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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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PERSBERICHT
31 mei 2021

Duurzaamheidslening wegens succes opnieuw
verlengd!

Wegens groot succes vult de gemeente Boxmeer voor de tweede
keer het krediet voor de duurzaamheidslening aan. Op 27 mei jl.
heeft de gemeenteraad hier maar liefst € 700.000 aan toegevoegd.
Een duurzaamheidslening biedt woningeigenaren en huurders de
mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen. Dit geld
gebruiken ze om duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning te
treffen en zo de energierekening te verlagen en wooncomfort te
verhogen.

Sinds de invoer maken inwoners dankbaar gebruik van de
duurzaamheidslening voor allerlei doeltreffende maatregelen:
isolatie, groen dak en groene muur, ledverlichting, warmtepomp en
zonnepanelen De lening is een aantrekkelijke manier om het
energieverbruik te verlagen en daarmee natuurlijk ook de
energierekening. Alle gebruikers van de lening zijn het eens: energie
besparen is altijd een goed idee. Zo draagt iedereen een steentje bij
en plukt iedereen ook nog eens de financiële vruchten!

Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan isolatie van een spouwmuur, het
dak, ramen en of vloer. Het isoleren van de vloer zorgt voor een
merkbaar verschil in wooncomfort. Gemiddeld is de vloer zo’n 3
graden warmer na vloerisolatie. Je hoeft dus geen dikke sokken meer
aan in huis om warme voeten te houden!

Het succes van de duurzaamheidslening is deels te verklaren door de
lage rente. Daarnaast is het een revolverend fonds, wat betekent dat
het uitgeleende geld weer terugkomt, zodat het beschikbare budget
telkens opnieuw beschikbaar is voor andere inwoners. Hierdoor blijft
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het geld inzetbaar en kunnen steeds meer mensen er gebruik van
maken. Via de duurzaamheidslening is al ten minste 5.340 m³ gas
bespaard en zeker 525.873 kWh zonne-energie opgewekt!

Wethouder duurzaamheid Bouke de Bruin: “De verhoging van het
krediet met € 700.000 biedt enorm veel kansen voor onze inwoners en
verenigingen. Zo bouwen we met elkaar aan een duurzame gemeente
Boxmeer én een duurzame toekomstige gemeente Land van Cuijk. De
komende tijd zullen inwoners hun ervaringen delen in de media. Ik
hoop dat dit anderen inspireert om de duurzaamheidslening ook te
benutten. De voordelen zijn absoluut de moeite waard!”

Ga voor meer informatie of voor het aanvragen van de
duurzaamheidslening naar www.boxmeer.nl/duurzaamheidslening.
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Werkzaamheden in Rijkevoort

 De gemeente Boxmeer is begonnen met het verstevigen van de
bermen langs de Hoogeindsestraat, Sprongseweg en Rijke-
voortseweg. Dit doet de gemeente om de veiligheid van de
weggebruikers te verbeteren. De werkzaamheden worden ge-
faseerd uitgevoerd, duren in totaal 8 weken en starten op
maandag 17 mei, 09:00 uur en lopen door tot vrijdag 9 juli,
16:00 uur.

 Fase 1: De Hoogeindsestraat wordt afgesloten van Veldweg
(Kombord) tot T kruising Hoogeindsestraat nr. 4 (viaduct A73).
van maandag 17 mei t/m vrijdag 4 juni

 Fase 2: De Hoogeindsestraat, Sprongseweg, Rijkevoortseweg
wordt afgesloten van T kruising Hoogeindsestraat nr. 4 (viaduct
A73) tot kruising Graafseweg/Floralaan. van maandag 7 juni
t/m vrijdag 2 juli

 Fase 3: De Hoogeindstestraat wordt afgesloten van T kruising
Hoogeindsestraat nr. 4 (viaduct A73) t/m Campina. van maan-
dag 2 juli t/m vrijdag 9 juli

 De fietspaden blijven gedurende afsluiting toegankelijk.
Een omleiding wordt per fase ingesteld.

Volleybal snuffelstage voor
basisschoolkinderen
Wil je zelf ervaren hoe leuk volleybal voor jouw
kind kan zijn? Kom dan naar een training van de
mini’s.

De kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar spelen op een klein
volleybalveld 4 tegen 4. Het begint met vangen en gooien van de bal.
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En in zes jaar tijd leren ze spelenderwijs echt volleyballen.
De kinderen mogen vier keer gratis meetrainen en zo ervaren of dat
ze volleyballen leuk vinden. De training zijn op donderdagmiddag
en/of zaterdagmorgen. De trainingen worden verzorgt door
professionele trainers met een gedegen trainersopleiding. De eerste
training start op vrijdag 21 mei.

Laat je kind lekker sporten en meld je hem of haar aan voor de
Snuffelstage. Stuur een e-mail naar mini-tc@vocala.nl. Vermeld
daarbij de naam en leeftijd van uw kind. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
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Ondersteuning van
EHBO aanvragen

Geacht verenigingsbestuur,

In het verenigingsleven bruist het overal weer van de activiteiten.
Toernooien en evenementen worden gepland en georganiseerd. Daar
hoort natuurlijk ook weer de onmisbare, verplichte ondersteuning bij
van de EHBO vereniging.
Als U het komende seizoen een of meer evenementen organiseert,
zouden wij van U graag weer de data ontvangen van deze
evenementen, waarop U van onze diensten gebruik wenst te maken,
indien mogelijk tot 1 april 2022. DEZE AANVRAAG KAN ALLEEN
DOORGANG VINDEN MET DE NIEUWE LIJSTEN VOOR AANVRAAG
VAN EEN EVENEMENT: EN PER DAG EEN AANVRAAG INVULLEN.
Deze lijst kan men vinden op de site EHBO Wanroij- Rijkevoort-
Landhorst en daarna gaat U naar evenementenaanvraag waar U de
lijst vindt om in te vullen. Alleen volledig ingevulde lijsten worden
behandeld.

Uw opgaven zien wij zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór 18 juni
2021 tegemoet. We weten niet hoe de evenementen door COVID-
19 gaan verlopen, maar proberen als vereniging de draad weer
langzaam op te pakken.

Wanneer Uw aanvraag voor deze datum binnen is, kunt u er zeker
van zijn, dat wij U van dienst zullen zijn.
Er zijn nog altijd verenigingen, die de EHBO als sluitpost van hun
evenement hebben staan, en enkele weken van te voren om
dienstverlening vragen. Het is voor ons onmogelijk om op zo’n korte
termijn nog een of meer EHBO ploegen bijeen te krijgen. Om deze
reden zullen wij dan ook niet meer aan Uw verzoek kunnen voldoen.
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Neemt U hier a.u.b. goede notie van. Graag alleen aanvraag per
mail.
Uw aanvragen kunt U voor Wanroij, Landhorst én Rijkevoort naar;
Thea Jansen
Groenhoeven 1, 5446 AA Wanroij
E-mail adres: theajansenvantiel@gmail.com

Bij voorbaat bedankt  voor Uw medewerking verblijven wij met
vriendelijke groeten;

Bestuur van EHBO vereniging Wanroij, Rijkevoort, Landhorst

Liturgische planning

Zaterdag 5 juni:
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans

Zondag 6 juni: Heilig Sacrament (Hoogfeest)
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
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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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Op alle wegen kom je Willems tegen



11 Dorpswijzer 22 > 2 juni 2021

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

11 juni Clubavond de Zonnepitjes.
2 juli Clubavond de Zonnepitjes.
9 sept t/m 11 sept.: Pleinfeesten.

12 okt Jaarvergadering CV de Bellebloazers.
6 nov Inzameling klein oud ijzer.

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

o@se

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