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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
dinsdag en donderdag 
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 15.30 uur,
andere dagen gesloten

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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De raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 26 oktober 2009 goed.

Kennis wordt genomen van de budgetwijzigingen nrs 8
en 9 op het investeringsbudget van het O.C.M.W. Deze
budgetwijzigingen hebben geen invloed op het bedrag
van de gemeentelijke bijdrage aan het O.C.M.W.

De gemeentesecretaris staat in voor de organisatie en
de werking van het interne controlesysteem. In 
deze zitting neemt de gemeenteraad kennis van de
rapportage over dit intern controlesysteem.

Het belastingreglement op de afgifte van administra-
tieve stukken wordt aangepast goedgekeurd : vanaf 1
januari 2010 is een belasting van 3 euro verschuldigd
voor het afleveren van een elektronisch identiteits-
document aan de kinderen onder de 12 jaar en een
belasting van 1,25 euro voor het afleveren van een 
identiteitsbewijs aan kinderen van vreemdelingen
onder de 12 jaar.

Voor het aanslagjaar 2010 worden 100 opcentiemen
geheven op de Vlaamse heffing ter bestrijding van de
verkrotting van gebouwen en/of woningen.

Er worden een aantal retributies vastgesteld tot recu-
peratie van de kosten voor interventies en prestaties
van de Vrijwillige Brandweer die volgens de regelgeving
niet kosteloos moeten gebeuren (lees hierover meer in
de rubriek Brandweer);
De voorwaarden waaronder personeelsleden van de
gemeente kunnen belast worden met de inning van
geringe dagontvangsten worden vastgesteld.
Ook voor de terbeschikkingstelling van provisies aan
personeelsleden worden de voorwaarden door de
gemeenteraad vastgesteld.

De gemeentelijke dotatie 2010 aan de politiezone
Noorderkempen wordt goedgekeurd : het gaat over een
bedrag van 633.870 euro dat Rijkevorsel bijdraagt aan
de werking van de politiezone.

De werking van de brandweer zal grondig worden 
hervormd. Zo zal Rijkevorsel samen met nog 11 andere
gemeenten worden ingedeeld bij hulpverleningszone 4.
Om de inwerkingtreding van die zone voor te bereiden
werd een Task Force opgericht. 

In de gemeentelijke begroting 2010 zal een bedrag van
13.095 euro ingeschreven worden ter ondersteuning
van de werking van deze Task Force.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 30 NOVEMBER 2009

3

Beste dorpsgenoten,

Het jaar loopt weeral op zijn laatste pootjes en ik wens iedereen prettige feestdagen en een goed uiteinde.
2009 was een schitterend jaar met een goede zomer, veel warme dagen en een prima najaar en juist dàt zet ons aan het 
denken. De weergrafieken laten duidelijk zien dat de temperatuur in België sinds 1860 langzaam stijgt en die stijging zien we
overal op aarde en ze hangt heel nauw samen met de toename van broeikasgassen geproduceerd door de industrie, het verkeer
en de verwarming van gebouwen. Willen wij een steentje bijdragen om het klimaat te beschermen, zet dan de verwarming een
beetje lager, laat de auto eens op stal en neem de fiets of het openbaar vervoer.

Op het eerste gezicht hebben we het allemaal goed in Rijkevorsel en toch zijn er in ons dorp gezinnen die het steeds moei-
lijker hebben om hun energiefactuur te betalen. Het zijn dikwijls families die we kennen, maar die het niet willen laten zien
en misschien is de kerstperiode dè tijd bij uitstek om eens aan die mensen te denken, aan hen die door de economische crisis
afgesloten dreigen te worden van de meest elementaire basisbehoeften als daar zijn water, elektriciteit en gas.

Nu zijn we bijna in 2010 en in Rijkevorsel staan er heel wat grote werken op stapel. Denk maar aan de realisatie van het fiets-
pad naar Merksplas, van de afwerking van de wegen rond de scholen, aan het fietspad langs de vaart van Sint-Lenaarts naar
Brug 8, aan de wegverbreding in de Gansheideweg, aan de werken in de Hoge Heideweg en de Uitbreidingsstraat en zijn 
zijstraten en aan de werken aan het schip van de Sint-Willibrorduskerk.

Dus, beste mensen, je ziet dat er nog werk genoeg is voor het komende jaar en ik wens jullie allemaal vandaag een Gelukkig
Nieuwjaar, maar vooral een goede gezondheid!

Jullie burgemeester,
Gust Van De Mierop
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Voor de aanleg van een fietspad langsheen de
Merksplassesteenweg moeten een aantal onteigeningen
gebeuren. De gemeenteraad keurt in deze zitting  een
negende reeks van aktes goed.

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en de 
kostenraming van de opdracht “Aanleg fietspaden
langsheen de N131-Merksplassesteenweg. Uitbreiding
DWA riolering vak Vorselmoerweg - grens Merksplas”.
De kostenraming van dit werk bedraagt 2.115.596,67
euro, inclusief btw. HidroRio, AWV en onze gemeente
dragen de kosten. Het deel van de gemeente bedraagt
356.038,14 euro.

Het reglement voor het gebruik van de polyvalente zaal
in het gemeenschapscentrum en de turnzaal De
Wegwijzer wordt vastgesteld.

Het gebruiksreglement vergaderlokalen wordt vanaf 
1 januari 2010 vastgesteld.

Voor het gebruik van lokalen in de Kinderclub en de
Oude Pastorij wordt een reglement uitgevaardigd.

Het Schoolwerkplan voor de gemeentelijke lagere
school De Wegwijzer wordt gewijzigd.

Een politieverordening wordt uitgevaardigd die het
parkeren op de parking tegenover het gemeentehuis
tussen het kruispunt met de Sint-Lenaartsesteenweg
en Molenstraat 14 in tijd beperkt.
Het gebruik van de parkeerschijf wordt voorgeschreven
van 9 uur tot 18 uur op de werkdagen (inclusief zater-
dagen) en dit voor een maximumduur van 2 uur.

Een aantal verenigingen waarbij de gemeente is aan-
gesloten, plannen een Algemene Vergadering of een
Buitengewone Algemene Vergadering.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda’s
van deze vergaderingen en duidt de gemeentelijke 
vertegenwoordigers aan als volgt :
Cipal volmachtdrager Paul Bevers

plaatsvervanger Willy Fransen

IKA volmachtdrager Jos Boeckx
plaatsvervanger Karl Geens

PIDPA volmachtdrager Roger Kemland
plaatsvervanger Dirk Schelles

IOK volmachtdrager Karl Geens
plaatsvervanger Dorien Cuylaerts

IOK Afvalbeheer
volmachtdrager Dorien Cuylaerts
plaatsvervanger Karl Geens

IVCA cvba volmachtdrager Annemie Hofkens
plaatsvervanger Emmy Van Erwegen

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

25 januari 2010 22 februari 2010
29 maart 2010 26 april 2010
31 mei 2010 28 juni 2010
01 september 2010 27 september 2010
25 oktober 2010 29 november 2010
13 december 2010

De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis, telkens te 20 uur.
Een bevestiging van de data kun je lezen op het elektro-
nisch informatiebord in het Dorp, het gemeentelijk
aankondigingsbord langs de Molenstraat en onze 
website www.rijkevorsel.be onder de rubriek Bestuur.

De agenda wordt een achttal dagen voor de raadszitting
bekendgemaakt.
Iedereen kan de openbare zitting van de gemeente-
raadsvergaderingen bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

RESERVEREN VAN LOKALEN 
VIA VERHUUR@RIJKEVORSEL.BE

Aanvragen om te beschikken over een gemeentelijk
lokaal dienen te gebeuren door gebruik te maken
van het hiervoor opgestelde aanvraagformulier. Dit
formulier is terug te vinden op de gemeentelijke
website www.rijkevorsel.be of kan worden
opgevraagd bij de dienst Jeugd/Sport/Cultuur en in
de Aster Berkhofbiliotheek. Indien deze aanvraag
ingediend wordt per mail, dient deze vanaf januari
steeds te worden verstuurd naar het nieuwe
mailadres  verhuur@ rijkevorsel.be, dit om een
betere dienstverlening te bevorderen.

GEPLANDE RAADSZITTINGEN IN 2010
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Wat is Digidak?
Heb je thuis geen computer of geen
internet ? Heb je dat wel, maar weet je
niet goed hoe je ermee moet werken ?
Ook in jouw buurt is een digidak te 

vinden. In digidak kun je gratis terecht om gebruik te
maken van de computers en het internet. Een bege-
leider staat altijd klaar om je verder te helpen met al je
computervragen. Loop zeker  eens binnen om kennis te
maken. In digidak worden ook cursussen ingericht. De
begeleider kan je hier alles over vertellen. 
De Gemeente Rijkevorsel start in het voorjaar met digi-
dak. Om de werking van digidak mogelijk te maken zijn
we momenteel nog op zoek naar vrijwilligers. Heb je
enkele uurtjes in de week vrij die je graag nuttig wil
gebruiken? Wil je je inzetten voor iets waar heel wat
mensen je dankbaar voor zijn? Hou je van contact met
mensen? Dan is digidakvrijwilliger misschien iets voor
jou! We zoeken mensen die hun computerkennis willen
delen met beginners. We zoeken begeleiders voor de
vrije inloop en lesgevers voor de initiaties.

Meer info : Voel je je aangesproken? Wil je graag meer
weten? Kom dan naar een infosessie in het gemeente-
huis: 11 januari 2010 - 10u en 11 februari 2010 - 14u

Meer info: www.digidak.be, e-mail: info@digidak.be
Telefoon: 014/71.11.03.

Op vrijdag 1 januari 2010 zijn alle gemeentelijke 
diensten gesloten.
Het containerpark en de bibliotheek zijn eveneens
gesloten op zaterdag 2 januari 2010.
Op vrijdag 8 januari 2010 zal de bibliotheek ’s avonds
haar deuren ook sluiten. Ook de Kinderclub zal op 
8 januari uitzonderlijk sluiten om 17.00 uur.

Vanaf 1 januari 2010 wordt in het gemeentehuis, aan
het onthaal, de dienst  Ruimtelijke Ordening, de dienst
Burgerzaken en de dienst Milieu, de mogelijkheid voor-
zien om met bancontact of proton te betalen.

BANCONTACT / PROTON 
IN HET GEMEENTEHUIS

SLUITINGSDAGEN GEMEENTELIJKE
DIENSTEN IN JANUARI 2010

OPROEP: VRIJWILLIGERS VOOR DIGIDAK
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Op 20 november 2009 werden de 50-jarigen door het gemeentebestuur feestelijk ontvangen.
Nogmaals proficiat !
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Op 6 en 7 januari 2010 worden de kerstbomen op-
gehaald door de technische dienst. De ophaling start op
6 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 werfweg Molenakkers tegenover nr. 45
aan St.-Luciakapel
aan glascontainer Hoogstraatsesteenweg

4. op de hoek Helhoekweg - Lozenhofstraat (grasveld)
aan de 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 (gras-
veld)

ER WORDEN ALLEEN ECHTE NAALDBOMEN 
(GEEN PLASTICBOMEN) OPGEHAALD ZONDER
MAND OF POT EN ZONDER VERSIERING !!

De gemeente Rijkevorsel, de
Milieuraad, ACV, kwb en ACW
zijn al lang actief op vlak van
duurzaamheid. In 2010 slaan zij
de handen in elkaar voor de
organisatie van een Milieuweek.
Tijdens deze week willen de
organisatoren vooral informe-

ren en sensibiliseren rond milieu en duurzaamheid.
Volgende acties staan alvast op het programma:
- een vorming met handige tips over hoe je via 

kleine gedragsaanpassingen heel wat energie kunt 
besparen

- toelichting over je energiefactuur en hoe de
energiemarkt is opgebouwd

- de nieuwe klimaatfilm ‘The age of stupid’ (Franny
Armstrong) met aansluitend een debat

- toelichting bij alle mogelijke premies rond duur-
zaam bouwen en wonen

- een infosessie over het wat en waarom van een 
E-peil met aansluitend informatie over groene
leningen

- een praktijkavond met workshops rond isoleren
- een infoavond over het concept van duurzaam 

bouwen en verbouwen
- info en workshops over ecodriving
- klimaatlessen in de scholen met een heuse teken-

wedstrijd en aansluitende activiteiten
- toelichting en demonstraties over composteren

door de lokale compostmeesters
- een infosessie over stoken en illegale verbranding
- doorlopend kun je ook een tentoonstelling 

bezoeken rond duurzaam bouwen en wonen

Voor de infosessies en workshops doen de organisa-
toren beroep op heuse experten zodat je zeker de meest
actuele en juiste informatie bekomt. Het belooft een
gevarieerd en boeiend programma te worden waar
zowel jong als oud zijn gading in zal vinden. De
Milieuweek vindt plaats in de gebouwen van Van Roey
van 8 tot en met 13 februari 2010. Noteer deze data dus
alvast in je agenda! In het infoblad van februari (dat
eind januari in de bus valt), zul je een uitneembare flyer
kunnen terugvinden met daarop het volledige 
programma van de Milieuweek. Indien je nog meer
informatie wenst, kun je daarvoor altijd terecht bij de
gemeentelijke milieudienst.

MILIEUWEEK 2010OPHALING KERSTBOMEN
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TUINTIP : Tijdens de koude winter kun je de vogels in de buurt van je tuin helpen door wat extra voedsel 
voor hen te voorzien. Zorg dat de voederplank hoog en droog staat.
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Misschien ben je al wel eens een bordje met ‘FairTrade
Gemeente’ tegengekomen bij het binnenrijden van een
naburige gemeente? Deze titel houdt in dat deze
gemeente samen met haar inwoners eerlijke handel een
warm hart toedraagt en er ook effectief werk van maakt.
De Gemeente Rijkevorsel is al enkele jaren jaren erg
actief op vlak van eerlijke handel. Zo nam zij ook deel
aan de actie FairTrade@Work. De gemeente Rijkevorsel
wil dit positieve elan dan ook verderzetten en werk
maken van het behalen en behouden van de titel
‘FairTrade Gemeente’. Zij doet dit in samenwerking
met de lokale wereldwinkel en de FairTradeWerkgroep.

In Rijkevorsel was er al geruime tijd een zeer enthou-
siaste groep vrijwilligers actief die stonden te popelen
om een wereldwinkel te openen. Een dergelijke wereld-
winkel is hét centrale punt in de gemeente waar 
inwoners terecht kunnen voor producten via eerlijke
handel en informatie hierover. Eerlijke handel betaalt
een eerlijke prijs: een prijs die rekening houdt met de
aard van het werk, de geleverde inspanning en de koop-
kracht van de producent. Op basis daarvan en in onder-
handeling met de producent legt eerlijke handel een
fairtrademinimumprijs vast. Bovenop de fairtrademi-
nimumprijs ontvangen de producentengroepen een
fairtradepremie. De premie dient voor de sociale en
economische ontwikkeling van de hele gemeenschap.
Eerlijke handel garandeert bovendien correcte arbeids-
omstandigheden voor boeren en arbeiders, sluit
kinderarbeid uit en produceert met respect voor het
milieu.

Met de ondersteuning van de gemeente Rijkevorsel
werd de wereldwinkel aan de Oostmalsesteenweg 4 op
10 oktober 2009 geopend. Die dag gaf de gemeente
Rijkevorsel ook het startschot tot het behalen van de
titel ‘FairTradeGemeente’. 

Om FairTradeGemeente te worden moet de gemeente
voldoen aan de volgende zes criteria. Wanneer al deze
criteria bereikt zijn, wordt de titel plechtig uitgereikt.
In Rijkevorsel is er een zeer actieve trekkersgroep aan
de slag die werkt aan het verwezenlijken en behouden
van deze criteria.

1. Het lokale bestuur 
Het lokale bestuur keurt een resolutie goed die fair-
trade steunt en beslist om koffie en nog minstens één
ander product dat gecertificeerd is door Max Havelaar,
aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de
cafetaria's. Verder verplicht het zichzelf om het bewust-
zijn rond fairtrade op regelmatige basis te promoten via
de eigen informatiekanalen en andere lokale media. 
Op 26 oktober 2009 keurde de Rijkevorselse gemeente-
raad een resolutie goed die eerlijke handel ondersteunt
en waarin bepaald wordt dat de gemeentelijke 
diensten enkel nog gebruik maken fairtradekoffie. Voor
recepties zal er enkel nog wijn uit eerlijke handel aan-
gekocht worden.

2. Winkels en Horeca
Minstens twee fairtradeproducten moeten duidelijk
beschikbaar zijn in de plaatselijke winkels. Fairtrade-
producten moeten ook geserveerd worden in de plaat-
selijke horeca. Er zijn objectieven vooropgesteld per
aantal inwoners. De winkels en horecazaken moeten
communiceren over het feit dat zij fairtradeproducten
verkopen of serveren. 

3. Bedrijven en organisaties
Fairtradeproducten worden gebruikt door een aantal
lokale bedrijven en organisaties (scholen, verenigingen,
kerken, enz). Op deze plaatsen worden educatieve
campagnes georganiseerd om de kennis over en de
betrokkenheid met fairtrade te vergroten.
Recent organiseerde de FairTradeWerkgroep een wijn-
proefavond met wijnen uit de wereldwinkel. Wijn-
meester Marcel de Bruyn uit Hoogstraten gaf een 
boeiende toelichting en de kwaliteit en smaak van de
Oxfam wijnen zorgden voor verraste en enthousiaste
reacties. Aangezien bejaarden vaak moeilijk te been
zijn, besloot de Rijkevorselse wereldwinkel om in de
lokale rusthuizen uitleg te geven over Oxfam en 
eerlijke handel. Er werd een knappe film vertoond over
het maken van wijn in een door Oxfam gesteunde wijn-
boerderij samen met portretten door Lieve
Blancquaert. Er werd een bezoek gebracht aan Den
Brem en op 20 januari 2010 is ook het OCMW-rusthuis
aan de beurt. In de toekomst zullen dergelijke 
vormingsmomenten voor zowel inwoners als bedrijven
en organisaties georganiseerd worden.

4. Media-aandacht
Het verkrijgen van media-aandacht voor de campagne.
Telkens er een nieuw criterium bereikt is, wordt de pers
ingelicht. Hierdoor bereikt men een groot deel van de
bevolking en voelen lokale handelaars en organisaties
zich gewaardeerd voor hun engagement.

OP NAAR EEN FAIRTRADEGEMEENTE !
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5. Trekkersgroep
Er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige
initiatieven neemt om de titel te behalen. Nadien zorgt
deze groep voor de continuïteit van de FairTrade
Gemeente. Hierbij is de groep verantwoordelijk voor
een jaarlijkse beoordeling waaruit moet blijken dat de
gemeente nog steeds aan de zes criteria voldoet.

6. Duurzame productie en consumptie
Om FairTradeGemeente te worden, lanceert men in de
gemeente een nieuw initiatief dat lokale consumptie
en productie van duurzame voedingsproducten thuis,
op de werkvloer en op openbare plaatsen aanmoedigt.
Er wordt over dit initiatief duidelijk gecommuniceerd.
Om de titel te behalen én te behouden wordt ofwel een
meerjareninitiatief opgestart, ofwel een kortlopend
project met garanties dat er jaarlijks een nieuw 
initiatief zal genomen worden ter bevordering van het
lokaal en duurzaam consumeren en produceren.

En jij?
Zowel inwoners, lokale mandatarissen, bedrijven, 
restaurants, café-uitbaters, scholen, verenigingen,
zowel jong als oud… iedereen kan zijn steentje bij-
dragen om de criteria te vervullen die verbonden zijn
aan de titel FairTradeGemeente. Heb je bijvoorbeeld als
lokale handelaar interesse om producten uit eerlijke
handel te verkopen? Heb je een tof idee? Of ben je als
inwoner geïnteresseerd om af en toe eens te helpen bij
de acties die de FairTradeWerkgroep organiseert? Of 
misschien wil je wel aansluiten bij deze werkgroep?

Alle vragen en reacties zijn welkom bij de duurzaam-
heidsambtenaar van onze gemeente. Je kunt haar 
bereiken via 03/340 00 28 of via  jasmine.jacobs@ 
rijkevorsel.be Neem zeker ook eens een kijkje op de
website www.fairtradegemeenten.be. Hier kun je de
steeds de stand van zaken opvolgen bij het behalen van
de titel van ‘FairTradeGemeente’.
Op www.oww.be/rijkevorsel vinden we nieuws van de
Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel.

Bouwunie lanceert op de website www.duurzame-
technieken.be een internettool die een houvast wil 
bieden bij het integreren van duurzame technieken in
een bouwproject.

Momenteel worden installateurs vaak met onvoorziene
problemen geconfronteerd op de bouwplaats. Heel wat
van deze problemen zijn te wijten aan het feit dat er bij
het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering van de
eerder uit te voeren werken nauwelijks of geen aan-
dacht is besteed aan de specifieke vereisten van de 
technieken. Vooral op vlak van nieuwe technieken die
toegepast worden in het kader van duurzaam bouwen
(zoals ventilatiesystemen of zonne-energie), ontbreekt
het bij diverse bouwpartners wel eens aan de nodige
ervaring en kennis. 

Vooraf al in grote lijnen nadenken over welke 
technieken men wil hanteren, kan echter al heel wat
soelaas brengen: condensatieketel met vloerverwar-
ming en/of radiatoren?, combiketel of cv-ketel met zon-
neboiler?, elektriciteit uit zonne-energie?, natuurlijke
of mechanische ventilatie? Eens men hierover meer
duidelijkheid heeft, kan men al van bij het ontwerp een
aantal eenvoudige vuistregels respecteren, zonder dat
men hiervoor al een hele berekening en dimensio-
nering van de installaties hoeft te maken.

Bouwunie ontwikkelde voor de meest voorkomende
technieken in de woningbouw een fiche. Op zo’n fiche
staat telkens een korte omschrijving van een specifieke
techniek, met de voornaamste eigenschappen erbij 
vermeld. Verder bevat de fiche de voornaamste
aandachtspunten of vuistregels waarmee je moet 
rekening houden bij het concept van een project. En er
wordt ook verwezen naar andere facetten of technieken
in het project waarop moet afgestemd worden. Indien
relevant volgt er ook een verwijzing naar wetgeving of
normering ter zake. Verder komt er ook een checklist,
die de voornaamste aandachtspunten bundelt.

BOUWUNIE LANCEERT WEBSTEK
DUURZAME TECHNIEKEN
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Al deze info is gratis te consulteren op de website
www.duurzametechnieken.be. De website is in de 
eerste plaats ontwikkeld voor ontwerpers, professionele
bouwheren, algemene aannemers en al wie professio-
neel actief is op de woningbouwmarkt. Toch zullen ook
doe-het-zelvers er bruikbare informatie op kunnen
terugvinden.

Bron: MVO Vlaanderen

Indien u in de komende maanden op vakantie naar het
buitenland gaat, moet u tijdig (ten minste 1 maand 
op voorhand) de Kids-ID aanvragen. Dit is een elektro-
nisch identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12
jaar. Het vervangt het kartonnen identiteitsbewijsje
met foto.  
Het kartonnen identiteitsbewijsje met foto blijft nog
wel geldig tot de datum vermeld op dit identiteits-
bewijs.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst 
burgerzaken of op het nummer 03 340 00 30.

De eigenaars of huurders van woningen zijn verplicht
om sneeuw en ijzel te verwijderen van de voetpaden.
Binnen de bebouwde kom is dat zelfs verplicht voor
braakliggende terreinen en onbewoonde panden (hier
zijn ofwel de eigenaars verantwoordelijk 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.

HERINRICHTING SCHOOLOMGEVING :
DE WERKEN BEGIN DECEMBER 2009

VERWIJDEREN VAN IJZEL EN SNEEUW :
ZET UW BESTE BEENTJE VOOR !

MET DE KINDEREN OP VAKANTIE 
NAAR HET BUITENLAND ? 
VRAAG TIJDIG UW KIDS-ID AAN !

(Banmolenweg)



De bibliotheek zal gesloten zijn op vrijdag 1 en zaterdag
2 januari 2010. Op vrijdag 8 januari is de bibliotheek 
’s avonds gesloten.

Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en
Vlaanderen. Op 28 januari 2010 staat de poëzie al voor
de elfde keer centraal. Kranten, tijdschriften, het inter-
net, radio en televisie gonzen die dag iets poëtischer.
Ook in de bibliotheek zullen de gedichtenbundels in de
kijker worden gezet !
Tijdens de Vlieg-actie in de zomer konden de kinderen
hun creativiteit de vrije loop laten met een gedicht over
de bib. Onderstaand pareltje van Tibo Lauryssen (9 jaar)
willen we u niet onthouden !

In de bib

In de bib is het altijd feest.
Er staan boeken omtermeest.
Ik lees heel snel mijn boek,
zo kan ik vlug terug op bezoek !

Maandag 18 januari om 20.00 uur bespreekt de leesclub
het boek ’Spakeloos’ van Tom Lanoye in de parketzaal
boven de bibliotheek.

JEUGD
Voorleesboeken
- Het grote Sinterklaasboek [BERG]
- De herfstkuren van Jens en Lin [HEUG]
- De kerstreis [PFIS]

Kijk- en prentenboeken
- Kikker en de horizon [P4]
- Een baby [P2]
- Tien kleine engeltjes vieren kerst [P3]
- Eva’s kerstboom [P5]

AA boeken lezen
- Beer Bros vindt een bal [Niveau 2] 
- Dat is een geheim [Niveau 3]
- Pip geeft niet op [Niveau 4]
- Sep kiest een ma [Niveau 2]

A-boeken (7-9 jaar)
- Gijs en Lisse : Klasse (DEMYTTENAERE, Bart)
- Enge Ella en de nachtschool (LINDELL, Unni)
- Maankind (Vandermeeren, Hilde)
- De oma van Toetanchamon : Bat Pat (Pavanello,

Roberto)
- Piraat Goudtand : Bat Pat (Pavanello, Roberto)

B-boeken (9-12 jaar)
- De ontvoerde prins (STOFFELS, Karlijn)
- De heksenselectie (IBBOTSON, Eva)
- Damiaangodmail.com (CAMPENHOUT, Herman

Van)
- Geheim agent nul nul K (STILTON, Geronimo)
- De uilenvlucht (MANS, Roland)

C-boeken (12-16 jaar)
- De vluchtrivier (BOESBERG, André)
- Als niemand kijkt : Slash (HOF, Marjolijn)
- Verboden terrein (BRIAN, Kate)
- Privé (BRIAN, Kate)
- Pretty Little Liars 4 (SHEPARD, Sara)

Jeugd Non-Fictie
- Kom, we gaan hinkelen ! [622.1]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN JANUARI 2010

DE LEESCLUB LEEST ...

28 JANUARI : GEDICHTENDAG

SLUITINGSDAGEN
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NIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Odysseus uit Bagdad (SCHMITT, Eric-Emmanuel)
- Terug naar Walden (BROECK, Walter van den)
- Caesarion (WIERINGA, Tommy)
- De engel op mijn schouder (HOLT, Penelope J.)
- Beleg (NAEGELS, Tom)
- De box (GRASS, Günter)
- De toerist (STEINHAUER, Olen)
- Spoorloos in Italië (DUNANT, Sarah)
- Het oordeel (KOONTZ, Dean)
- De cel (ASPE, Pieter)
- Schimmen (DEFLO)

Volwassenen Non-fictie
- Tobias, de leukemieman [605.91]
- 501 eilanden [961]
- Goscinny : Bedenker van Asterix’ avonturen [829.5]
- De nazi’s [Duitsland 945.3]
- Mars ontwijkt, Venus eist [418.2]
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Vanaf 01/01/2010 wijzigen sommige
oproepnummers voor de wachtdiensten

Een HUISARTS nodig? 014/410.410
de dokter van wacht is tijdens de late avond en de
nachten tijdens de week én tijdens weekends en feest-
dagen uitsluitend bereikbaar via dit centraal oproep-
nummer 
De huisartsenwachtpost Turnhout (Campus Blairon
410, Steenweg op Gierle 100 te Turnhout) is geopend
vanaf vrijdagavond 20 uur tot en met maandag-
ochtend 8 uur tijdens de gewone weekends.
Op feestdagen functioneert de wachtpost vanaf 20 uur
de avond vóór de feestdag tot 8 uur de ochtend na de
feestdag.

Een TANDARTS nodig? 0903/39 969
dit centraal telefoonnummer draai je om de wacht-
dienst van de tandartsen te vernemen. De wachtdienst
geldt uitsluitend op zaterdagen, zondagen en feest-
dagen, van 9 uur tot 18 uur en enkel voor dringende
gevallen.
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De NMBS meldt dat sinds 13 december 2009 een 
nieuwe dienstregeling werd ingevoerd voor de trein-
verbinding tussen het station Noorderkempen te
Brecht en het centraal station te Antwerpen.

Het treinaanbod werd uitgebreid met 2 treinen per
richting ’s avonds. De laatste trein richting Antwerpen
Centraal vertrekt in Brecht om 21.08 u en vanuit Ant-
werpen Centraal richting Noorderkempen om 21.37 u.
Het station Noorderkempen zal ook bediend worden 
tijdens het weekend :
- richting Antwerpen Centraal : de eerste trein 

vertrekt vanuit Noorderkempen om 7.08 u en de
laatste trein om 20.08 u

- richting Noorderkempen : de eerste trein vertrekt
vanuit Antwerpen Centraal om 7.36 u en de laatste
trein om 20.37 u

In de regio Antwerpen - Mechelen werden ook nog een 
aantal aanpassingen uitgevoerd. 

Alle informatie is te vinden op de website www.nmbs.be,
bij het verkoops- en inlichtingspersoneel in de stations,
het infonummer 02/528.28.28 en de dienstregelings-
brochures en -affiches in de stations.

Op 1 september 2009 startte Vervoersmaatschappij ’De
Lijn’ met een nieuwe dienstregeling voor de bussen in
Rijkevorsel, dit vooral naar aanleiding van de opening
van het treinstation Noorderkempen te Brecht.
Voor Rijkevorsel betekende de aanpassing van het
dienstrooster een drastische achteruitgang van de
dienstverlening : de sneldiensten 605 (= sneldienst naar
Antwerpen) werden afgeschaft, de reizigers worden
bijna verplicht om over te stappen op de trein, overstap-
tijden zijn veel te kort of zelfs onbestaande, het kosten-
plaatje ging aanzienlijk de hoogte in, want een lijnkaart
naar Antwerpen kost een stuk minder dan een lijnkaart
naar Brecht + treinkaart naar Antwerpen,... Ook laat de
informatieverstrekking over al deze wijzigingen heel
wat te wensen over.

Voordat de nieuwe dienstregeling van kracht werd,
heeft het gemeentebestuur meermaals zijn ongenoegen
laten blijken aan ‘De Lijn’. Meerdere brieven met de
vraag om aanpassingen ten gunste van de Rijkevorselse
reizigers door te voeren werden aan de vervoersmaat-
schappij overgemaakt. Tot op heden werd hier, tot groot
ongenoegen van het bestuur, niet op ingegaan.
Sinds 1 september 2009 komen bij het gemeente-
bestuur dan ook dagelijks klachten van reizigers 
binnen over deze dienstregeling. Het imago van het
openbaar vervoer in Rijkevorsel loopt zware schade op.

De klachten gaan vooral over volgende buslijnen :
- buslijn 432 (Turnhout - Merksplas - Brecht). Hier

zijn de bussen steeds te laat of te vroeg zodat de aan-
sluiting met de trein (of een andere bus) in het
Station Noorderkempen maar zelden wordt
gehaald.

- sneldiensten 605 : meerdere rechtstreekse verbin-
dingen naar Antwerpen werden afgeschaft.

- buslijn 400 : mensen die ’s avonds van Hoogstraten
naar Rijkevorsel willen met de bus, moeten eerst
een bus naar Brecht nemen en dan overstappen op
een bus naar Rijkevorsel. Vanaf 21.45 uur is er al
helemaal geen bus meer richting Rijkevorsel.

- A.Z. Sint-Jozef te Turnhout : vanuit Rijkevorsel is er
geen rechtstreekse verbinding naar het Algemeen
Ziekenhuis St.-Jozef te Turnhout.

De busreizigers in Rijkevorsel blijven letterlijk en
figuurlijk in de kou staan ! Het gemeentebestuur 
verzekert deze mensen dat het er alles aan zal doen om
de situatie te verbeteren. Het ongenoegen van het
bestuur en van onze reizigers over de gebrekkige
dienstverlening werd nogmaals overgemaakt aan de
directie van ’De Lijn Antwerpen’, aan IOK en aan de
Vlaamse minister van mobiliteit en met grote aandrang
werd nogmaals gevraagd om met de hoogste prioriteit
de problemen in Rijkevorsel te onderzoeken en aan te 
pakken.

ONGENOEGEN OVER ’DE LIJN’
IN RIJKEVORSEL

TREINAANBOD LIJN ANTWERPEN 
CENTRAAL - NOORDERKEMPEN
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Op zondag 8 november richtte de cultuurraad van
Rijkevorsel een ontmoetingsdag in voor gehandicapten
en zieken.
Hieronder vind je een aantal sfeerbeelden !

Laatste kansen om de tentoonstelling van schilderijen
van Diane Mees, die nog loopt tot en met 16 januari
2010 in het Aster Berkhofmuseum, te bezoeken !

Naast de normale openingsuren van het Aster Berkhof-
museum, zal de tentoonstelling ook geopend zijn op
zondag 3 en 10 januari 2010. De kunstenares, Diane
Mees, zal op die dagen zelf aanwezig zijn.
Uitzonderlijk zal het Aster Berkhofmuseum, samen
met de tentoonstelling ’Kleur naast Kleur’ geopend zijn
op zaterdag 16 januari 2010 en dit van 13.00 uur tot
16.30 uur.

Iedereen nog steeds van harte welkom !

Van 5 maart tot 30 mei 2010 wordt in onze gemeente
een expositie georganiseerd rond de schilder Joan Miró,
die naast Picasso en Dali beschouwd wordt als een van
de grote drie van de Spaanse moderne kunst in de 20ste
eeuw. Miró ontwikkelde onder invloed van surrealis-
tische schrijvers en schilders zijn stijl, de bio-morfische
schilderkunst, die echter nooit een beweging of school
werd, zodat het met recht een voor Miró kenmerkende
stijl genoemd kan worden.
Om deze expositie te kunnen inrichten zijn we op zoek
naar een aantal vrijwilligers die hieraan willen deel-
nemen. Enerzijds zijn we op zoek naar mensen die 
tijdens de voormiddagen van dinsdag tot en met vrijdag
gegidste rondleidingen kunnen geven aan school-
gaande kinderen en jeugd. Er loopt namelijk, naast de
expo Miró, ook een kinderexpositie rond Miró. Deze
gidsen zullen, i.s.m. L&L Communication, onze 
partner in dit verhaal, worden opgeleid.
Anderzijds zoeken we ook mensen die in de weekends
de expo willen openhouden voor het publiek. De 

EXPO MIRO

KLEUR NAAST KLEUR 
TENTOONSTELLING VAN DIANE MEES
IN HET ASTER BERKHOFMUSEUM

ASTER BERKHOFMUSEUM

ONTMOETINGSDAG CULTUURRAAD
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Aster
Berkhofmuseum

Rijkevorsel

Successio Miró / Sabam Belgium 2009
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openingstijden van de Expo Miró zijn van 14.00 uur tot
18.00 uur en dit van dinsdag tot en met zondag. De
taken die verwacht worden van de mensen die de 
expositie openhouden voor publiek zijn het innen van
inkom, bijhouden van een bezoekersregister, verkoop
van merchandising zoals boeken, posters, dvd’s, e.d.
Momenteel hebben we al 1 persoon die ons helpt bij het
vertalen van de Franse teksten naar het Nederlands.
Ben je zelf ook goed in het vertalen van Franse teksten
en wil je ons helpen en het werk van onze vertaler 
verlichten, laat het ons dan weten!

Voel je je geroepen om op een of andere manier mee te
werken aan deze expositie rond de Spaanse schilder
Joan Miró, neem dan contact op met de cultuurdienst
via cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03/340.00.36.

Heb je een passie voor kunst en cultuur ? Beschik je
over creatief talent en de drang om je kunstzinnig te
uiten ? Wil je met je kunst het publiek raken ? Dan is de
WAK iets voor jou !
De WAK daagt je uit : laat je gaan en laat zien wat je in
petto hebt. Alles kan en alles mag : een tentoonstelling,
workshop, concert, filmvertoning, dansfestival, theater-
voorstelling of een heus massaspektakel !
Laat je inspireren door het thema ‘Goesting’ : 
prikkelend, smakelijk, enthousiast, begeesterd, vurig,
bezeten, plezierig, intens… 
Alles en iedereen met een passie voor kunst heeft zijn
plaats in de WAK. De ’Week van de Amateurkunsten’
loopt van 23 april 2010 tot en met 2 mei 2010. 
Inschrijven kan zowel op www.wak.be of op de cultuur-
dienst. Inschrijvingen via de cultuurdienst moeten 
binnen zijn ten laatste op 2 februari 2010.
Meer informatie vindt u ook op www.wak.be.
De cultuurdienst is voor de Week van de Amateur-
kunsten (WAK) ook op zoek naar inwoners en 
handelaars om hun ramen of vitrines ter beschikking te
stellen voor een eventuele tentoonstelling in het kader
van het Wak.
Geïnteresseerde en bereidwillige inwoners en han-
delaars kunnen dit laten weten voor 15 februari 2010
op de cultuurdienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel,
cultuurdienst@rijkevorsel.be of  03/340 00 37.

Op 20 maart 2010 zal VormingPlus i.s.m. acht 
gemeenten ‘Vitaminen voor je vereniging’ inrichten.
Dit is een vormingsdag voor bestuurders, leden en vrij-
willigers van socio-culturele verenigingen. Het ganse
aanbod van vorming zal begin 2010 aan alle 
verenigingen bezorgd worden.
Inschrijven voor deze dag kan van 15 januari 2010 t/m
26 februari 2010.
In het infoblad van februari zal een overzicht staan van
de verschillende vormingen!

De beste wensen voor 2010 vanwege de cultuurdienst!

Jaarlijks testen wij, i.s.m. de 3 lagere
scholen van Rijkevorsel, het fitheids-
niveau van onze kinderen. Dit gebeurt
aan de hand van de Eurofitbatterij. Dit
zijn een aantal testen, vastgelegd door

Europa met Europese minimumnormen, waarbij alle
fysieke en motorische basiscompetenties worden
getest. 
De kinderen van het 4de en het 6de leerjaar nemen
hieraan deel. Zij krijgen achteraf een rapportje met
meer uitleg en hun resultaten.
Om deze test zo objectief en eerlijk mogelijk te laten
verlopen, zijn we op zoek naar een team van 5 mensen
die zich eind april - begin mei een aantal dagen vrij
kunnen maken om deze testen mee af te nemen. Indien
we over zo’n team beschikken, worden de testen in de
verschillende scholen door dezelfde mensen 
afgenomen, waardoor ook de resultaten aan betrouw-
baarheid winnen. Zo verkrijgen we dus een zo eerlijk en
betrouwbaar mogelijk zicht op het fitheidsniveau in
gans Rijkevorsel. 

Voel je je geroepen om mee te werken aan deze 
activiteit, neem dan contact op met de sportdienst via
sportdienst@rijkevorsel.be of 03/340 00 36.

OPROEP VRIJWILLIGERS EUROFIT

VITAMINEN VOOR JE VERENIGING

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

14
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Huldiging sportlaureaten, kampioenen
en uitzonderlijke sportieve prestaties
2009

Op vrijdag 19 februari vindt het Sportgala Rijkevorsel
plaats in de ‘Kuiperij’ (polyvalente zaal) van het GC te
Sint-Jozef. Het sportgala wordt ingericht door de
Sportraad Rijkevorsel i.s.m. met het gemeentebestuur.

Hou deze datum alvast vrij ! Ken je nog kampioenen of
sporters die een uitzonderlijke sportieve prestatie 
leverden in 2009, laat dit nog weten aan de sportdienst
uiterlijk op 5 januari 2010.

In de volgende editie zal er meer informatie verschaft
worden over het verloop van deze sportieve avond!

Op zondag 21 februari vindt er in het kader van
Sporttak in de Kijker 2009 nog een Gevechtssportgala
plaats in de ‘Kuiperij’ van het GC te Sint-Jozef.

Dit is een organisatie van de sportraad i.s.m. het
gemeentebestuur en de 3 gevechtssportclubs van
Rijkevorsel, nl. Taekwondo De Tijgers, Judoclub De
Bres en Fusegi-Ryu.

In de loop van de maand en in het infoblad van 
februari zul je meer informatie krijgen over dit 
spectaculaire sportgala!
Maar noteer alvast de datum in je agenda !

Op 14 november 2009 maakte Rijkevorsel er een soep
van !
Letterlijk te verstaan weliswaar, want samen met heel
wat sponsors en vrijwilligers werd ruim 300 liter verse
soep gemaakt en ook verkocht.
Onze vrijwilligers kregen bovendien heel wat positieve
feedback van de inwoners van Rijkevorsel, wat hun
opdracht aanzienlijk aangenamer maakte.

Vermits we al onze ingrediënten en materialen 
gesponsord kregen, waren we in staat om een
opbrengst van maar liefst 1.573,66 euro te realiseren.
De opbrengst zal door 11.11.11 goed gebruikt kunnen
worden. 11.11.11 helpt immers onrecht de wereld uit.

Wist je :
- dat intussen zowat alle Rijkevorselse restaurants,

frituren en broodjeszaken een behoorlijk grote pot
soep sponsoren ?

- dat de kok van het OCMW-rusthuis wel heel veel
lekkere soep kan maken ?

- dat we bijgevolg van ’s morgens vroeg moeten 
aanrukken om de soep tijdig in potjes geschept te
krijgen ?

- dat ook die potjes gesponsord worden ?
- dat verenigingen als kwb en enkele huisvrouwen

eveneens lekkere soep aanleveren ?
- dat er zelfs een geëvrouwcipeerde huisman

11.11.11-soep bereidt ?
- dat de vrijwilligers van OXFAM Wereldwinkel ook

mee op stap gingen om soep te verkopen ?
- dat de VVV een tentje ter beschikking stelde ?
- dat de weergoden dit tentje danig hebben bestookt ?
- dat de GB bereid was ons een 1/2 dag voor zijn deur

te tolereren ?
- dat we nog graag jeugdige enthousiastelingen en/of

verenigingen zouden vinden die bereid zijn een
1/2 dag aan de noordzuid-werking te spenderen ?

Aan alle soepkopers : bedankt !

11.11.11
VECHT MEE TEGEN ONRECHT

SPORTTAK IN DE KIJKER : 
GEVECHTSSPORTEN

SPORTGALA RIJKEVORSEL

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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De VVV van Rijkevorsel reikte op 19 november ll. de
prijzen van de fietszoektocht uit. De toeristische dienst
verkocht 140 deelnameformulieren, waarvan er 113
werden binnengebracht.
Winnaar van de fiets was Parijs Ernest uit Essen. De
tweede (een reischeque) en derde prijs (VVV-mand met
streekproducten) bleef in Rijkevorsel en werd behaald
door Aerts Roos en Heylen Vic.

Op woensdag 20 januari a.s. is de parking ten zuiden
van brug 8 het vertrekpunt voor het wandelen van het
Senator Coolspad. Deze mooie natuur- en landschaps-
wandeling is genoemd naar senator August Cools die
rond 1900 in zijn kasteel te Rijkevorsel woonde. Het
wandelpad telt heel wat onverharde stukken en brengt
ons via het landbouwgebied van De Parre naar de 
parochie Sint-Jozef om dan via de Senator Coolsdreef
terug te keren naar de startplaats.
Vertrek : 14.00 uur.
Afstand : 9,5 km.

Vele toeristen vonden de voorbije jaren de weg naar de
molen en het bezoekerscentrum.
Het is ondertussen weeral 4 jaar geleden dat het
gebouw de deuren opende.
Zij die reeds een bezoekje brachten aan het bezoekers-
centrum zullen het niet tegenspreken dat men hier
terecht kan voor een gezellige babbel.
Al snel werd echter duidelijk dat bij de organisatie van
activiteiten de ruimte te klein is.
Reeds enige tijd bestonden er plannen om het gebouw
uit te breiden. De VVV contacteerde een architect, de
plannen werden geconcretiseerd, een stedenbouw-
kundige vergunning werd afgeleverd. Bedoeling is om
extra tentoonstellingsuimte en bergplaats te creëren.
De VVV-vrijwilligers zullen de volgende maanden, in
samenwerking met het gemeentebestuur, een volledig
onderkelderd bijgebouw oprichten.
Helpende handen zijn steeds welkom !

UITBREIDING BEZOEKERSCENTRUM
OP MOLENTERREIN

IN DE KIJKER : SENATOR COOLSPAD

WINNAARS FIETSZOEKTOCHT
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Op vrijdag 20 november was het kinderrechtendag van
UNICEF. Die dag ging in GLS De Wegwijzer niet 
ongemerkt voorbij. In de school werd een Dag voor
Verandering georganiseerd.

Voor één dag werd het leven op school aangepast om
aandacht te vragen voor de kinderrechten en voor de
problematiek van ondervoeding; elke seconde sterft er
op de wereld immers een kind door gebrek aan zuiver
water. 

De kinderen en leerkrachten trokken voor de gelegen-
heid symbolisch iets blauws aan, de kleur van water. De
hele dag dronken ze alleen maar water van de kraan. 

Het uitgespaarde bedrag (€ 196) werd besteed aan 
vier UNICEF-voedingskits; een voedingskit bevat 
alle elementen om een ernstig ondervoed kind te
behandelen gedurende een maand. Via de voedingskit
steunt UNICEF gezondheidsprojecten om kinderlevens
te redden; met 49 euro kan UNICEF ervoor zorgen dat
een ondervoed kindje behandeld wordt. UNICEF onder-
steunt gezondheidsprojecten in Sierra Leone, Burundi
en DR Congo.

Een maand later dan gepland zijn de zonnepanelen op
het dak van onze gemeenteschool eindelijk geplaatst.
Vanaf nu produceert de school dus haar eigen 
elektriciteit. De resultaten  zijn te volgen op een display
aan de Hoogstraatsesteenweg.

In de eetzaal en de turnzaal van de school werd door de
technische dienst van de gemeente akoestische isolatie
aangebracht. Het effect is indrukwekkend : een duur-
zame investering, vooral voor de stembanden en oren
van de leerlingen en leerkrachten.

AKOESTISCHE ISOLATIE 
IN DE EETZAAL EN DE TURNZAAL

DE ZONNEPANELEN 
LIGGEN OP HET DAK !

VRIJDAG 20 NOVEMBER 2009 :
DAG VOOR VERANDERING

GLS DE WEGWIJZER RIJKEVORSEL
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Lokale Politie wijkpost Rijkevorsel stelt vast dat er nog
steeds veel fietsen worden gestolen te Rijkevorsel. De
meeste fietsen zijn niet slotvast achtergelaten en
bovendien zijn ze niet gegraveerd. Maak het de dief niet
te gemakkelijk door uw eigen slordigheid of 
nalatigheid.

Daarom blijft de politie deze tips herhalen:
1. Leg je fiets op slot, ook al is het maar voor eventjes.
2. Fietsen in een garage of bergplaats kunnen ook

gestolen worden. Ook daar de fiets vastleggen.
3. Laat geen waardevolle voorwerpen achter op je fiets

of in de fietstas.
4. Laat je rijksregisternummer in je fiets graveren.
5. Laat duidelijk zien dat je fiets gegraveerd is 

(aanbrengen sticker)
6. Zorg voor een goede beschrijving van je fiets.

Gebruik je fietspas (gratis te verkrijgen bij het 
graveren van je fiets)

7. Meld alle verdachte handelingen aangaande fiets-
diefstallen.

8. Doe bij diefstal steeds aangifte bij de Lokale Politie.

Je kan je fiets gratis laten graveren bij de technische
dienst van de gemeente. Elke eerste woensdag van de
maand, van 12.30 uur tot 15.30 uur, kun je in het
gemeentemagazijn je fiets laten graveren. Je krijgt een
bijbehorend pasje waarop het gegraveerde nummer
wordt vermeld alsook een sticker “Handen af gemerkte
fiets.

Begin januari 2010 zal de volledige rijbaan Oude Baan
vernieuwd worden. Er wordt gewerkt in fases. Tijdens
de eerste fase wordt het gedeelte van de Oude Baan
gelegen tussen Vaart en Helhoekweg aangepakt. Fase 2
omvat het gedeelte gelegen tussen Helhoekweg en
Sint-Lenaartsesteenweg.

Gedurende deze wegenwerken, die 4 maanden zullen
duren,  is er van doorgaand verkeer geen sprake in de
Oude Baan. Voor de bewoners wordt, in samenspraak
met de aannemer, naar een oplossing gezocht ter 
plaatse.

De rotonde in Rijkevorsel centrum is  bijna vijf jaar in
gebruik en het lijkt nuttig om de verkeersregels nog
eens  op te frissen.
Op een rotonde is er éénrichtingsverkeer rond een 
middeneiland.
Bij het oprijden van de rotonde dient men voorrang te
verlenen aan ALLE verkeer dat reeds op de rotonde
rijdt. Fietsers, bromfietsers of auto’s die reeds op de
rotonde rijden, hebben voorrang. Men moet bij het
oprijden van de rotonde de richtingsaanwijzer niet
gebruiken (mag wel).

Bij het verlaten van de rotonde moet men de (rechter)
richtingsaanwijzer wel gebruiken. Wel opletten dat
men bij het verlaten van de rotonde de andere weg-
gebruikers niet in gevaar brengt.
De meeste ongevallen op een rotonde gebeuren door
onvoorzichtige autobestuurders die bij het verlaten van
de rotonde nog snel even een fietser voorbijsteken en
hem vervolgens de pas afsnijden.

Info voor de autobestuurder : Steek geen fietsers of
bromfietsers voorbij op de rotonde. Blijf erachter. Dit
geldt trouwens in het gehele dorpscentrum. Verlaat de
rotonde met rechterrichtingsaanwijzer en controleer of
dat veilig kan gebeuren. Kijk in de rechterspiegel en
over de rechterschouder.
Probeer te rijden met dezelfde matige snelheid als de
fietsers.

Info voor de fietsers : Verleen voorrang aan de auto-
bestuurders bij het oprijden van de rotonde.
Laat je zien op de rotonde (verlichting, reflecterende
kledij ...) Geef een teken met de linkerhand als je de
rotonde blijft volgen aan elke afslag. Dit is geen 
wettelijke verplichting maar wel de voornaamste 
preventieve handeling. De autobestuurder achter je
weet wat je gaat doen en zal je niet snel nog even voor-
bijsteken. Laat je niet in het hoekje drummen.
Veiligheid primeert. Kijk uit.

NOGMAALS DE ROTONDE

OUDE BAAN 

PREVENTIETIPS

PPPP OOOO LLLL IIII TTTT IIII EEEE
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Meermaals stelt de politie vast dat er toch nog spook-
rijders vanuit de Bavelstraat de rotonde oprijden. De
Bavelstraat is een éénrichtingsstraat en elke auto-
bestuurder komende vanuit Wortel is verplicht ofwel
via Bremstraat ofwel via Kasteelweg te rijden. Bij het
verlaten van parking Noord moet je eveneens een 
blokje omrijden. Dit éénrichtingsverkeer is ingesteld
om de veiligheid op de rotonde te verbeteren. De 
vereiste signalisatie is aangebracht om u wegwijs te
maken. Vermijd een nutteloze boete.

Op parking zuid, gedeelte Hoogstraatsesteenweg,
gedeelte Bochtenstraat, deel Vinkenpad, gedeelte 
parking Wissel en een gedeelte van de Emiel Van
Roeystraat geldt er sinds meer dan een jaar een 
parkeerregeling waarbij het gebruik van de schijf is 
verplicht vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur. Regelmatig 
worden nalatige chauffeurs beboet die hun parkeer-
schijf niet leggen of te lang parkeren. 

De schoolomgeving in Rijkevorsel centrum werd
inmiddels bijna volledig heringericht. Voor het
gemeentehuis (in de Molenstraat) werd een nieuwe 
parking aangelegd. Eerstdaags zal ook deze parking,
gelegen vooraan in de Molenstraat, gesignaleerd 
worden als een zone met een beperkte parkeertijd. Laat
een bezoekje aan het gemeentehuis niet extra duur
worden. Leg uw schijf!!!!

De jongste maanden is de verkeersdrukte ter hoogte
van Tuincentrum Pelckmans gelegen te Gammel
enorm toegenomen. Om de verkeersveiligheid te 
verbeteren werd er een tijdelijke reglementering goed-
gekeurd waarbij de snelheid in de nabijheid van het
tuincentrum beperkt wordt tot 70 km/uur. Pas je snel-
heid aan want er zullen controles uitgevoerd worden.

SNELHEIDSBEPERKING

UITBREIDING ZONE KORT PARKEREN

BAVELSTRAAT
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De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 30 november
2009 een nieuw retributiereglement voor bepaalde
prestaties van de vrijwillige brandweer goedgekeurd.
Hierdoor zal vanaf nu een vergoeding gevraagd worden
voor tussenkomsten van de brandweer in volgende
gevallen:
- interventies en prestaties ten gevolge van 

bestrijding van vervuiling van het natuurlijke
milieu waarbij de gewraakte producten en zichtbare
en meetbare schade of hinder veroorzaken of 
kunnen veroorzaken;

- reinigen van de openbare wegen en plaatsen 
(neutraliseren van koolwaterstofverbindingen,
zuren,… evenals verwijderen van belemmeringen of
ladingen), voor zover de oorzaak niet te wijten is
aan natuurelementen (overstromingen, storm,…)
of een verkeersongeval;

- bestrijding van milieuverontreinigingen en/of 
schadelijke producten;

- redden van dieren ingevolge nalatigheid;
- stutten van gebouwen en constructies ingevolge

kennelijk slecht onderhoud;
- leveren van een brandwacht bij evenementen;
- vanaf het derde falend technisch brandalarm binnen

een periode van 12 maanden. 
Als falend technisch alarm wordt beschouwd het
alarmeren van de hulpdiensten, veroorzaakt door
een slecht functionerend detectiesysteem, of 
tengevolge van foutief gebruik van de installatie.
De eerste twee valse alarmsignalen binnen een 
periode van 12 maanden worden niet onderworpen
aan deze retributie;

- Kwaadwillige oproep. Voor een bewezen kwaad-
willige oproep, met de intentie de brandweer te 
misleiden, worden de kosten verhaald ten laste van
de oproeper;

- Toegang verschaffen tot een gebouw. 
Hieronder wordt bedoeld het toegang verschaffen
tot een gebouw aan de eigenaars of gebruikers van
het gebouw, ingevolge het verlies van sleutel of het
zichzelf binnen- of buitensluiten.

Andere taken van de brandweer, zoals tussenkomsten
voor het bestrijden van een brand en het bestrijden van
rampspoedige gebeurtenissen en catastrofen, blijven
gratis. Met deze aanpassingen van het retributie-
reglement stemt de gemeente Rijkevorsel haar 
reglement af op andere reglementen die vandaag van
toepassing zijn in gemeenten die ook deel uitmaken
van hulpverleningszone Taxandria.

Zoals we reeds herhaaldelijk lieten weten, werden de
voorwaarden om een tussenkomst van het sociaal
stookoliefonds te kunnen bekomen sinds 01/01/2009
ingrijpend veranderd. De voornaamste veranderingen
betreffen het feit dat nu gedurende het ganse jaar een
aanvraag kan ingediend worden en dat er geen 
minimumprijs meer moet betaald worden per liter. We 
willen er met deze aan herinneren dat mensen die 
verwarmen met mazout, propaan of verwarmings-
petroleum, die genieten van het WIGW-statuut of het
OMNIO-statuut, of van wie het laatst gekende bruto 
belastbaar inkomen niet hoger is dan € 14.624,70 
verhoogd met € 2.707,42 per persoon ten laste, 
mogelijk in aanmerking komen. Meer informatie is
terug te vinden in een vorige editie van INFO
Rijkevorsel of bij de sociale dienst van het OCMW.
Opgelet: u hebt per jaar recht op een tussenkomst voor
1.500 liter, en u moet de aanvraag indienen bij het
OCMW binnen de 60 dagen na levering.
Waar vindt u meer informatie?
- bij het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel

(03/340.39.65 of ocmw@ocmwrijkevorsel.be)
- op www.verwarmingsfonds.be
- op het gratis nummer 0800/90.929
- op de website www.mi-is.be

AANVRAGEN FEDERALE VERWARMINGS-
TOELAGE NOG STEEDS MOGELIJK !

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
WOENSDAG ?? 2010
- 20.00 UUR

RETRIBUTIEREGLEMENT OP 
BEPAALDE PRESTATIES VAN DE 
VRIJWILLIGE BRANDWEER AANGEPAST

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
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Zoek je een job in eigen gemeente ?

Heb je een diploma als verpleegkundige of

studeer je 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

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 5 JANUARI 2010
VERJAARDAGSTAART EN KOFFIE

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

2,50 EURO

Hugo, de klusjesman van het rusthuis, heeft vakkundig
een marmottenberg ineengeknutseld. De berg is voor-
zien van onderaardse gangen, een huisje en lekker vers
gras. Het was enkel nog wachten op de nieuwe
bewoners. Vier mannelijke spitsneusmarmotten zijn
aangekocht en samen met enkele bewoners hebben we
de diertjes plechtig in hun nieuwe verblijfplaats gezet.
Nu kunnen de bejaarden wandelingen langsheen de
berg plannen en kijken of alles goed gaat met de beest-
jes. We vragen wel om de diertjes niet te voederen.

De Taaltelefoon is een dienst van de Vlaamse overheid
waar iedereen terechtkan met vragen over taal. Met de
gids ’In duidelijk Nederlands: spreken en schrijven voor
iedereen’ viert de Taaltelefoon zijn tiende verjaardag.

De gids biedt een overzicht van adviezen voor helder en
correct taalgebruik en efficiënte communicatie. U kunt
de brochure downloaden op www.taaltelefoon.be. 

De websites taaltelefoon.be, taaladvies.net en woorden-
lijst.org zijn uitgegroeid tot de belangrijkste referenties
voor taaladvies. Taaladvies.net was in 2008 alleen al
goed voor 4,4 miljoen geconsulteerde pagina’s. Samen
met de taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal
in Nederland beantwoordt de Taaltelefoon de vragen die
via Taaladvies.net binnenkomen. Beide taaladvies-
diensten houden ook de informatie op de site actueel en
werken aan de verdere uitbreiding van adviezen op
Taaladvies.net. Het Taaladviesoverleg van de Neder-
landse Taalunie waakt over de kwaliteit van de adviezen. 

U kunt de Taaltelefoon bereiken op het nummer
078/15.20.25 (elke werkdag van 9 tot 12 uur en op
schoolwoensdagen ook van 14 tot 16 uur). 

IN DUIDELIJK NEDERLANDS : NIEUWE
TAALGIDS VAN DE TAALTELEFOON

DE MARMOTTENBERG OFFICIEEL
INGEHULD

De termijn om een aangifte van nalatenschap
in te dienen (voor een in België overleden 

persoon) is 5 maanden.
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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 
ontdooiing 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 bescherming kan gebruiken.

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

deuren of kelderluiken.
- Breng zonodig beschermde 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 de binnen-
leidingen 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 onmid-
dellijk de hoofdkraan af, zodat er geen lekwater 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
tel. 0800/90.300, fax 03/260.60.00
website : www.pidpa.be, e-mail: klant@pidpa.be

Traditiegetrouw nodigt Pasar Rijkevorsel u uit om de
eerste wandeling van het nieuwe jaar feestelijk te 
openen. Onderweg wordt u weer gastvrij ontvangen
met de nodige nieuwjaarsdrankjes en versnaperingen.
Wees er dus zeker bij en geniet van het landelijke
Wortel. Breng vrienden en kennissen mee.
Afspraak om 14.00 uur aan kerk Wortel
Afstand 7 km met tussenstop
Info : pasarrijkevorsel@gmail.com of tel. 03/314.43.87
Bezoek ook onze website : www.pasar.be/rijkevorsel

Beste wensen voor 2010 !

Onder bovenstaand motto worden al meer dan 16 jaar
Damiaanbouwkampen georganiseerd. De voorbije
zomer vertrokken weer een 60-tal bouwkampers
(Nederlands- en Franstalig) naar India, Bangladesh,
Nicaragua en Congo. Met het sponsorgeld dat de deel-
nemers inzamelen, worden deze bouwprojecten 
mogelijk gemaakt. Deze realistische idealisten waren
actief in niet minder dan 8 verschillende bouw-
projecten: 3 in Bangladesh, 3 in India, 1 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 2010 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 23 januari 2010
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 – 09/383.55.63
– m.lootens@skynet.be Zie ook: www.damiaanactie.be/
jij_kan_helpen/bouwkampen.

DAMIAANBOUWKAMPEN IS ...
DURVEN VERTREKKEN

ACTIVITEITEN PASAR RIJKEVORSEL :
10 JANUARI : NIEUWJAARSWANDELING

BESCHERM NIET ALLEEN UZELF
TEGEN DE KOU !
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nv De Scheepvaart laat vier nieuwe vispaaiplaatsen 
aanleggen in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.
Kanaalkommen die geen economische bestemming
meer hebben, dragen zo bij tot natuurontwikkeling. 

Selectie van kanaalkommen

Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten blijft in de eerste
plaats een waterweg voor de binnenscheepvaart. De
kanaalkommen dienen onder meer als aanmeerplaats
voor de werkvloot of voor wachtende schepen. Er zijn
evenwel kanaalkommen die een andere bestemming
kunnen krijgen. nv De Scheepvaart selecteerde samen
met de dienst voor Natuur Technische Milieubouw een
aantal plaatsen die geschikt zijn om een vispaaiplaats
aan te leggen. 

Hoe ziet een paaiplaats eruit?

Een paaiplaats is een rustige plaats waar vissen niet
gestoord worden door golfslag van voorbij varende
schepen. In de paaiplaats kunnen ze hun eieren 
afzetten, zonder risico dat die losgeslagen worden en
verspreid geraken. 
Tegenwoordig gebruikt men houten palen met een
bovenstuk in gerecycleerd kunststof. Die worden tegen
elkaar geplaatst en vormen zo een dam. Door de 
openingen kunnen de vissen, maar ook zwemvogels, in
en uit de kanaalkom. Deze techniek is gebruikt bij de
recent aangelegde paaiplaatsen in Dessel, Arendonk en
Beerse.

Spontane plantengroei

In de paaiplaatsen duiken spoedig verschillende water-
planten op zoals gele plomp, hoornblad en, typisch voor
het kanaal, het kalkminnende kalmoes. Deze water-
planten zijn voor de vissen ideaal om hun eitjes op af te
zetten.

Weten de vissen de paaiplaatsen te vinden?

De openingen in de dam zorgen dat er stroming in het
water ontstaat. Dat is nodig om de vorming van een
dode plas te voorkomen. De stroming werkt bovendien
als lokstroom voor vissen die langs de oever zwemmen
op zoek naar een paaiplaats. In het voorjaar kunnen we
scholen jonge visjes aantreffen. De paaiplaats doen dan
dienst als veilige kraamkamer.
Vooral snoek en zeelt hebben baat bij de rustige paai-
plaatsen. Deze soorten overleven vlot in het kanaal
maar om zich voort te planten hebben ze ondiepte en
planten nodig. 

Natuurlijk visbestand

Het doel van de aanleg van paaiplaatsen is de natuur-
lijke reproductie te stimuleren en het uitzetten van
opgekweekte vis af te bouwen. Dat het visbestand zich-
zelf op peil houdt, dat is goed nieuws voor de natuur én
voor de hengelaars.

VIER NIEUWE PAAIPLAATSEN 
VOOR VISSEN IN DE KANAALKOMMEN

INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN

DINSDAG 26 JANUARI 2010
INSTAP : MAANDAG 1 & 22 FEBRUARI 2010 

De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders
samen met hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 1 
februari / 22 februari 2010) uit voor een gezamenlijk info-
moment 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 20 januari 2010 bij mevr.
Nicky Janssens, directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !
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De eerste avond maak je kennis met de basisbegrippen
van geluid. Je leert de verschillende microfoontypes en
andere bronapparatuur kennen. 
De volgende dag krijg je inzicht in de componenten 
van een PA-installatie: de functies van het mengpaneel,
compressor, limiter, equaliser, versterker, luid-
sprekers, ...
De volgende dag ga je je kennis toepassen in de 
praktijk, maar nog niet in een live-situatie. Kabel-
aansluiting en opstelling van microfoons en luid-
sprekerkasten komen dan ruim aan bod. Zo leer je
omgaan met de onvolkomenheden van zaal, artiest(en),
instrumenten en apparatuur. Kortom, je leert alles wat
je als geluidstechnieker nodig hebt om meteen aan de
slag te gaan.
Enige ervaring is een pluspunt, maar is niet nood-
zakelijk. 
Lesgever : Mark Van de Looverbosch, professioneel
audiotechnicus  

Data :
cursus 1
donderdagavond 4/2/2010 (19u30-22u30)
zaterdag vm+nm 6/2/2010  (9u30-16u30) 
zondag vm+nm 7/2/2010 (9u30-16u30)

Waar ? Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smeken-
straat 61, 2390 (Oost)malle

Inschrijven en info ? www.vormingscentrum.be, 
vormingscentrum@pvm.provant.be, tel. 03/312.80.00
en fax 03/312.80.80

De cursus is geknipt voor iedereen, die nog nooit een
camera in handen had, of er net een gekocht heeft en
nerveus wordt van al de knopjes op de camera.

We besteden voornamelijk aandacht aan het film-
gebeuren : het met beelden leren vertellen wat je met
woorden niet gezegd krijgt. Daarvoor is het nodig meer
gebruik te maken van de technische mogelijkheden die
je camera biedt : video filmen wordt veel boeiender
wanneer je varieert met de opname, de beeldhoek en
cadrage.

De cursus geeft inzicht in technische aspecten : 
belichting, automatisch of manueel scherpstellen, wit-
balans-instelling, maar daarnaast ook in het leren 
werken met beeldtaal, beeldopbouw en compositie. Er
is aandacht voor continuïteitsregels, decoupage, story-
board en draaiboek. Voorbeeldmontages uit speelfilms
en voorbeelden van muziek bij film kruiden de cursus
op een aangename manier.
Beginners leren op filmisch verantwoorde wijze
gebruik maken van hun camera.
Lesgevers : Hugo Haegemans en Tony Jacobs, beiden
reeds lang in het vak  

Data :
5 woensdagen : 24/02/2010, 03/03/2010, 10/03/2010,
17/03/2010, 24/03/2010 (telkens 19u30 - 22u30)
zaterdag : 27/02/2010 (9u30 - 16u30)

Waar ? Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smeken-
straat 61, 2390 (Oost)malle

Inschrijven en info ? www.vormingscentrum.be, 
vormingscentrum@pvm.provant.be, tel. 03/312.80.00
en fax 03/312.80.80

VIDEOCURSUS

CURSUS GELUIDSTECHNIEKEN

CURSUSSEN PROVINCIAAL 
VORMINGSCENTRUM MALLE

JOKPRIJSKAMP
50 euro vooruit

vrijdag 15 januari 2010
begin 20.00 uur

in Achtel 
’t Molenhof, Achtel 80, Rijkevorsel
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Zijn we nog verzekerd van een goed pensioen op onze
oude dag? Na de financiële crisis vragen we ons af hoe
het verder moet. Hoe zit het met ons wettelijk 
pensioen? Doe ik goed met individueel pensioensparen?
Kortom, je krijgt van kwb een antwoord op heel wat
actuele vragen.
Een gastspreker voorziet een inleiding, ondersteund
met een powerpointpresentatie. De spreker betrekt het
publiek aan de hand van een kleine quiz. Wat weten we
al over het pensioensparen en wat niet? Nadien is er ook
ruimte voor vragen uit het publiek.
Deze infoavond vindt plaats op maandag 18 januari
2010 om 19.30 uur in zaal 38 van ’t Centrum te
Rijkevorsel. Inkom is voor iedereen gratis en zowel
leden als niet-leden zijn welkom.

Info bij Frans Hillen 03-312 43 97 
of Mark Van den Langenbergh 0474-91 26 37 

VEILIG PENSIOENSPAREN
18 JANUARI 2010

Sint-Jozef Rijkevorsel Rijkevorsel Centrum

op LOLo
Auteur : Ria de Haes
Regie : Paul Ooms

Reservaties:
* tel: Gerd Lenaerts 03/3148552 (na 17u)
* e-mail: reservaties@tveusselstonjel.be
* website: www.tveusselstonjel.be

Gelieve bij uw aankomst uw reservatienr. te vermelden !!

Data voorstellingen 2009:
* za 12 december om 20.00 uur
* zo 13 december om 14.00 uur
* do 17 december om 20.00 uur
* za 19 december om 20.00 uur
* vr 25 december om 20.00 uur

Data voorstellingen 2010:
* vr 8 januari om 20.00 uur
* za 9 januari om 20.00 uur

Plaats voorstellingen:
Parochiecentrum te Rijkevorsel

Opgelet : Reservatie verplicht!

AARD VAN DE MELDING

Ik meld de beschadiging van ■■

een defect aan ■■

een voorstel voor ■■

■■    het wegdek ■■ de openbare riolering ■■ het openbaar groen
■■ het voetpad ■■ de verkeerssignalisatie ■■ de geschilderde wegmarkering
■■ het fietspad ■■ het kastje van de kabel-TV ■■ de halte van de lijnbussen
■■ de baangracht ■■ de openbare verlichting ■■    

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer Datum melding : 

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER
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CM Kern Rijkevorsel organiseert

GEZONDHEIDS-
WANDELINGEN

(ongeveer 4 km, duurtijd 1 uur)

Wanneer ? vanaf woensdag 6 januari 2010
elke woensdag het hele jaar door

Waar ? vertrek aan de kerk (zuidkant)
Rijkevorsel centrum te 19.00 uur

Info Rob Maes, tel. 03/314.66.90

Gratis deelname en gratis verzekering
Iedereen welkom !

NORDIC WALKING
Wanneer ? elke maandag om 19.00 uur
Waar ? vertrek aan De Valk
Info Stanny Roovers, tel. 03/314.41.91

Gratis deelname en gratis verzekering
Iedereen welkom !

WANDELCLUB ’T BEERKE BEERSE

ZONDAG 17 JANUARI 2010

29STE PENSENTOCHT
Vrije start tussen 8.00 uur en 15.00 uur aan de
Parochiezaal Sint-Jozef Rijkevorsel

Afstandkeuze : 4 - 6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 km

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

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

Info : Wandelclub ’t Beerke Beerse v.z.w.
Moeskops Willy, tel & fax 014/61.45.61
http://users.skynet.be/wandelclub.beerke

ST.-ANTONIUSVIERING 
ACHTEL

ZONDAG 17 JANUARI 2010

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

11.00 uur
Optocht met zegening van kinderfietsen, 
pony- en paardenruiters, motorijders en tractoren.
Optreden dansgroep St.-Jorisgilde.

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

14.00 uur
Winterse wandeling van ong.7 km in en rond het
natuurschone Achtel en Keirschot.

De ganse dag is er gezellig samenzijn met warme 
en koude dranken en boterhammen met kop en kaas
zijn verkrijgbaar.

Van harte welkom in 't Molenhof 
te Achtel 80 Rijkevorsel.

GROTE JAARLIJKSE 
VOGELTENTOONSTELLING

Waar ? Parochiecentrum Rijkevorsel

Wanneer ? zaterdag 16/01 vanaf 18u 
zondag 17/01 van 10u tot 22u

VOGELKRING ONS GENOEGEN
organiseert
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J A N U A R I

30 december • Gebuurte Asterweg: Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van
Jef Geens. Vanaf 14.30 uur kunt u terecht in de blokhut (huisnr. 7) voor een babbel 
en een drankje om op te warmen.

31 december • Zingdag!!!
• Gebuurte Asterweg: Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van

Jef Geens. Vanaf 14.30 uur kunt u terecht in de blokhut (huisnr. 7) voor een babbel 
en een drankje om op te warmen.

3 januari • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg, van 8.00 uur tot
12.00 uur, inkom gratis.

• Natuurpunt Markvallei : Nieuwjaarswandeling in Wortel Kolonie, vertrek aan Klapekster 
te 9.00 uur, na de wandeling wordt een nieuwjaarsdrank aangeboden, iedereen welkom.
Meer info : 03/315.71.85.

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

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

• Duivenmaatschappij Verbroedering Rijkevorsel Centrum : Kampioenenviering in zaal
Bij den Bakker, te 14.00 uur huldiging van de kampioenen en te 15.00 uur bonverkoop.
Iedereen van harte welkom !

• Pasar Rijkevorsel : Nieuwjaarswandeling, vertrek Kerk Wortel te 14.00 uur, afstand 7 km
met tussenstop. Meer info : 03/314.43.87.

15 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 vzw : Jokprijskamp Sint-Antonius, begin 20.00 uur, Molenhof Achtel 80

16 januari • Vogelkring Ons Genoegen : Grote jaarlijkse vogeltentoonstelling, Parochiecentrum, 
vanaf 18 uur.

17 januari • Cultuurgroep Achtel vzw : Hoogfeest Sint-Antonius, te 10.00 uur plechtige mis, te 11.00 uur
optocht met zegening, te 11.30 uur verkoop offergaven, te 14.00 uur winterse wandeling.
Gans de dag gezellig samenzijn in ’t Molenhof, Achtel 80.

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

18 januari • kwb Centrum en Sint-Jozef : Infoavond ’Veilig pensioensparen’, zaal 38 van ’t Centrum,
te 19.30 uur, inkom gratis, iedereen welkom. Meer info : 03/312.43.97 en 0474/91.26.37.

20 januari • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Gegidste wandeling ’Senator Coolspad’, vertrek 14.00 uur
op parking ten zuiden van brug 8, afstand 9,5 km. Info : 03/340.00.12.

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

29 januari • vzw De Singer : Concert Tutu Puoane Quartet. De Zuid-Afrikaanse zangeres Tutu Puoane
brengt in jazz en soul gedrenkte nummers waarin onmiskenbaar haar Afrikaanse roots te
horen zijn. De Singer, Bavelstraat 35 te 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be

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

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

• Heemkundige Kring : Opendeur museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Aankondigingen van activiteiten FEBRUARI 2010 moet je uiterlijk op 8 januari 2010 binnenbrengen of mailen 
naar secretariaat@rijkevorsel.be. Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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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 0486/94.65.82
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

Child Focus 116000

De Post - Klantendienst 022/012345

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 03/297.56.54

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 wachtdiensten tandartsen : 0903/39.969
De wachtdienst geldt uitsluitend tijdens het weekend en op feestdagen, van 9u tot 18u en enkel voor dringende gevallen

24 uur op 24 : 0900/10.500 of 0900/10.512 (0,50 EUR/minuut) of www.apotheek.be

Tijdens weekends en feestdagen : - Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014/410.410
- 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 de late avond en nacht in de week : Dokter van wacht uitsluitend telefonisch bereikbaar op het nummer 014/410.410


