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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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Hoera we kunnen weer!!
Wat kunnen we weer??
De boekenkast is weer open en na een jaar is het weer mogelijk om
boeken te lenen, en om boeken die u niet meer leest te brengen,
zodat anderen hiervan ook kunnen profiteren.
Daarom gaan we (na een jaar !!) verder met: Nieuwe aanwinsten

Stephen King : Hex
Er is een mooi dorp, Beek bij Nijmegen, een vreemd dorp. Als je er
bent geboren kom je er nooit meer weg, ook als je er gaat wonen.
Dit geldt zelfs voor deze tijd, in dit dorp is nog iets vreemders aan de
hand. Er woont een heks…
Een heks, ja echt, een vrouw met dichtgenaaide mond en ogen
woont er. Alles blijft verborgen voor de buitenstaander, totdat een
aantal jongeren er iets aan gaat doen…
Langzaam maar zeker glijden ze terug naar middeleeuwse gedachten
en toestanden, zoals heksenverbranding.
Hoe het eindigt? Vreemd, angstig, onwerkelijk.

Orson Scott: De afgrond
Je werkt bij een duikersteam, in een onderzeer, op het diepste punt
van de zee. Afdalen in een aardedonkere ijskoude diepte, niets kan
de ernorme waterdruk doorstaan, of toch? Of zijn ze overgeleverd
aan iets waar ze geen weet van hebben?

Wes Craven: Genootschap van de Bron
Dr. Craven doet briljant wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelt een
geheim wapen. Dr. Craven loopt echter een ziekte op die hem het
onderzoek verder onmogelijk maakt. Zijn superieuren echter hebben
een systeem ontwikkeld waarbij men via een operatie weer een
gezond en sterk lichaam kan krijgen. Dit heeft weer complicaties tot
gevolg met grote politieke consequenties. Welke? Als u dit boek
gelezen hebt weet u er ook alles van….
Tot een volgende keer, Uw (eindelijk weer) boekenier Wim
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LVCNET reikt 250.000 euro uit
met Clubkasactie

LAND VAN CUIJK –117 verenigingen hebben zondag 30 mei 2021 een
cheque gekregen voor hun inzet voor de aanleg van het
glasvezelnetwerkin het Land van Cuijk.  Samen hebben zij een bedrag
van bijnaeen kwart miljoen euro in ontvangst mogen nemen.
“Dankzij de vrijwilligers in het hele Land van Cuijk is er een compleet
dekkend glasvezelnetwerk aangelegd. Dat is echt een unicum.
Iedereen in het Land van Cuijk is gratis aangesloten, ook de afgelegen
kernen”, zegt Noud van Vught uit Rijkevoort, bestuurslid van het
eerste uur.

LVCNET voorzitter Hugo Bens is blij dat dit geld ten goede komt aan
de leefbaarheid in het Land van Cuijk. ‘Samenhebben we ervoor
gezorgd dat het hele Land van Cuijk verbonden is door een
glasvezelnetwerk’, zegt een trotse Hugo Bens.Als dank voor de inzet
van vrijwilligers ontvingen de clubs nu een bedrag tussen 140 en
11.000 euro.69 clubs kregen zelfs meer danduizend euro en enkele
zelfs meer dan tienduizend euro!Welkome bedragen om de kas te
spekken, zekerin deze coronatijd.

Clubkasactie
In  2016 zijn vrijwilligers ingezet om glasvezel te promoten in hun
dorp. Klanten konden een vereniging nomineren. Nu ontvingen de
verenigingen 36 euro per genomineerde aansluiting. ‘E-fiber heeft
uiteindelijk het netwerk in het Land van Cuijk aangelegd. Nu nemen
zij als dank voor de klantenwerving door de ruim 380 vrijwilligers de
totale sponsoring voor hun rekening’, aldus Bens.

Uitbetaling sponsoring
Elke vereniging kreeg zondag 30 mei in de Drive Thru op het
industrieterrein Laarakker in Haps de cheque overhandigd. ‘We
hebben de uitreiking al een paar keer uit moeten stellen en nu



5 Dorpswijzer 23 > 9 juni 2021

gekozen voor een feestelijk en coronaproof feestje. De reacties
waren overweldigend. ‘Wat een bedrag!’, ‘Wat kunnen we daar
mooie dingen van doen’, maar ook: ‘Dankzij het supersnelle internet
heb ik mijn studie kunnen volgen. Dat waren enkele van de vele
mooie reacties’, zegt de voorzitter die zondag de cheques mee
overhandigde.

Land van Cuijk volledig aangesloten
De aanleg van het glasvezelnetwerk is in de laatste fase. Tot 1 juli
2021 kunnen inwoners nog overstappen zonder 450 euro
activatiekosten te betalen. LVCNET werkt de lopende zaken af en
houdt dan op te bestaan. ‘In 7 jaar hebben we dit burgerinitiatief
gerealiseerd. Daar kunnen we oprecht trots op zijn: een 100 procent
dekkend glasvezelnetwerk. In veel andere plattelandsgemeenten is
dat niet zo. We gebruiken internet steeds intensiever zowel jong als
oud, denk aan studie, zorg en financieel. Een goede verbinding is
noodzakelijk. Dat is het laatste jaar wel gebleken. Ik ben er
ontzettend blij mee’, zegt Noud van Vught.
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Inwoners van Rijkevoort,

Met inachtneming van de huidige RIVM regels kunnen wij u weer
uitnodigen voor een achterbanbijeenkomst.
In deze bijeenkomst wordt iedereen gevraagd:
. Bij binnenkomst handen desinfecteren
. Afstand houden
. Registratie aanwezigen
. Bij klachten thuis blijven

Dinsdag 15 juni 20.00 uur > Dorpshuis de Poel zaal  de Kikker

Donderdag 24 juni: commissie vergadering
-Vaststelling bestemmingsplan Landgoed waterpompstation.
-Beleidskader windenergie.
-Grondnota 2021.
-Krediet tbv grondexploitatie locatie Brakels Eng Oeffelt.
-Aanvullend krediet tbv gebiedsontwikkeling Bakelgeert e.o.

Boxmeer.
-Bestemmingsplan Grotestraat 95a Sambeek.
-Bestemmingsplan Achter de Molen Rijkevoort Fase 3.
-1 ste herziening bestemmingsplan Sterckwijck.

Donderdag  1 juli : commissie vergadering
-Besluitvorming omtrent verlenging bestuursovereenkomst met
het COA tbv het AZC in Overloon.

-Jaarrekening en Jaarverslag 2020 gemeente Boxmeer.
-Voorstel tot herbestemming jaarrekeningresultaat 2020,
-1 ste algemene begrotingsbijstelling 2021 Gemeente Boxmeer.
-Kenbaar maken wensen en bedenkingen reconstructie Burg
Verkuijlstraat + rotonde Koorstraat Boxmeer.

-Krediet voor uitbreiding , verbouw en verduurzaming Jenaplan
Kindcentrum te Boxmeer.

-Nieuwsbrief Sociaal Domein 1 ste kwartaal 2021.
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Donderdag  8 juli  : Raadsvergadering
Behandeling van de onderwerpen die aan de orde zijn in de
commissievergadering.

De bijeenkomsten zijn nog niet toegankelijk voor publiek, u kunt de
vergaderingen wel volgen via www.boxmeer.nl/raadsinformatie.

De Lof fractie is per 9 mei j.l. aangesloten bij Team Lokaal.
Team Lokaal is een bundeling van de huidige lokale partijen uit de
gemeente Cuijk, St.Anthonis , Mill en Boxmeer.
De lokale partijen uit Grave gaan voorlopig zelfstandig verder.

Met vriendelijke groeten,
Team Lokaal
Maria van Ammers Raadslid      Daisy van de Weem Burgerraadslid
mariavanammers@gmail.com daisyvandeweem@hotmail.com

Team Lokaal
Toegankelijk
en dichtbij!
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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
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telkens opnieuw beschikbaar is voor andere inwoners. Hierdoor blijft
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: is afgerond
 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.
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Land van Cuijk

De ChristenUnie Land van Cuijk meldt zich als
nieuwe partij voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De ChristenUnie is een bijzondere partij. Haar leden willen zich op
grond van hun geloof inzetten voor hun medemens, ook via de
politiek. “Binnen de ChristenUnie inspireert het geloof ons in deze
dienstbaarheid. Het stimuleert ons ook om respectvol en liefdevol
met eenieder om te gaan. De ChristenUnie heeft ervaren dat er
daardoor een ander soort politiek ontstaat, die in alle geledingen
merkbaar is. Het gaat om een politiek die oog heeft voor wat echt
telt, namelijk het welzijn van een bevolking en niet primair de
welvaart; om een politiek die zorgzaam is voor de medemens en zijn
omgeving.” Aldus Hetty Egger-van Oppen die zich hard maakt voor
deelname van de ChristenUnie aan de gemeenteraadsverkiezingen
voor de gemeente Land van Cuijk. “Om daarin te geloven hoef je
geen christen te zijn, maar het helpt wel.”

In de nieuwe fusiegemeente ‘Land van Cuijk’ zullen 37 raadsleden 33
kernenvertegenwoordigen. Omdat de ChristenUnie gelooft in het
belang van zorg voor elkaar binnen kleinere of grotere leef-
gemeenschappen, vindt zij het belangrijk om ook voor haar lokale
afdeling uit elke kern iemand te hebben als contactpersoon voor de
thema’s die binnen de eigen leefkern spelen en die de aandacht
nodig hebben van de gemeentepolitiek. Wat de ChristenUnie betreft
hoeven dat niet altijd alleen de grote thema’s te zijn, zoals
bouwprojecten, maar willen we vooral ook oog en aandacht hebben
voor het menselijke, individuele, leed.
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Wilt u iets doen met uw geloof, dat wil zeggen handen en voeten
geven aan de opdracht die wij hebben om voor elkaar te zorgen,
binnen het gezin, binnen de familie, in de buurt of in ons dorp, en
wilt u met ons de signalen uit uw leefgemeenschap delen zodat wij
deze binnen de gemeentelijke politiek onder de aandacht kunnen
brengen, meldt u dan aan als kernvertegenwoordiger voor de
ChristenUnie. U kunt dit doen door een mailtje te sturen aan
secretaris@landvancuijk.christenunie.nl. Als u vragen hebt kunt u ook
bellen op 0478-630585.

Liturgische planning

Zaterdag 12 juni:
19.00 uur, Kerk Beugen, pastoor Van der Sluis
19.00 uur, Kerk Oeffelt, (vormselmis),

Vicaris Lamers/pastor Tullemans
19.00 uur, Kerk Westerbeek, kapelaan Donders

Zondag 13 juni:
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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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
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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

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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