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Spreekuren burgemeester en schepenen

Van De Mierop Gust burgemeester
GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis : dinsdag 9.00 - 11.30 u
donderdag 18.30 - 19.30 u

gemeenschapscentrum : 2de woensdag maand 10.30 - 11.30 u

Bevoegdheden : veiligheid, politie, brandweer, burgerlijke
stand, communicatie

Roefs Karel 1ste schepen sp.a

gemeentehuis : woensdag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de maandag maand 18.30 - 19.30 u

Bevoegdheden : sociale zaken, onderwijs, huisvesting, 
tewerkstelling, buitenschoolse kinderopvang, 
openbare gezondheid, Kind en Gezin, derde leeftijd

Boeckx Jos 2de schepen SNR

gemeentehuis : dinsdag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand 18.30 - 19.30 u

Bevoegdheden : informatica, financiën, begroting, cultuur,
ruimtelijke ordening, feestelijkheden

Keysers Lizette 3de schepen SNR

gemeentehuis : dinsdag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand 18.30 - 19.30 u

Bevoegdheden : jeugd, gelijke kansen, erediensten, toerisme,
milieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, middenstand,
Europese aangelegenheden

Verlinden Jan 4de schepen
GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis : maandag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand 10.00 - 11.00 u

Bevoegdheden : openbare werken, landbouw

Kemland Roger 5de schepen sp.a

gemeentehuis : woensdag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de maandag maand 18.30 - 19.30 u

Bevoegdheden : Kafka, mobiliteit, personeel, sport

Openingstijden diensten

Gemeentelijke administratie 
en jeugd-, sport- en cultuurdienst Molenstraat 5
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur 
en van 13.30 uur tot 19.30 uur

Gemeentelijke werkplaatsen Vijversweg 12
iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

Containerpark De Meiren Ambachtsweg 14
dinsdag 8.30 uur - 19.00 uur, woensdag 8.30 uur - 15.30 uur 
donderdag 8.30 uur - 12.00 uur, vrijdag 8.30 uur - 15.30 uur 
zaterdag 8.00 uur - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum Molenstraat 20
maandag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
dinsdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
woensdag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
donderdag 10.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
zaterdag 10.00 uur - 12.00 uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef Kerkdreef 61
maandag t.e.m. vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
en maandag van 15.30 uur tot 19.30 uur

VVV-kantoor Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 13.30 uur - 19.30 uur
dinsdag t.e.m. donderdag 9.00 uur - 12.00 uur 
en 13.00 uur - 16.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

Politie, wijkpost Rijkevorsel Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 17.00 uur - 20.00 uur
dinsdag 9.00 uur - 12.00  uur
woensdag 13.00 uur - 17.00 uur
donderdag 9.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

OCMW Prinsenpad 27
maandag t.e.m. donderdag van 8.30 uur tot 12.15 uur 
en van 13.00 uur tot 17.00 uur
vrijdag van 8.30 uur tot 13.15 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

OCMW Kerkdreef 61, gemeenschapscentrum
dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

Juridische dienst OCMW Prinsenpad 27
donderdag van 14.00 uur tot 16.30 uur

PWA Molenstraat 5
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur 
en na afspraak voor dringende zaken

Kinderclub Molenstraat 22
schooldagen : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag : van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
vrije dagen en vakanties : van 6.45 uur tot 19.00 uur, 
collectieve sluiting in de week van 21 juli 
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub Pioenstraat 26
schooldagen : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag :
van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
woensdag : van 6.45 uur tot aanvang school, 
van einde school tot 13.00 uur, 
nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties : geen opvang in Sint-Jozef, 
zie Centrum
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Het verslag van de gemeenteraadszitting van 27
oktober 2008 wordt goedgekeurd.

Kennis wordt genomen van het besluit d.d. 22 oktober
2008 van de Gouverneur inzake de schorsing van
artikel 6 van het retributiereglement op het storten van
afvalfracties in het gemeentelijk containerpark.
Het geschorste artikel 6 wordt door de raad ingetrok-
ken.

Verschillende verenigingen en intercommunales waar-
bij de gemeente is aangesloten, plannen een Algemene
Vergadering. De gemeenteraad keurt de agenda’s van
deze vergaderingen goed en duidt de gemeentelijke
vertegenwoordigers aan als volgt :

Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen
gol :
volmachtdrager Lizette Keysers
plaatsvervanger Jos Boeckx

IKA :
volmachtdrager Jos Boeckx
plaatsvervanger Lizette Keysers

IVEKA :
volmachtdrager Jos Boeckx
plaatsvervanger Karl Geens

Pidpa :
volmachtdrager Roger Kemland
plaatsvervanger Dirk Schelles

IOK Afvalbeheer :
volmachtdrager Dorien Cuylaerts
plaatsvervanger Karl Geens

IOK :
volmachtdrager Karl Geens
plaatsvervanger Dorien Cuylaerts

Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer
in de Provincie Antwerpen :
volmachtdrager Annemie Hofkens
plaatsvervanger Willy Fransen

De betrekking van stafmedewerker wordt vacant 
verklaard. De betrekking zal worden bezet bij wijze van
aanwerving en de uiterste datum voor het indienen van
kandidaturen wordt bepaald op 30 januari 2009.

Budgetwijzigingen nrs. 3 en 4 voor het dienstjaar 2008
worden vastgesteld :
Buitengewone dienst toestand voor toestand na

wijziging wijziging
Alg. resultaat begrotingsrek. ’06 94.114 94.114
Def. resultaat begrotingsrek. ’07 428.449 428.449
Alg. def. resultaat 

begrotingsrek. ’07 522.563 522.563
Ontvangen eigen dienstjaar 2.509.982 488.086
Uitgaven eigen dienstjaar 3.349.993 1.436.529
Ontvangsten vorige jaren 0 0
Uitgaven vorige jaren 71.160 71.160
Ontvangsten overboekingen 605.760 605.760
Geraamd resultaat 2008 -305.411 -413.843
Alg. geraamd begrotingsres. ’08 217.152 108.720

Gewone dienst toestand voor toestand na
wijziging wijziging

Alg. resultaat 
begrotingsrek. ’06 2.554.778 2.554.778

Def. resultaat 
begrotingsrek. ’07 1.017.840 1.017.840

Alg. def. resultaat 
begrotingsrek. ’07 3.572.618 3.572.618

Ontvangen eigen dienstjaar 10.491.772 10.625.772
Uitgaven eigen dienstjaar 9.713.211 9.708.123
Ontvangsten vorige jaren 0 0
Uitgaven vorige jaren 17.765 22.306
Ontvangsten overboekingen 605.760 605.760
Geraamd resultaat 2008 155.036 289.583
Alg. geraamd begrotingsres. ’08 3.727.654 3.862.201

De gemeenteraad stemt de toelagen 2009 voor de
verenigingen.

Kennis wordt genomen van de financiële rapportering
(kasnazicht) 1ste kwartaal 2008 van de financieel
beheerder.

De raad neemt akte van het budget 2009 van de Kerk-
fabriek Sint-Jozef. De eredienstinstelling doet geen
beroep op een gemeentelijke toelage.

Het schoolreglement met afsprakennota en leefregels
van gemeenteschool De Wegwijzer wordt gewijzigd en
opnieuw vastgesteld per 01/09/2008.

Het reglement inzake het plaatselijk verkeer in de
Lijsterstraat, Merelstraat, Potbergstraat, Vinkenpad en
Nachtegaalweg zoals uitgevaardigd door de gemeente-
raad in zijn zitting van 29 september 2008 wordt aan-
gevuld met de bepaling dat het verkeer van fietsers en
bromfietsers klasse A in vermelde straten toegelaten
blijft.

KORTE SAMENVATTING GEMEENTE-
RAADSZITTING D.D. 24 NOVEMBER 2008
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Door de CD&V-fractie werden verschillende punten aan
de agenda toegevoegd.
De raad neemt kennis van de verklaringen die de leden
van de meerderheid afleggen inzake 
- de aanleg randweg verkaveling Koekhoven en

terbeschikkingstelling 16 sociale kavels IOK
- de bekendmaking project Kleine Landeigendom

Koekhoven
- het grondfonds IOK
- de Vlaamse wooncode en het project OCMW Kerk-

dreef
- HidroRio en de overdracht van rioleringen in 

sommige straten
- HidroRio en de subsidies voor riolering in de

Prinsenpad
- HidroRio en het rioleringsproject Merksplasse-

steenweg
- de nieuwe fluxysleiding Wilsele - Loenhout
Aan het voorstel tot het uitrusten van de site Hellesteeg
met groenaanplantingen, afbakening, verkeerstekens,...
verleent de raad zijn goedkeuring.
Ook verklaart de raad zich akkoord om, in overeen-
stemming met het gemeentelijk structuurplan, het
gebied Kleine Gammel ten zuiden van de Hees te 
herbevestigen als agrarisch gebied.
Geen goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel tot
het toekennen van een subsidie aan burgers die ter
gelegenheid van rioleringswerken in hun straat moeten
overgaan tot de aanleg van een gescheiden afvoerstelsel
op hun privéterrein.
Ook stemt de raad niet in met het voorstel tot verlaging
van de forfaitaire bijdragen DIFTAR en de verlaging van
de kiloprijs restafval en GFT.
Tenslotte wordt ook het voorstel tot het stemmen van
een premie voor de plaatsing van een warmtepomp-
installatie verworpen.

Administratie 1 en 2 januari

Bibliotheek 31 december vanaf 12.00 uur
1 januari

9 januari geen avonduitleendienst

Containerpark 31 december vanaf 12.00 uur
1 en 2 januari

Technische dienst 1 en 2 januari

Kinderclub / Jeugddienst 25 december t/m 2 januari

SLUITINGSDAGEN JAARWISSELING

GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de 
aanwerving van volgende voltijdse betrekking in statutair dienst-
verband (m/v):

STAFMEDEWERKER
ACADEMISCH NIVEAU (A1a - A3a)

Beknopte functiebeschrijving

Als stafmedewerker staat u de gemeentesecretaris bij.
U bestudeert de administratief/juridisch complexe dossiers in 
uiteenlopende materies, werkt deze uit en rapporteert hierover.
Onder het gezag van de gemeentesecretaris heeft u de leiding
over en coördineert u de afdeling administratie. 

Profiel

U heeft verantwoordelijkheidszin, organisatievaardigheden en
goede schriftelijke communicatievaardigheden. Verder treedt u
diplomatisch en tactvol op met een rechtvaardige ingesteldheid.
U geeft blijk van een brede algemene interesse. U heeft een 
algemene juridische kennis, en zult zich verder (juridisch) 
specialiseren in specifieke materies.

Verdere informatie en kandidaatstellingen

Er wordt een aanwervingsexamen georganiseerd op basis van
welomschreven studiemateriaal. Een informatiebrochure met een
uitgebreide functiebeschrijving, een overzicht van de 
aanwervingsvoorwaarden, het examenprogramma, e.d. kunnen
worden opgevraagd bij de personeelsdienst (tel.nr.
03/340.00.13 of 03/340.00.14). Verdere toelichting bij de
functie kunt u bekomen bij Bart Adams op het tel.nr.
03/340.00.16.

Heeft u interesse voor deze veelzijdige functie ?

De kandidaturen moeten, vergezeld van een kopie van het 
vereiste diploma, aangetekend worden verzonden of tegen 
ontvangstbewijs afgegeven worden op de personeelsdienst t.a.v.
het College van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te
2310 Rijkevorsel, en dit uiterlijk op 30 januari 2009.
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De eerstvolgende gemeenteraadszitting is gepland op
maandag 26 januari 2009 te 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kunt u lezen op het 
elektronisch informatiebord in het Dorp, het

gemeentelijk aankondigingsbord langs de Molenstraat
en onze website www.rijkevorsel.be onder de rubriek
Bestuur.

De agenda wordt acht dagen voor de raadszitting 
bekendgemaakt.

Iedereen kan de openbare zitting van deze gemeente-
raadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING
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Op 29 november 2008 werd in het gemeentehuis een receptie aangeboden aan de 50-jarigen n.a.v. 
hun ’gouden’ verjaardag. Proficiat aan al deze mensen die in het jaar van Expo 58 geboren werden !
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Op 7 en 8 januari 2009 worden de kerstbomen 
opgehaald door de technische dienst. De ophaling start
op 7 januari vanaf 8.00 uur ’s morgens.
Om in aanmerking te komen voor deze gratis ophaling
moet uw kerstboom vóór deze datum en uur gebracht
worden naar één van de volgende ophaalpunten :

1. kruispunt Kleine Gammel - Heesbeekweg
kruispunt Gammel - Achtel
aan de kapel van Achtel
kruispunt Bremstraat - Koekhoven
kruispunt Markweg - Achterstede

2. hoek Stevennekens - Oude Goorstraat
inrit Gemeentebos (aan kapel)
aan bushokje Meir
aan de chalet St.-Jozef
aan kerk St.-Jozef, rechts, tegen Kerkdreef
aan elektriciteitscabine steenfabriek Sas
Donk (aan bloembakken, tegen Stevennekens)
aan speelweide in de Vaerenvelden
Drijhoek wegwijzer St.-Jozef

3. op de hoek Oude Baan - St.-Lenaartsesteenweg
aan kerkhof Rijkevorsel Centrum
aan elektriciteitscabine Molenakkers tegenover n.61
aan St.-Luciakapel
aan glascontainer Hoogstraatsesteenweg

4. op de hoek Helhoekweg - Lozenhofstraat (grasveld)
aan Wissel
aan de speeltuigen Oud Lo
aan brandweerkazerne Looiweg
aan Prinsenhof - Prinsenpad
juist over Brug 8
op de hoek Bochtenstraat - Merelstraat
aan kerststal Dorp
op de hoek Binnengeleg - Oostmalsesteenweg
(grasveld)

ER WORDEN ALLEEN KERSTBOMEN (GEEN
PLASTICBOMEN) OPGEHAALD, ZONDER MAND
OF POT EN ZONDER VERSIERING !!

Onze gemeente neemt deel aan de energie-infotoer.
Deze infotoer omvat verschillende infoavonden die in
samenwerking met IOK georganiseerd worden. Tijdens
deze infoavonden worden verschillende onderwerpen
aangesneden. Je bent dan ook van harte welkom op de
infoavonden van onze buurgemeenten. Zo kunnen we
iedereen een breed aanbod bieden. De rode draad is
energiezuinig bouwen en verbouwen. De nadruk ligt op
het belang van isolatie als wapen tegen de steeds 
stijgende olieprijzen.
Uiteraard kun je tijdens de infoavonden vragen stellen.
De infoavonden zijn gratis en starten om 20.00 uur.
Inschrijven is niet nodig.

- Arendonk - 12 januari : zonneboiler, gemeentelijke
feestzaal De Garve (Park Deroisaert)

- Baarle-Hertog - 17 februari : na-isoleren van een
bestaande woning, raadzaal van het gemeentehuis
(Kerkstraat 11)

- Balen - 10 maart : elektriciteit uit de zon - foto-
voltaïsche zonnecellen, De Kruierie (Bevrijdings-
straat 1)

- Beerse - 21 april : fiscale aftrek en premies voor
energiebesparende maatregelen, GC ’t Heilaar
(Heilaarstraat 35)

- Grobbendonk - 3 februari : elektriciteit uit de zon -
fotovoltaïsche zonnecellen, Jeugd- en Cultuurhuis
De Volle Vaart (Vaartkom 6)

- Heist-op-den-Berg - 31 maart : elektriciteit uit de
zon - fotovoltaïsche zonnecellen, Cultuurcentrum
Zwaneberg (grote zaal - Bergstraat)

- Herenthout - 17 maart : energiezuinige 
verwarming, Gemeentelijke feestzaal (Bouwelse
steenweg 10)

- Herselt - 9 maart : energiezuinige verwarming,
Raadzaal gemeentehuis (Kerkstraat 1)

- Hoogstraten - 18 maart : na-isoleren van een
bestaande woning, Zaal ’De Welgezinde’ in het
administratief centrum

- Hulshout - 18 februari : zonneboiler, Oude Turnzaal
(Vloeikensstraat)

- Laakdal - 28 januari : fiscale aftrek en premies voor
energiebesparende maatregelen, het gemeentehuis
(Kerkstraat 21)

- Lille - 24 februari : energiefactuur doorgelicht,
Administratief centrum (Rechtestraat 59)

- Meerhout - 13 januari : energiezuinige verwarming,
Agoravergaderzaal van het gemeentehuis

- Mol - 25 maart : zonneboiler, Ecocentrum (Postelse-
steenweg 71)

ENERGIE-INFOTOEROPHALING KERSTBOMEN

6



MMMM IIII LLLL IIII EEEE UUUU ---- HHHH UUUU IIII SSSS VVVV EEEE SSSS TTTT IIII NNNN GGGG

- Olen - 11 februari : warmtepompen, de raadzaal van
het gemeentehuis (Dorp 1)

- Ravels - 20 januari : elektriciteit uit de zon - foto-
voltaïsche zonnecellen, Gemeentezaal ’Den Eel’
(Eelstraat 2)

- Retie - 3 maart : na-isoleren van een bestaande 
woning, Gemeenschapscentrum Den Dries (Kerk-
hofstraat 37)

- Rijkevorsel - 14 april : fiscale aftrek en premies
voor energiebesparende maatregelen, Raadzaal
gemeentehuis (Molenstraat 5)

- Vosselaar - 7 april : na-isoleren van een bestaande
woning, Gemeentehuis (grote vergaderzaal)

- Westerlo - 20 januari : energiefactuur doorgelicht,
Kamp C (Britselaan 20)

Wenst u meer informatie over deze infoavonden ?
Bel naar 014/56.42.57 of surf naar www.iok.be.

De eigenaars of huurders
van woningen zijn 
verplicht om sneeuw en
ijzel te verwijderen van
de voetpaden. Binnen de
bebouwde kommen is dat
zelfs verplicht voor
braakliggende terreinen
en onbewoonde panden
(hier zijn ofwel de 
eigenaars verantwoorde-
lijk of zij die dit terrein

huren). Wanneer u met vakantie gaat, maak afspraken
met familieleden, buren, vrienden,...

Indien er geen ruiming werd verricht, zullen bij val-
partijen de slachtoffers de opgelopen kosten (schade
aan klederen, kosten voor verzorging en dergelijke,...)
kunnen verhalen op hen die nagelaten hebben de
sneeuw of ijzel te verwijderen.

De Kleine Landeigendom - Turnhout deelt mee dat de
bouwwerken van twee gebouwen met 5 appartementen
begin november van start zijn gegaan te Koekhoven.
Het gaat over 2 gebouwen met telkens 4 appartementen
met 3 slaapkamers en 1 appartement met 2 slaap-
kamers. Het betreft ruime appartementen met een
mooi zonneterras gericht naar het zuiden en zicht over
de wijdse Markvallei. De appartementen worden
afgeleverd zonder keuken doch met inbegrip van 
elektriciteit, sanitaire toestellen, vloeren en tegels voor
een prijs van ongeveer (afhankelijk van herzieningen
en dergelijke) 160.000 euro incl. BTW en andere
kosten.
In deze eerste fase worden er 10 koopappartementen
gebouwd. In drie latere fases voorziet de KLE nog 35
woongelegenheden. Mogelijk (afhankelijk van de 
programmatie van de hogere overheid) worden 12
appartementen in 2009 al aanbesteed zodat ze klaar
zijn in 2010.
Elke geïnteresseerde die geen woning of bouwgrond in
eigendom heeft en een belastbaar inkomen (laatste
aanslagbiljet van de belastingen) heeft tussen 7.490
euro en 29.930 euro voor een alleenstaande en 44.900
euro voor een gezin plus 2.990 euro per persoon ten
laste kan zich voor 50 euro laten inschrijven in het
wachtregister te Campus Blairon-Turnhout. Met deze
50 euro kom je, desgewenst, ook al direct in 
aanmerking voor de rest van het ganse werkgebied van
de KLE (Hoogstraten, Lille, Beerse, Vosselaar,
Turnhout, Baarle-Hertog, Mol, Kasterlee, enz...) waar
er heel wat mooie projecten op stapel staan.
Momenteel zijn 63 personen ingeschreven in het
wachtregister Rijkevorsel. Dit wil niet zeggen dat
inschrijven geen zin meer heeft, want niet elke
ingeschrevene gaat in op een toewijzing. De financiële
en persoonlijke situatie van de kandidaat-koper kan
immers gewijzigd zijn op het ogenblik van toewijzing.
KLE-Turnhout wil ook speciale aandacht van een
publiek dat zijn weg naar de sociale koopwoningen nog
niet heeft gevonden, nl. de 55-plussers. Indien de 
kandidaat-koper minstens 55 jaar oud is, dient hij niet
te voldoen aan de eigendomsvoorwaarde. Veel koppels
en alleenstaanden op deze leeftijd beginnen te 
denken aan de aankoop van een appartement dat op de
commerciële markt zeer prijzig kan zijn. Meestal
bevinden appartementen zich ook in het centrum van
de gemeente en/of aan een drukke weg.
De appartementen in Koekhoven daarentegen zijn best
betaalbaar en zeer gunstig gelegen in het groen en toch
dicht bij het centrum.
Meer inlichtingen : 014/42.22.57.

BOUWPROJECT KOEKHOVEN

VERWIJDEREN VAN IJZEL EN SNEEUW :
ZET UW BESTE BEENTJE VOOR !
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Jeugd kijk- en prentenboeken
- Winnie de Poeh’s mooiste voorleesboek (Disney)

[P5]
- Slaap schildpad slaap (Maranka Rinck) [P4]
- Prinses Arabella gaat naar school (Mylo Freeman

[P3]
- Kiekeboe Poeh ! (Disney) [P2]
- Muis gaat kamperen (Lucy Cousins) [P2]
- Victor en zijn dieren (Frank Daenen) [P1]

Jeugd AA Niveau lezen
- De brieven van Viktor (Reina Ollivier) [AA3]
- Lief en mop gaan op reis (Brigitte Minne) [AA2]
- Pietje Pedro en de mijter van Sint (Coby Hol) [AA3]
- Op pad met de huifkar (Vivian den Hollander) [AA4]

Jeugd A (7-9 jaar)
- De dag dat ik een hond wilde zijn (Ingelin

Angerborn)
- Het krantengeheim (Martin Widmark)
- Jip en Janneke : Sinterklaas komt ! (Annie M.G.

Schmidt)

Jeugd B (9-12 jaar)
- Schimmen in het schedelslot (Geronimo Stilton)
- Lily Quench en de Zwarte Bergen (Natalie Jane

Prior)
- Splinters (Bavo Dhooge)
- Sintel : Stad in het duister (Jeanne DuPrau)

Jeugd C (12-16 jaar)
- Gossip Girl (Cecily von Ziegesar)
- Omdat ik het waard ben (Cecily von Ziegesar)
- We mailen ! (Cecily von Ziegesar)
- Ik wil alleen maar alles (Cecily von Ziegesar)
- Gone. Verlaten (Michael Grant)
- Het spel der oneindige raadselen (Rafael Abalos)

Jeugd informatief
- Mijn grote dinosaurus wereld (Simon Mugford)

[576]
- Encyclopedie van de fantasie (Judy Allen) [829.73]
- Wereldwonderen (Elizabeth Raum) [560]

- Ontdek de maan (Allison Lassieur) [552.4]
- Onder de stad (Buffy Silverman) [649.1]
- Verdwaald ! (Lisa Trumbauer) [658.52]

Volwassenen romans (fictie)
- Waar is Osama Bin Laden in godsnaam ? (Morgan

Superlock)
- De duivels bijbel (Richard Dübel)
- Eten, bidden, beminnen (Elizabeth Gilbert)
- Prisonbreak : seizoen 1 (Ed van Eeden)
- De Japanse tuin (Pieter Aspe)
- Wat te doen als iemand sterft (Nicci French)
- Droom van de hond : Deel 3 Boudica (Manda Scott)

Volwassenen non-fictie
- Diez : 10 jaar Belle Perez (Erik Wellens) [785.73]
- Mathilde : Prinses der harten (Astrid Bammens)

[936.3]
- Wij zijn goe bezig ! (Eddy Planckaert) [618.54]
- Mijn meisje, Justine mijn kampioene (José Henin)

[619.61]
- Ontmaskerd (Greet Rouffaer) [793.3]
- S.O.S. Piet 2 (Piet Huysentruyt) [629.2]
- Rijk in 100 dagen (Paul D’Hoore) [245.7]

NIEUWE BOEKEN
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Na de meeste vakanties worden we in de scholen en de
andere opvanginitiatieven geconfronteerd met 
hetzelfde fenomeen : luizen. Deze vervelende diertjes
verplaatsen zich van het ene kind op het andere en
bezorgen een vervelende jeuk in de haren.
Je kan de strijd aangaan tegen luizen door de NAT-
KAM-METHODE toe te passen. Deze methode wordt
hieronder uitvoerig toegelicht.
Maar 1 ding is héél belangrijk als je kind luizen heeft :
je moet de school of de opvang waar je kind verblijft op
de hoogte brengen van het feit dat je kind luizen heeft.
Op deze manier kan er tegen het voorval direct 
opgetreden worden door voldoende info te geven en
preventief op te laten treden. Zo kan men misschien
een plaag verhinderden ...

Wat heb je nodig om de Nat-Kam-Methode toe te
passen ?
- een gewone shampoo
- balsem of crèmespoeling
- 2 handdoeken
- lavabo
- keukenpapier
- gewone kam
- luizenkammetje

Hoe ga je te werk ?
1. Maak het haar nat en gebruik een gewone shampoo

om het haar te wassen. Spoel goed het haar maar
droog het niet.

2. Verdeel veel balsem of crèmespoeling op het haar en
wrijf goed in. Kam met de gewone kam vervolgens
het haar los.

3. Met de luizenkam kam je vervolgens ongeveer 15
minuten op de volgende wijze :
- hou het hoofd boven een propere handdoek en

kam het haar van achter naar voor en veeg de
luizenkam af op wit keukenpapier.

- kam nu het haar van voor naar achteren en veeg
de luizenkam af op wit keukenpapier.

- kam nu het haar van rechts naar links en veeg de
luizenkam af op wit keukenpapier.

- kam nu het haar van links naar rechts en veeg de
luizenkam af op wit keukenpapier.

4. Na het kammen spoel je de balsem uit en droog je
het haar met een propere handdoek. Was hand-
doeken, kleren en lakens op 60°. Gooi het keuken-
papier weg en spoel de kammen met heet water.

Doe dit elke dag gedurende 10 dagen.
Uiteraard kun je met je vragen altijd terecht bij je huis-
arts of bij het CLB van de school.

Op vrijdag 21 november 2008 vertegenwoordigden
Harry Potters, voorzitter sportraad en Roger Kemland,
schepen van sport, onze gemeente tijdens de onder-
tekening van het Charter Panathlon. Met deze onder-
tekening willen wij, zowel vanuit de gemeente als 
vanuit de sportraad, de verbintenis aangaan om, over de 
discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij
het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport
en  willen wij het goede voorbeeld geven naar al onze
sportverenigingen die met jeugd begaan zijn. Wij
hopen dat zij allen dit voorbeeld zullen volgen en hier
ook naar zullen handelen.
Wie de ganse verklaring eens wil nalezen, kan langs-
komen op de sportdienst of vindt het Charter
Panathlon terug op de gemeentelijke website 
www.rijkevorsel.be, rubriek Vrije Tijd & Toerisme,
Sport, Links & Downloads.

Enige tijd geleden is het houten afdak afgebroken
omdat het onveilig en versleten was. Momenteel is het
dus voor de supporters een iets minder aangename
situatie, maar daar zal snel verandering in komen. Een
nieuw afdak is reeds besteld en zal zo snel als mogelijk
geplaatst worden.
Een aantal lopers op de atletiekpiste en de Finse piste
hebben ons gevraagd wat de totale afstand is van beide
pisten. We hebben ze opgemeten. De atletiekpiste meet
344m voor de binnenbaan en 368m voor de buitenbaan.
De Finse piste is 410m lang. Naar de toekomst toe
zullen we een informatiebord met alle gegevens
voorzien aan het begin van het Gemeentelijk Sportveld.
We melden ook dat de technische dienst, op vraag van
de atletiekclub, een zone aanlegde met heuvels voor
crosstraining.

GEMEENTELIJK SPORTVELD
BAVELSTRAAT

PANATHLON INTERNATIONAL : 
VERKLARING OVER ETHIEK 
IN DE JEUGDSPORT

LUIZEN : DOE ER IETS AAN
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Op 6 februari 2009 zullen onze kampioenen weer in de
bloemetjes gezet worden. Langs deze weg doen we nog-
maals een oproep aan iedereen om een overzicht van de
kampioenen binnen te brengen op de Sportdienst vóór
5 januari 2009. Je vindt het inschrijvingsformulier
online op www.rijkevorsel.be of je kunt het afhalen op
de sportdienst.

Voor de editie 2008 van dit tweejaarlijks evenement,
ingericht door de Cultuurraad Rijkevorsel, waren maar
liefst 6 kandidaten. Binnen deze kandidaten was een
grote verscheidenheid aan socio-culturele verenigingen
waardoor de stemming er niet gemakkelijker op werd.
Op vrijdag 21 november 2008 werd dan officieel de
naam van de winnaar bekendgemaakt. De cultuurprijs
2008 werd toegekend aan de Rijkevorselse Weefkring.
Voor velen een verrassing, maar daarom zeker niet
minder verdiend. 
De Rijkevorselse Weefkring is een unieke vereniging in
de Kempen die het ambachtelijk weven tracht in stand
te houden en de desbetreffende technieken aanleert aan
alle geïnteresseerden. Hierdoor werken ze mee aan het
behoud van cultureel erfgoed in de Kempen. Door hun
uniek karakter, dragen zij niet enkel bij tot het 
culturele leven binnen Rijkevorsel, maar ook ver daar
buiten.
De vereniging staat open voor alle inwoners van
Rijkevorsel en daarbuiten, jong en oud, valide en 
mindervalide personen. Zo gaan ze zelfs bij iemand
thuis weven, omdat deze persoon zelf niet in het lokaal
van de Rijkevorselse Weefkring geraakt.

De trots van de Rijkevorselse Weefkring is het geweven
wapenschild van Rijkevorsel gemaakt voor de opening
van het huidige gemeentehuis. Als u ooit een bezoek
brengt aan de raadzaal van Rijkevorsel kunt u dit
ambachtelijk gemaakt wapenschild bewonderen.
De Rijkevorselse Weefkring dankt iedereen die bij-
gedragen heeft tot het behalen van de mooie prijs en in
het bijzonder de KVLV Centrum, die hen hadden
voorgedragen als kandidaat.

Tot slot mogen we ook May Vermeiren niet vergeten.
Zij heeft in het verleden, vanuit de gemeente, een
enorme bijdrage geleverd voor de cultuurraad. Zij werd
dan ook verdiend in de bloemetjes gezet voor haar
bewezen diensten.

Weldra kun je ook online genieten van het Aster
Berkhofmuseum. Onder de rubriek Cultuur zal een
aparte pagina worden aangemaakt waar je alle nodige
informatie en sfeerbeelden terugvindt.

Hieronder vermelden we nog eens de contactgegevens :
- Aster Berkhofmuseum, Gemeenschapscentrum

Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel
- Cultuurdienst Rijkevorsel, tel. 03/340.00.37

e-mail: cultuurdienst@rijkevorsel.be

Openingsuren :
- elke woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
- elke tweede maandag van de maand van 17.30 uur

tot 19.30 uur
- elke laatste zondag van de maand van 13.00 uur tot

16.30 uur
- bezoeken op afspraak

ASTER BERKHOFMUSEUM

RIJKEVORSELSE WEEFKRING WINT
CULTUURPRIJS RIJKEVORSEL 2008

KAMPIOENENVIERING 2008
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INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37

INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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VVVV VVVV VVVV

In januari kun je onder begeleiding van een gids
kennismaken met het Brandende Scheperpad. Deze
legende- en landschapswandeling brengt je naar het
zeer oude gehucht Melhoven waar zich volgens
Hendrik Conscience de geschiedenis van de brandende
schaapherder zou hebben afgespeeld.
Het pad van 7,3 km leidt je langs mooie stukjes natuur
en telt heel wat bospaden en onverharde stukken.
Achtereenvolgens steek je het kanaal over langs de
nieuwe voetgangersbrug, wandel je door het Gemeen-
tebos, passeer je het natuurgebied de Venmeir om dan
via het oude gehucht Melhoven terug te keren langs
Brug 7, Hof ter Looi, de Coolshoeve en tenslotte
Steenfabriek ’t Sas.
Op donderdag 22 januari 2009 te 14.00 uur kan je dit
pad meewandelen. Het vertrek is voorzien aan de kerk
te Sint-Jozef. Deelname is gratis.

Wandelaars die interesse hebben voor de gegidste VVV-
wandelingen kunnen een handig kalendertje afhalen
aan de infobalie in het gemeentehuis.

De prachtige wandelmap van Rijkevorsel met 9 mooie,
bewegwijzerde wandelingen is nog steeds verkrijgbaar
in het VVV-infokantoor, Molenstraat 5. Prijs : 4 euro.

Natuur- en landschapswandelingen :
- Bolk-Papenvoortpad 6 km

Omgeving Bolk - Vorselse kolonie
- Keirschotpad 5,5 - 7,8 km

Omgeving Bolk - Keirschot, de verkorting loopt
door het natuurgebied ’De Vallei van de Bolkse
Beek’

- Louis Domspad 11,8 - 8,5 - 6,5 km
Omgeving Achtel - Keirschot

- Peer Van Aertpad 7,5 km
Omgeving Achtel - Houtel - Gammel

- Heespad 9,1 - 7,5 km
Omgeving Bergsken - Kleine Gammel - Hees

- Gammerspad 7,5 km
Omgeving Helhoek - Meerblok - Vaart - Looi

- Senator Coolspad 9,5 km
Omgeving Senator Coolsdreef - Looi - St.-Jozef

Legendewandeling :
- Brandende Scheperpad 7,3 km

Omgeving Gemeentebos - Melhoven - Looi

Literaire wandeling :
- Aster Berkhofpad 8 km

Omgeving St.-Jozef - Blakheide - Poelberg

Meer info : www.rijkevorsel.be
vvv.toerisme@rijkevorsel.be, tel. 03/340.00.09 - 12

De VVV-fietszoektocht 2008 die van april tot eind 
september liep, kende weer een groot succes.
Maar liefst 190 fietsers namen deel. Op woensdag 12
november werden de deelnemers uitgenodigd in Zaal
Den Bakker voor de prijsuitreiking. Alle aanwezigen
mochten hun prijs in ontvangst nemen. De hoofdprijs,
een fiets, werd overhandigd aan Ooms Hugo uit
Rijkevorsel. Paul Janssen uit Rijkevorsel ontving de
tweede prijs. De derde prijs was voor Theresia
Gommers uit Meersel-Dreef (Hoogstraten). VVV-
Toerisme dankt alle deelnemers van harte voor hun
interesse en dankt alle sponsors voor hun gewaardeerde
steun.

PRIJSUITREIKING FIETSZOEKTOCHT

WANDELMAP

WANDELKALENDER

IN DE KIJKER :
HET BRANDENDE SCHEPERPAD

WANDELEN
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Donderdag 20 november jl. was het de Internationale
Dag voor de Rechten van het Kind. Eén van die rechten
is het recht op goede voeding. Wereldwijd sterven elk
jaar 9,2 miljoen kinderen voor hun 5de verjaardag; meer
dan een derde van de kindersterfte ter wereld komt
door ondervoeding.
Met een actie op de ’Dag voor Verandering’ droegen de
leerlingen en het personeel van onze gemeentelijke
lagere school De Wegwijzer hun steentje bij om 
voedingskits voor ondervoede kinderen te sponsoren.
Op school werd die dag alleen kraantjeswater
gedronken i.p.v. chocomelk, fruitsap, koffie, soep,...
Daarmee werd 153,10 euro uitgespaard, goed voor ten-
minste drie overlevingskits. Als symbool voor de ’Dag
voor Verandering’ droeg iedereen op school iets roods.
Een kleine verandering in het dagelijks leven op school
betekende zeker een grote verandering voor drie onder-
voede kinderen die ermee geholpen worden.

De kinderen van het derde leerjaar van GLS De
Wegwijzer namen deel aan de schoenendozenactie van
ActieKids ’Kinderen met een missie’. ActieKids komen
in actie voor arme kinderen door persoonlijk een
schoenendoos voor hen te versieren en te vullen met
allerlei spulletjes zoals knuffels, schoolspullen, toilet-
artikelen en speelgoed.
Met een schoenendoos laten de ActieKids aan kinderen
in weeshuizen, vluchtelingenkampen en sloppenwijken
zien dat ze aan hen hebben gedacht. De dozen van

ActieKids gaan dit jaar o.a. naar Kameroen, Oeganda,
Tanzania, Letland en Litouwen. Operation Christmas
Child, zoals de internationale actie heet, is de grootste
schoenendoosactie ter wereld.
De kinderen van De Wegwijzer zorgden voor niet 
minder dan 50 van die kerstpakketten en daarmee 
zorgen ze alvast bij evenveel leeftijdsgenoten in de
wijde wereld voor wat kerstvreugde.

Hebt u een vaardigheid aangeleerd op de werkvloer, als
vrijwilliger of tijdens een cursus ? De Vlaamse overheid
geeft u de kans om uw praktijkervaring te bewijzen met
een officieel document : het Ervaringsbewijs. Het
Ervaringsbewijs is een extra troef voor uw verdere 
carrière of in uw zoektocht naar een job.

De volledige lijst met 26 beroepen vindt u op
www.ervaringsbewijs.be. Vanaf januari 2009 worden er
nieuwe beroepen aan de lijst toegevoegd.

Het Ervaringsbewijs is in de eerste plaats een troef
waarmee werknemers en werkzoekenden sterker staan
op de arbeidsmarkt. Bij sollicitaties maakt het
Ervaringsbewijs uitgebreide testen overbodig.
De praktijkproeven zijn mee door werkgevers uit de
sector opgesteld. Ze weten perfect wat het Ervarings-
bewijs waard is.

ERVARING TELT !

50 GEVULDE SCHOENENDOZEN
VOOR KANSARME KINDEREN

’DAG VOOR VERANDERING’-ACTIE 
VOOR UNICEF

GLS DE WEGWIJZER
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Ook voor andere werkgevers is het Ervaringsbewijs een
handig instrument. Het is niet altijd gemakkelijk om de
competenties van een kandidaat-werknemer in te
schatten. Het Ervaringsbewijs zorgt voor transparantie
op de arbeidsmarkt, want het bewijst dat de kandidaat
over de nodige competenties beschikt.
De vakkennis van de kandidaten wordt getest in een
testcentrum. In dat centrum doorloopt de kandidaat
het traject dat tot het Ervaringsbewijs leidt. Als eerste
stap neemt de kandidaat contact op met het test-
centrum. Daarop volgt een verkennend gesprek met de
begeleiders. Zij vertellen de kandidaat precies welke
vaardigheden nodig zijn om het Ervaringsbewijs te
behalen en welke eventuele kosten daaraan verbonden
zijn. De praktijkproef sluit het traject af. In een rollen-
spel, een simulatie of een gesprek bewijst de kandidaat
dat hij over de nodige vaardigheden beschikt. Wie
slaagt voor de praktische proef, vindt het persoonlijke
Ervaringsbewijs enkele weken later in zijn brievenbus.

Voor meer informatie over het Ervaringsbewijs kunt u
surfen naar www.ervaringsbewijs.be of bellen naar het
gratis nummer 1700. U kunt de folder van deze 
campagne bestellen door te mailen naar ervarings-
bewijs@vlaanderen.be. De contactgegevens van de test-
centra die de Vlaamse overheid heeft geselecteerd om
de praktijktesten af te nemen, vindt u op
http://www.ervaringsbewijs.be/testcentra.htm

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin heeft de vernieuwde website www.kopp-
vlaanderen.be voorgesteld. Kopp staat voor ’kinderen
van ouders met psychische problemen’. Kopp-
Vlaanderen is de overkoepelende organisatie die onder-
steuning geeft aan de kinderen, de hulpverleners en de
omgeving van de kinderen.

www.koppvlaanderen.be is een aantrekkelijke en kind-
vriendelijke website. Kinderen, ouders en hulp-
verleners krijgen tal van tips aangereikt. Kinderen 
vinden er informatie over psychische problemen, ze
lezen wat er aan de hand is met hun ouder, en welke
hulpverlening er beschikbaar is. Jongeren kunnen 
vragen stellen over waar ze terechtkunnen voor
hulpverlening of wat ze eventueel zelf kunnen doen.

Psychische problemen bij een van beide ouders of bij
beide ouders vormen een ernstige belasting voor de
geestelijke gezondheid van de kinderen. Er bestaat een
hoger risico dat ze emotionele en gedragsproblemen
krijgen op korte termijn en dat zich op lange termijn
dieperliggende psychische problemen ontwikkelen.

Het doorbreken van het taboe rond psychisch ziek-zijn
en het vermijden van stigmatisering zijn zeer belang-
rijk. Eén op de vier mensen in onze samenleving heeft
ooit psychische problemen gehad en de vraag naar 
psychiatrische hulp stijgt. De Kopp-website levert niet
alleen veel informatie op het vlak van preventie,
vroegdetectie en -interventie van Kopp-kinderen. Ze
sensibiliseert hulpverleners ook om meer oog te
hebben voor de omgeving van de patiënt.

U vindt alle informatie op www.koppvlaanderen.be.

NIEUWE WEBSITE KOPP-VLAANDEREN

Noteer reeds in je agenda 2009 :

INFOAVOND
LOKAAL OVERLEG i.s.m. KAV

’Een goed gewicht voor je kind’
17 maart 2009 - Raadzaal gemeentehuis

Voor alle ouders & grootouders

FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN
Troonstraat 100 - 1050 Brussel

02 506 84 97

U hebt een arbeidsongeval gehad. Uw partner, een familielid
of een vriend(in) heeft een arbeidsongeval gehad.

U hebt vragen of u hebt hulp nodig.

Een sociaal assistent(e) van het Fonds voor Arbeidsongevallen
staat tot uw beschikking :

TURNHOUT - De Warande - Warandestraat 42 - 014 41 94 94
elke eerste vrijdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur

(gaat niet door in juli en augustus)

Wat doen we voor u ?
We leggen u de wetgeving op de arbeidsongevallen in de 
privésector uit (wet van 10 april 1971). We helpen u om de 

schadevergoeding te verkrijgen waarop u recht hebt.

De directie-generaal Personen met een
handicap verhuist naar de Financietoren

Ze zijn met velen, zij die haar ’de Zwarte Lievevrouwstraat’
noemen ... En toch zal de Directie-generaal Personen met een
handicap binnenkort de straat, waaraan ze haar bijnaam
dankt, verlaten ! Begin januari 2009 zal ze zich installeren in
de Financietoren, recht tegenover de Kruidtuin.

Het nieuwe adres zal dan zijn :
Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 - 1000 Brussel
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De Politie Noorderkempen heeft gemerkt dat de meeste
verkeersinbreuken die in Rijkevorsel gebeuren meestal
van dezelfde aard zijn.

Daarom hieronder een samenvatting van de meest
voorkomende inbreuken. Probeer zelf deze inbreuken
te voorkomen, het kan alleen maar bijdragen tot een
betere verkeersveiligheid.
- het niet gebruiken van de richtingaanwijzer bij het

verlaten van de rotonde
- het parkeren van het voertuig op een plaats voor-

behouden voor vrachtwagens en lichte vracht-
wagens

- het parkeren op een plaats voorbehouden voor
mensen met een handicap

- het parkeren op een voetpad of fietspad
- het rijden in een straat waar enkel plaatselijk 

verkeer toegelaten is (bv. Vinkenpad)
- het bellen of sms’en met een gsm tijdens het rijden

met de fiets, auto,...
- het negeren van een inhaalverbod (bv. Hoog-

straatsesteenweg)
- het niet dragen van de veiligheidsgordel
- het negeren van de toegelaten snelheid
- het niet stoppen voor voetgangers die de weg willen

oversteken ter hoogte van een zebrapad
- het niet gebruiken van een parkeerschijf in de

blauwe zone
- het niet in bezit zijn van de geldige verzekerings-

papieren van het voertuig
- het rondrijden met een andere nummerplaat op de

aanhangwagen dan op de wagen
- het niet gebruiken van je fietslicht.

Probeer deze inbreuken te voorkomen. Zo kom je nooit
voor onaangename kosten te staan.

Mocht je nog vragen hebben i.v.m. de verkeerscode kun
je steeds bellen naar de dienst verkeer van de Politie
Noorderkempen op het nummer 03/340.88.07.

De zonale veiligheidsraad van de politiezone Noorder-
kempen keurde op 22 september 2008 een nieuw 
zonaal veiligheidsplan goed voor de periode van 2009
tot 2012. Hiermee wordt het veiligheidsbeleid 
uitgestippeld waarop de acties van de lokale politie deze
komende vier jaren gesteund zullen zijn. 

Volgende dagelijkse dienstverlening wordt minimaal
verwacht van elk lokaal politiekorps (= de basis-
functionaliteiten):
- de Wijkwerking (3 wijkposten te Hoogstraten/Meer,

Merksplas en Rijkevorsel)
- het Onthaal (in de hoofdpost te Hoogstraten en de 3

wijkposten te Meer, Merksplas en Rijkevorsel) 
- de Interventie en het algemeen toezicht 
- de politionele Slachtofferbejegening
- Lokale opsporing en lokaal onderzoek (recherche)
- de Handhaving van de openbare orde
Binnen de politiezone Noorderkempen zijn daarnaast
volgende operationele diensten actief:
- de Verkeersdienst 
- de Dienst jeugd & gezin
- de Dienst federale opdrachten (voert verhoren uit in

de strafinrichtingen van Hoogstraten, Merksplas en
Wortel) 

- de Dienst ambtshalve politioneel onderzoek.
Het politieplan geeft aan hoeveel capaciteit (in man-
uren) zal besteed worden om deze werking te realiseren  

Buiten de dagelijkse basispolitiezorg voor de eigen
lokale bevolking dient de politiezone tevens man-
schappen te leveren voor een aantal opdrachten van
federale aard, bvb. grote voetbalwedstrijden, 
betogingen,…, en in het bijzonder voor tussenkomsten
in de strafinrichtingen op het grondgebied en het 
centrum voor illegalen. 

De zonale veiligheidsraad heeft een 6-tal externe doel-
stellingen geformuleerd die elk iets willen doen aan een
bepaald onveiligheids- of criminaliteitsfenomeen.
Daarnaast bevat het plan één interne doelstelling die
een verbetering van de samenwerking binnen het korps
zelf nastreeft.

- Doelstelling 1 wil  “… bijdragen tot het beheersen
van de verkeersonveiligheid.” 

- Doelstelling 2 wil “…bijdragen tot het beheersen
van de eigendomscriminaliteit, in het bijzonder de 
inbraken in woningen en bedrijfsinbraken.” 

- Doelstelling 3 wil “…bijdragen tot de bestrijding
van het intrafamiliaal geweld 

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2009-2012

MEEST VOORKOMENDE VERKEERS-
INBREUKEN TE RIJKEVORSEL
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- Doelstelling 4 wil “…zowel proactief als repressief
bijdragen aan de bestrijding van de lokale drugs-
handel.

- Doelstelling 5 wil “…een bijdrage leveren aan het
beperken van het druggebruik en de hiermee
samenhangende overlast door jongeren.” 

- Doelstelling 6 wil “…een bijdrage leveren aan een 
vermindering van het aantal fietsdiefstallen en de
teruggevonden gestolen fietsen sneller terug 
bezorgen aan de eigenaars.”.

- Doelstelling 7 wil “… de wisselwerking en de feed-
back tussen het basis-, midden- en officierenkader
verder optimaliseren.” 

Tenslotte bevestigt het zonaal veiligheidsplan 2009-
2012 het belang van een goede externe communicatie
met de bevolking. 
De lokale politie Noorderkempen zal samen met haar
partners alles in het werk  stellen om van Hoogstraten,
Merksplas en Rijkevorsel nog veiligere gemeenten te
maken. 

Verdere toelichtingen omtrent  het zonaal veiligheids-
plan 2009 – 2012 liggen ter inzage op het politiebureau
te Rijkevorsel.

Iedereen heeft op z’n minst al gehoord van de dode
hoek bij vrachtwagens. Maar weet ook iedereen waar de
dode hoek bij vrachtwagens zich bevindt? Om er 
rekening mee te kunnen houden of om kinderen te
kunnen wijzen op de gevaren, is dat wel een eerste
vereiste.

Dode hoekongevallen
Volgens een onderzoek van VTB-VAB zou één derde van
de dodelijke verkeersongevallen waarbij vrachtwagens
en fietsers betrokken zijn, te wijten zijn aan de dode
hoek. Dat komt jaarlijks overeen met gemiddeld 13 
fietsers die sterven in het verkeer omdat ze niet worden
opgemerkt door de vrachtwagenbestuurder. Dat is er
gemiddeld één per maand! Daarom is het belangrijk dat
kinderen en alle andere zwakke weggebruikers bewust
worden gemaakt van de risico’s die ze lopen in de buurt
van een vrachtwagen.

Waar bevindt zich de dode hoek?
Om te vermijden dat fietsers slachtoffer worden van een
dode hoekongeval, moeten ze er steeds voor zorgen dat
ze gezien worden. De zones die de vrachtwagen-
bestuurder niet kan zien, bevinden zich vlak voor,
achter en rechts van zijn voertuig. Dat heeft te maken
met het feit dat de bestuurder hoog in zijn cabine zit,
geen achterruit heeft en zijn achteruitkijkspiegels niet
alles zichtbaar maken. Er zijn dus drie grote onzicht-
bare zones die samen een oppervlakte van gemiddeld 
70 m2 in beslag nemen, waar je als fietser gedeeltelijk of
volledig onzichtbaar bent voor de vrachtwagen-
bestuurder. Als voetganger of fietser moet je ervoor 
zorgen dat je uit deze zones wegblijft. Wanneer je in die
zones en vooral aan de rechterkant van de vrachtwagen
toch zou fietsen of stilstaan, dan loop je een groot
gevaar omdat de bestuurder jou niet kan zien.

Wat kan ik zelf doen?
Als fietser kun je met behulp van een aantal 
eenvoudige vuistregels je eigen veiligheid in de buurt
van de dode hoek al heel wat verhogen. Een eerste
gouden raad: blijf uit de dode hoek. Fiets dus nooit vlak
voor, achter of naast een vrachtwagen, maar blijf ver
genoeg voor of ver genoeg achter de vrachtwagens
staan. Stop daarom ook nooit onder of ter hoogte van
de spiegels, want daar ziet de chauffeur je zeker niet.
Als een vrachtwagen rechts zal afslaan of je inhaalt,
zorg dan voor voldoende uitwijkruimte naar rechts,
zodat je niet geklemd raakt. Verder geldt de regel “zien
en gezien worden”: als jij de bestuurder van de vracht-
wagen kunt zien, kan hij jou ook zien. Probeer dus oog-
contact te maken met de bestuurder, zodat je er zeker
van bent dat hij jou ook werkelijk gezien heeft. Het
belangrijkst is misschien nog dat je voorrang geeft aan

DODE HOEKONGEVALLEN 
TE VERMIJDEN ?
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veiligheid. Achteraf gaan verklaren dat jij eigenlijk in
rechte was, wordt moeilijk als je als fietser wil gaan
opvechten tegen zo’n reus van een vrachtwagen. Blijf
daarom best ver rechts achter de vrachtwagen in bocht-
en, op rotondes en kruispunten waar de vrachtwagen
links of rechts afslaat. En vooral: houdt deze informatie
niet voor jezelf, maar deel ze met je kinderen en oefen
hen daarin!

Dode hoek bij wagens
Niet alleen vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs
hebben te maken met de dode hoek. Ook auto-
mobilisten hebben daar in toenemende mate last van.
Nieuwe auto’s zijn steeds veiliger voor de inzittenden,
maar voor voetgangers en fietsers wordt het steeds
gevaarlijker om een auto tegen te komen. Door de 
moderne designs verdwijnen andere weggebruikers ook
bij auto’s vaak in de dode hoek. Denk daar als auto-
mobilist dan ook constant aan en gebruik steeds je
buitenspiegels om het risico op dode hoekongevallen te
beperken. Denk ook eens na over de plaatsing van je
gps-systeem, want dat kan ook de zichtbaarheid sterk
verminderen!

Hoewel de prijzen van stookolie en propaangas
momenteel iets gedaald zijn, willen we er toch iedereen
op blijven wijzen dat onder bepaalde voorwaarden nog
steeds een federale tussenkomst in de verwarmings-
kosten kan aangevraagd worden, en dit voor leveringen
tot 30 april 2009 en op voorwaarde dat de prijs die u
betaald heeft, hoger is dan 0,56 euro per liter (BTW
inbegrepen)

Om recht te hebben op een toelage moet u voldoen aan
de inkomstenvoorwaarde (genieten van het WIGW-
statuut of OMNIO-statuut, of een netto-belastbaar
gezinsinkomen hebben  van minder dan 23.705,66 euro
voor alle gezinsleden samen).  
Belangrijk is dat de aanvragen moeten ingediend 
worden binnen de 60 dagen na levering!

Indien u meent hiervoor in aanmerking te komen, dan
kunt u steeds een aanvraag doen op de sociale dienst
van het OCMW, waar ook bijkomende inlichtingen 
kunnen bekomen worden. 

Bij een aanvraag dient u zeker volgende gegevens voor
te leggen :
- identiteitskaart van de gezinsleden;
- klever van de mutualiteit van alle gezinsleden;
- uw laatst ontvangen aanslagbiljet in de personen-

belasting;
- uw laatst ontvangen aanslagbiljet in de onroerende

voorheffing;
- uw rekeningnummer;
- en uiteraard uw factuur van de levering.

RECHT OP EEN VERWARMINGSTOELAGE
HERINNERING

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
22 JANUARI 2009  - 20.00 UUR

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE EN HULPVERLENING

Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
Tel. 03 - 340 39 65  - ocmw@ocmwrijkevorsel.be

Openingsuren Centrum :
maandag t/m donderdag 8.30 - 12.15 u 13.00 - 17.00 u
maandagavond 17.30 - 19.30 u
vrijdag 8.30 - 13.15 u

Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel (Sint-Jozef)
Tel. 03 - 340 00 95

Openingsuren Sint-Jozef :
maandagavond 17.30 - 19.30 u
dinsdag en donderdag 10.00 - 12.00 u

Zoekt u een job in eigen gemeente ?

Hebt u een diploma als 

verpleegkundige of studeert u 

binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 

van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 

te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 

telefoonnummer 03/340.39.65
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Bejaarde personen die omwille van medische redenen
beperkt zijn in hun mogelijkheden, kunnen mogelijk
aanspraak maken op een “ tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden”.  Het gaat hier dus wel duidelijk over
een financiële tegemoetkoming voor personen die
ouder zijn dan 65 jaar.  Deze tegemoetkoming hangt
enerzijds af van de graad van zelfredzaamheid (wat kan
de bejaarde nog zelf en wat niet?) en van een onderzoek
naar de bestaansmiddelen.
Voor de berekening van de graad van zelfredzaamheid
wordt rekening gehouden met volgende factoren :
- de mogelijkheid om zich te verplaatsen;
- de mogelijkheid om zijn voeding te nuttigen of te

bereiden;
- de mogelijkheid om in te staan voor zijn persoon-

lijke hygiëne en zich te kleden;
- de mogelijkheid om de woning te onderhouden en

huishoudelijk werk te verrichten;
- de mogelijkheid te leven zonder toezicht en bewust

te zijn van gevaar;
- de mogelijkheid tot communicatie;
- de mogelijkheid tot sociaal contact. 
Elk van deze factoren wordt door een geneesheer 
beoordeeld op een schaal van 0 punten (geen moei-
lijkheden) tot 3 punten (onmogelijk zonder hulp van
derden). Deze punten worden dan opgeteld.  Om
mogelijk in aanmerking te komen, dien je minimaal
aan 7 punten te komen.

Voor de berekening van de tegemoetkoming waarop
men eventueel recht heeft wordt ook rekening
gehouden met o.a.: 
- de pensioeninkomsten (90 % hiervan wordt wel in

mindering gebracht);
- met eventuele eigendommen (ook hier wordt een

vermindering toegekend van 1.500 euro op het
totale kadastrale inkomen);

- met eventuele spaargelden (ook hier weer een
berekening met een bepaald percentage);

- met de opbrengsten van een verkoop de afgelopen
10 jaar (met weerom een vrijstelling van een
bepaald bedrag en een  berekening met een bepaald
percentage).

De ervaring leert ons dat het toch  vaak de moeite loont
om  een aanvraag te doen, ondanks het feit dat er op het
eerste zicht een hele procedure moet doorlopen 
worden.   Eventueel kun je vooraf contact opnemen
met uw huisdokter of met de sociale dienst om dit eerst
te bespreken.

Aanvraagformulieren zijn enkel te bekomen bij het
gemeentebestuur. Je huisdokter dient nadien de 
medische formulieren verder aan te vullen,  de bejaarde
zelf dient ook een formulier betreffende zijn gezins-
situatie en zijn inkomsten in te vullen.  Om je hierbij te
helpen kun je steeds  beroep doen op de sociale dienst
van het OCMW.

Nadien worden al deze documenten  opgestuurd naar
de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken. In de
meeste gevallen wordt de bejaarde nadien uitgenodigd
voor een medisch onderzoek bij de wetsdokter, en nog
later wordt dan een beslissing genomen of de bejaarde
recht heeft op deze uitkering.

De hele procedure kan tot 8 maanden duren, maar bij
een positieve beslissing wordt de uitkering toegekend
vanaf de maand na aanvraag.

Verdere informatie hierover kun je bekomen bij de
sociale dienst van het OCMW of bij de sociale dienst van
uw mutualiteit of bij de sociale dienst van het
gemeentebestuur.

DE (FINANCIËLE) TEGEMOETKOMING
VOOR HULP AAN BEJAARDEN

DRINGENDE OPROEP
voor het woon- en zorgcentrum Prinsenhof

Voor vele bewoners van ons woon- en zorgcentrum zijn
de gebeds- en eucharistievieringen zeer belangrijk.
Bij deze willen wij een dringende oproep doen voor 
vrijwilligers. Ben je bereid om in het woon- en zorg-
centrum om de 14 dagen op vrijdagnamiddag en op
feestdagen de ruimte voor de gebedsvieringen en
eucharistievieringen klaar te zetten ?

Gelieve je dan zo vlug mogelijk kenbaar te maken bij
de dagelijks verantwoordelijke Jef Roos of Elly
Adriaensen, tel. 03/340.39.00
Uiteraard blijven we ook steeds op zoek naar 
vrijwilligers voor onze andere activiteiten.

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 6 JANUARI 2009
VERJAARDAGSTAART & KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF
INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO
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Stilaan doet de winter opnieuw zijn intrede in onze
streken. Hoog tijd om onze warme kleren boven te
halen, onze mutsen, sjaals en handschoenen.

Maar hebt u ook al eens aan uw watermeter gedacht?
Water heeft immers de bijzondere eigenschap dat het
bij bevriezing uitzet. Voor watermeters en water-
leidingen, die in de winter niet beschermd zijn, kan dit
verstrekkende gevolgen hebben. Door de uitzetting van
het ijs ontstaan scheurtjes in de leidingen. Na ontdooi-
ing van het ijs zien we pas de schade en de ellende die
de vorst heeft aangericht : lekken in de waterleiding
met eventueel waterschade als gevolg.
Vergeet dus niet dat ook uw waterleiding op sommige
momenten best wel wat bescherming kan gebruiken.

Enkele tips :
- Scherm de leidingen af van de tocht van ramen,

deuren of kelderluiken.
- Breng zonodig beschermende isolatie aan tussen de

buitenmuur en de waterleiding.
- Bij extreme koude is het in je eigen belang om 

isolatie aan te brengen rond de leidingen zelf.
- Draai, voor je de woning voor een langere periode

verlaat, de hoofdkraan dicht. Laat vervolgens de
binnenleidingen leeglopen. Stilstaand water 
bevriest immers sneller.

Is uw leiding toch bevroren ?
- Is de waterleiding niet gescheurd, tracht ze dan

geleidelijk aan te ontdooien (bv. met een haar-
droger). Te hevige opwarming kan de leiding
immers nog doen barsten.

- Stel je wel een leidingbreuk vast, sluit dan 
onmiddellijk de hoofdkraan af, zodat er geen lek-
water kan verloren lopen. Raadpleeg een loodgieter
voor de herstelling van de binnenleiding.

Bevindt het lek zich echter op het gedeelte van de
Pidpa-leiding of is de watermeter zelf stukgevroren,
contacteer ons dan op ons gratis nummer. 
Meer informatie vindt u alvast op onze website :
www.pidpa.be
Pidpa, Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen
contactcenter 0800/90.300 - fax 03/260.60.00
website : www.pidpa.be - e-mail : klant@pidpa.be

Er is al veel over gesproken en geschreven : Damiaan
wordt heilig verklaard. De man, die enkele jaren 
geleden tot de ’Grootste Belg’ aller tijden werd
verkozen, wordt weer geëerd.

Strijd tegen lepra
Maar Damiaanactie heeft deze gebeurtenissen niet
afgewacht om het voorbeeld van Damiaan te volgen.
Sinds 1964 zet Damiaanactie namelijk de strijd voort
die Damiaan op Molokaï heeft opgestart. In een periode
waarin er weinig over hem werd gesproken, werd
Damiaanactie ngo, die ondertussen ook tuberculose
bestrijdt, opgericht om lepra, een eeuwenoude ziekte
die nog steeds slachtoffers maakt, te helpen bestrijden.
Sindsdien werden miljoenen mannen, vrouwen en
kinderen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika behandeld
en gered. Dankzij haar lokale personeel en dankzij de
steun van de Belgische bevolking heeft Damiaanactie
opnieuw hoop en waardigheid geschonken aan 
miljoenen families over de hele wereld.

287.406 wonderen
Damiaan wordt binnenkort heilig verklaard. Er werden
wonderen aan hem toegeschreven. Maar elke dag
opnieuw vinden er wonderen plaats in de 16 landen
waar Damiaanactie vandaag actief is.
Ook al treft tuberculose elk jaar wereldwijd 8 tot 10
miljoen mensen en kost deze ziekte jaarlijks het leven
aan anderhalf miljoen mensen (één mensenleven om de
20 seconden !) en ook al raken 250.000 mensen per jaar
besmet met lepra, waardoor ze ernstige verminkingen
kunnen oplopen als ze niet tijdig worden opgespoord,
toch worden de inspanningen beloond : in 2007 werden
287.406 nieuwe patiënten ontdekt die door lepra, leish-
maniasis (berglepra) of tuberculose werden getroffen.
Er vonden dus 287.406 wonderen plaats.
Meer dan 787 per dag.

40 euro
40 euro. Met dit bedrag kan Damiaanactie een patiënt
behandelen. Met 40 euro kan men vermijden dat een
leprapatiënt ernstige verminkingen krijgt of kan men
het leven van een tbc-patiënt redden.
Daarom organiseert Damiaanactie op 23, 24 en 25 
januari 2009 opnieuw een campagneweekend.

TIJD VOOR EEN WONDER :
DAMIAANACTIE-CAMPAGNE 
VAN 23, 24 EN 25 JANUARI 2009

BESCHERM NIET ALLEEN UZELF
TEGEN DE KOU !
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Damiaanactie heeft meer dan ooit nood aan steun : 
vrijwilligers die de pakjes stiften (5 euro per pakje)
verkopen en schenkers die een bedrag storten op het
rekeningnummer 000-0000075-75.

Dank voor de tijd of steun die u ons schenkt.
Dankzij u kunnen we blijven wonderen verrichten !
Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest !

Onder bovenstaand motto worden al meer dan 16 jaar
Damiaanbouwkampen georganiseerd. De voorbije
zomer vertrokken weer een 70-tal bouwkampers
(Nederlands- en Franstalig) naar India, Bangladesh,
Nicarague en Congo. Met het sponsorgeld dat de deel-
nemers inzamelen, worden deze bouwprojecten
mogelijk gemaakt. Deze realistische idealisten waren
actief in niet minder dan 10 verschillende bouw-
projecten : 3 in Bangladesh, 4 in India, 2 in Congo en 1
in Nicaragua. Daarbij ging het telkens om verbetering
van gezondheidsvoorzieningen, specifiek voor lepra- en
tuberculosepatiënten, die in deze landen helaas nog
heel wat te wensen over laten.
De bouwkampen 2009 staan al in de steigers !
Voor volgend jaar zijn alweer een tiental bouwkampen
gepland in dezelfde landen.
Wie hiervoor interesse heeft, kan best nu al de infodag
in zijn nieuwe agenda inschrijven : op 31 januari 2009
worden de nieuwe projecten voorgesteld in Mechelen.
Het is pas na die informatieve dag dat men zich 
definitief kan inschrijven. ’Toeristen’ kunnen zich best
onthouden !

Bij interesse neemt u contact op met :
Marcel Lootens, Fonteinstraat 7, 9772 Wannegem-
Lede, tel. 09/383.55.63, m.lootens@skynet.be
Zie ook : www.damiaanactie.be (doorklikken naar >
Vrijwilligers > Damiaanactie inspireert)

Een tweede reeks volksdanslessen wordt georganiseerd
door KWB St.-Jozef en KWB Centrum. Volksdansen is
sport, ontspanning, gezond, niet competitief en vooral
superplezant voor jong en oud.

We herhalen de klassiekers zoals Bal in de Straat,
Kuierend, de Vlegerd en vele andere dansen tegen een
tempo dat iedereen meekan. Daarna volgt misschien
dan een specialleke voor op de Boombals.

Het grote voordeel van deze lessenreeks is dat je geen
partner hoeft mee te brengen, want het zijn groeps-
dansen. Als je deze dansen nog kent uit je Chiro- of
Plusserstijd is dat meegenomen, want dan is de hele
groep sneller mee en kunnen we de volgende volksdans
aanvatten.
Voor iedereen, vanaf 14 jaar. Met ervaren lesgever, op
woensdagen 28 januari, 4 - 18 - 25 februari om 19.30
uur in feestzaal Den Bakker. 8 euro voor de hele cursus
is slechts 2 euro per les. KWB-gezinsleden betalen 
5 euro.

Inschrijven tot 10 januari 2009 bij :
- Johan Mertens, Sint-Lenaartsesteenweg 58
- Louis Van Hooydonck, Perenstraat 21
- via uw KWB-wijkmeester 
- of via e-mail kwb.rijkevorsel@edpnet.be

Voor de vierde maal op rij richt KWB kooklessen in en
dit op maandag 2 - 16 februari, 2 - 16 - 30 maart 2009.
Het lokaal van de KVLV te Malle is niet meer beschik-
baar, daarom worden de lessen gegeven in de keuken
van het Parochiecentrum, Dorp 21 te Rijkevorsel. Ze
beginnen telkens om 19.00 uur.

De klaargemaakte gerechten worden uiteraard ter
plaatse geconsumeerd en op de laatste avond worden
ook de partners uitgenodigd.

KOOKLESSEN

VOLKSDANSLESSEN

DAMIAANBOUWKAMPEN IS ...
DURVEN VERTREKKEN

JOKPRIJSKAMP
in ’t Molenhof te Achtel 80 Rijkevorsel

Vrijdag 16 januari 2009 om 19.30 uur

50 euro vooruit
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Er kan worden ingeschreven tot 25 januari 2009 bij :
- Louis Van Hooydonck, Perenstraat 21, 2310

Rijkevorsel, tel. 03/314.73.10
- Johan Mertens, Sint-Lenaartsesteenweg 58, 2310

Rijkevorsel, tel. 03/314.02.50
- Jos Sprangers, Zonstraat 10, 2310 Rijkevorsel, tel.

03/311.69.52
- e-mail: kwb.rijkevorsel@edpnet.be

Het aantal deelnemers is echter beperkt (maximum
12). Snel inschrijven is dus de boodschap.
Het is de bedoeling dat de vijf lessen worden gevolgd.
De prijzen zijn : 
leden = 27 euro x 5 = 135 euro
niet-leden = 34 euro x 5 = 170 euro
alles inbegrepen

Vanaf maart 2009 gaat onze secretaris, Hans J. Cox, 
na heel wat jaren van vrijwilligerswerk op pensioen.
Hans heeft jaren heel trouw heel wat taken op zich
genomen in de parochie. Daarvoor zijn wij hem natuur-
lijk heel dankbaar. Maar anderzijds zet het ons, de 
mensen van het parochieteam, voor een enorme 
uitdaging om zijn werk op een degelijke manier verder
te zetten.

Eén van de taken waarvoor Hans zorgde, was de teksten
die verenigingen en werkgroepen op de pastorij 
bezorgden, telkens keurig in het parochieblad te laten
verschijnen. Hij zorgde eveneens voor de hele 
administratie van de abonnementen van het parochie-
blad en hij bracht ook heel wat gegevens samen op 
overzichtelijke lijsten. Dit alles dankzij het gebruik van
de computer.

Daarom deze oproep: 
- wie heeft er nog wat vrije tijd en 
- wie kan overweg met computer en e-mail? 

Voel je je aangesproken om als vrijwilliger bij te 
springen (dit zowel voor mensen uit Achtel, de 
St.-Jozef- als uit St.-Willibrordusparochie), neem dan
even contact op met Lieve Goris, tel. 03/314.83.93.

vanwege het parochieteam

De mensen van de kerkkuis zijn dringend op zoek naar
extra medewerkers. De St.-Willibrorduskerk krijgt elke
eerste dinsdag van de maand een poetsbeurt.
De medewerkers starten om 9.00 uur met borstel en
blik om de kerk weer net en proper te maken. 
De gangen krijgen een extra beurt met water en dweil.
Rond 11.00 uur zijn deze vrijwilligers hiermee klaar.
Maar hoe meer handen, hoe lichter het werk. 

Ben je bereid om éénmaal per maand als vrijwilliger
enkele uurtjes mee te poetsen?
Gelieve dan even contact op te nemen met Wiske
Renders, tel. 03/314.64.44.

OPROEP - OPROEP - OPROEP

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR MENSEN 
MET VRIJE TIJD DIE KUNNEN WERKEN
OP COMPUTER

ST.-ANTONIUSVIERING
ACHTEL

ZONDAG 18 JANUARI 2009

10.00 uur
Plechtige mis opgeluisterd door Cantory 
St.-Antonius, zegening der offergaven  en
litanieviering

11.00 uur
- Optocht met zegening van kinderfietsen,

pony- en paardenruiters, motorijders en trac-
toren

- Optreden dansgroep St.-Jorisgilde

11.30 uur
Verkoop van allerlei offergaven : varkenskoppen,
bloedworsten, verse melk, kippen,...

14.00 uur
Winterse wandeling van 7 à 8 km in en rond het
natuurschone Achtel

De ganse dag is er gezellig samenzijn. Warme en
koude dranken en boterhammen met kop en kaas
zijn verkrijgbaar. Van harte welkom in ’t Molenhof
te Achtel 80, Rijkevorsel.
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organiseren

KKEERRSSTTBBOOOOMM--
VVEERRBBRRAANNDDIINNGG
ZZAATTEERRDDAAGG  1100  JJAANNUUAARRII  22000099

op de parking van F.C. Sint-Jozef S.K.

De voorzitter zal om 19.30 uur het vuur steken in de
kerstbomen en het oude jaar.

De Driekoningen hebben geschenken meegebracht.
Optreden Senegalees met leerlingen : Djémbé

Buiten aan de tentjes :
voor de volwassenen :

cola en andere dranken 1 euro
Glühwein en jenever 1 euro

voor de kinderen :
gratis warme chocomelk

Binnen in de kantine :
’Nacht van het levenslied’

vanaf 21.30 uur tot 3.00 uur met DJ
alle dranken aan kantineprijzen,
betaling met bierbonnen

Het gemeentebestuur zal zorgen dat de kerstbomen
opgehaald worden op de gekende ophaalpunten (zie
rubriek Milieu).

Wij hopen op uw aanwezigheid

Iedereen van harte welkom !

GEZINSBOND
afdeling Rijkevorsel

INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN
DINSDAG 27 JANUARI 2009
INSTAP : 2 FEBRUARI EN 2 MAART 2009 

De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders samen met
hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 2 februari / 2 maart 2009)
uit voor een gezamenlijk infomoment gevolgd door een 
rondleiding en speelmoment in de klas.
We starten samen om 9.00 uur in de Banmolenweg 9 te
Rijkevorsel (centrum ’Het Moleke’ + wijkschool ’Het Kleine Moleke’)
en ronden af om 11.00 uur.
Inschrijven voor woensdag 21 januari 2009 
bij mevr. Nicky Janssens, directie, tel. 03/314.12.69.
Alle ouders zijn van harte welkom !

WANDELCLUB ’T BEERKE BEERSE

ZONDAG 18 JANUARI 2009

28ste PENSENTOCHT
Vrije start tussen 8.00 uur en 15.00 uur aan de
Parochiezaal Sint-Jozef Rijkevorsel

Afstandkeuze : 6 - 8 - 14 - 20 - 25 - 31 km

Na de wandeling zijn er warme pensen
(zwarte beuling) met appelmoes en brood te koop.

Deelnamekosten : 0,75 euro per deelnemer 
met persoonlijke verzekering tijdens de wandeling
inbegrepen.

Info : Wandelclub ’t Beerke Beerse v.z.w.
Moeskops Willy, tel. & fax 014/61.45.61,
gsm 0486/25.42.21 en 0497/39.97.14
willy.moeskops.vwf@skynet.be
http://users.skynet.be/wandelclub.beerke

VOGELKRING ONS GENOEGEN

organiseert

GROTE JAARLIJKSE 
VOGELTENTOONSTELLING

Waar? Parochiecentrum Rijkevorsel

Wanneer?

Zaterdag 17/01/2009 vanaf 18 uur

Zondag 18/01/2009 van 10-22 uur
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FC Breugeltjes presenteert

OPTREDEN
VAN 3 GROEPEN MET LEDEN UIT RIJKEVORSEL

JUST US - DE LIPOSTRUCTIONS & POINT OF NO RETURN

9 JANUARI 2009 VANAF 20.00 UUR

ZAAL ALMA - STEVENNEKENS - ST.-JOZEF RIJKEVORSEL

KAOS zoekt
BOEIENDE MENSEN

Een plaatsje aan tafel, een bed, een groot hart ?
Wilt u zorgen voor andermans kind ?

Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van KAOS.

Graag vertellen wij u meer over ons op de volgende infoavonden :

MAANDAG 21 JANUARI 2009
MAANDAG 9 MAART 2009
MAANDAG 27 APRIL 2009

om 20u in de lokalen van KAOS Papenbruggestraat 6 te Turnhout

Voor meer informatie kunt u ons ook bellen, alle werkdagen 
van 9 tot 17u. Tel: 014/43.55.65  -  www.kaos.be
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D E C E M B E R  -  J A N U A R I

27 december • vzw De Singer : Optreden van de groep Sensual, rond de Nederlandse zangeres Eva Kieboom
met een mix van jazz, Braziliaanse grooves en pop. De Singer, Bavelstraat 35, 20.30 uur.
Meer info en reservaties : www.desinger.be.

28 december • Heemkundige Kring : Opendeur museum van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• VVV : Kersthappening op molenterrein Looiweg van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Gegidste wandeling langsheen kerststallen, vertrek te 17.00 uur aan de molen.
Meer info : 03/340.00.12.

29 december • VC Landelijke Gilde / Gremlins : Jokprijskamp, zaal ’t Centrum, te 20.00 uur.

31 december • Nieuwejaarkezoete !!
• Gebuurte Asterweg : Sfeervolle raamschildering en kerstversiering in de straat,

warme drankjes. Meer info : 03/385.29.26.

2 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 18.00 uur, 
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

4 januari • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 
uur, inkom gratis, parking achter het gemeentehuis en langs de Sint-Lenaartsesteenweg.

9 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

• vzw De Singer : Jazzconcert van het Jef Neve Trio (Jef Neve : piano, Piet Verbiest : contrabas,
Teun Verbruggen : drums). Zaal De Singer, Bavelstraat 35 te 20.30 uur.
Info en reservatie : www.desinger.be.

• FC Breugeltjes : Optreden van 3 groepen met leden uit Rijkevorsel, vanaf 20.00 uur,
zaal Alma, Stevennekens, St.-Jozef Rijkevorsel.

10 januari • ’t Veussels Tonjel : Theatercafé ’Pekel en Haring’, Parochiecentrum, 20.00 uur.
Reservatie : 03/314.85.52 (na 17.00 uur) of via internet tveusselstonjel@skynet.be.

• Gezinsbond i.s.m. F.C. Sint-Jozef S.K. : Kerstboomverbranding op parking van 
F.C. Sint-Jozef S.K. vanaf 19.30 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

11 januari • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Info : 03/340.00.12.

13 januari • Landelijke Gilde : Kaartavond in de zaal van het Parochiecentrum, 20.00 uur.
Meer info : 0477/69.80.19.

15 januari • vzw De Singer : Frank Vander Linden, try-out soloconcert, pop/rock.
Zaal De Singer, Bavelstraat 35 te 21.00 uur. Info en reservatie : www.desinger.be.

16 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

• Cultuurgroep Achtel : Jokprijskamp in ’t Molenhof, Achtel 80 vanaf 19.30 uur.
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17 januari • Volleybalclub Rijkevoc : Thuisweekend in Sporthal De Valk, jeugdmatchen vanaf 14.00 uur,
dames- en herenploegen vanaf 18.00 uur.

• vzw De Singer : Tom Kestens brengt met Lalalover uitbundige, aanstekelijke pop/rock.
Zaal De Singer, Bavelstraat 35 te 21.00 uur. Info en reservatie : www.desinger.be.

• Vogelkring Ons Genoegen : Grote vogeltentoonstelling, Parochiecentrum,
vanaf 18.00 uur.

18 januari • Vogelkring Ons Genoegen : Grote vogeltentoonstelling, Parochiecentrum,
van 10.00 uur tot 22.00 uur.

• Cultuurgroep Achtel : Sint-Antoniusviering vanaf 10.00 uur in de kapel te Achtel en vanaf
11.15 uur in ’t Molenhof te Achtel. Meer info : zie rubriek Diversen.

22 januari • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Gegidste wandeling Het Brandende Scheperpad,
vertrek te 14.00 uur aan de kerk te Sint-Jozef, deelname gratis. Meer info : zie rubriek VVV
en 03/340.00.12.

• Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Jureren kleurfoto’s van SFNK-bekerwedstrijd 
(Samenwerkende Fotokringen van de Noorderkempen). Daarna bespreken en beoordelen
foto’s van gemaakte uitstappen, Lokaal Oude Pastorij Dorp, 20.00 uur. Iedereen welkom !

23 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

25 januari • Heemkundige Kring : Opendeur Museum van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Info : 03/340.00.12.
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Fanfarefeesten : concerten door verschillende

muziekverenigingen, zaal ’t Centrum, aanvang 14.00 uur, toegang gratis.
Meer info : info@vnarijkevorsel.be, www.vnarijkevorsel.be, 0472/55.65.76 - 0479/47.37.87.

30 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

Aankondigingen van activiteiten FEBRUARI 2009 moet u uiterlijk op 9 januari 2009
binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be. 

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.

EVENEMENTENKALENDER :

Organiseert jouw vereniging een activiteit die je graag vermeld zou zien op de website van de gemeente
Rijkevorsel onder de rubriek Kalender ? Vul dan de ’evenementenkaart’ in en bezorg deze aan de 
Vrije Tijdsdiensten van de gemeente in het Klooster. Je kan ook mailen naar jeugddienst@rijkevorsel.be - 
sportdienst@rijkevorsel.be of cultuurdienst@rijkevorsel.be. Wij zorgen er dan voor dat jouw activiteit op de
website wordt vermeld.
Je kan de ’evenementenkaart’ bekomen aan het onthaal in het Gemeentehuis, op de vrije tijdsdienst in het
Klooster of in de bibliotheken. Je kan de kaart ook downloaden op www.rijkevorsel.be !
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht 101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer 100
Lok. Politie Noorderkempen, 03/340.88.00

Vrijheid 13, 2320 Hoogstraten fax 03/340.88.01

Veilig Vrijenlijn 078/15.15.15

Antigifcentrum 070/245.245

AA Rijkevorsel 0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra 03/217.75.95
016/33.22.11

De Lijn 070/220.200
abonnementen 03/218.15.61/63/64
info over treinen (NMBS) 03/204.20.40
Lijnwinkel Turnhout,
Grote Markt (Stadhuis) 014/43.06.31

Rode Kruis Rijkevorsel: Hulpdienst 0478/77.21.17
Uitleendienst, Rozenstraat 2H (17-19u, weekend gesl.)

0499/35.65.40
Molenstraat 27 03/314.60.13
Perenstraat 14 03/314.40.27

Zelfmoordpreventie 02/649.95.55

Kankerfoon, werkdagen 9-13u, maandag 9-19u 0800/15.802
Kinder- en Jongerentelefoon 03/235.00.00

Drug-hulpverleningsteam Turnhout 014/42.30.50
ma. 14-22u, wo. 9-17u, vr. 13-17u

De DrugLijn (ma-vrij 10u tot 20u) 078/15.10.20

De Post 03/340.23.10

Pidpa gratis klantenservicelijn dag en nacht 0800/90300
Controle belastingen, 

Klein Veerle 103, 2960 Brecht 0257/93.450
loketten geopend elke werkdag tussen 9-12u

Vlaamse Infolijn 1700

Fed. Agentschap voor de Veiligheid 
van de voedselketen (weekdagen 9-17u) 0800/13.550

TV-distributie defecten 015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
- Gemeentehuis 03/340.00.00

Fax 03/340.00.70
- Gemeentemagazijn 03/340.00.80

Fax 03/340.00.89
- Cultuurdienst 03/340.00.37
- Sportdienst 03/340.00.36
- Jeugddienst 03/340.00.35
- Recyclagepark ’De Meiren’ 03/340.00.88
Kringloopcentrum WEB 014/44.20.40
OCMW Centrum, Prinsenpad 27 03/340.39.65

Fax 03/340.39.64
OCMW St.-Jozef 03/340.00.95

Parochie St.-Willibrordus, Doelenpad 8 03/314.61.00
Parochie St.-Jozef, Kerkdreef 61 03/314.61.00
Rusthuis Prinsenhof, Helhoekweg 18 03/340.39.00
Serviceflats Prinsenhof, Prinsenpad 29
Fax 03/340.39.03
Rusthuis ’Den Brem’ 03/314.43.41

Politie 03/340.00.40
Molenstraat 5, Rijkevorsel
Fax 03/340.00.71

Brandweer, niet dringende oproepen 03/314.46.60
Fax 03/314.17.20

Commandant 03/314.76.06

PWA 03/340.00.58
Bibliotheek Centrum 03/340.00.51
Bibliotheek Aster Berkhof Sint-Jozef 03/340.00.90
Kind en Gezin 03/314.60.35
Kinderoppasdienst Gezinsbond, Klaterstraat 6 03/314.38.44
Onthaalouders Landelijke Kinderopvang 03/314.81.56
Kinderclub Centrum 03/340.00.56
Kinderclub St.-Jozef 03/309.99.23
VVV-Toerisme Rijkevorsel 03/340.00.00 en 03/340.00.12

Belgacom storingen 0800/22.700
Tele-Onthaal 106
Alg. nummer (werkdagen 8-20u) :
Elektriciteit, Aardgas 078/35.35.34
Meteropneming 078/78.97.89
Melden defect, storingen elekt. en gas 078/35.35.00
Melden gasreuk 0800/65.0.65
Defecte straatlampen 0800/ 63.5.35

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be en www.huisartsenkring.be)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

Centraal telefoonnummer wachtdienst tandartsen : 090/556.259
De wachtdienst geldt uitsluitend de zaterdagen, zondagen en feestdagen. Voorzie schrijfgerief want een oproep kost 0,50 euro.

WACHTDIENSTEN THUISVERPLEGING

Thuisverpleging socialistische mutualiteiten : tel. 014 - 41 10 59 - Thuisverpleging Wit-Gele Kruis : tel. 014 - 61 48 02

Zelfstandige thuisverpleegkundigen : tel. 070 - 22 26 78 (zeven dagen op zeven, telkens van 8.00 uur tot 22.00 uur)

24 uur op 24 : 0900/10.500 of 0900/10.512 (0,45 EUR/minuut) of www.apotheek.be

Tijdens weekends en feestdagen : - Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014 - 41 04 10
- Wachtpost Campus Blairon (Steenweg op Gierle 100, Turnhout) Geopend tijdens weekend van vrijdagavond 20u t.e.m. 

maandagmorgen 8u en op feestdagen vanaf 20u de avond voor de feestdag tot 8u de ochtend na de feestdag

Tijdens late avond en nacht in de week : Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014 - 55 63 93


