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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



3 Dorpswijzer 16 > 21 april 2021

Openingstijden Maasziekenhuis op Koningsdag,
Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag

Op dinsdag 27 april (Koningsdag), woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
en donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) heeft Maasziekenhuis
Pantein aangepaste openingstijden. Voor spoedzorg is het
Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar.

Op deze dagen zijn de poliklinieken en de röntgenafdeling van
Maasziekenhuis Pantein gesloten. De afdelingen Orthopedie,
Reumatologie en Revalidatie van de Sint Maartenskliniek locatie
Beugen zijn eveneens gesloten.

Ook de bloedafnamelocaties van het Maasziekenhuis in het Land van
Cuijk en Noord-Limburg zijn gesloten.

Koningsdag Speurtocht 2021

Fiets, skeeler, loop of step op dinsdag 27 april
tussen 9.30 uur en 16.00 uur de Koningsdag
Speurtocht van SJW. Je kunt de route (10 km) en
instructies vinden op www.sjw-rijkevoort.nl. Leg de

route af met je eigen huishouden en houd je daarbij aan de
coronaregels. Op afstand zwaaien en bellen naar andere deelnemers
is uiteraard wel toegestaan, graag zelfs! We hopen op een lekker
zonnetje en veel plezier!
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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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Een nieuwe bewegingsactiviteit
bij de SWOGB

Vanaf april heeft de SWOGB een nieuwe
bewegingsactiviteit “Dansend in Balans”,

bedoeld voor kwetsbare ouderen. Gerty Jansen is de dansdocente.
Met passie helpt zij mensen weer meer
zelfvertrouwen te krijgen, meer controle over hun
lichaam en een betere balans. Het is belangrijk dat
mensen met een chronische aandoening zolang als
mogelijk mobiel blijven.

Wat is Dansend in Balans?
Dansend in Balans is een bewegingsprogramma voor mensen met
o.a. Parkinson, MS, Reuma, niet aangeboren hersenletsel en voor wie
graag wil bewegen. Onder deskundige begeleiding biedt Dansend in
Balans een inspirerende en veilige omgeving om met gelijkgestemden
actief te zijn en om je vrijer en onafhankelijk te voelen. De ervaring
die je in deze les opdoet helpen je om je gedurende de week
makkelijker te bewegen.

Positief effect op lichaam en geest
Dansen kan een positief effect hebben op het ziekteproces van de
deelnemer. Dans daagt niet alleen het lichaam maar ook de geest
continu uit.Een belangrijke voorwaarde van het succes van deze les
is, dat het verder moet reiken dan een fysieke inspanning die gericht
is op het bestrijden van de symptomen. Ook het trainen van het
geheugen is belangrijk: het mechanisme om te kijken, om informatie
tot je te nemen om te leren en om beslissingen te nemen. Daarnaast
speelt het sociale aspect een cruciale rol.

Wil je meer informatie of een video filmpje zien, kijk dan op de
website: www.dansendinbalans.nl of mail naar
GertyJanseninfo@dansendinbalans.nl
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Heb je interesse?
Om te kijken of het bij je past en wat het met je doet, zijn de eerste
twee lessen gratis.
De lessen worden wekelijks op donderdag van 10.30u. -11.45u.
gegeven, in de balletzaal naast De Weijer. De kosten bedragen €75
per 3 maanden.
Bij voldoende aanmeldingen wordt een tweede groep opgestart.
Je kunt je aanmelden bij Gerty Jansen: info@dansendinbalans.nl

Corona
Het een groep kwetsbare mensen waarvoor bewegen erg belangrijk
is en daarom mag deze activiteit doorgang hebben. Natuurlijk wel
met 1.5 mtr afstand. Er is hiervoor voldoende ruimte.
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Op alle wegen kom je Willems tegen
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Werkzaamheden in Rijkevoort

 Enexis gaat het hoofdleiding netwerk verzwaren. Dit tracé
loopt van de centrale op de Hapsedijk tot in Oploo. Ook wor-
den er werkzaamheden in Rijkevoort uitgevoerd.

 De Hapsedijk is van 14 april tot en met 7 mei op werkdagen
tussen 7.00 uur en 17.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

 De Voordtstraat in Beugen is ter hoogte van de spoorweg-
overgang op 4 mei vanaf 6.30 uur tot 7 mei om 17.00 uur af-
gesloten voor al het verkeer. Asset Rail gaat in opdracht van
Prorail de spoorwegovergang aanpassen. Het verkeer wordt
omgeleid.

Liturgische planning

Zaterdag 24 april:
19.00 uur, Kerk Beugen, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Overloon, (gebedsdienst)

Zondag 25 april:
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

(familiemis/presentatie vormelingen)
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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

7 mei t/m 9 mei: Meadow 2021.
21 mei Clubavond de Zonnepitjes.
11 juni Clubavond de Zonnepitjes.

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

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

o@se

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