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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

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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Susan Willems gekozen tot Blubberdammer 2021

Afgelopen zondag is Susan Willems door het Bellebloazer bestuur
onderscheiden tot Blubberdammer 2021 .
Susan heeft zich afgelopen jaren op diverse fronten ingezet. Naast
dat ze in de ouderraad van school zat was ze mede organisator van
de schoolcarnaval.
Daarnaast is ze kartrekker geweest bij deelnames voor de jeugd
tijdens de pronkzittingen en het wagen bouwen in groep 8. Bij de
vriendengroep heeft ze de dingen al geregeld voor een ander de kans
krijgt. Maar waar ze ongetwijfeld het meest trots op is, dat is het
boek dat ze geschreven heeft: Met het boek: Het huis in je hoofd
leert ze kinderen om te begrijpen wat Alzheimer is en steunt
daarmee direct de stichting Alzheimer. De teller is hierbij al de 1000
euro gepasseerd. (meer info op www.hethuisinjehoofd.nl)
Namens CV de Bellebloazers van harte gefeliciteerd met deze
verdiende titel.
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Rieckevorts heem

Toch carnavals”optocht” in Rijkevoort !

De etalage van de museumwinkel is ingericht met 14
prachtige carnavalswagens, gemaakt door creatieve mensen uit
Rijkevoort. Zeker gaan kijken!
Hebben we toch nog een beetje Carnaval…

Met dank aan de carnavalsvereniging !
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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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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
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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 20 februari:
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans

Zondag 21 februari:
09.00 uur, Kerk Oploo, kapelaan Donders
09.00 uur, Kerk Wanroij, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, pastoor Van der Sluis

Beste inwoners van Rijkevoort,

Nadat de kerk in Rijkevoort enkele jaren geleden helaas gesloten
werd, hebben we lang gezocht naar een passende en geschikte
herbestemming.
Gelukkig is er vorig jaar een serieuze gegadigde gekomen en hebben
wij afgelopen december de koopovereenkomst kunnen sluiten.
Hierdoor zal de kerk primair een woonfunctie krijgen, maar omdat er
tevens een atelier in gevestigd zal worden zal wellicht incidenteel de
mogelijkheid bestaan om nog een kijkje te nemen in het voormalige
kerkgebouw.
Een en ander heeft echter wel als consequentie dat er niet meer
overluid kan en zal worden in geval van overlijden. Dit betekent
uiteraard dat er ook geen melding van overlijden meer gedaan hoeft
te worden, tenzij er een kerkelijke uitvaart gewenst is in een andere
deelparochie.
Wij begrijpen dat u dit jammer vindt, maar we rekenen op uw begrip.

Pastoor Van der Sluis
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Op alle wegen kom je Willems tegen
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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
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Activiteiten
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


