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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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Pleinfeest Rijkevoort 9-10-11 September 2021

Ondanks de onzekere periode waarin we leven zijn de
voorbereidingen voor het Pleinfeest in volle gang. We hebben als
organisatie goede hoop dat we tegen die tijd een evenement kunnen
organiseren zonder flinke beperkingen.

Daarom hebben wij de organisatie weer opgepakt en willen we laten
weten dat de 2021 editie onder voorbehoud op 9-10-11 september
plaatsvindt.

Stay safe en we houden jullie op de hoogte!

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!!

Dorpswijzer 14 > 7 april 2021 4

Ontwerpbestemmingsplan “Achter de Molen,
fase 3” (Rijkevoort),
tevens voornemen tot indiening van verzoek om
herbegrenzing stedelijk gebied.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken ingevolge artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het
ontwerpbestemmingsplan “Achter de Molen, fase 3”.
Het ontwerpbestemmingsplan, dat voorziet in een uitbreiding van
het woongebied Achter de Molen te Rijkevoort met 16
halfvrijstaande en 14 vrijstaande woningen, ligt met ingang van 24
maart 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in
het gemeentehuis in Boxmeer. Het ontwerp is ook te raadplegen
via www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingspannen en
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tot en met 5 mei 2021 kan eenieder schriftelijk en mondeling
zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Boxmeer,
Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.
Voor de realisering van dit plan is tevens een wijziging van de
begrenzing van het (door de provincie vastgestelde) stedelijk gebied
nodig. In verband hiermee zijn burgemeester en wethouders
voornemens een hiertoe strekkend verzoek in te dienen bij de
provincie Noord-Brabant.

Eveneens tot en met 5 mei 2021 kan eenieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen tegen het voornemen om een verzoek bij de
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provincie in te dienen naar voren brengen bij burgemeester en
wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.

Een zienswijze kan ook digitaal worden ingediend
via www.boxmeer.nl/zienswijze. Daarvoor moet de indiener wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen, vragen of
een toelichting op het ontwerp kan contact worden opgenomen met
de afdeling Ruimte en Economie.

Café Zaal Groentjes te Rijkevoort

zoekt een scholier vanaf 15 jaar voor in het weekend in
het cafetaria. Werktijden in overleg.
Beloning conform horeca cao.
Maak een afspraak voor een gesprek.

Cafe Zaal Groentjes
Kapelstraat 3a, 5447 AA  RIJKEVOORT
0485-371201
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PERSBERICHT

Hij is er:
een speciaal magazine voor én over vrijwilligers!

Het jaar 2021 staat in het teken van de Vrijwillige Inzet. Onder het
motto: ‘Mensen maken Nederland’ worden vrijwilligers in het
zonnetje gezet en krijgt vrijwilligerswerk extra aandacht. Met het
uitbrengen van een speciaal magazine neemt Sociom je graag mee in
de wereld van vrijwilligerswerk.

Een relevant thema, want vrijwilligers zijn onmisbaar in onze
samenleving. Vooral in deze tijd. Daarom draagt Sociom hier graag
een steentje aan bij! En wat voor een steentje. Met het uitbrengen
van een speciaal magazine neemt de organisatie lezers mee in de
wereld van vrijwilligerswerk. Het is de moeite van het lezen zeker
waard, want het staat boordevol hartverwarmende en interessante
verhalen. Voetbalster Kika van Es komt aan het woord, je vindt er
inspirerende columns én een winactie van de Boxmeerse Guido
Weijers. Na het lezen van dit magazine zie je hoe leuk en veelzijdig
het is om vrijwilligerswerk te doen en hoeveel voldoening het geeft.
Want het is zo mooi om te zien wat je voor een ander kunt
betekenen. Maarten Linders, vormgever van het magazine, had de
eer om de eerste exemplaren uit te reiken. Alle inwoners uit Land van
Cuijk en West Maas en Waal ontvangen het magazine op de deurmat.
Heb je de glossy niet ontvangen? Je vind het onlinemagazine
op www.sociom.nl onder het kopje nieuws. Mis het niet!

Zet je in!
Ben jij nieuwsgierig naar de mogelijkheden om je vrijwillig in te
zetten? Neem dan een kijkje op de digitale vacaturebank van
Vrijwilligerspunt Sociom. Onze balies zijn helaas gesloten, maar
ondanks het coronavirus zijn wij er voor je! Kijk voor onze
contactgegevens op onze website.
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Over Sociom
Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de
vijf gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente West
Maas en Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere tot senior.De
sociaal werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen
waar nodig en zijn altijd in de buurt.Zie ook www.sociom.nl.

Op de foto: van links naar rechts Samantha Regeer - Sociom, Michelle
van Kruijsbergen – Sociom, Maarten Linders – Mondtotmond reclame

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 St. An-
thonisdijk wordt voor een periode van 7 weken, te beginnen
op 4 januari 2021 afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.
(fietsers kunnen hier wel gebruik van maken) De afsluiting is
vanaf de Kampweg tot de Sassekamp.

 De Sassekamp (tussen de St. Anthonisdijk en de Ledeacker-
sestraat) is afgesloten tot 19 maart voor al het verkeer.

 De Hapsedijk is geheel maart afgesloten voor al het verkeer.
 Kapelstraat ter hoogte van huisnummer 34 (a) is van 8 maart

tm 16 april afgesloten voor al het verkeer
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Liturgische planning

Zaterdag 10 april:
19.00 uur, Kerk Beugen, pastoor Van der Sluis

Zondag 11 april:
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 St. Anthonis, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk Overloon, pastoor Van der Sluis
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Op alle wegen kom je Willems tegen

Dorpswijzer 14 > 7 april 2021 10



11 Dorpswijzer 14 > 7 april 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

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.

Ze zijn er weer.
De eerste groenteplanten dienen zich aan.
Maar ook pootaardappelen en plantuien.
Doe-boerderij An ’t Hoag.
Walsert 6 Rijkevoort de Walsert
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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

Dorpswijzer 14 > 7 april 2021 14

rwil

lems.nl, I. www.SchilderWillem


