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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

Werkgebied : 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

Werkgebied : 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

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

Verlinden Jan                3de schepen
                                                         GEMEENTEBELANG&VLD

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

Werkgebied : openbare werken, landbouw

Kemland Roger             4de schepen                                 sp.a

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

Werkgebied : Kafka, mobiliteit, personeel, sport

Cuylaerts Dorien           5de schepen                                 SNR

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

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

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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Beste inwoners,

November is een maand van bezinning. Op 2 november ll. herdachten we alle overleden inwoners van Rijkevorsel
en stonden we even stil bij een overleden werkmakker van de gemeente. Op 13 oktober ll. is Theo Boenders van ons
heengegaan. Hij was PWA-medewerker en zijn onverwacht overlijden heeft ons allen diep geschokt. Wij betuigen
onze blijken van medeleven met de partner van Theo en met gans de familie.

Onze seniorenfeesten op 8, 9 en 10 november waren weer een enorm succes. Meer dan 800 gepensioneerden zijn op
onze uitnodiging ingegaan. Onze schepen van sociale zaken heeft ook hulde gebracht aan onze zieken en aller -
oudsten die niet aanwezig konden zijn. Wij wensen hen nog een lang leven en nog vele mooie dagen toe.

Op 11 november ll. herdachten we traditiegetrouw de slachtoffers van de beide wereldoorlogen. Aan ons monument
hebben we weer de boodschap rondgestuurd dat oorlog zinloos is en dat elke dode er één teveel is.

België heeft een klein jaar geleden het VN-verdrag van de rechten van personen met een handicap ondertekend
waarin staat dat zij recht hebben op een behoorlijke levensstandaard en ons land heeft zich geëngageerd om
passende maatregelen te treffen om dit recht te beschermen en te bevorderen. Nu, een jaar later, is 2010 uitgeroepen
tot internationaal jaar van de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting en op 5 oktober hebben twee 
gehandicaptenverenigingen, KVG en VFG, een memorandum gelanceerd waarin ze eisen dat personen met een 
handicap recht hebben op een inkomen boven de armoedegrens.
Personen met een handicap zijn oververtegenwoordigd bij de armen in onze samenleving en dat willen zij door -
breken.
KVG en VFG voerden op 20 november actie om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat er nog heel wat dient te
gebeuren opdat personen met een handicap als volwaardige burgers door het leven kunnen gaan. Zij wilden 
duidelijk maken dat een persoon die nooit kan werken en die zijn leven lang aangewezen is op een uitkering, 
veroordeeld is tot de armoede.
Deze actie, beste mensen, willen wij steunen.

De werken aan het fietspad op de Merksplassesteenweg schieten goed op. De aannemer is begonnen met de 
rioleringswerken vanaf de Vorselmoerweg en hij hoopt hiermee klaar te zijn tegen half december en tegelijkertijd
wil hij vanaf daar tot aan Breebos het fietspad aangelegd hebben voor het einde van het jaar.
Dat is nog eens goed nieuws.

Ik wens iedereen nog een prettige maand en tot de volgende keer.

                                                                                                    Uw burgemeester,
                                                                                                    Gust Van De Mierop
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De raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 27 september 2010 goed.

In de personeelsformatie wordt de functiebenaming
van de statutaire functie ‘personeelsdeskundige’ B1-B3
vervangen door de functiebenaming ‘deskundige 
personeelszaken’ B1-B3.

Het schoolwerkplan voor de gemeentelijke lagere
school De Wegwijzer voor 2010-2011 wordt gewijzigd.

Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2009
van de kerkfabriek Sint-Willibrordus.

Akte wordt genomen van het budget 2010 van de kerk-
fabriek Sint-Willibrordus Rijkevorsel/Merksplas.

Kennis wordt genomen van de jaarrekening 2009 van
de Politiezone Noorderkempen.

De raad neemt enerzijds kennis en akte van het goed-
keuringbesluit van de gouverneur betreffende de jaar-
rekening 2008 van het OCMW Rijkevorsel, anderzijds
wordt kennis genomen van de jaarrekening 2009 van
het OCMW.

De subsidies voor ontwikkelingssamenwerking worden
verdeeld.

De budgetwijzigingen nrs. 3 en 4 dienstjaar 2010
worden vastgesteld.

Opcentiemen worden geheven op de Vlaamse heffing
ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of
woningen vanaf januari 2011 to 31 december 2011.

De aanvullende gemeentebelasting op de personen -
belasting wordt vastgesteld voor aanslagjaar 2011,
alsook de toelagen voor dienstjaar 2011 en de opcen-
tiemen op de onroerende voorheffing.

Goedkeuring wordt gegeven aan de bijzondere
gebruiksovereenkomst tussen de stad Turnhout en de
gemeente Rijkevorsel, waarbij de door Turnhout met
subsidies aangekochte persslangen, brandweer Rijke -
vorsel als standplaats krijgen, en waarbij de gemeente
Rijkevorsel, na ontvangst van een invorderingstaat, aan
de stad Turnhout de kosten terugbetaalt.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan een onderlinge
conventie met betrekking tot de operationele prezone
van hulpverleningszone Taxandria en stemt in met de
kandidatuurstelling van de gemeente Turnhout als
beherende gemeente.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven
voor maximaal 10 zonevreemde bedrijven zal worden
opgemaakt, waarbij minimaal 3 ontwerpers gese-
lecteerd worden. Het bestek aangaande deze opdracht
wordt goedgekeurd.

De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de
intergemeentelijke dienst grondverwerving van IOK.

In het kader van de verkaveling Koekhoven, fase 4B en
5B worden de verkoopsvoorwaarden voor de verkoop
van de sociale bouwgronden goedgekeurd.

Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage per inwoner
wordt aangepast in de beheersovereenkomst van de
Sportregio Noorderkempen ILV en eveneens wordt
goedkeuring gehecht aan het jaarverslag en jaar -
rekening 2009 van de Sportregio Noorderkempen ILV.

Betreffende de samenwerkingsovereenkomst voor
toerisme en recreatie in de regio Grensland wordt
akkoord gegaan met een nieuwe samenstelling van de
algemene vergadering en de raad van bestuur.

Goedkeuring wordt gegeven aan het jeugdbeleidsplan
2011-2013.

De raad verleent goedkeuring aan het bijzonder bestek
en de raming voor de opdrachten “Heraanleg Vaart” en
“Heraanleg Meir”. De opdrachten worden gegund bij
wijze van de openbare aanbesteding.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de agenda van
de Algemene Vergadering in buitengewone zitting 
d.d. 21 december 2010 van IVEKA en IKA.
Eveneens wordt voor beide een vertegenwoordiger van
de gemeente, alsook een plaatsvervangend vertegen -
woordiger gekozen.

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTE RAADSZITTING 
VAN 25 OKTOBER 2010



De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 13 december 2010 vanaf 20.00 uur in de
raad zaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elek tronisch informatiebord in het Dorp, het gemeen-
telijk 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-
raadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

Gemeentelijke administratie
Vrijdag 24 december 
Vrijdag 31 december 

Kinderclub
Vrijdag 24 december vanaf 16.00 uur
Maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december

Bibliotheek
Vrijdagavond 24 december
Zaterdag 25 december
Vrijdagavond 31 december
Zaterdag 1 januari

Containerpark
Vrijdagnamiddag 24 december
Vrijdagnamiddag 31 december

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAGEN 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
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Viering huwelijksjubilarissen 2010
op 23 oktober in het 

gemeenschapscentrum. 
Proficiat!
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De Belgische identiteits kaart geldt als bewijs van
inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente
waar je de hoofdverblijfplaats hebt. Ze staat eveneens
aan Belgen toe om hun nationaliteit en hun identiteit
in het buitenland te bewijzen. De identiteitskaart wordt
automatisch afgeleverd door de gemeente van de hoofd-
verblijfplaats van alle Belgen die minstens twaalf jaar
oud zijn en ingeschreven zijn in het bevolkings register. 

Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 25
maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, moet elke
Belg vanaf vijftien jaar in het bezit  zijn van een 
identiteitskaart.

De inbreuken wegens het niet bij zich hebben van de
identiteitskaart worden strafrechterlijk bestraft door de
wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters,
de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de
verblijfsdocumenten. In artikel 7 wordt bepaald dat het
niet tonen van de identiteitskaart inderdaad bestraft
wordt met een geldboete van 26 tot 500 euro. De
bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek
zijn eveneens van toepassing.

Indien hij geen geldige identiteitskaart heeft, loopt de
burger inderdaad het risico om veel moeilijkheden te
hebben, inzonderheid bij de administratieve en finan-
ciële instellingen of tijdens zijn verplaatsingen in
België of in het buitenland. De Belgische identiteits -
kaart, die geldt als bewijs van inschrijving in het
bevolkingsregister van de gemeente, is eveneens vaak
een wezenlijk bestanddeel in verschillende 
reglementeringen en dient in fiscale, sociale en 
administratieve aangelegenheden.

De elektronische identiteitskaart biedt de mogelijk heid
om je identiteit te bewijzen aan personen die je hierom
vragen en is eveneens een geldig reisdocument in de 27
lidstaten van de Europese Unie. Je identiteits kaart bevat
een elektronische chip. Daarom is deze ook gebonden
aan een geheime code, zoals een bankkaart. Deze chip
en deze code bieden je de mogelijkheid om je identiteit
te bewijzen op internet of om een elek tronische hand -
tekening aan te brengen. De nieuwe toepassingen die
de elektronische identiteitskaart biedt, worden voort-
durend uitgebreid en vormen een meerwaarde voor de
burger en voor de betrokken instantie. De belang-
stelling voor het gebruik van de elektronische 
identiteitskaart groeit bij de burgers, de instellingen en
de bedrijven, vooral dan door de veiligheidsgarantie die

bij de identificatie van personen in het kader van de
elektronische communicatie geboden wordt.

De elektronische identiteitskaart biedt je nu al de 
volgende mogelijkheden :
- je kunt toegang krijgen tot jou betreffende adminis-

tratieve dossiers, bijvoorbeeld je eigen bevolkings-
dossier (http://mijndossier.rrn.fgov.be). Je kunt 
documenten aanvragen bij verschillende besturen,
waarvoor je zich voordien moest verplaatsen en
soms lange wachtrijen moest trotseren;

- je kunt, via een beveiligd kanaal, online informatie
uitwisselen met het bestuur, privé-bedrijven of
organisaties;

- je kunt in contact treden met het gemeentebestuur,
de Federale Overheid of de Gewesten via hun web-
site en er elektronische formulieren invullen;

- je kunt op een beveiligde manier commerciële
transacties uitvoeren via internet (online aankoop
en verkoop);

- je kunt een elektronische handtekening aanbrengen
op documenten, met dezelfde waarde als een
handgeschreven handtekening op papier. Je kunt
elektronische berichten  versturen die je geldig
tekent, en zelfs contracten sluiten met andere 
burgers;

- je kunt de toegang tot bepaalde plaatsen contro -
leren, zich identificeren in bepaalde plaatsen, zich
in schrijven in bepaalde instellingen, reservaties 
uitvoeren, de belastingsaangifte indienen, bepaalde
toelagen aanvragen, in alle veiligheid  op bepaalde
sites chatten, enz.

Indien je meer informatie wenst over de eID, 
kun je even eens volgende websites raadplegen:
www.ibz.rrn.fgov.be of  www.ibz.fgov.be of  
www.mybelgium.be. 

WEETJES OVER DE
ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART

BBUURRGGEERRZZAAKKEENN

INFO
Dienst Burgerzaken
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 30

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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De kerstverlichting flikkert als gek en kerstbomen 
worden massaal gehakt om na bewezen diensten op de
stoep gedumpt te worden. Kan het anders? Hoe bouwen
we een ecologisch, duurzaam en ethisch eindejaars-
feestje? Van ons krijg je alvast kersttips cadeau om het
jaar duurzaam af te ronden.

KERSTBOOM
De productie van een kerstboom in kunststof kost 
energie en grondstoffen en vervuilt de lucht. Echte
sparren leveren gezonde lucht! Ze worden tegen -
woordig speciaal voor kerst gekweekt en niet meer in
het wild gehakt. Tegenwoordig kun je zelfs FSC-
gelabelde kerstbomen vinden in de handel. Koop er één
waar het grootste deel van de wortels nog aanzit. Na
nieuwjaar kun je hem op het terras in de pot houden of
planten in de tuin en volgend jaar opnieuw uitgraven.
Ga vooral op zoek naar een boom die bij jou in de buurt
is gekweekt. Als je de kerstboom 100 procent gezond
wil houden is het beter hem ook tijdens de eindejaars-
feesten in de voor-, achtertuin of op het terras te zetten. 

Sinds enkele jaren kun je ook een kerstboom adopte-
ren. In Nederland zijn er bedrijven die echte kerstbo-
men te huur aanbieden of kerstbomen verkopen met
statiegeld, al dan niet met herplantgarantie. Het aan-
bod is echter beperkt. Van de levende kerstbomen die je
kunt kopen, is dit wel de meest milieuvriendelijke
keuze. Huurbomen worden tijdens de teelt 3 tot 5 keer
uit besteed als kerstboom. Zo'n 70 procent van de
bomen overleeft die huurperiode. Meer info en adressen
bij  www.milieucentraal.nl of op www.adopteereen-
kerstboom.nl.

Als je niet meteen verknocht bent aan een kerstboom,
kun je ook andere alternatieven bedenken om de kerst-
sfeer in huis te halen. Er zijn verschillende, inheemse,
groenblijvende struiken die je enkele weken binnen in
een pot kunt zetten en opsmukken. Probeer wel om een
iets groter exemplaar op te kop te tikken. Nadien kun je
de gekozen struik zonder problemen in je tuin planten.
Maar vergeet dan niet om hem tijdens de periode dat hij
binnen staat voldoende water te geven.

Voor een (half)schaduwtuin
Struikklimop Hedera helix 'Arborescens'
Hulst Ilex aquifoliumsoorten

Skimmia japonicasoorten
Winterbloeiende 
sneeuwbal Viburnum tinus
Palmstruik Buxus sempervirens

Voor een beschutte plek
Escalloniasoorten Osmanthus x burkwoodii

Osmanthus heterophyllus

Voor een zonnige, mediterrane tuin
Laurier Lauris nobilis
Rozemarijn Rosmarinus officinalis

De twee laatste zijn keukenkruiden waar je nadien nog
regelmatig van kunt oogsten. Bovendien heeft roze -
marijn ook naalden en een prettige geur die niet moet
onderdoen voor de harsgeur van een kerstboom. 

KERSTLICHTJES
Wereldwijd slorpen kerstlichtjes immens veel energie
op. Op de markt kun je tegenwoordig LED-kerstlichtjes
(= lichtgevende dioden) kopen. Ze verbruiken 90 
procent minder dan traditionele lampjes. Als iedereen
de traditionele zou vervangen door LED's, zou er, 
volgens de US Department of Energy, in die ene kerst-
maand minimum 2 miljard kw/h gespaard worden.
Voldoende om 1 jaar lang 200.000 gezinnen van elek -
triciteit te voorzien. Bovendien gaan LED’s veel langer
mee dan gewone lichtjes. 

GESCHENKVERPAKKINGEN
Gebruik cadeaupapier en lintjes van vroegere cadeau-
tjes. Koop enkel gerecycleerd cadeau- of kaftpapier of
herbruikbare cadeauzakjes. Of zelfs met krantenpapier
kun je origineel uit de hoek komen.

KAARTJES
Stuur e-cards. Maak zelf een mooie presentatie of
afbeelding en stuur die door. Wil je toch iets op de bus
doen? Maak er een knutselnamiddag van met de 
kinderen en maak samen kaartjes met oud papier, afval,
verpakkingen... Niet handig? Verstuur kaartjes van
gerecycleerd papier. 

KERST- EN EINDEJAARSDINER
Milieuspecialisten zijn het er over eens: lokaal seizoens-
gebonden voedsel eten spaart veel energie. Het voedsel
moet niet ver vervoerd en dus weinig gekoeld worden.
Bovendien steunt het de lokale economie. Seizoens -
gebonden voedsel smaakt ook beter: het hoeft niet
gestockeerd te worden en heeft geen bewaarmiddelen
nodig. Seizoensgebonden lokaal voedsel vind je vooral
op markten en in biowinkels.
Eet wat minder vlees. Vlees veroorzaakt meer milieu-
last dan ander voedsel. Ook kun je tegenwoordig 
makkelijk vis uit duurzame visvangst vinden via de
Viswijzer van WWF (zie gemeentelijk infoblad van
november 2010).

DUURZAAM VAN OUD NAAR NIEUW

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU
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Kerst is overigens een periode van bezinning: wereld-
wijd wordt voldoende voedsel geproduceerd om iedere
bewoner elke dag een volwaardige maaltijd voor te 
zetten. En dat terwijl dagelijks 25.000 mensen sterven
door honger en ondervoeding! Honger is een gevolg
van ongelijke verdeling.  

CADEAUTJES
Tussen de luidruchtige reclameboodschappen door
bieden verschillende organisaties duurzame alternatie-
ven voor traditionele geschenken. Oxfam Wereld -
winkel, de kringwinkels en Greenpeace hebben een uit-
gebreide keuze duurzame cadeautjes.
Maar je kunt ook een gift of een virtueel cadeautje
geven. Die vind je bijvoorbeeld op de site van WWF-
België. In plaats van een duur cadeau, kies iets eenvou-
digs en schenk de rest aan een goed doel. 

AFVAL
Iets nieuws gekregen? Gooi je oude, afgedankte spullen
niet weg. Geef ze aan de kringwinkel of het goede doel.
En als je stiekem niet helemaal tevreden bent met je
eigen cadeautje kan je het volgend jaar eventueel nog
aan iemand anders schenken.

Prettige eindejaarsfeesten!

Bron: www.greenbelgium.org - www.velt.be

Een Voedselteam is een groep mensen uit dezelfde
buurt die gezamenlijk producten aankopen (zuivel,
fruit, groenten, vlees, ...) rechtstreeks van de lokale
boer. Duurzame (bio)landbouw staat voorop, maar er
wordt ook belang gehecht aan de teams als sociaal
gebeuren. 

Vlaanderen telt op dit moment reeds een 90-tal lokale
Voedselteams. De Noorderkempen is en blijft echter
nog een witte vlek op de kaart. Hoog tijd voor de
oprichting van een Voedselteam in Rijkevorsel, zo dacht
de Fairtrade gemeente-trekkersgroep! Daarom organi-
seert de Gemeente Rijkevorsel een infoavond over
Voedselteams op woensdagavond 1 december om 19.30
uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. Op deze info-
avond zorgt Mark Pauwels van Voedselteams vzw
ervoor dat je alles te weten komt over de werking van
een dergelijk Voedselteam. En je kunt er natuurlijk ook
terecht met al je vragen en opmerkingen. 

Contact Voedselteams vzw: 
Mark Pauwels, antwerpen@voedselteams.be, 
0488 99 46 04 
Contact infoavond Voedselteam Rijkevorsel: 
Jasmine Jacobs, jasmine.jacobs@rijkevorsel.be,
03 340 00 28 of kom even langs bij de milieudienst 

HERINNERING : INFOAVOND
VOEDSELTEAM RIJKEVORSEL

INFO
Milieudienst
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 23 (28)

0473 49 01 09
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De gemeente heeft de intentie om op verschillende
locaties bomen te vellen en te vervangen. De bomen in
het achterste deel van de Banmolenweg zullen, wegens
de overlast die ze veroorzaken, allemaal worden gekapt.
Het betreft hier 24 lijsterbessen (Sorbus). In plaats
hiervan zullen er evenveel esdoorns (Acer campestre
lienco) worden aangeplant.
Ook 64 populieren (Populus) in de Poelberg zullen 
worden geveld. Deze bomen zullen worden vervangen
door zomerlindes (Tilia platyphyllos).
Vervolgens zijn er 3 bomen aan het Gemeen schaps -
centrum waarvoor een kapvergunning werd aan -
gevraagd. Het betreft hier een beuk, een rode beuk en
een linde. Deze bomen zijn gedeeltelijk dood en hebben
bovendien een geaccidenteerde kruin. Ze zullen worden
gecompenseerd door gelijkaardige bomen: 2 rode
beuken (Fagus sylvatica) en een winterlinde (Tilia 
cordata böhlje).

De aanleg van de nieuwe voetpaden in de Lozen -
hofstraat nadert eindelijk het einde. We schrijven 
“eindelijk”, omdat de werken niet van een leien dakje
zijn verlopen. In maart werd er reeds begonnen door de
nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken en
in april zijn de werkmannen van de technische dienst
begonnen met de eigenlijke aanleg.
Dat de werken zo lang hebben aangesleept, heeft 
verschillende oorzaken, waaronder laattijdige levering
van het materiaal (wegens het niet nakomen van
afspraken) en het niet steeds beschikbaar zijn van de
nodige werkmannen (wegens ziektes, andere dringende
herstellingen,…)

Na de Kerkdreef is dit de tweede straat waar de
gemeente in eigen beheer de stoepen opnieuw heeft
aangelegd. Ondanks de praktische problemen en
tegenslagen tijdens de werken, zijn we trots op het
uiteindelijke resultaat. De bomen die bij het ter perse
gaan nog moesten worden aangeplant, zullen de straat
ook zeker nog verfraaien, evenals de andere aanplan -
tingen. De Lozenhofstraat biedt zo een meer eigentijdse
aanblik. We willen vooral de bewoners bedanken voor
het geduld en begrip dat ze hebben opgebracht.

De gemeente heeft de intentie om het paadje dat loopt
van de Vlimmersebaan tot aan het kanaal en dat hele-
maal verwaarloosd is, weer toegankelijk te maken voor
wandelaars en fietsers. Er wordt een doorgang gemaakt
van ongeveer 4 meter breed, zodat ook onderhouds -
voertuigen deze weg kunnen gebruiken. Om dit te
realiseren dienen 33 bomen gekapt te worden, onder
andere esdoorns, zomereiken en berken. De bomen
langs de zijkant van de weg blijven behouden. Om de
bomen te compenseren zullen er op termijn nieuwe
aangeplant worden in de Gansheideweg.
Dit project past in de groeiende aandacht die de
gemeente besteedt aan de aanleg van trage wegen: de
ontwikkeling, herwaardering of herstelling van voet- en
buurtwegen die zoals in eerdere infobladen reeds te
lezen stond, zowel ecologisch als cultuurhistorisch van
belang zijn. Deze wegen voor niet-gemotoriseerd ver-
keer bieden heel wat voordelen: je ontdekt er de natuur,
ze zijn ideaal voor een fiets-en wandeltocht en ze vor-
men een verkeersveilig alternatief voor drukke straten.
Bovendien vertellen deze vaak eeuwenoude verbin -
dingen iets over de lokale geschiedenis.

KAPPEN BOMEN OP DIVERSE LOCATIES

NIEUWE STOEPEN LOZENHOFSTRAAT

KAPPEN BOMEN IN FUNCTIE 
VAN AANLEG TRAGE WEG



De bibliotheek zal gesloten zijn:
- Vrijdagavond 24 december 2010
- Zaterdag 25 december 2010 
- Vrijdagavond 31 december 2010 
- Zaterdag 1 januari 2011 

Maandag 13 december om 20.00 uur bespreekt de
leesclub het boek ‘Nieuw Amsterdam’ van Russel
Shorto in de parketzaal boven de bibliotheek.

Misschien hebben sommigen het al ondervonden, maar
het uitzicht van de publiekscatalogus van de 
bibliotheek is veranderd. 
Als je voortaan in de catalogus een boek wil opzoeken of
je boeken wil verlengen dan kan dit rechtstreeks via
volgende link:  http://rijkevorsel.bibliotheek.be. Je kan
ook gewoon via de gemeentelijke website gaan namelijk
www.rijkevorsel.be, via diensten, bibliotheek, catalo-
gus, online-catalogus. Rechts zie je een kolom 
‘bibliotheek Rijkevorsel’ en via ‘mijn uitleningen en
reserveringen’ kan je een boek verlengen. Je kan zelf
geen boek meer reserveren, je kan dit natuurlijk wel
laten doen door het bibliotheekpersoneel.

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Rinus Rendier. De held van het bos [P1]
- Het telboekje van rupsje nooitgenoeg [P1]
- Muis geeft een show [P3]
- Miep de Muis breit erop los [P3]
- Balotje op ballet [P5]
- Juffrouw Julia’s jaszakken [P3]
- Eerste gekke sprookjesboek [P5]
- Poes gaat op reis [P5]
- Arno en de bal [P5]
- Dikke vrienden [P5]
- De mooiste knuffelverhalen [P2]

AA boeken niveau-lezen
- Pip is verliefd (HOLLANDER, Vivian den - Niveau 4)
- Een veulen op De Roskam (HOLLANDER, Vivian

den - Niveau 5)

A-boeken (7-9 jaar)
-     Sofie en de pinguïns (VENDEL, Edward van de)

B-boeken (9-12 jaar)
- De zuurtjes (ROBBEN, Jaap)
- Windkracht Merel (CAZEMIER, Caja)
- De nacht van de Vleermuis (BEL, Marc de)
- Er was eens een sprookje (LEMBEKE, Marjaleena)
- De ark van Mark (DHONDT, Bas)
- Buitenaardse Boma (DHONDT, Bas)
- Bekijk het maar! (SCHUTTEN, Jan Paul)
- De gestolen eik (NIELANDT, Dirk)
- Het geheim van de zwarte pop (STILTON, Thea)

C-boeken (12-16 jaar)
- Vals spel (MOUS, Mirjam)
- Geen enkele slechte daad blijft ongestraft 

(SHEPARD, Sara)

Jeugd Non-fictie
- Is beter nog ver? [706.8]
- Dagboek van een kastelen-avontuur [925]
- Dagboek van een Egyptisch avontuur [922.1]

SLUITINGSDAGEN

DE LEESCLUB LEEST

NIEUWE PUBLIEKSCATALOGUS

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN DECEMBER 2010
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DECEMBERNIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK



Jeugd Strips
- Savooien op de Galapagos: Jommeke [A]

Voorleesverhalen                           
-     Tijd voor een verhaaltje!

VOLWASSENEN
Volwassenen Fictie
- De Venetiaanse vergelding (CUENI, Claude)
- De waarschuwer (FOSSUM, Karin)
- Vluchtgedrag (HOLLANDER, Loes den)
- Een held van een hond (PARTON, Allen & Sandra)
- De courtisane en de samoerai (DOWNER, Lesley)
- Ontwricht (DUBOIS, Jean-Paul)
- De opdracht (JOHANSEN, Iris)
- CSI: Gifstof (CORTEZ, Donn)
- Liefste dagboek: deel 7 (ROOSE, Sara de)
- De laatste liefde van mijn moeder (VERHULST,

Dimitri)

Volwassenen Non-fictie
- Marokko [Marokko 993]
- Kenia [Kenia 993]
- Vietnam [Vietnam 993]
- Microsoft office 2010 [527.1]
- Mega vega [629.4]
- Vriend of vijand [395.661]
- De bromfiets en de motorfiets van A tot Z: theorie

[377.2]
- Jij mag niet meedoen! [419.3]
- Leven met astma [605.14]
- Leven met hoge bloeddruk [604.9]
- Zon op mijn neus [471]

SPORTBESTUURLIJKE VORMINGEN
Dag van de trainer - Gent
Zaterdag 18 december 2010 
Plaats: BLOSO-centrum, Zuiderlaan, 9000 Gent
Lesgever: verschillende docenten
Kostprijs: nog te bepalen
Contact: BLOSO, tel 02/209 45 11,  info@bloso.be,
www.bloso.be 

SPECIFIEKE DOELGROEPEN
Badminton: begeleiden van badmintonners met een
handicap - Balen
Zaterdag 4 december 2010 van 9u tot 12u
Plaats: Sporthal Bleukens, Hoolsterberg 36, 2490 Balen
Lesgever: docent VTS
Kostprijs: €20,00 

Inschrijven kan via www.provant.be/sport!
Voor meer informatie kun je terecht bij de sportdienst
in het Klooster, via sportdienst@rijkevorsel.be of via
03/340.00.36.

Ook in het voorjaar van 2011 zal er weer een groot 
aanbod aan opleidingen en bijscholingen ingericht wor-
den vanuit de sportregio Noorderkempen en APBSport.
Meer info hierover in het infoblad van januari 2011 of
neem alvast contact op met de sportdienst!

OPLEIDINGEN / VORMINGEN 
IN DE REGIO - NAJAAR 2020
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Voorjaar 2011 zullen onze “kampioenen en sporters
met een uitzonderlijke sportieve prestatie van 2010” in
de bloemetjes gezet worden. We doen een oproep aan
alle verenigingen en alle inwoners om een overzicht
van hun kampioenen en sporters binnen te brengen op
de Sportdienst, dit vóór 10 januari 2011. 

Onder uitzonderlijke sportieve prestaties denken we
aan het behalen van een zilveren of bronzen medaille
op provinciale, landelijke of internationale kampioen-
schappen en tornooien, het behalen van een zwarte
gordel of dan in de gevechtsporten, het promoveren
naar een hogere afdeling zonder kampioen te spelen, … 
Bij twijfel of de prestatie inderdaad wel ‘uitzonderlijk’
genoemd kan worden, zal de beheerraad van de
sportraad hierover beslissen.

De nodige formulieren, voor beide categorieën kun je
terugvinden op de website van de gemeente of kom
langs op de sportdienst.

Mountainbike driedaagse in de sportregio Noorder -
kempen was een groot succes voor de jongeren van
Rijkevorsel. Dagelijks waren we met minimaal 16 
jongeren tussen de 11 en 16 jaar die deelnamen aan
deze sportieve uitdaging.
Er werd vertrokken vanaf de Kinderclub met de fiets
om dan in Beerse/Lille – Oud-Turnhout – Merksplas
drie voormiddagen te gaan mountainbiken. Een dikke
proficiat aan al de jongeren die hebben deelgenomen.
Hieronder vind je alvast een impressie:

De sportdienst wenst iedereen alvast een prachtig 
eindejaar en een sportief 2011!

Het Aster Berkhofmuseum zal gesloten zijn op de 
laatste zondag van de maand december. Dit is namelijk
26 december en dus 2de Kerstdag.
U kunt het Aster Berkhofmuseum en de tentoonstelling
“Ontmoetingen en impressies” wel bezoeken op zondag
9 januari 2011.
De woensdagen tijdens de kerstvakantie is het museum
wel open.

SPORTGALA 2010: OPROEP 
KAMPIOENEN EN SPORTERS MET
BUITENGEWONE SPORTIEVE PRESTATIES

BIKE IN ’T SLIKE

ASTER BERKHOFMUSEUM
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Openingsdagen december:
Elke woensdag van de maand van 13u tot 17u
Tweede maandag van de maand (13/12/2010) van 17u30
tot 19u30
Zondagen 12 en 19/12/2010 en 09/01/2011 van 13u tot
16u30. Op 12/12 en 09/01/2011 zal Xavier Rombouts
zelf aanwezig zijn.

Wens je nog deel te nemen aan de fotowedstrijd in het
kader van de tentoonstelling Xavier Rombouts:
“Ontmoetingen en impressies”? 
Je kunt de foto’s nog binnensturen via e-mail naar  
cultuurdienst@rijkevorsel.be met als onderwerp:
“fotowedstrijd”. E-mails moeten gedateerd zijn vóór 15
december 2010.

De cultuurdienst wenst iedereen alvast een prachtig
eindejaar en een cultureel hoogstaand 2011!

In het nieuwe jaar starten er nieuwe initiaties bij 
digidak. Voor de initiaties is inschrijven verplicht. De
lessen binnen digidak zijn altijd snel volgeboekt en de
plaatsen zijn beperkt. Je kunt inschrijven in de digidaks
op volgende data:
Locatie Dag Moment                     Datum
Sint-Jozef maandag vm(10.00u-12.00u)      13/12
Sint-Jozef maandag vm(10.00u-12.00u)      20/12
Centrum donderdag vm(09.00u-12.00u)      16/12
Centrum donderdag vm(09.00u-12.00u)      23/12

Volgende initiaties worden gegeven:
Computerwegwijs = leren omgaan met toetsenbord en
muis en verkennen van Windows
Internet = internet verkennen/e-mails versturen/ 
chatten
Kun je al met de computer werken maar heb je nog 
vragen, dan kun je altijd terecht tijdens de vrije inloop
(openingsuren zie hieronder).
Locaties:
- Digidak Centrum

Het Klooster, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel
Tel. 03/340.00.39. Vrije inloop op donderdag van
09.00 uur tot 12.00 uur

- Digidak Sint-Jozef
Bibliotheek Aster Berkhof Sint-Jozef, Kerkdreef 61,
2310 Rijkevorsel, Tel. 0471/33.97.38
Vrije inloop op maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Digidak is steeds op zoek naar vrijwilligers
Om de werking van digidak mogelijk te maken zijn we
momenteel nog op zoek naar vrijwilligers.
We bieden een aangename tijdsbesteding die veel vol-
doening geeft. Je maakt deel uit van een toffe groep 
vrijwilligers die heel wat initiatieven organiseert bin-
nen digidak. We voorzien zowel opleidingsmomenten
als vrijwilligersactiviteiten en vergaderingen. Iedereen
die met de computer kan werken, kan in aanmerking
komen om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Je moet
geen computerfreak zijn. De doelgroep die naar digidak
komt is een absolute beginner, die moet meestal nog
leren om met de muis te werken en met het toetsen-
bord. Bovendien krijg je nog een opleiding van digidak
zodat je snel aan de slag kunt. Heb je vragen, spring
gerust eens binnen in één van de digidaks of bel
014/71.11.03.
Meer info: www.digidak.be, info@digidak.be

FOTOWEDSTRIJD 
’ONTMOETINGEN EN IMPRESSIES’

TENTOONSTELLING XAVIER ROMBOUTS:
ONTMOETINGEN EN IMPRESSIES

NIEUWE INSCHRIJVINGEN DIGIDAK
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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
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Op 22 oktober ll. werd een herdenkingsmonument
onthuld t.h.v. Bolk, dit ter nagedachtenis van de zeven
bemanningsleden van een Halifax bommenwerper die
werd neergeschoten en neerstortte t.h.v. Bolks Kruis.
De leerlingen van de 4de leerjaren van De Wegwijzer en
de Sint-Luciaschool nemen het peterschap van het
monument op zich.
Dit houdt in dat de leerlingen meewerken aan het
doorvertellen van het verhaal achter dit monument en
hebben geleerd over de Tweede Wereldoorlog. De leer-
lingen zullen er op toe zien dat het monument met het
nodige respect wordt behandeld.

Op 19 september ll. aanvaardden de leerlingen van de
4de leerjaren van Het Kompas reeds het peterschap van
het oorlogsmonument van de Polar Bears.

De leerlingen van de 4de leerjaren van De Wegwijzer
houden volgende herinneringen over aan de onthulling
van het monument op Bolk :

We reden met de fiets naar Bolk Kruis op 22 oktober. Er
was ook een vliegtuig dat over kwam vliegen. Het was
heel mooi om te zien!
Een meneer legde van alles uit.
Ramzi mocht het monument onthullen. En de 
burgemeester was er ook. Vier kinderen en ik mochten
onze handtekening zetten. En nu zijn we peters van het
monument!
Er werden volksliederen gezongen van België, Canada
en Engeland. Een meneer las een brief voor van de zus
van een overleden soldaat. Ze kon niet komen omdat ze
ziek was. We kregen een flesje cola op de receptie.
Met de fiets reden we terug naar school. Maar daarvoor
zagen we nog medailles.
Terug op school moesten we snel naar de rijen lopen.
Thuis heb ik er veel over verteld en heb ik de bloem
laten zien die we gekregen hadden.
                                                                                  Britt

We zijn met de fiets naar Bolk Kruis geweest. Een
verkenningsvliegtuig deed vele kunstjes en dat vond ik
heel mooi. De meneer gaf uitleg over de oorlog. De
onthulling van het monument deed Ramzi. De burge-
meester was er ook. Ik en de anderen moesten bloemen
leggen. Ook een paar kindjes moesten handtekeningen
zetten voor het peterschap. Er was heel veel volk en ik
heb heel veel bekend volk gezien. Ik heb het volkslied
gehoord van België, Canada en Engeland. Wel spijtig
dat het zonder tekst was. Een meneer had ook nog een

brief voorgelezen van de zus, die er spijtig niet bij kon
zijn, van een verongelukte soldaat. We zijn ook nog
naar een kleine receptie geweest en hebben een flesje
cola gedronken. Mmm lekker en toen gingen we terug
met de fiets en de Canadezen zwaaiden ons uit. Het was
een mooie huldiging.
                                                                                  Isora

We zijn met de fiets naar Bolk Kruis gereden. Toen we
aankwamen deed er een verkenningsvliegtuig stunten.
Dat was heel mooi.
Er was ook een meneer die uitleg gaf over de oorlog. En
er was ook een onthulling van het monument. Dat deed
Ramzi en Tom en de burgemeester. Ze legden ook rozen
aan het monument.
We mochten ook onze handtekening op een papier
zetten. Ze zongen het volkslied van België, Canada en
Engeland. Ze hadden ook een brief voorgelezen uit
Canada. 
Op de receptie kregen we cola. Dat was het dan.
                                                                                 Wout

PETERSCHAP OORLOGSMONUMENTEN
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Kerst in Rijkevorsel
De kerst- en nieuwjaarsperiode komt er weer aan. Een
heerlijke tijd om met familie en vrienden lekker warm
binnenshuis rond de kerstboom door te brengen. Maar
in Rijkevorsel kun je ook buitenshuis proeven van de
gezellige, winterse kerstsfeer!

Dit jaar zullen er, vanaf half december tot na nieuwjaar,
in Rijkevorsel 5 kerststallen te bezichtigen zijn. De
kerst stallenbouwers zorgen er weerom voor dat deze
stallen zeker een bezoekje waard zijn! Vanaf de kerststal
in het centrum is er een bewegwijzering voorzien naar
de andere kerststallen.

In het centrum wordt weer de mooie, typisch
Kempense kerststal gebouwd aan de zuidkant van de
imposante 16°eeuwse kerktoren in het vernieuwde
dorpscentrum.
Gewoontegetrouw wordt ook dit jaar de stal weer
bevolkt met enkele levende dieren.

Vanaf de kerststal naast de kerk volg je de beweg -
wijzering naar de kerststal in de Varenvelden. Op het
pleintje in de Bussels bouwen de wijkbewoners daar een
kerststal van materialen die afkomstig zijn uit een oude
Rijkevorselse steenbakkerij. Schapen, ezel en pluimvee
maken ook hier de mooie, sobere kerststal weer com-
pleet.

Eveneens vanaf het centrum kun je gaan kijken naar de
kerststal in de Kleine-Markweg. Ook bij deze mooie
kerst stal zijn levende dieren te vinden en op de feest -
dagen klinkt er kerstmuziek.

Dan gaat de tocht verder naar Achtel, waar je in het
mooie decor van de aloude kapelberg kunt gaan kijken
naar de kerststal waar ook levende dieren te zien zullen
zijn. Let hier vooral ook op de prachtige uitgekapte
eikenhouten beelden.

In Sint-Jozef Rijkevorsel, aan het einde van de Meir,
vlak naast de Sint-Jozefkerk vind je een eenvoudige,
maar zeer mooie kerststal.

Ook een bezoekje aan volgende kerstactiviteit is meer
dan de moeite waard:
In de Asterweg verschijnen op de ramen van de huizen
prachtige winterlandschappen die in het teken van
Kerst mis staan. Verlichting zorgt bij duisternis voor
een mooi effect. Een winterwandeling langs deze straat
is zeker de moeite waard! Op 19, 25, 26, 29, 30 en 31
december en 2 januari opent de kersttent de deuren
voor een babbel en drankje om op te warmen.

DE KERSTSTALLEN

VVVVVV
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Zin in een fikse wandeling tijdens de eindejaars -
periode? Voel je het al kriebelen? Kom dan kribbelen!
Dit jaar zal de VVV vanaf 15 december tot 9 januari een
parcours bewegwijzeren langs de Rijkevorselse kerst-
stallen. Je hebt de keuze uit verschillende tochten. De
trajecten kunnen eventueel met de fiets worden
afgelegd.
Je kunt vertrekken aan de kerststal in het Dorp. In deze
kerststal zal een flyer met plan van de wandelingen
beschikbaar zijn. Deze flyer kan ook afgehaald worden
aan de VVV-infobalie.
Op 26 en 29 december organiseert VVV-Toerisme
Rijkevorsel een geleide dorpswandeling. Vertrek telkens
om 18.00 uur aan de molen. Op 26/12 trek je best je
wandelschoenen aan voor een tocht van 7 km, op 29
december wandelen we 8 km.

Op zondag 19 december wordt er een kerstmarkt
ingericht op het dorpsplein van Rijkevorsel.
Initiatiefnemer is de Koninklijke Fanfare Vermaak Na
Arbeid. Verschillende standhouders maken er weerom
een gezellige sfeervolle markt van. Aanvang 13.30 uur
tot 17.30 uur.

De VVV liet enkele jaren geleden van de kerststallen een
mooie potloodtekening maken. De tekeningen werden
op een beperkte oplage uitgegeven. Van elke tekening
werd ook een stemmige kerstkaart gemaakt.
Ook de mooiste winterlandschappen en kerststallen
werden gefotografeerd en op kerstkaarten aangeboden.
De kaarten met enveloppen zijn te koop aan de infobalie
alsook aan de VVV-stand op de kerstmarkt aan 0,50 euro
per stuk.
Een leuk idee om een familielid of kennis eens met een
originele en echt Veusselse kaart de beste wensen toe te
sturen.

Het einde van het jaar komt er snel weer aan. Voor
velen onder jullie is dat het moment bij uitstek om
familieleden of vrienden te verwennen met een
geschenk. Mogen we je hiervoor ons “Veusseltje”, onze
geschenkmand of de VVV-cadeaubon aanbevelen? Het
“Veusseltje” is een heerlijk drankje dat zowel bij man-
nen als vrouwen in de smaak valt. De VVV-geschenk -
mand kan volledig naar wens worden samengesteld met
diverse VVV-producten. Met de VVV-cadeaubon
tenslotte scoor je altijd goed. Deze mooi vormgegeven
bon van 5 of 20 euro kan omgeruild worden bij meer
dan 70 Rijkevorselse zaken.
Voor meer info over het kerstgebeuren in Rijkevorsel
VVV-Toerisme Rijkevorsel, Molenstraat 5, 
tel. 03/340.00.12 (00), vvv.toerisme@rijkevorsel.be.

Op zondag 5 december a.s. 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
Gemeentebos, 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.
Vertrek: kerk te Sint-Jozef om 14.00 uur
Inschrijvingsgeld: 1 euro per deelnemer
Inschrijven: VVV-Toerisme Rijkevorsel, 03/340.00.00 –
12, vvv.toerisme@rijkevorsel.be

KRIBBELEN

DE KERSTMARKT

KERSTKAARTEN

EINDEJAARSGESCHENKEN

WANDELKALENDER GRENSLAND

VVVVVV
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Tijdens de eindejaarsfeesten zal er door de Lokale
Politie Noorderkempen een extra inspanning gedaan
worden om het autoverkeer zo veilig mogelijk te laten
verlopen. In de gehele politiezone zullen er alcohol -
controles en drugstests verricht worden. De nieuwe
speekseltest staat momenteel op punt. Een voertuig
besturen onder invloed van drugs wordt streng bestraft.
Soms zullen deze acties gecombineerd worden met
snelheidscontroles. Let op: ook overdag wordt er
gecontroleerd.

Op zaterdag 4 december 2010 wordt door de Wieler- en
Supportersclub Sint-Jozef de jaarlijkse veldcross 
georganiseerd. Tussen 09.00 uur en 18.00 uur zal de
Zuiderdijk tussen de kruispunten met de Vlimmerse -
baan en Klundert afgesloten worden voor alle door-
gaande verkeer. Omleidingen worden ingesteld.

Op zondag 19 december 2010 van 08.00 uur tot 12.00
uur worden er een duizendtal wielertoeristen verwacht
in Sint-Jozef Rijkevorsel. De Gammelse Wielervrienden
richten aldaar hun Kerst-mountainebike rit in. De deel-
nemers rijden vooral op veldwegen maar op enkele
plaatsen zullen zij gebruik maken van de openbare weg.
Wees op je hoede en rij voorzichtig. Dit laatste geldt
ook voor de fietsers zelf.

Dit jaar gaan de kinderen vrijdag 31 december op pad.
Op die dag zullen er weer honderden zingende
kinderen op weg zijn. Tezamen met gemachtigde

opzichters zal de Lokale Politie instaan voor verkeers -
regeling op de gevaarlijkste oversteekplaatsen te
Rijkevorsel. Info voor de ouders: stuur de (kleine)
kinderen niet alleen de weg op. Zorg voor de nodige
begeleiding en draag beiden het fluovestje. Je zal beter
opvallen in het straatbeeld. Info voor de auto -
bestuurders: wees alle dagen voorzichtig op de weg
maar op 31 december moet je toch een extra 
inspanning leveren. Wees voorzichtig, pas je snelheid
aan of nog beter laat je auto thuis en doe de 
verplaatsingen te voet.
De nodige signalisatie zal geplaatst worden zodat je
erop attent gemaakt wordt dat er een massa zangers op
weg zijn.
Sluit het jaar toch zonder een ongeval af.

Er wordt nog steeds een massa vuurwerk afgestoken 
tijdens de eindejaarsfeesten. Bij het gebruik van vuur -
werk is het belangrijk dat je de gebruiksaanwijzing aan-
dachtig leest. Neem alle veiligheidsmaatregelen in acht.
Vuurwerk is geen speelgoed. Jaarlijks is vuurwerk de
oorzaak van talrijke lichamelijke letsels zoals brand-
wonden, afgerukte vingers, oogletsels of nog erger…..
Ouders, geef vuurwerk dus niet zomaar in handen van
kinderen en wees er zelf ook uiterst voorzichtig mee bij
het gebruik ervan.

Wat de verkoop van vuurwerk van handelaars aan 
particulieren betreft zijn er een aantal wettelijke
bepalingen zoals: 
- Bij alle vuurwerk moet een gebruiksaanwijzing 

worden bijgevoegd in de taal van het gewest.
- Er mag geen kruit of vuurwerk worden verkocht

aan kinderen van minder dan 16 jaar.
- De winkeliers moeten een door de Lokale Politie

genummerd en geparafeerd register van ontploffend
vuurwerk bezitten. Alle aangekocht en verkocht
vuurwerk moet daarin geregistreerd worden. In het
verleden zijn er door de Lokale Politie Noorder -
kempen controles uitgevoerd waarna er processen-
verbaal werden opgesteld met inbeslagnames van
vuurwerk als gevolg.

In Rijkevorsel is er een toelating vereist van de
burgemeester om vuurwerk te ontsteken.

VERKEERSHINDER

VELDTOERTOCHT

WODCACONTROLES

VELDCROSS

ZINGENDE KINDEREN

FEESTVUURWERK

PPOOLLIITTIIEE
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Als je ondanks al deze waarschuwingen en richtlijnen
toch nog vuurwerk wenst af te steken enkele tips:
- vuurwerk en alcohol gaan niet samen. Zorg dat je

nuchter bent.
- ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats.

Niet in de nabijheid van brandbare materialen of op
een plaats waar veel mensen samen zijn.

- houd de toeschouwers op een voldoende veilige 
afstand van het vuurwerk.

- houd de arm gestrekt bij het aansteken van de lont
en buig je nooit boven het vuurwerk. Let op voor
smeulend vuurwerk.

- ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk.
- loopt er toch iets mis: Hulpdiensten bellen (100 of

voor GSM 112). Spoel brandwonden uitgebreid met
water.

Laat een vuurpijl je leven niet verknallen!

Op zondag 19 december 2010 wordt er door Studio
Brussel in samenwerking met VZW Sportup een
stratenrun georganiseerd. Dit betreft een run van het
glazen huis in Eindhoven naar het glazen huis te
Antwerpen. Een getrainde loper doet de volledige 
afstand van 130 km en lokale lopers kunnen 1 of 2
etappes meelopen en alzo het Rode Kruis steunen. Dit
jaar staat de actie in het teken van aidsweeskinderen.
De stratenrun passeert doorheen Rijkevorsel komende
vanuit Hoogstraten omstreeks 11.30 uur. Via Gammel,
Hoogstraatsesteenweg, Dorp, Hoek en Oostmalse -
steenweg trekt de colonne richting Malle. Op het dorps -
plein is een tussenstop voorzien waar lopers aankomen
en nieuwe lopers kunnen starten. De lokale politie
tezamen met een dertigtal mobiele motorrijders 
(= signaalgevers) zorgen er voor dat de andere weg -
gebruikers zo weinig mogelijk hinder zullen onder -
vinden van dit “mogelijk” massa evenement.
Let wel: autobestuurders het is verboden de colonne te
doorbreken, volg de bevelen van de politie en aan -
wijzingen van de signaalgevers nauwgezet op. Pas je
snelheid aan en verleen steun aan dit goede doel.

De werken aan het fietspad zijn volop aan de gang en de
hinder voor het plaatselijke verkeer wordt zoveel als
mogelijk beperkt. Volg aub de omleidingen. Indien je

toch op de Merkplassesteenweg moet zijn (enkel
plaatse lijk verkeer) pas dan zeker je snelheid aan.
Controles werden opgestart.

1) PARKEREN
Afgelopen jaren heeft de politie meerdere weg -
gebruikers een retributie bezorgd wegens het over-
schrijden van de parkeertijd. Blijkbaar hebben vele
autobestuurders de reguliere verkeersborden omtrent
het beperkt parkeren niet gezien of niet willen zien.
Daarom heeft het gemeentebestuur nieuwe infoborden
(zie foto) geplaatst om de bestuurders er op te wijzen
dat de parkeerschijf geplaatst moet worden.
Ter herinnering.
Er is beperkte parkeertijd in:
- De Molenstraat tegenover het gemeentehuis
- Vooraan Hoogstraatsesteenweg
- Dorpsplein parking zuid
- Vooraan Bochtenstraat
- Gedeelte Vinkenpad
- Parking vooraan Looiweg
- Gedeelte Emiel Van Roeystraat
- Gedeelte parking De Wissel

2) SNELHEID
Uit het jaarverslag van politie Noorderkempen jaargang
2009 blijkt dat er t.h.v. de Sint-Lenaartsesteenweg te
Rijkevorsel procentueel het snelst gereden wordt in de
gehele zone Noorderkempen. Talrijke autobestuurders
hebben in het verleden een boete in de bus gekregen
wegens overdreven snelheid. Velen rijden te snel in de
bebouwde kom mede door de goede staat van het
wegdek. Om de veiligheid van de zwakke weggebruikers
te verbeteren en om het aantal inbreuken terug te
schroeven werden er begin november door het
gemeente bestuur twee bijkomende infoborden
geplaatst aan de Sint-Lenaarstesteenweg (zie foto).
Mogelijk letten de autobestuurders beter op en moet er
minder geflitst worden. Een gewaarschuwd chauffeur is
hopelijk een voorzichtiger chauffeur.

VERKEERSHINDER 
MERKSPLASSESTEENWEG

SPORTUP FOR LIFE

TWEE PREVENTIEVE ACTIES =
NIEUWE BORDEN

PPOOLLIITTIIEE
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DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG ?? DECEMBER 2010
- 20.00 UUR

OOCCMMWW

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

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 7 DECEMBER 2010
APPELSTRUDEL, VANILLESAUS,

IJS EN KOFFIE 

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

2,50 EURO

Informeer dan eens bij het OCMW 

van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 

te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 

telefoonnummer 03/340.39.65

Zoek je een job in
eigen gemeente ?
Heb je een diploma
als verpleegkundige
of studeer je 
binnenkort af als
verpleegkundige ?

Kerstmenu
zaterdag 25 december 2010

Waterkerssoep met balletjes

Hertepave
Sausje van peperkoek

Gevulde appel met veenbessen
Kroketten

Kerstgebak

(max. 25 personen). Inschrijven voor 11 december 2010 
bij het secretariaat van het rusthuis.

17 eur

15 eur

Nieuwjaarsmenu 
zaterdag 1 januari 2011

Aspergeroomsoep met gerookte zalm

Wildstoofpotje met rapen
Wortelen en oesterzwammen

Pommes Pins

Nieuwjaarsgebak

(max 25 personen). Inschrijven voor 18 december 2010
bij het secretariaat van het rusthuis.

Sinterklaasmenu
maandag 6 december 2010

Wortelroomsoep

Zalmmoot met pestosaus
Broccolipuree

Sintgebak

(max 25 personen). Inschrijven voor 20 november 2010
bij het secretariaat van het rusthuis.

13 eur

Een feestdag is ook een 
opendeurdag in het Prinsenhof !

Waarom zou u het feestmenu niet eens 
nuttigen met onze bewoners ? 
Zij kijken er alvast naar uit ! 

(opgelet : plaatsen zijn beperkt)
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Overal in België vonden op en rond 17 oktober,
Werelddag van verzet tegen armoede, activiteiten
plaats die de strijd tegen armoede in het licht zetten.
Op 16 oktober organiseerde Euromarsen om 11.00
uur een treffen van werklozen en mensen in armoede.
Op zondag 17 oktober kwamen de Verenigingen waar
armen het woord nemen vanuit heel België samen in
Brussel, hierin gesteund door hun talrijke bond -
genoten.
Aan het Noordstation in Brussel waren zowat 1000
mensen begonnen aan de betoging voor de uitroeiing
van armoede en een rechtvaardiger samenleving. Het
is een initiatief van het Belgisch Netwerk voor
Armoede bestrijding en de vakbonden in aanwezigheid
van politici van onder meer Groen! en sp.a.

“Laagste inkomens omhoog”, luidde de gemeen -
schappelijke eis van alle deelnemende organisaties. Ook
het Financieel Actie Netwerk (FAN) is aanwezig in
Brussel. “We linken de stijgende armoede aan de fiscale
onrechtvaardigheid. In België wordt te laks opgetreden
tegen fiscale fraude die jaarlijks tot 30 miljard euro
oploopt. Als je daarvan 20 miljard euro kan recuper-
eren, zou de huidige discussie over bezuinigingen 
helemaal anders zijn”, aldus Eric Goeman van het FAN. 
De betogers trokken van het Noordstation naar het
Sint-Katelijneplein in Brussel. Volgens Sieg Monten
van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen
het Woord Nemen bedroeg het aantal deelnemers

ongeveer 1050. Om 16.00 uur was er aan het Europees
Parlement in Brussel ook nog een oproep van Europese
jongeren om de Europese verantwoordelijken te wijzen
op de armoedeproblematiek. Om 19.00 uur kwamen de
verenigingen via een lantaarntocht samen op het Sint-
Katelijneplein, waar de dag werd afgesloten.

Wie is arm?
Volgens de Europese berekeningswijze zijn mensen in
België arm als ze minder dan 899 euro inkomen hebben
per maand. Uit onderzoek (Katholieke Hogeschool
Kempen) blijkt dat iemand die gezond is, goed kan
plannen, beschikt over openbaar vervoer en veel tijd,
minstens 980 euro nodig heeft om een menswaardig
leven te kunnen leiden. De meeste uitkeringen liggen
daar ver onder. In België bedraagt een leefloon voor een
alleenstaande vandaag 740,34 euro. Daarom moeten de
uitkeringen onmiddellijk verhoogd worden. Ze moeten
minstens de Europese armoedegrens van 899 euro
bereiken als opstap naar een menswaardig inkomen.

Ook de laagste inkomens moeten omhoog. In België
zijn 5% van de mensen die werken arm. De Belgische
regering verhoogde voorzichtig al enkele uitkeringen
(voornamelijk de laagste pensioenen). Dat is niet vol-
doende. België is een rijk land. Het kan niet dat mensen
voor hun dagelijks overleven schulden moeten maken
en zo in een hopeloze schuldenspiraal terecht komen.
Het kan niet dat mensen geen toegang hebben tot de

OOCCMMWW

We willen met de campagne het grote publiek aan -
spreken over structurele armoede en sociale uit sluiting
en de rol van OCMW’s in de kijker plaatsen. Het is géén
schande om hulp te vragen. Het OCMW staat klaar om
iedereen in moeilijkheden bij te staan. Ze biedt je veel
meer dan alleen financiële hulp. 
Ze helpt je met juridische en psychologische bijstand,
opleidingen, thuis- of gezondheidszorg… of je het nu
tijdelijk of langdurig moeilijk hebt.
Aarzel  niet en neem contact op met de Sociale Dienst
van het OCMW: 03/340.39.65

MEER INFORMATIE 
OVER HET EUROPEES JAAR
VAN DE BESTRIJDING VAN DE ARMOEDE
EN DE SOCIALE UITSLUITING

17 OKTOBER : WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE
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meest elementaire voorzieningen zoals gezonde 
voeding, energie, gezondheidszorgen of kwaliteitsvolle
huisvesting. 84 miljoen mensen in Europa leven in
armoede. Zij moeten dagelijks onmenselijke keuzes
maken in de trant van: “koop ik de schoolboeken voor
mijn kind of toch maar eerst de medicijnen voor
mezelf.”

Oproep
Je kan de oproep hieronder ondertekenen op de site
www.adequateincome.eu of door een mailtje te sturen
naar karolien.schepens@bapn.be: ‘Wij roepen de
Belgische beleidsverantwoordelijken op om werk te
maken van het optrekken van alle uitkeringen 
minstens tot de armoededrempel en tot het optrekken
van de laagste lonen. Wij roepen de Europese beleids -
verantwoordelijken op om werk te maken van de aan-
beveling van de Europese Commissie over Actieve
Inclusie van oktober 2008. Die aanbeveling roept op tot
de erkenning van het fundamentele recht van iedere
persoon op voldoende middelen en sociale steun, die
hem/haar toelaten om te leven volgens de menselijke
waardigheid.’
2010 is daarbovenop het Europees Jaar van de
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Elk jaar
kiest de Europese Unie één thema dat ze extra in de
kijker willen zetten. Dit jaar is dat armoede. Rond dit
thema willen ze extra inspanning leveren en 
organiseren ze allerlei acties. Het is dus NU, in 2010,
dat de Europese Unie werk moet maken van een mini-
mum inkomen boven de armoedegrens in elke lidstaat,
ook in België!

De Europese Unie MOET vooruitgang boeken op vlak
van armoedebestrijding!

Vanaf 1 juli 2010 en met 31 december 2010 heeft België
het Voorzitterschap van de Europese Unie. De federale
regering kan stappen ondernemen om binnen Europa
de strijd tegen armoede serieus te nemen. Wij hopen
dat ze hier in slaagt. Het nationaal evenement van 17
oktober is alvast erkend door het Belgisch Voorzitter -
schap, en mag dan
ook het logo van
dit Voor zitter -
schap dragen. De
eis met ‘Laagste
Inkomens Om -
hoog’ zal dus
zeker in België
gevolg moeten 
krijgen.

Algemene bedenkingen bij de uitvaartliturgie.
1. Sterven en rouwen om een gestorvene zijn een

ingrijpende gebeurtenis in het leven van mensen en
gemeenschap. Ze roepen vele vragen op en vragen
een uitzonderlijke nabijheid. Voor de kerk 
betekenen zij een uitzonderlijke pastorale
werkelijk heid.

2. Het groeiend priestertekort en de groeiende mede -
verantwoordelijkheid van leken maken de tijd rijp
voor een nieuwe vorm van het vieren van de uit-
vaartliturgie: nl. viering in een gebedsdienst. Het
bisdom heeft deze keuze gemaakt en wil hieraan in
de toekomst de voorkeur geven. Slechts uitzonder-
lijk zal de uitvaartliturgie nog gebeuren in een
eucharistieviering.

3. De kerkelijke overheid ziet het kerkgebouw als de
meest geëigende plaats voor het gelovig afscheid
vieren rond de overledene. Zo wordt het sterkst de
parochiale binding en het belang van het kerk -
gebouw onderlijnd. De familie heeft de vrijheid om
een andere plaats te kiezen voor het afscheid van
haar dierbaren bv in crematoria of funeraria.
Anderen zullen daar het afscheid nemen verzorgen.

4. Concrete afspraken. De pastoor is de verant -
woordelijke voor de uitvaartliturgie in de kerk. Hij
beslist, in samenspraak met plaatselijke verant -
woordelijken wie voorgaat in de dienst. De gebeds-
dienst wordt voorgegaan door een priester, diaken,
pastorale werker of werkster of een gemandateerde
leek. Als liturgisch gewaad wordt een witte albe
gedragen met paarse stola of schapulier. De uit-
vaartliturgie in de kerk wordt normaal gevierd in de
voormiddag, uitzonderlijk de vroege namiddag. Om
de band met de eucharistie te bewaren zal op een af
te spreken zondag tijdens de eucharistie de
overledenen herdacht worden. Zo mogelijk wordt
dit reeds vermeld op de overlijdensbrief. Een avond-
wake op de vooravond van de uitvaart blijft mogelijk
als het gewenst wordt door de familie en mogelijk is
voor de parochie. De gebedsdienst kan muzikaal 
verzorgd worden door gemeenschapszang, door
solist en of zangkoor. Passende plaatjesmuziek kan
in beperkte mate aanvullend gebruikt worden. De
muziek vormt een integrerend deel van de liturgie;
ze verklankt de boodschap en verdiept de
betrokkenheid. Daarom is religieuze muziek bij
voorkeur aangewezen in de liturgie. De grego -
riaanse muziek en de liturgische volkszang zijn
aangewezen. Cd-muziek kan bijdragen aan de
emotie en de atmosfeer in de dienst. Soms kan een

BELEIDSLIJN: UITVAART 
IN WOORD- EN GEBEDSDIENST

OOCCMMWW--DDIIVVEERRSSEENN
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bepaald lied symbool staan voor de overledene.
Vanaf 2011 zal de prijs voor de uitvaartdienst 250
euro bedragen. Er zal in de viering slechts één maal
beroep gedaan worden op een bijdrage van de
gemeenschap nl. bij het deelnamemoment (de
offer). Het is een materieel gebaar van meeleven en
deelname in het gebeuren. Vanaf 2011 zal deze vorm
van uitvaartliturgie in voege treden in heel het 
bisdom Antwerpen. Onze bisschop is persoonlijk dit
beleid komen toelichten op een samenkomst voor
priesters, diakens, pastorale werkers en werksters.
Zij zullen dit verder meedragen en begeleiden in de
parochie. Er zal een speciale vorming aangeboden
worden rond het voorgaan in de uitvaartliturgie,
rond het bezoek aan de familie, en rond de homilie.
Een schema met het verloop van een uitvaart in
gebedsdienst wordt door de priester aan de familie
van de overleden bezorgt. Met de voorganger kan
dan verder besproken worden in welke elementen
van de dienst de familie een persoonlijke inbreng
kan geven.

Kerkdiensten: nieuwe tarieven.
Vanaf 1 januari 2011 zullen de tarieven van de kerk -
diensten wijzigen. Voor huwelijken en uitvaarten 
verhoogt het tarief van €200 naar €250.
Voor gewone misintenties (gelezen of gezongen) 
verhoogt het tarief van €10 naar €13.

Vanaf 1 januari 2011 zal het parochiesecretariaat
geopend zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00
uur tot 11.30 uur in plaats van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Tijdens het weekend is het secretariaat gesloten maar
voor dringende zaken kun je altijd de priester 
telefonisch bereiken.

0495  0219  2665  0394  0737  2613  1756  2551  2510
0834  0647  2441  0892  0102  1984  0494  0660  0022
0311  2180  2468  1951  2431  0091  1783  2524  0785
2008  2614  2072  0071  1619  1710  0114  0334  0078
Prijzen af te halen voor 15 december 2010 : 
- Bremstraat 37, Rijkevorsel, tel. 03/314.77.99 
- Vlimmersebaan 104, Rijkevorsel, tel. 03/312.25.16
Met dank voor uw steun en sympathie !

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens goedgekeurd door de
Verenigde Naties. 62 jaar na de ondertekening van dit
baanbrekend document is er heel wat vooruitgang
geboekt. Zo voeren meer en meer landen de doodstraf
niet meer uit en hebben tal van staten zich bereid
getoond een internationaal wapenhandelsverdrag te
sluiten om de ongecontroleerde wapenhandel te 
stoppen.

De mensenrechten worden echter nog elke dag zwaar
met voeten getreden. Miljoenen mensen leven, de
Millenniumdoelstellingen ten spijt, in diepe armoede
omdat overheden er niet in slagen het recht op voedsel,
huisvesting, gezondheid en water te garanderen. Over
heel de wereld leven burgers dag in dag uit in een 
conflictzone waar vrouwen en meisjes vaak het
slachtoffer worden van verkrachtingen en geweld.
Wereldwijd zitten duizenden mensen in de cel omdat ze
vreedzaam hun mening geuit hebben.

Als waakhond van de mensenrechten trekt Amnesty
International voortdurend aan de alarmbel. De 
organisatie voert wereldwijde campagnes, organiseert
acties en spreekt regeringen aan op hun verant -
woordelijkheden. Traditioneel komt de organisatie op
straat in de periode rond 10 december, de verjaardag
van de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens. Grote spandoeken worden opgehangen waarop
gemeenten en steden hun steun betuigen aan de
mensenrechten. In gemeentehuizen, bibliotheken, 
culturele centra, sportzalen en andere publieke
gebouwen worden kaarsen en wenskaarten voor
Amnesty verkocht. Zo kan iedereen een steentje bij -
dragen en de vlam van Amnesty met vuur verdedigen.

Vanuit onze maatschappelijke voorbeeldfunctie steunt
Rijkevorsel voluit de eindejaarscampagne van Amnesty
International die doorgaat vanaf eind november tot 12
december, met als hoogtepunt de Internationale
Mensenrechtendag op 10 december.

WIJZIGING OPENINGSUREN PAROCHIE -
SECRETARIAAT ST.-WILLIBRORDUS

TOMBOLA-STEUNKAARTEN 
KVG RIJKEVORSEL

GEMEENTE RIJKEVORSEL STEUNT 
DE MENSENRECHTEN ! EN JIJ ?

DDIIVVEERRSSEENN
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Rijkevorsel centrum

Onze uitstap van vorig jaar naar de Scheldebrouwerij
was best interessant volgens de verrassend nuchtere
deelnemers. Deze keer zochten we ijverig naar een
bezienswaardigheid die toch geen brouwerij is, de
moeite is voor ons overwegend mannelijk publiek en
toch ook de vrouwen moet kunnen bekoren. De kerst-
markten werden al afgevoerd voor ze nog maar
voorgesteld werden en zo nog tal van daguitstap-
probeersels verdwenen in de pullenmand. Nog
geprobeerd een bezoek aan het Antwerpse Justitiepaleis
en het vernieuwde station achter de schermen, maar
het lijkt niet eenvoudig om daar ‘op een zaterdag’ 
binnen te geraken.
Toch hebben we een prachtige uitstap samengesteld
verdeeld over een ganse dag. Als we dan een bus huren
mag het de moeite zijn.
We zullen eerst de Louwman Collectie in Den Haag met
een bezoek vereren. Dit nieuwe museum werd pas half
2010 geopend door de Hollandse koningin en ook zij is
naar het schijnt een tijdje blijven hangen tussen de old-
timer wagens, fietsen, koetsen en kunstwerken. Het
door een Amerikaanse architect getekend gebouw is
ook aan de buitenzijde een pareltje. We zullen daar bij
openingstijd arriveren zo heb je ruim de tijd voor het
bezoek en uw picknick. Om 13.00 uur stappen we terug
de bus in om een tikje dichter bij huis het Rotterdams
Radio Museum te bezoeken. Klein van buiten maar
groot vanbinnen met een zeer uitgebreide collectie
radio’s maar ook computers, tv en video, maritiem en
hi-fi. Een gids zal deze soms rara nostalgische 
apparaten voldoende uitleggen. Daartegen ben je vast
aan een hapje en drankje toe en daarvoor hebben we
alvast een gezellig plekje gereserveerd.
Als ons dan nog tijd rest rijden we langs de mooiste
Hollandse plekjes richting Rijkevorsel. Anders direct de
snelweg op maar we mikken op 19.00 uur om terug
thuis te zijn.

Deze ongelooflijk gezellige toeristische dag kunnen we
je aanbieden voor slechts €29 per persoon. Nog niet
leden mogen ook deelnemen voor €32 per persoon.
Louwman collectie met koffie+, Rotterdams radio

museum, sightseeing en bus inbegrepen. Vertrek op
zaterdag 18 december om 08.30 uur Doelenpad.
Inschrijven voor 6 december bij Johan Mertens, Sint-
Lenaartsesteenweg 58, 2310 Rijkevorsel, gsm
0497/35.47.15, per mail kwb.rijkevorsel@edpnet.be of
bij L.Van Hooydonck, Perenstraat 21, 2310 Rijkevorsel,
tel 03/314.73.10

Naar jaarlijkse gewoonte zet KVG-vorming (Katholieke
Vereniging Gehandicapten) opnieuw een actie op om
handicap onder de aandacht te brengen. In het
Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting wil
KVG opkomen voor een volwaardig inkomen voor 
personen met een handicap. De inkomensenquête van
KVG toont aan dat de financiële situatie van veel 
personen met een handicap verre van rooskleurig is.
De inkomensvervangende tegemoetkomingen laat hen
niet toe om als volwaardige burger deel te nemen aan
onze samenleving.
In het weekend van 20 november voerden alle KVG –
afdelingen actie onder de titel: “mijn inkomen, wat een
handicap”
Op meer dan 100 plaatsen in Vlaanderen, kwamen 
vrijwilligers hiervoor naar buiten met een ludieke actie.
Met deze actie richt KVG zich in eerste instantie tot
onze beleidsmakers. Maar niet alleen politici moeten de
ernst van de situatie correct inschatten. Ook de 
publieke opinie heeft vaak een verkeerd beeld over de
financiële mogelijkheden van personen met een han -
dicap. Met deze prikdag wil de KVG dan ook alle burg-
ers aandacht en steun vragen voor haar eisen. 
Ook KVG Rijkevorsel deed mee aan deze actie.

We brengen affiches rond en een Prikdagkrant en delen
geldbiljetten uit….geen echt geld, maar grote biljetten
die duidelijk weergeven waar deze actie om draait.

DAGUITSTAP ZATERDAG 18 DECEMBER

MIJN INKOMEN, WAT EEN HANDICAP !

DDIIVVEERRSSEENN
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Sinds 2005 zijn de kosten voor het afvoeren van water
via riool of gracht en zuiveren ervan inbegrepen in de
waterprijs. Mensen die het sociaal moeilijker hebben of
hun afvalwater zelf zuiveren, kunnen een vrijstelling
krijgen voor deze kosten. Ze moeten dan wel aan de
juiste voorwaarden voldoen. Voor landbouwers geldt
dan weer een speciale regeling.

Wanneer kom je in aanmerking?
Ontvang je een minimumpensioen, een leefloon of ben
jezelf of één van je gezinsleden mindervalide, dan kun
je misschien genieten van een vrijstelling op een deel
van de waterkosten van het ganse gezin. Deze proce-
dure verloopt normaalgezien automatisch. Het betrag
wordt in mindering gebracht op de jaarfactuur van
Pidpa. Staat het watercontract echter niet op naam van
een gezinslid (maar bv. op naam van een syndicus, het
OCMW enz.) dan wordt dit bedrag rechtstreeks op je
rekening gestort. Wie hiervoor in aanmerking komt
heeft van Pidpa reeds een brief ontvangen met de 
nodige richtlijnen. Is dit niet zo dan kun je best contact
opnemen voor het einde van het jaar.
Gezinnen die hun eigen afvalwater zuiveren kunnen
ook vrijgesteld worden. De installatie moet wel in
gebruik genomen zijn vóór de woning op de riolering
kon worden aangesloten. De gemeente bezorgt je hier-
voor een attest dat je moet overmaken aan Pidpa.
Voor landbouwers bestaat er een specifieke regeling:
geen vrijstelling maar een korting. Een groot deel van
hun water wordt immers niet geloosd maar wel
gebruikt voor hun dieren en akkers. De korting wordt
berekend op basis van de gegevens afkomstig van de
Vlaamse Milieumaatschappij.
Meer info over de geldende voorwaarden vind je terug
op www.pidpa.be

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 ont -
dooiing 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 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. Stil -
staand 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. Raapleeg 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 vind je alvast op de website:
www.pidpa.be

Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen
Contactcenter: 0800-90 300, Fax: 03/260.60.00
Website: www.pida.be, e-mail: klant@pidpa.be

VRIJSTELLINGEN OP UW WATERFACTUUR BESCHERM NIET ALLEEN UZELF 
TEGEN DE KOU !

Leerlingen, leerkrachten en directie van de 
Sint-Luciaschool stellen voor

KERSTCONCERT WERELDWIJDE WENSEN

Donderdag 23 december 2010 in de Sint-Willibrorduskerk
van Rijkevorsel - om 19.00 uur (deuren open om 18.30 uur)

Inkom vanaf 12 jaar: € 3,00

iedereen van harte welkom !!

Kaarten te verkrijgen: Sint-Luciaschool, Molenstraat 7, tel. 03/314.61.87, 
secretariaat@sint-luciaschool.be of op 23 december zelf



27

DDIIVVEERRSSEENN

Jaarlijks sterven twee miljoen mensen ten gevolge van
ziektes veroorzaakt door slechte of onbestaande drink-
of afvalwatervoorzieningen. Daarom hield Pidpa drie
jaar geleden HidroPLUS boven de doopvont. 
Met HidroPLUS biedt Pidpa jaarlijks financiële steun
ter waarde van € 50.000 aan watergerelateerde ont -
wikkelingsprojecten.

Het zal velen verbazen, maar tot voor kort was zuiver
water geen mensenrecht. In juli 2010 kwam daar ein -
delijk verandering in: de Verenigde Naties verklaarden
het recht op zuiver water tot een fundamenteel 
mensenrecht en namen het op in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. 

Een noodzakelijke ingreep, want de cijfers liegen er
niet om. Wereldwijd hebben ongeveer 884 miljoen
mensen geen toegang tot zuiver water. 2,6 miljard
mensen beschikken niet over essentiële sanitaire voor-
zieningen. Volgens officiële cijfers van de VN sterven
jaarlijks twee miljoen mensen aan ziektes veroorzaakt
door deze gebreken. 

Daarom zag HidroPLUS in 2008 het levenslicht. Via
HidroPLUS ondersteunt Pidpa projecten die bijdragen
tot de uitbouw van een duurzame en integrale drink -
watervoorziening en afvalwaterbehandeling. 
Zo steunde het integrale waterbedrijf in de afgelopen
twee jaar 23 projecten die de watervoorzieningen 
verbeterden van maar liefst 200.000 mensen.

In het kader van de derde editie van HidroPLUS, roept
Pidpa iedereen op om de wereld aan water te helpen!
Alle inwoners van de gemeenten waar Pidpa water -
leverancier is, die al meewerken aan een project dat
zich inzet om de (afval)watervoorziening te verbeteren,
kunnen via hun gemeente- of het provinciebestuur een
dossier indienen om in aanmerking te komen voor
financiële steun. De deadline is 15 januari 2011. 
Meer informatie, de voorwaarden en het inschrijvings -
formulier zijn terug te vinden op de website
www.pidpa.be. 
Meer informatie over HidroPLUS en de reeds gesteunde
projecten en organisaties vind je op de Pidpa-website.
Uiteraard mag je ons ook altijd contacteren als er nog
vragen zijn.

CONTACTINFO: 
Pidpa Communicatiedienst, Desguinlei 246, 2018
Antwerpen, tel: 03-216 85 98, mail: HidroPLUS@
pidpa.be

001:13620 002:11356 003:11979 004:02392 005:14617
006:12836 007:13596 008:06366 009:03204 010:04336
011:08732 012:11388 013:10143 014:00722 015:00528
016:12540 017:05051 018:01205 019:13960 020:02539
021:11013 022:17852 023:13652 024:01179 025:08611
026:12382 027:15955 028:01590 029:02206 030:11421
031:08582 032:10992 033:11509 034:07075 035:13949
036:07032 037:07403 038:07111 039:01013 040:13054
041:03200 042:07211 043:11304 044:07394 045:07427
046:01305 047:07741 048:06332 049:12271 050:05594
051:00864 052:13989 053:17850 054:02814 055:17754
056:02287 057:08401 058:09255 059:07860 060:10247
061:11469 062:11380 063:14028 064:11635 065:12950
066:12198 067:03913 068:13503 069:08630 070:12889
071:03348 072:08550 073:10374 074:03970 075:06051
076:07385 077:14220 078:04005 079:02413 080:07635
081:12466 082:07703 083:13611 084:03459 085:05151
086:01554 087:00664 088:06325 089:12470 090:14064
091:06032 092:13717 093:10963 094:11568 095:12122
096:08526 097:00760 098:02343 099:05077 100:03418
101:05336 102:03240 103:10526 104:08705 105:01878
106:09066 107:17959 108:02839 109:05260 110:10466
111:04151 112:04102 113:08778 114:12707 115:14708
116:03257 117:07322 118:12629 119:08583 120:01667
121:02830 122:04075 123:12697 124:05632 125:06063
126:07704 127:07729 128:08303 129:07081 130:05858
131:03233 132:13392 133:03469 134:13172 135:10719
136:12626 137:11997 138:03430 139:02268 140:03760
141:04414 142:01144 143:03417 144:12300 145:10335
146:08226 147:02449 148:10612 149:08310 150:11694

Rook is doodsoorzaak nr. 1 bij brand. Met een goed
geplaatste rookmelder heb je echter 4 keer meer kans
om een brand te overleven. Daarom wil het Antwerpse
provinciebestuur iedereen overtuigen om een rook -
melder te installeren.  Zo kan je de komende drie jaar
bij de provincie een degelijke rookmelder kopen aan
een goedkopere prijs.  Een ideaal geschenk voor de
feestdagen want zo geef je misschien je familie of
vrienden wel een leven cadeau.
Elke dag zijn er in België zo’n 32 branden. Dit betekent
dat je 10 000 keer meer kans hebt om een brand mee te
maken dan om de lotto te winnen! Bij woningbranden
vallen jaarlijks 120 dodelijke slachtoffers in ons land.
De meesten worden in hun slaap verrast door de giftige

HELP DE WERELD AAN WATER UITSLAG VAN DE MISSIETOMBOLA 2010

ROOKMELDERS REDDEN LEVENS
HEB JIJ AL EEN ROOKMELDER IN HUIS?
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rook die bij een brand vrij-
komt. In tegenstelling tot wat
veel mensen denken, maakt
de rook je niet wakker, maar
versuft en vergiftigt hij je in
je slaap. Rookmelders voor-
komen brand niet, maar ze
wekken je van zodra ze rook
detecteren. Zo heb je de tijd
om jezelf en je gezinsleden in
veiligheid te brengen. Met
een goed geplaatste rook -
melder heb je een kans van 70 à 100% om een brand te
overleven. Nochtans heeft slechts 29% van de Vlaamse
gezinnen er eentje in huis.
De provincie wil je wakker maken
De komende drie jaar wil de provincie iedereen wakker
maken om een rookmelder aan te kopen.  Via de website
www.mijnrookmel der.be kan je online een rookmelder
kopen aan een verlaagde prijs van 19,95 euro (+ 2 euro
verzendingskosten).  Het gaat om een optische rook-
melder met verzegelde 10-jarige lithiumbatterij, waar-
voor je in de winkel 30 tot 50 euro betaalt. Als je de
rookmelder besteld voor 24 december, maak je boven-
dien kans om mooie prijzen te winnen. 

Slaap op je beide oren, 10 jaar lang!
Een rookmelder ophangen is kinderspel. Met de bij -
geleverde schroeven of met kleefband bevestig je hem
in een handomdraai. En eens opgehangen, slaap je 10
jaar lang op je beide oren. Wel regelmatig eens stof -
zuigen en testen! De beste plek om een rookmelder op
te hangen, is aan het plafond in de gang waar de slaap-
kamers op uitkomen. Nog beter is om er op elke
verdieping eentje te hangen; dit is trouwens al wettelijk
verplicht bij nieuwbouwwoningen.

Rookmelderdagen 11/12 en 12/12
Op 11 en 12 december 2010 vind je de rookmeldercam-
pagne live in het straatbeeld. Je kunt o.a. een bezoek
brengen aan de rookmobiel, om te ontdekken hoe
moeilijk het is om je weg te vinden in een huis gevuld
met rook. Natuurlijk kun je tijdens deze dag ook een
rookmelder aanschaffen. Je maakt dan zelfs kans om
leuke prijzen te winnen.
11 december, 10 u -18 u:
Antwerpen, Jezusstraat 28
Turnhout, Grote Markt kant Gasthuisstraat
12 december, 10 u – 18 u:
Mechelen, IJzerenleen
Lier (geen rookmobiel), voor stadhuis
Meer informatie: 
Provinciaal Veiligheidsinstituut, Jezusstraat 28, 2000
Antwerpen, Tel. 03 203 42 00, www.mijnrookmelder.be

Cadeautip
Heb jij al een rookmelder in huis? Denk dan eens aan je
kinderen, ouders, vrienden… en zeg het voort! Of beter
nog: leg eens een rookmelder onder de kerstboom dit
jaar.

Wat ooit begon als bescheiden muziekschool, groeide
uit tot een hoogst actieve onderwijsgemeenschap. Met
een werkingsgebied dat een belangrijk deel van de
Noorderkempen beslaat - zélfs over de grens heen -
gaan wij er prat op voor kinderen, jongeren en vol -
wassenen kwaliteitsvol maar betaalbaar en bereikbaar
kunstonderwijs te bieden in Muziek en Woord. Meer
nog, wij laten stevig van ons horen met eigen concerten
en evenementen, in samenwerking met het socio-
 culturele leven.
Om onze ambities blijvend waar te maken, zoeken wij
een toffe medewerker m/v voor boekhouding & 
secretariaat (B1-B3 - voltijds)
Jouw functie : op het hoofdkantoor in Baarle-Hertog
ben je verantwoordelijk voor het opmaken, controleren
en uitvoeren van de boekhouding van de academie met
het oog op het realiseren van een correct en tran -
sparant financieel beleid. Je zorgt voor de voor -
bereiding, ontwikkeling en uitvoering van het
personeels beleid en -beheer alsook het intern com -
municatiebeleid binnen de academie. Je verleent poly-
valent ondersteuning op vlak van secretariaatstaken in
het algemeen.
Diplomavereiste : je hebt een bachelor diploma of een
diploma hoger onderwijs van het korte type of daarmee
gelijkgesteld.
Jouw troeven : je hebt een stevige kennis van algemeen
boekhouden en tevens notie van de specifieke wet- en
regelgeving en van de maatschappelijke context van het
deeltijds kunstonderwijs.
Ons aanbod : een veelzijdige en uitdagende job in con-
tractueel verband. Je brutomaandsalaris bedraagt min.
€ 2.142 en max. € 3.609.
Solliciteren? Wij ontvangen je sollicitatiebrief met cv
uiterlijk op 15 december 2010, gericht aan de voorzitter
van de Academie voor Muziek en Woord De Noorder -
kempen, Pastoor de Katerstraat 5, 2387 Baarle-Hertog.
Een uitgebreide omschrijving van de vereisten alsook
van het functie- en competentieprofiel, bekom je op
eenvoudig verzoek via mail madn@scarlet.be of
telefonisch op 0473/640.327.

ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD
DE NOORDERKEMPEN G.O.L. WERFT AAN
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INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN

DINSDAG 21 DECEMBER 2010
INSTAP : 10 JANUARI 2011 

De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders
samen met hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 10
januari 2011) uit voor een gezamenlijk infomoment gevol-
gd 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 15 december 2010 bij mevr. 
Ilse Geerts, directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !

Ondersteun de opbouw en onderhoud van 
onze kerststal en kom op zondag 26 december

tussen 15.00 uur en 21.00 uur genieten 
van een verwarmende borrel en de gezellige sfeer

van onze kerststal.

Bezoek onze kersstal elke dag tussen
9.00 uur en 21.00 uur

Van zondag 12 december 
tot woensdag 5 januari

Dit jaar wordt onze kerststal nog groter….
Kom zeker eens een bezoekje brengen

Worldwide 
candle lighting

                                   

                                   That their light
                                   may always shine !

Nodigt je uit om samen met lotgenoten, 
nabestaanden en sympathisanten onze overleden

kinderen te herdenken.

Wanneer: zondag 12 december 2010 
Waar: Den Horst, Horstsebaan te Schoten

18.00 uur: aanvang, verwelkoming en kennismaking
19.00 uur: ontsteken van de kaarsen

20.00 uur: einde

Met medewerking en optreden van Jean Bosco Safari
Kaars met windlicht beschikbaar aan de prijs van €5

en geldt eveneens als inkom
Drank en taart aan democratisch prijzen

Info: www.wclvlaanderen.be
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2 december          •   Rijkevorselse Weefkring: weven of vilten in de oude pastorie, 13.30 uur - 16.30 uur,
                                 iedereen welkom. Info 03/314.47.62 - 03/314.51.60.

3 december          •   Schildersclub Artistic: schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur, iedereen welkom,
                                 gratis. Meer info: 0474/31.25.67.

5 december          •   Ruilclub Rijkevorsel: Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 08.00 uur tot 12.00 uur 
                                 inkom gratis.

6 december          •   Rode Kruis: Bloedinzameling, Parochiezaal, Pastoor Lambrechtsstraat, 1, 18.00 uur - 20.30 uur
                            •   De Singer vzw: Soloconcert van de Amerikaanse jazzpianist Vijay Iyer. 
                                 De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties: www.desinger.be.

9 december          •   Rijkevorselse Weefkring: Weven of vilten in de oude pastorie, 16.30 uur - 19.30 uur,
                                 iedereen welkom. Info: 03/314.51.60 - 03/314.47.62.

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

11 december        •   De Singer vzw: ‘Jan De Bruijn electrisch’: bluesconcert van de groep rond deze Nederlandse 
                                 zanger-componist. De Singer, Bavelstraat 35 om 21.00 uur. 
                                 Meer info en reservaties: www.desinger.be.
                            •   Duivenbond De Verbroedering Sint-Jozef: Kampioenenviering in zaal Alma, 
                                 Stevennekens 218, vanaf 14.00 uur.

12 december       •   Cm-kern ondersteunt het Glazen Huis met hun inzameling voor aidspreventie! Hoe?
                                 Wandeltocht op 12 dec. Inschrijven Klooster Molenstraat om 13.30 uur vertrek 14.00 uur.
                                 Afstand: korte wandeling ong. 4km, lange wandeling rond 8 km. Prijs. Volw. €3,50  knd.€1
                                 1 consumptie inbegrepen. Iedereen welkom!

16 december       •   Rijkevorselse Weefkring: Weven of vilten in de oude pastorie, 13.30 uur - 16.30 uur,
                                 iedereen welkom. Info 03/314.47.62 - 03/314.51.60.

17 december       •   Schildersclub Artistic: Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
                                 iedereen welkom, gratis. Meer info: 0474/31.25.67.
                            •   De Singer vzw: Jazz en improvisatie van de groep van componiste-violiste Ig Henneman, 
                                 feat. Axel Dörne. De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. 
                                 Meer info en reservaties: www.desinger.be.

18 december       •   De Singer vzw: jaarlijkse akoestische kerstspecial van de Rijkevorselse coverband Desperated 
                                 Company. De Singer, Bavelstraat 35 om 21.00 uur. Meer info en reservaties: www.desinger.be.
                            •   KWB Rijkevorsel-Centrum: Uitstap naar Den Haag, museum met Louman Collectie 
                                 en Amsterdam (radiomuseum). Meer info: zie rubriek diversen.

19 december       •   Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid: Kerstmarkt op het dorpsplein van 13.30 uur tot 17.30 uur. 
                                 In feestzaal Den Bakker ben je ook welkom voor een natje en een droogje en kun je genieten
                                 van een optreden van ‘De Hofkapel’. Info & inschrijvingen: info@vnarijkevorsel.be - 
                                 0472/55.65.76 - http://www.vnarijkevorsel.be.
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19 december        •   Gammelse Wielervrienden: Kerstmountainbiketocht. Inschrijving in de sporthal, Kuiperij,
                                 Kerkdreef 61, tussen 08.00 uur en 10.30 uur. Afstand naar keuze: 17, 31 of 43 km. 
                                 Meer info: Ward Laurijssens, tel.03/314.40.79.
                            •   Gebuurte Asterweg: Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van 
                                 Jef Geens. Vanaf 14.30 uur kunt u terecht in de kersttent (huisnr.7) voor een babbel 
                                 en een drankje om op te warmen.

23 december       •   Rijkevorselse Weefkring: Weven of vilten in de oude pastorie, 16.30 uur - 19.30 uur,
                                 iedereen welkom. Info 03/314.47.62 - 03/314.51.60.
                            •   Sint-Luciaschool: Kerstconcert Sint-Willibrorduskerk, 19.00 uur. 
                                 Meer info: zie rubriek diversen.

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

26 december       •   Heemkundige Kring: Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
                            •   Kerststal Rijkevorsel: Kom genieten van een verwarmende borrel en de gezellige sfeer van 
                                 de kerststal, 15.00 uur - 21.00 uur. Meer info: zie rubriek diversen.
                            •   VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw: Dorpswandeling, vertrek 18.00 uur aan de molen. 
                                 Meer info. Zie rubriek VVV.
                            •   Gebuurte Asterweg: Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van 
                                 Jef Geens. Vanaf 14.30 uur kunt u terecht in de kersttent (huisnr.7) voor een babbel 
                                 en een drankje om op te warmen.

29 december       •   De Singer vzw: Concert van de jonge, zevenkoppige, Belgisch-Braziliaanse jazzgroep 
                                 Ifa Y Xango, met een zwoele, aanstekelijke mix van jazz met zuiderse ritmes. 
                                 De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties: www.desinger.be.
                            •   VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw: Dorpswandeling, vertrek 18.00 uur aan de molen. 
                                 Meer info. Zie rubriek VVV.
                            •   Gebuurte Asterweg: Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van 
                                 Jef Geens. Vanaf 14.30 uur kunt u terecht in de kersttent (huisnr.7) voor een babbel 
                                 en een drankje om op te warmen.

30 december       •   Rijkevorselse Weefkring: Weven of vilten in de oude pastorie, 13.30 uur - 16.30 uur, 
                                 iedereen welkom. Info 03/314.47.62 - 03/314.51.60.
                            •   Gebuurte Asterweg: Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van 
                                 Jef Geens. Vanaf 14.30 uur kunt u terecht in de kersttent (huisnr.7) voor een babbel 
                                 en een drankje om op te warmen.

31 december       •   Gebuurte Asterweg: Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van 
                                 Jef Geens. Van 09.00 uur tot 16.000 uur kunt u terecht in de kersttent (huisnr.7) 
                                 voor een babbel en een drankje om op te warmen.

Aankondigingen van activiteiten JANUARI 2011 moet je uiterlijk op 3 december 2010 
binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be.

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
Deze INFO en ook vorige edities te lezen op de gemeentelijke website www.rijkevorsel.be onder de rubriek Informatieblad.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht                                                                  101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer               100 + 112
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)

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 (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


