwillige bijdrage van € 10,-
per gezin en
€ 5,- voor 65+. U kunt de hoogte van deze bijdrage naar wens
aanpassen.

Binnenkort wordt de bijdrage voor de Dorpswijzer geïncasseerd bij
degenen die een machtiging hiervoor hebben afgegeven. Het is ook
mogelijk om zelf per bank (NL32RABO0107114445) de bijdrage over
te maken. Zorg dan dat u bij de overschrijving ook uw naam en adres
vermeldt. Contante betalingen van de bijdrage kunnen via een
envelop voorzien van naam en adres bij de penningmeester,
Sassekamp 1, of bij het redactieadres, Rijkevoortsedijk 13, in de
brievenbus worden gedaan.

Wanneer u binnen Rijkevoort verhuist, of een nieuwe inwoner bent
in Rijkevoort, ontvangen wij graag uw adresgegevens. U kunt deze
mailen naar dorpswijzer2018@gmail.com

Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Redactie Dorpswijzer
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Vanaf 1 februari
alleen nog bloedafname op afspraak

Sinds enige tijd is het maken van een afspraak voor bloedafname in
het Maasziekenhuis vereist. We merken dat het op bepaalde
momenten nog erg druk is met mensen zonder afspraak. Vanwege de
coronarichtlijnen is deze extra toeloop niet wenselijk. Om iedereen
snel te kunnen helpen en de 1,5 meter afstand te kunnen
waarborgen, is het noodzakelijk dat iedereen die voor bloed-afname
komt vanaf 1 februari vooraf online een afspraak maakt.

Ook voor de bloedafnamelocaties buiten het Maasziekenhuis is
voortaan een afspraak nodig. Dat kan enig ongemak geven, maar
veiligheid staat op dit moment voorop.

De online afsprakenagenda staat op de website van het
Maasziekenhuis:
www.maasziekenhuispantein.nl/patient-bloedprikken
of
www.maasziekenhuispantein.nl/afsprakenagenda-bloedafname



9 Dorpswijzer 6 > 10 februari 2021

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

Voor wie in deze tijd geen boodschappen wil
of kan doen: wij bezorgen ook aan huis.
Geef je bestelling telefonisch of per mail aan
ons door of ga naar www.spar.nl en bestel je
boodschappen online. Blijf gezond!!

Het blijft heerlijk, zo’n winkel in het dorp!!
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Liturgische planning

Zaterdag 13 februari:
19.00 uur, Kerk Beugen, kapelaan Donders
19.00 uur, Kerk Westerbeek, pastoor Van der Sluis

Zondag 14 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
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Op alle wegen kom je Willems tegen
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Informatiebijeenkomst over aftrek zorgkosten bij
belastingaangifte

Op dinsdagavond 2 maart 2021 organiseert Centrum Mantelzorg
samen met Sociom een online informatiebijeenkomst over de aftrek
van zorgkosten bij belastingaangifte. Als je veel zorgkosten hebt, mag
je bepaalde kosten namelijk aftrekken in de aangifte. Het gaat om
specifieke zorgkosten die onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar
zijn. Dit kan zorgen voor financieel voordeel.

Een aangifte is altijd persoonsgebonden. De enige kosten die je af
kunt trekken die niet voor jezelf zijn, zijn vervoerskosten voor
ziekenvervoer. Ook daarvoor gelden voorwaarden. Vooral bij een
laag inkomen is de kans op aftrekbare zorgkosten groot. Daniëlle van
Dijck, sociaal werker en sociaal raadsvrouw bij Sociom, zal deze
avond voorlichting geven over hoe deze aangifte juist gedaan kan
worden.

De bijeenkomst vindt online plaats via Microsoft Teams, van 19.30
tot 21.30 uur. Deelnemers ontvangen een link en instructie. De
bijeenkomst wordt ook opgenomen, zodat deze later nog
teruggekeken kan worden. Aanmelden kan tot 26 februari via
www.mantelzorglvc.nl of neem contact op met Centrum Mantelzorg
Land van Cuijk, 0485-700500 of mantelzorg@sociom.nl.
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Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort

Tel.: 0485-371265  Fax: 0485-371723
info@kvansambeektrappen.nl
www.kvansambeektrappen.nl

Veldweg 13, 5447 BH Rijkevoort, T 0485-372034, E info@schilderwillems.nl, I www.SchilderWillems.nl

GRATIS kleuradvies

Laat u verrassen en inspireren
op gebied van kleur door

onze kleurenadviseur. Geheel gratis
bij opdracht voor binnenschilder- en/of

behangwerk

Dr. Moonsweg 5
5437 BG  Beers

0485 – 745090

info@bouw-kompas.nl
www.bouw-kompas.nl

Ontwerp, advies &
technische
uitwerking

Dorpswijzer 6 > 10 februari 2021 14

Activiteiten
9 febr Digitale ledenvergadering CV de Bellebloazers.

12 febr Clubavond de Zonnepitjes.
26 febr Clubavond de Zonnepitjes.
11 mrt Rondleiding Zevenhutte  Vrouw Actief Rijkevoort.
12 mrt Clubavond de Zonnepitjes.
26 mrt Clubavond de Zonnepitjes.
13 april of 14 of 15 april: Broodbakken Vrouw Actief Rijkevoort.

7 mei t/m 9 mei: Meadow 2021.
11 mei Wandeling Graancirkel Oploo Vrouw Actief Rijkevoort.
21 mei Clubavond de Zonnepitjes.
11 juni Clubavond de Zonnepitjes.
23 juni Dagfietstocht Vrouw Actief Rijkevoort.

2 juli Clubavond de Zonnepitjes.
12 okt Jaarvergadering CV de Bellebloazers.
13 nov Jeugdprinsenbal en prinsenbal CV de Bellebloazers.
18 dec Kwaakparty CV de Bellebloazers.
2022
22 jan Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers.
29 jan Pronkzitting CV de Bellebloazers.
30 jan Middag-pronkzitting CV de Bellebloazers.

5 febr Jeugdpronkzitting CV de Bellebloazers.
5 febr Pronkzitting CV de Bellebloazers.

11 febr t/m 13 febr. Jubileumweekend CV de Bellebloazers.
26 febr Kindermiddag.
26 febr Carnavalszaterdag bij Groentjes.
27 febr Optocht en carnavalsbal.
28 febr Krasse knarrenbal.

1 mrt Carnavalsdinsdag, afscheid prinsenparen.
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Medisch Pedicure

Kapelstraat 37A
5447 AA  Rijkevoort

06 – 20 66 52 21 / 0485 – 32 56 44

www.pedilux.nu
info@pedilux.nu

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

lems.nl, I. www.SchilderWillem


