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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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De raad keurt de notulen van de gemeenteraads -
zittingen van 29 november en 13 december 2010 goed.

Schepen Roger Kemland wordt voorgedragen als nieuw
kandidaat-lid van de raad van bestuur van sociale
huisvestingsmaatschappij De Ark.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
wordt in hernieuwde versie vastgesteld.

De raad neemt akte van het besluit van de gemeente-
secretaris waarbij aan een aantal personeelsleden de
bevoegdheid tot medeondertekening, opstellen, aan -
vragen en aanplakken van bepaalde documenten m.b.t.
ruimtelijke ordening werd gedelegeerd.

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTE RAADSZITTING 
VAN 31 JANUARI 2011
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Beste inwoners,

Elk jaar is er een week van de vrijwilliger en dit jaar loopt die van 28 februari tot 6 maart, maar in 2011 staat 
vrijwilligerswerk in heel Europa een gans jaar in de kijker. Niet alleen de Europese Unie, maar elk land, elke
gemeente richt de spots het hele jaar door op de vrijwilliger in verband met zijn bezigheid, zijn werk en zijn inzet.
De sport, de mindervalidenbegeleiding, de gezondheidszorg, de verenigingen voor kansarmen en derde wereld
zouden niet weten waar beginnen zonder de handen en de hersenen van hun vrijwilligers.

We zijn in Rijkevorsel met 11.000 inwoners en een ruwe schatting zegt ons dat meer dan 1.000 mensen in ons dorp
aan vrijwilligerswerk doen. We hebben bij ons verschillende verenigingen van fanfares tot welzijnsorganisaties die
drijvende worden gehouden door vrijwilligers. Zij zorgen in tal van besturen dat alles op wieltjes loopt.

Vele vrijwilligers in de lokale besturen zoals gemeente en OCMW kunnen rekenen op een dagvergoeding. Maar, beste
inwoners, hier moeten jullie goed opletten. De wet voorziet echter in een forfaitaire onkostenvergoeding en een 
dagvergoeding wordt eigenlijk gelijkgesteld met een loon met alle fiscale aangiften en aanslagen vandien.
Komt daarbij dat zo’n dagvergoeding in feite het “Vrijwilligerswerk avant la lettre” uitholt en de echte vrijwilliger
en zijn werk onderwaardeert.

Vaak wordt gedacht dat het aantal vrijwilligers afneemt. Dit klopt niet. Er wordt niet minder aan vrijwilligerswerk
gedaan, wel op een andere manier. In plaats van de klassieke langdurige inzet gaan veel mensen zich vaker voor een
kortere periode engageren. Dit zien we zowel bij de studenten in de jeugdbewegingen als bij koppels met kinderen
in culturele en sportopleidingen.

Beste vrienden, ik ben blij met de inzet van zovelen in ons dorp. Ik zie ook dat er in vele verenigingen een 
verschuiving is qua leeftijd. Door het feit dat onze inwoners ouder worden dan vroeger zijn er vele bejaarde vrij -
willigers die zich zolang mogelijk blijven inzetten om hun vereniging drijvende te houden en ze beseffen tevens dat
zij langer fit blijven.

Beste inwoners, in dit jaar van de vrijwilliger moeten we blijven stilstaan bij hun werk en gedrevenheid. We kennen
de meesten van hen maar een groot deel van hen is onzichtbaar. Die worden al te vaak vergeten en zij verdienen een
dikke proficiat.

                                                                                                    Tot volgende maand.
                                                                                                    Uw burgemeester,
                                                                                                    Gust Van De Mierop
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De voorwaarden waaronder personeelsleden van de
gemeente kunnen worden belast met de inning van
geringe dagontvangsten worden vastgesteld.

Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkings -
overeenkomst tussen Bouwmaatschappij De Noorder -
kempen en de gemeente Rijkevorsel voor de heraanleg
van stoepen/inritten in de Dellenweg.

De raad verleent ook goedkeuring aan de 15e reeks aktes
ter realisatie van fietspaden langsheen gewestweg N131
Merksplassesteenweg.

De aanvullende politiereglementen van enerzijds de
bebouwde kom Rijkevorsel en anderzijds de bebouwde
kom Achtel worden vastgesteld.
Hierna wordt het aanvullend politiereglement zone 70
km/u goedgekeurd, waarbij zowel op een aantal
gemeentewegen als gewestwegen, gelegen op het
grond gebied van Rijkevorsel, een snelheidsbeperking
van 70 km/u wordt ingevoerd.

28 maart 2011                          26 april 2011   
30 mei 2011                              27 juni 2011   
31 augustus 2011                      26 september 2011
31 oktober 2011                        28 november 2011
12 december 2011

De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis, telkens te 20 uur. Een bevestiging van
de data kun je lezen op het elektronisch informatiebord
in het Dorp, het gemeentelijk aankondigingsbord langs
de Molenstraat en onze website www.rijkevorsel.be
onder de rubriek Bestuur.
De agenda wordt een achttal dagen voor de raads zitting
bekendgemaakt.
Iedereen kan de openbare zitting van de gemeente -
raadsvergaderingen bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

VOLGENDE GEMEENTERAADSZITTING :
28 MAART 2011

Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de
gemeente op 14 januari 2011 huldigde de burgemeester
in zijn speech de personeelsleden die vorig jaar met
pensioen gingen en diegenen die 25 en 35 jaar in dienst
zijn bij het gemeentebestuur, nl.
Pensionering in 2010
- Van Den Langenbergh Frans per 01/03/2010

groendienst
- Van Den Broeck Jacqueline per 01/08/2010

poetsdienst
- Smits Gerd per 01/09/2010 - administratie
- Martens Ludo per 01/11/2010 - groendienst
- Van Hemeldonck Leo - brandweer & onderwijs
- Mertens Jozef - brandweer
- Weyns Susanne - OCMW
25 jaar dienst in 2009
- Wilms Ria - administratie
- Scheyltjens Jozef - ploegbaas wegen en gebouwen
- Abelshausen Peter - onderwijs
- Vervoort Rud - onderwijs
- Martens Ludo - groendienst
- Van den Kieboom Karel - groendienst
- Lenaerts Sim - onderwijs
25 jaar dienst in 2010
- Janssen Nard - administratie
- Fransen Ingrid - administratie
- Spiessens Marc - groendienst
- Janssens Liesbeth - onderwijs
- Wilrycx Rein - onderwijs
- Van der Linden Rit - onderwijs
35 jaar dienst in 2009
- Willemse Frans - onderwijs
- Vanheuckelom Raymond - ere-gemeentesecretaris
De aanwezige personeelsleden ontvingen een attentie
vanwege het gemeentebestuur.

GEPLANDE RAADSZITTINGEN IN 2011

RECEPTIE



Op zaterdag 26 maart om 20.30 uur doen miljoenen
mensen één uur het licht uit voor de aarde. Doe jij ook
mee?

Tijdens Earth Hour laten elk jaar miljoenen mensen en
duizenden organisaties zien dat zij de aarde en het 
klimaat belangrijk vinden. Hoe? Door één uur het licht
uit te doen. Met dit simpele gebaar kan iedereen een
positieve bijdrage leveren aan het beschermen van onze
eigen toekomst en die van volgende generaties. In 2010
deden maar liefst 126 landen mee. Ook in België was
het enthousiasme erg groot. 
WWF berekende dat tot 750.000 Belgische gezinnen het
licht doofden. 

Earth Hour bij je thuis
Net zoals in 2010 zal de Gemeente Rijkevorsel ook dit
jaar de monumentverlichting doven. Als inwoner kun
je er op 26 maart thuis ook een toffe avond van maken.
Een uur zonder licht kan immers erg leuk zijn. 
Hieronder alvast wat tips!
- Organiseer een gezellige straatbarbecue en zorg dat

iedereen in de straat het licht uit doet. Maak het
gezellig met vuurkorven en fakkels

- Een geliefde verrassen met een romantisch diner bij
kaarslicht is natuurlijk altijd goed!

- Maak een avondwandeling met het hele gezin
- Organiseer in huis een zoektocht in het donker voor

je kinderen
- Organiseer een gezelschapsspelletjesavond
- Organiseer een lampionnenoptocht

Kamp C, het Provinciaal Centrum
voor Duurzaam Bouwen en
Wonen, opende in januari een
nieuwe permanente tentoon-
stelling voor kandidaat-(ver)
bouwers en bouwprofessionals in
Westerlo (Britselaan 20). EXPO C
belicht het volledige bouwproces
van a tot z en laat daarbij geen
enkele kwestie onbesproken. 

De permanente tentoonstellingsruimte is meer dan
verviervoudigd. EXPO C is goed voor 744 m² opper -
vlakte aan up-to-date info. De tentoonstelling voldoet
zowel vormelijk als inhoudelijk aan de nieuwe en
toekomstige normen. 
Kamp C is een provinciaal domein van 10 ha groot dat
een voortrekkersrol speelt op het gebied van duurzame
ontwikkeling in het algemeen met specifieke aandacht
voor het thema duurzaam bouwen en wonen. Het
domein is onderverdeeld in een infozone en bedrijven-
zone. Een deel van het domein van Kamp C beslaat
bovendien een natuurgebied met een educatief wandel-
pad over duurzaam bosbeheer. De infozone heeft als
toegangspoort het algemene infocentrum. Hier kun je
je aanmelden en word je doorverwezen naar het
Infoloket en de bibliotheek voor meer informatie of kun
je vanaf hier ook Expo C bezoeken. Doorheen de Expo
bezoek je automatisch de authentieke Canadese
blokhut en de Kempische Schuur. Vooraan het domein
staat de ervaringswoning Casana.

Objectief en onafhankelijk
Ga je (ver)bouwen, dan is EXPO C een absolute must.
Laat je op een objectieve en onafhankelijke manier
informeren over de te zetten stappen voor de aankoop
van een huis of een lapje grond, ontdek hoe je optimaal
gebruik kunt maken van hernieuwbare energie -
bronnen, welke isolatiemogelijkheden er zijn, hoe je
zuinig omspringt met water, welke bouwmethodes je
kunt toepassen en nog veel meer.

Gratis planadvies
Bouwers en verbouwers kunnen bij Kamp C ook
terecht voor gratis begeleiding en gratis planadvies bij
hun bouwplannen. Voor meer informatie kun je terecht
op www.kampc.be, op het nummer 014 27 96 50 of
stuur een mailtje naar info@kampc.provant.be 

EARTH HOUR 26 MAART 2011 KAMP C OPENT GLOEDNIEUWE EXPO C
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Trage wegen... wat zijn dat? Het zijn alle baantjes die
niet bedoeld of niet geschikt zijn voor  gemotoriseerd
verkeer. Bekend zijn de voet- en buurtwegen, holle
wegen en jaagpaden. Maar ook her bestemde spoor-
wegbeddingen zijn trage wegen. Een breed spectrum
dus!
Deze wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer bieden
ongetwijfeld ook voor jou heel wat voordelen: ze 
vormen een verkeersveilig alternatief voor drukke
straten, je ontdekt er de natuur en ze zijn ideaal voor
een fiets- en wandeltocht. Bovendien vertellen deze
eeuwenoude verbindingen vaak iets over de lokale
geschiedenis. Kortom, zorg dragen voor trage wegen is
zorg dragen voor mens, zijn geschiedenis en de natuur. 
Toch gingen in het verleden al heel wat trage wegen
verloren en nog altijd brokkelt het netwerk af. Dit
gebeurt vaak door verwaarlozing of onrechtmatige
inname. Via een project rond trage wegen wil de
gemeente samenwerken met burgers, verenigingen en
andere geïnteresseerden om verwaarloosde en ver -
dwenen wegen weer open te maken. Want met een
beetje moeite kunnen we heel wat van onze voet- en
buurtwegen terug open maken. 
Om het project in goede banen te leiden doet de
Gemeente Rijkevorsel beroep op vzw Trage Wegen die
reeds in diverse gemeenten succesvolle trage wegen-
projecten coördineerde. Meer info hierover en over hun
aanpak vind je via www.tragewegen.be Om inwoners
zoveel mogelijk bij het project te betrekken, werken ze
ook altijd samen met gemotiveerde vrijwilligers die de
gemeente door en door kennen. 
Heb je dus interesse om het trage wegennetwerk in
onze gemeente mee onder de loep te nemen? Wil je
graag de handen uit de mouwen steken bij het vrij -
maken van de trage wegen? Of heb je nog bruikbare
informatie die je graag wil doorgeven? 
Alle geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Jasmine Jacobs via 03 340 00 28 of via jasmine.
jacobs@rijkevorsel.be.

Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een 
stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer 
klachten komen binnen over schade aan pluimvee. 
Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok
binnen? Om de schade in onze gemeente op te volgen
en om ook op Vlaams niveau bij te dragen tot betere
inzichten in de vossenproblematiek organiseert onze
gemeente in samenwerking met de Hubertus
Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop je elk
schadegeval kunt noteren. Door dit meldpunt aan te 
vullen, draag je als burger bij tot een beter inzicht in de
aard en omvang van de vossenproblematiek. Informatie
die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen !
Dit meldpunt kun je bereiken op www.hvv.be.

Vanaf 2011 kun je in de gemeente Rijkevorsel je her-
bruikbaar textiel meegeven met de huis-aan-huis -
inzameling.
Ieder van ons krijgt regelmatig te maken met kledij of
textiel die, hoewel nog in goede staat, niet langer
gebruikt wordt. Dit oude maar nog perfect draagbare /
bruikbare textiel kan een tweede leven krijgen in de
Kringwinkel. Om dit mogelijk te maken, organiseert de
gemeente Rijkevorsel in samenwerking met een kring -
loopcentrum WEB een inzameling huis-aan-huis.

Het principe is eenvoudig. Een week voor de 
inzameling ontvang je in de bus een oranje zak met de
sorteerregels en de precieze datum van de textiel -
inzameling. Het herbruikbare textiel kun je in deze zak
aanbieden. Is één zak niet voldoende, dan zijn extra
(gewone) zakken ook toegelaten. Op de dag van de
ophaling plaats je de zak(ken) aan de straatkant, zodat

GEZOCHT : VRIJWILLIGERS 
BIJ PROJECT TRAGE WEGEN

VOSSENSCHADE

INZAMELING TEXTIEL HUIS-AAN-HUIS

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU
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de Kringwinkel deze probleemloos kan meenemen.
Opgelet, de inzameling start vanaf 7u. Wie de zak(ken)
later buiten zet, loopt het risico de inzameling te 
missen.

Wat mag je aanbieden :
Kledij, woningtextiel (tafellinnen, gordijnen,...), bed-
den- en linnengoed (dekens, lakens,...), schoenen,
lederwaren (jassen, tassen, riemen,...). Het textiel moet
proper en verzorgd zijn. De kledij moet opnieuw draag-
baar zijn.

Wat gebeurt er met het ingezamelde textiel :
Het textiel wordt uitgesorteerd. Besmeurde en defecte
kledij wordt eruit gehaald. Het herbruikbare textiel
wordt opnieuw aangeboden in de regionale kring -
winkels.

Wanneer :
De inzameling wordt 4 maal per jaar aangeboden op
volgende data :
- vrijdag 11 maart 2011
- vrijdag 17 juni 2011
- vrijdag 9 september 2011
- vrijdag 16 december 2011
Deze ophaaldata kun je ook terugvinden op de ophaal-
kalender voor het jaar 2011.

Er zijn in 2012 wegeniswerken gepland aan Vinkenpad,
Nachtegalenweg, Doelenpad, Middelstede (deel),
Appelstraat en Markweg (deel). Deze straten zullen in
2012 grotendeels vernieuwd worden. Er zijn geen
riolerings werken gepland, vermits die nog in goede
staat zijn.
Er werd nu reeds een ontwerper aangesteld voor deze
opdrachten en er zullen topografische opmetingen 
worden uitgevoerd om de bestaande toestand in kaart te
brengen, zodat er kan gestart worden met het opmaken
van het uiteindelijke ontwerp.

Recent werden er onderhoudswerken uitgevoerd aan de
stenen bergmolen. Eén van die werken bestond uit het
vrijkappen van de koppen van de moerbalken, die vrij-
wel volledig waren ingemetseld. Na controle van de 
balken bleek evenwel dat er verschillende balken
begonnen te rotten. Eén balk was echter in zo een
slechte staat dat hij in zijn geheel vervangen dient te
worden. Zolang dit niet is gebeurd, mag de molen niet
meer draaien.
Een eerste stap bestaat er nu in dat de gemeente 
subsidies zal aanvragen bij de Vlaamse Overheid die
dergelijk werk tot 80% subsidieert. Pas bij toekenning
van de subsidies zal een aannemer kunnen worden aan-
gesteld die de balk zal vervangen. De gemeente heeft de
garantie gekregen van de erfgoedconsulent dat dit 
dossier met de nodige spoed zal behandeld worden,
zodat we hopen dat we op korte termijn werk kunnen
maken van het vervangen van de aangetaste balk.
Dan is er ook nog de vochtproblematiek van de molen-
romp, die de gemeente wenst aan te pakken. Niettegen -
staande dat er vorig jaar onderaan de molenkap een
goot werd geplaatst, blijft de molen een groot vocht -
probleem kennen. Nu zal er op aanraden van de erf-
goedconsulent eerst een opnamestaal van de romp van
de molen worden uitgevoerd door het Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium. Uit de resul -
taten van het onderzoek hopen wij dan te weten te
komen wat de meest geschikte oplossing is voor dit 
probleem in de molen.
Wij hopen natuurlijk, samen met alle inwoners, dat de
molen weer snel in al zijn glorie kan draaien en we 
zullen jullie op de hoogte houden zodra er nieuwe 
ontwikkelingen zijn.

Vorig jaar werden een aantal asfaltwegen hersteld door
middel van een dubbellaagse bestrijking. Het hoe en
waarom van deze aanpak werd reeds in vorige info -
bladen uiteengezet. Uiteraard ziet de gemeente erop toe
dat de werken naar behoren worden uitgevoerd. We
hebben nu echter moeten vaststellen dat in een aantal
straten terug beschadigingen aan het wegdek zijn ont-
staan. Vooral in de Wilgenstraat, de Bremstraat, de
Veldstraat en de Rouwleegd laat het resultaat te wensen
over. Dit is, volgens de aannemer, vermoedelijk te
wijten aan vuil (aarde, stukjes stro,...) dat zich bevond
tussen de gebruikte steenslag. Bovendien is het uit -

WEGENISWERKEN VOOR 2012

WERKEN AAN DE MOLEN

SCHADE AAN BESTRIJKINGEN

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--WWEERRKKEENN

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

0473 49 01 09
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voeren van bestrijkingen een delicaat proces, waarbij de
juiste weersomstandigheden vereist zijn.
Na de winter, vermoedelijk vanaf mei, zullen de 
beschadigingen terug onder handen worden genomen
door de aannemer. De beschadigde plekken zullen 
worden hersteld en vervolgens zal over de gehele 
breedte van de straat een eenlaagse bestrijking worden
aangebracht om een uniform uitzicht te verkrijgen.
De Technische Dienst zal vanzelfsprekend met argus-
ogen deze werken opvolgen.

De straat Vaart ligt er al een hele tijd erbarmelijk bij.
Grote putten en scheuren maken het voor de verschil-
lende weggebruikers vaak gevaarlijk. In 2011 zal de
Vaart echter een nieuw aanzicht krijgen. De bestaande
asfaltverharding zal worden opgebroken en er zal,
nadat de nodige grondwerken verricht zijn, een nieuwe
rijweg in beton worden aangelegd. Ook zullen nieuwe
grachten worden gegraven en bermen en grachten
zullen worden ingezaaid. Uit studies is echter gebleken
dat de aanwezige grond verontreinigd is. Bijgevolg zal
deze moeten afgevoerd worden, wat uiteraard extra
werk en ook extra kosten met zich meebrengt. In
samenspraak met de aanliggende bedrijven werd
besloten de werken uit te voeren in 4 fases, waarbij er
waarschijnlijk begonnen zal worden vanaf de grens met
Brecht en zo richting Oostmalsesteenweg. De totale
uitvoeringstermijn voor de 4 fases bedraagt 100 werk -
dagen waarbij de werken zullen geschorst worden 
tijdens de uithardingstijd van de betonverharding. De
aanvangdatum is bij het ter perse gaan nog niet 
bekend, maar zal tijdig worden meegedeeld. De werken
zullen uitgevoerd worden door de firma Deckx uit
Dessel tegen het bedrag van 1.221.550,09 euro.

Ook voor de fietsers is er in dit verband goed nieuws. In
samenwerking met de gemeente Brecht zal er immers
een jaagpad aangelegd worden tussen brug 8 en brug 9.
Hoewel dit officieel een exploitatieweg is voor De
Scheepvaart, zullen fietsers hier gebruik van kunnen
maken. Dit dubbelrichtingsjaagpad werd ontworpen op
een minimale breedte van 2,5 meter en zal gescheiden
zijn van de rijweg door een veiligheidsstrook. Op het
traject zal ter hoogte van Colimetals een loskade
komen. Het jaagpad wordt er plaatselijk omgelegd en
afgeschermd en zal beveiligd worden door een vangrail.
De financiering van dit project valt uiteraard niet

volledig ten laste van de gemeente. Zo wordt het project
voor 40% gesubsidieerd door de Provincie, 40% 
subsidie wordt uitgekeerd door het Vlaams Gewest en
De Scheepvaart betaalt de overige 20%. De ontwerp-
kosten vallen ten laste van de gemeente. Voor een 
minimum aan kosten zal de gemeente beschikken over
een nieuw jaagpad langsheen de Vaart, dat hopelijk
veelvuldig door fietsers zal worden gebruikt.

Voor de betrokken bewoners volgt er nog een info -
vergadering, waarvoor ze eerstdaags een uitnodiging in
de bus zullen krijgen.

Het gemeentebestuur neemt steeds meer initiatieven
om de verkeersveiligheid te bevorderen. De garantie dat
de inwoners zich veilig in het verkeer kunnen begeven,
blijft een prioriteit. In dit kader werd er in de Markweg
een vangrail geplaatst naast de waterloop over een 
lengte van ongeveer 120 meter. Er werd gekozen voor
een houten vangrail om het geheel te laten in passen in
het natuurlijke kader. Voor de stevigheid werden aan 
de houten vangrail evenwel metalen profielen aan -
gebracht, die vanaf de straat echter niet zichtbaar zijn.
De kostprijs van deze investering bedroeg in totaal
8.944,32 euro.

WEGENISWERKEN EN JAAGPAD VAART

VANGRAIL MARKWEG

INFO
Dienst Openbare Werken
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 76 (77)



Beste biblotheekbezoekers,
Er valt weer heel wat te bele-
ven in de bib in maart!
Zo vindt van 19 maart tot en
met 3 april 2011 de jeugd -
boekenweek plaats. Het thema
van dit jaar is ’Geheim’.
Veertien dagen lang zullen
scholen, bibliotheken, boek-
handels en culturele centra de
mooiste boeken in de kijker
zetten.

In het kader van deze ’week’ zullen er ook in onze bib
weer veel nieuwe jeugd-, kinder- en kleuterboeken
verschijnen!
Ook krijgen we een aantal jeugdauteurs op bezoek voor
de scholen. Op 1 maart is dat An Melis en op 4 maart
Wouter Kersbergen.
Op 15 maart komt Erik Van Os een lezing geven in het
kader van de jaarlijkse Nederlandse Jeugdauteurs -
tournee, een organisatie van alle Kempense biblio -
theken.

... ’Legende van een zelfmoord’
van David Vann en bespreekt
dit boek op maandag 21 maart
om 20.00 uur in de parketzaal
boven de bibliotheek.

Voor mensen die graag wat meer willen weten over de
nieuwe sociale media zoals Facebook, Twitter, Bloggen,
Google, Flickr, Youtube ... en geïnteresseerd zijn om op
eigen tempo deze sociale media effectief te leren
gebruiken, stellen wij je een leerrijke website voor :
www.23dingen.be
Het bibliotheekpersoneel heeft deze website reeds uit-
geprobeerd en goed bevonden !

Misschien zijn we er nog wat vroeg mee, maar toch
willen we het volgende al melden :
Van 22 april tot en met 1 mei zijn het weer de Weken
van de Amateurkunsten (WAK). Ook vorig jaar vond
toen de Schrijfestafette plaats (een samenwerking 

tussen de bibliotheken van
Rijkevorsel, Baarle-Hertog en
Merksplas), waarbij ’amateur-
schrijvers’ elk een hoofdstuk
konden schrijven van een boek.
Dit was een groot succes en
werd bekroond met het boek
’Alphonsine’. Kom dit boek
zeker eens lenen in de bib, het
is de moeite !

Er is voorgesteld om dit jaar met alle BeNeBib-biblio-
theken (een samenwerkingsverband van de biblio -
theken van Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas en
Baarle-Hertog en -Nassau) in dit project in te stappen,
dus ook Hoogstraten zal dit jaar meedoen. Er zal weer
van hetzelfde eerste hoofdstuk vertrokken worden
zodat we uiteindelijk aan 4 verschillende verhalen
komen die weer verzameld worden in één boek. Omdat
er vorig jaar vraag naar was, zal er tijdens de Week van
de Amateurkunsten een avond besteed worden aan
’schrijfvaardigheden’ (georganiseerd door de vzw
’Creatief Schrijven’) zodat je hierover al wat meer kunt

JEUGDBOEKENWEEK

DE LEESCLUB LEEST ...

23DINGEN : 
EEN INTERESSANT WEBSITE !

SCHRIJFESTAFETTE 2011 :
SCHRIJVERS GEZOCHT !!
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OPENBARE BIBLIOTHEEK



10

BBIIBBLLIIOOTTHHEEEEKK

leren vóór je aan je eigen hoofdstuk dient te beginnen.
Indien je graag mee wil schrijven aan dit succesverhaal,
gelieve op voorhand in te schrijven. Dit kan door naar
de bib te komen of door te bellen naar 03/340.00.51 of

door te mailen naar bibliotheek@
rijkevorsel.be of Rijkevorsel@
bibliotheek. be. Meer informatie over
data, deadlines, de workshop en de
slotavond volgt in een volgend info-
blad. En geen nood, je hoeft écht geen
professionele auteur te zijn ! Deze
activiteit staat open voor iedereen die
de schrijfkriebels voelt !

Net als vorig jaar zal iedereen de evolutie van ons boek
kunnen volgen via de weblog http://rijkevorselbib.
wordpress.com wanneer we starten met ons verhaal.
We zijn nu al benieuwd naar wat jullie ervan gaan
maken dit jaar !

Hoogbegaafd ?! is een nieuw tijdschrift dat sinds 2010
driemaandelijks verschijnt. Nogal wat actoren die al
jarig bezig zijn met hoogbegaafdheid leveren hun bij-
drage aan dit unieke tijdschrift. Het tijdschrift is onder-
tussen zijn tweede jaargang ingegaan. Er waren drie
goede basisdossiers die zeker als afzonderlijke uitgave
een tweede leven zouden kunnen hebben. Er zijn
mooie columns en bijdragen rond school en thuis
geweest. Wetenschappelijk onderzoek vindt eindelijk
zijn plaats in een Nederlandstalig tijdschrift rond hoog-
begaafdheid ! De rubriek van de materialen zorgt 
telkens voor een verse toevoer voor de differentiatie in
de klas en de plusklas. Namen noemen ? Kijk eens naar
de redactieraad : stuk voor stuk mensen die al een hele
weg hebben afgelegd, elk op hun eigen terrein, in het
pleiten voor betere opvang van hoogbegaafden op
school, in leren lezen, in begeleiden van ouders, 
scholen en kinderen. Kom dit tijdschrift dus zeker eens
ontdekken in de bibliotheek !

Last but not least vinden jullie in dit infoblad zoals
gewoonlijk weer een lijst met een greep uit onze 
nieuwste boeken. Natuurlijk zijn dit niet alle nieuwe
boeken in de bib. De andere nieuwe aanwinsten liggen
nog steeds uitgestald op de tafels en de boekenmolen
zoals altijd !

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Een melodie van ijzer en staal [P6]
- Woordjes leren met Uki [P1]
- Het grote boek van Hello Kitty [P5]
- Otto in de sneeuw [P3]
- Zoek ! Kijk- en zoekboek [P3]

AA boeken niveau-lezen
- Beer Bros leest een boek (PELS, Niveau 3)
- Pip is verliefd (HOLL, Niveau 4)
- Jacht op de tekenaar (KUYP, Niveau 7)
- Een veulen op de Roskam (HOLL, Niveau 5)

A-boeken (7-9 jaar)
-     De fabels van Aesopus (DROS, Imme)
-     Lapje (WILLE, Riet)
-     De zee, altijd de zee (DREESEN, Jaak)
-     De bevroren mammoet (PAVANELLO, Roberto)
-     De stijfkoptrollen (PAVANELLO, Roberto)

B-boeken (9-12 jaar)
- De verdwenen engel (DUCOS, Max)
- De reisgenoot (STUFFMAKERS)
- Kristallen tranen (KEDROS, Elina)
- De avonturen van Tom Sawyer 

(STILTON, Geronimo)
- Dolfijnen voor Drakeneiland (ROOD, Lydia)
- Het ondergrondse kasteel (BELPOIS, Jeremy)
- De roof van de Gi-ga-diamant (STILTON, Geronimo)
- Mila en Zilver en grootvaders geheim 

(BERG, Jette C. van den)
- De verborgen stad (MOORE, Ulysses)
- Benno en het drakengeld (CLAVIE, Eric)

C-boeken (12-16 jaar)
- Zie je graag (AKEN, Brigitte Van)
- De noodrem ! (POLLET, Frank)
- Misleid (VEREIJKEN, Anja)
- Eindeloze verte : Het troebele tij (BRAY, Libba)
- Eksternacht (VERSYP, Mieke)
- De necromancer (SCOTT, Michael)
- Luka en het levensuur (RUSHDIE, Salman)

NIEUW TIJDSCHRIFT IN DE BIB !

TOT SLOT : LIJST MET EEN GREEP UIT
ONZE NIEUWSTE AANWINSTEN



Jeugd non-fictie
- 101 leuke moppen voor kids [846]
- 101 coole moppen voor kids [846]
- Freestyle voetbalmoves stap voor stap [619.12]
- Zeg het met smiley ! [528]
- Kapitein Winokio presenteert : Handjes draaien

[788.2]
- Wijs naar de sterren [922.1]

Voorleesverhalen
- De tuin van Krik (KRAAN, Hanna)

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- De Facebook moorden (DEBBAUR, Bart)
- Het pantserhart (NESBO, Jo)
- Laura (BARCELO, Elia)
- Wachten op Autumn (BLUM, Scott)
- De vioolbouwer van Auschwitz 

(ANGLADA, Maria Angels)
- De laatste brief (BLAKE, Sarah)
- Het experiment (MACEUEN, Paul)
- Zwart water (HARTMAN, Corine)
- De kelder (FREEMAN, Brian)
- De terugkeer (PILCHER, Robin)
- Het Trommelvel (PEREZ-REVERTE, Arturo)

Volwassenen non-fictie
- Je komt als gegoten (Riguelle, Patrick) [314]
- De weg terug (Goris, Ria) [395.67]
- Sauerland (Wachsmann, Florian)

[Duitsland 995.3]
- 100% Algarve & Alentejo [Portugal 995.3]
- Grensgebied (Fonteyn, Guido) [933.9]
- De mens, het erfgoed en de vier elementen 

(Rynck, Patrick De) [Vlaanderen 985.3]
- Toon, de biografie (Klöters, Jacques) [796.3]

Het bibliotheekteam wenst je alvast een prettig

toe !

Op zondag 6 maart a.s. kan je in Baarle-Hertog deel -
nemen aan een begeleide wandeling ’Rond de Huis -
vennen’ (9 km).
Deze wandeling start aan het VVV-kantoor en loopt
langs de Strijbeeksche beek en de bossen van het
Goordonk.
Het vertrek is voorzien om 14u aan het VVV-kantoor,
Nieuwstraat 16 te Baarle-Nassau.
Inschrijvingsgeld : 1 euro per deelnemer.

Inschrijven : 
Toerisme Baarle-Hertog, 0031 13 507 99 21
vvvbaarle-nassau-hertog@hetnet.nl.

WANDELKALENDER GRENSLAND
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SPORTBESTUURLIJKE VORMINGEN 
Eventmanagement - Retie
Maandag 7 maart van 19u30 tot 22u30
Plaats: GC Den Dries, Kerkhofstraat 22A, 2470 Retie
Lesgever: Toon Dooms (Sportac)
Kostprijs: €15,00 (leden €5,00)
Contact: Jan Cuypers, 014/42 84 75 – 0479/58 25 62,
jan-cuypers@skynet.be

Praktisch boekhouden voor sportclubbestuurders –
Oud-Turnhout
Maandag 21 maart van 19u00 tot 22u00
Plaats: Basisschool Delta, Van der Bekenlaan 40, 2360
Oud-Turnhout
Lesgever: Yves Van Ginneken (VSF)
Kostprijs: €75,00 (clubbestuurders aangesloten bij VSF
gratis)

Vergadertechnieken – Vosselaar
Maandag 28 maart van 19u30 tot 22u30
Plaats: Vergaderlokaal gemeentehuis, Cingel 7, 2350
Vosselaar
Lesgever: Patrick Van Hecke, Praxisnetwerk
Kostprijs: €15,00 (leden €12,50)

SPORTMEDISCHE VORMINGEN
Eerste hulp bij sportongevallen: 
reanimatie en bloedingen
Woensdag 2 maart van 09u tot 12u
Plaats: Lokaal Rode Kruis, Binnenpad 2A, 2460
Kasterlee
Lesgever: Gerda Laeremans, Rode Kruis Vlaanderen
Kostprijs: €10,00

SPORTTECHNISCHE VORMINGEN
Redden: erkende bijscholing voor redders
Vrijdag 11 maart van 09u tot 13u
Plaats: Sportcentrum ’t Beerke, Rerum Novarumlaan
31, 2340 Beerse
Lesgever: VTS
Kostprijs: €30,00

Opleidingen en vormingen april 2011
Sport en voeding op donderdag 7 april 2011 te Ravels
Gymnastiek: aspirant-initiator van maandag 18 tot don-
derdag 21 april 2011 te Merksplas
Traditionele sporten: initiator start op zaterdag 2 april
te Retie/Merksplas
Voetbal: een wedstrijd coachen op woensdag 13 april te
Oud-Turnhout
Volleybal: initiator van maandag 11 tot 17 april (paas-
vakantie) te Tielen (Kasterlee)

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.

Op 18 februari werden de sport -
laureaten van het sportjaar 2010
bekend gemaakt op het jaarlijks
sportgala Rijkevorsel:

Sportjongere 2010: Dries Janssen
Sportman 2010: Kenzo Buys
Sportvrouw 2010: Ilse Thoné
Sportvereniging 2010: LRV Sint-Willibrordus
Sportverdienste 2010: Bert Huysmans

Het werd wederom een schitterend extra-sportief spek-
takel waar al de Rijkevorselse sporters die op één of
andere manier uitblonken in hun sport eens extra in de
picture werden gezet. Tussen de officiële gedeeltes door
waren er flitsende dansoptredens van Dancestudio
Footloose en haalde Axl Haest spectaculaire stunts uit
met zijn BMX.
Nadien werd er nog gezellig nagekaart bij een natje en
een droogje. Ondertussen kon ook iedereen genieten
van de mooiste sportfragmenten van het afgelopen jaar.

Een impressie van de avond vind je terug op de website
onder de rubriek sport of via de facebookpagina van de
Sportdienst Rijkevorsel.

OPLEIDINGEN / VORMINGEN 
IN DE REGIO

SPORTGALA 2010 RIJKEVORSEL
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In de week van maandag 13
maart starten we opnieuw
met de Sportacademie
Rijkevorsel. Het principe
blijft hetzelfde zoals vorige
keer. D.w.z. voor de
kinderen van het 1ste en
2de leerjaar hebben we een
gevarieerd aanbod van
sportlessen gedurende 8
weken. Gezien de paas-
vakantie en de vele verlof -

dagen in het derde trimester, eindigt de sportacademie
de week van maandag 23 mei 2011. 
Van het 3de t/m het 6de leerjaar kun je je kind in -
schrijven per sportinitiatie. Op het inschrijvings -
formulier, dat verdeeld werd via de scholen, duidt je
samen met je kind de sportinitiaties aan die hij/zij wil
volgen.
De inschrijvingspapieren dienen in ons bezit te zijn ten
laatste op maandag 7 maart 2011. 

Voor impressies, updates, informatie,
aankondiging van activiteiten vind je de
vrijetijdsdiensten van Rijkevorsel ook
op facebook. Wil je op de hoogte blijven
van alles wat met sport, jeugd en 

cultuur te maken heeft, breng dan een bezoekje aan de
facebookpagina’s “Sportdienst Rijkevorsel”, “Jeugd -
dienst Rijkevorsel” en “Cultuur dienst Rijkevorsel”.

Sinds kort werken er twee extra badmeesters in Zwem -
bad Stadspark. Hierdoor kun je binnenkort opnieuw in
het weekend zwemmen.
Vanaf 19 februari werden de deuren van het Turnhoutse
zwembad opnieuw geopend ook op zaterdag en zondag.
Op zaterdag kun je er terecht van 10 tot 20 uur. Die dag
zwemmen ook nog enkele clubs waardoor tussen 10 en
12 uur en van 18 tot 20 uur drie banen beschikbaar zijn

voor het publiek. Op zondag is het bad open van 9 tot
18 uur. 
Deze heropening is tijdelijk in afwachting van 
definitieve oplossingen voor de luchtbehandeling en de
waterlekken. Over dat laatste loopt een juridische 
procedure. Voor de luchtbehandeling werd ondertussen
een gespecialiseerd studiebureau aangesteld.
Tijdens deze tijdelijke heropening blijft het recreatie -
gedeelte met de familieglijbaan en de wildwaterbaan
gesloten.

 Zowel voor Erfgoeddag als voor WAK is de cultuur -
dienst van de gemeente Rijkevorsel coördinator.
Wens je als individu of als vereniging deel te nemen aan
WAK 2011, dan kun je je inschrijven via www.wak.be of
neem je contact op met de cultuurdienst! 
Het thema dit jaar is: Ja, ik wil! Wat in het teken staat
van de vrijwilliger. 2011 is immers uitgeroepen tot het
Europse jaar van de vrijwilliger!
Maar ook indien je niet direct materiaal hebt dat past in
het thema, kun je deelnemen aan de Week van de
AmateurKunsten. Geef je activiteiten door aan de 
cultuurdienst en wij zorgen voor lokale promotie.
Voor Erfgoeddag 2011 richt de Erfgoedcel Noorder -
kempen een bovenlokale tentoonstelling rond armoede
van vroeger en nu in. In de 10 gemeenten die deel uit-
maken van de Erfgoedcel, zal de tentoonstelling
‘Armoede Scherpgesteld’ plaatsvinden. De opzet is om
12 foto’s van armoede van vroeger en 10 foto’s van
armoede heden ten dage tentoon te stellen. Het kan
echter ook gaan over de tegenstelling van vroeger en
nu.
Ben je zelf in het bezit of ken je mensen die foto’s
omtrent dit thema hebben? Laat dit dan laten weten
aan de cultuurdienst of de Erfgoedcel Noorderkempen
via info@erfgoedcelnoorderkempen.be.
Noteer alvast 1 mei 2011 in je culturele vrijetijds -
agenda, aangezien er die dag allerlei activiteiten staan
te gebeuren in en rond de kerk in het centrum van
Rijkevorsel. Meer hierover kom je aan de weet in het
infoblad van april.

SPORTACADEMIE RIJKEVORSEL

VRIJETIJDSDIENSTEN RIJKEVORSEL
OP FACEBOOK

ZWEMBAD STADSPARK 
OPENT OOK IN WEEKENDS

ERFGOEDDAG EN WAK 2011
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Op 30 januari werden de winnaars van de fotowedstrijd
‘ontmoetingen en impressies’ bekendgemaakt. 
Foto graaf Xavier Rombouts, die in het najaar van 2010
in onze gemeente zelf een tentoonstelling verzorgde
rond hetzelfde thema, koos uit 98 foto’s van tien ver-
schillende fotografen de drie laureaten. 
Op de eerste plaats staat Eddy Torremans. Hij krijgt een
bon van fotografiezaak Studio Bild. De tweede plaats
wordt ingenomen door Chris Meeusen, de derde door
Jozef Van Den Heuvel. Zij krijgen een geschenkmand
van de VVV aangeboden. 
De winnende foto’s worden vergroot en zullen tijdelijk
een plaatsje krijgen in het Aster Berkhofmuseum of in
het gemeentehuis.

1ste plaats
Eddy Torremans

2de plaats
Chris Meeusen

3de plaats
Jozef 
Van Den Heuvel

In GLS De Wegwijzer hebben de leerlingen vanaf het 2de

leerjaar ter gelegenheid van gedichtendag een gedicht
geschreven met als thema ’vriendschap’.

Een kinderjury heeft per klas het mooiste gedicht uit-
gekozen. De knappe schrijvers ontvangen een mooie
gedichtenbundel.

FOTOWEDSTRIJD ’ONTMOETINGEN EN
IMPRESSIES’ : EDDY TORREMANS 
WINT DE EERSTE PRIJS !

GEDICHTENDAG 27 JANUARI 2011

CCUULLTTUUUURR--OONNDDEERRWWIIJJSS

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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ACTIVITEITEN 
De Digitale Week is een week vol multimedia 
activiteiten in heel België, steeds gratis of zeer goed-
koop. De activiteiten zijn zeer divers, dus zowel 
beginners als mensen met wat meer ervaring zijn
welkom.

De Digitale Week 2011 vindt plaats van 26 februari tot
4 maart 2011.

Ook digidak Rijkevorsel zal meedoen. Onderstaand kan
je de activiteiten terugvinden :
- De computer, ook iets voor jou ! Ontdek digidak in

de bibliotheek : maandag 28 februari 2011 van 10u
tot 12u in Sint-Jozef. Maak kennis met digidak.
Onze begeleider vertelt je alles over de werking van
digidak en voor wie digidak eigenlijk is. Cake en
koffie voor iedereen !

- De computer, ook iets voor jou ! Ontdek digidak in
de bibliotheek : donderdag 3 maart 2011 van 9u tot
12u in Centrum. Maak kennis met digidak. Onze
begeleider vertelt je alles over de werking van digi-
dak en voor wie digidak eigenlijk is. Cake en koffie
voor iedereen !

(bron www.digitaleweek.be)

De gemeenteraad van Rijkevorsel keurde op maandag
31 januari 2011 een aanvullend verkeersreglement
goed dat de invoering van een snelheidszone 70-50-30
regelt op het grondgebied van de gemeente. Zodra de
borden geplaatst zullen worden, is dit reglement ook
van kracht en moet het nageleefd worden.
De bebouwde kommen van Rijkevorsel-centrum, van
Achtel en Sint-Jozef blijven uiteraard behouden. De
maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u verandert
daar niet. Ook bestaande zones 50 km/u, zoals in de
omgeving van de Houtelweg en de Kievitsheide, blijven
behouden. Verder blijven ook bestaande zones 30 km/u
schoolomgeving (oplichtende verkeersborden), per -
manente zones 30 km/u en woonerven gewoon het -
zelfde zoals ze voordien bestaan hebben. Met andere
woorden : alle nu al bestaande snelheidsbeperkingen
lager dan 70 km/u wijzigen niet.

Wat er dan wel verandert ?
Op elke grensovergang van de gemeente zal er een
begin- en eindbord zone 70 km/u worden geplaatst. Dat
betekent dat op ALLE wegen binnen de gemeente -
grenzen een maximaal toegelaten snelheid van 70 km/u
zal gelden, tenzij een lagere maximumsnelheid 
gehanteerd wordt (zoals in bebouwde kommen).
Er is echter één uitzondering op deze regel : op een
bepaald gedeelte van de Sint-Lenaartsesteenweg blijft
een snelheid van 90 km/u toegelaten. Komende vanuit
Sint-Lenaarts zal je dan ook pas een zonebord 70 km/u
tegenkomen wanneer je in de zone 70 terecht komt.

Werking van een zone 70
Komende van buiten de gemeente Rijkevorsel moet en
zal élke bestuurder een beginbord zone 70 km/u tegen-
komen bij het binnenrijden van de gemeente. Er is
geen enkele grensovergang waar geen bord geplaatst
zal worden.
Maar daarentegen staat dat er niet meer na elk kruis-
punt een verkeersbord met de herhaling van de maxi-
mumsnelheid zal staan. Zolang een bestuurder zich in
de zone 70 bevindt (dus : zolang je geen eindbord zone
70 gepasseerd bent), mag je nergens sneller dan 70
km/u rijden.

DE DIGITALE WEEK DIT JAAR 
OOK IN DIGIDAK RIJKEVORSEL

ZONE 70-50-30 IN RIJKEVORSEL



Misschien dat een voorbeeld dit duidelijk kan maken.
Stel je voor : we komen met de auto van Oostmalle en
rijden naar Hoogstraten.
Aan de gemeentegrens met Rijkevorsel passeren we een
verkeersbord ’Zone 70’. Vanaf die plaats mogen we niet
harder dan 70 km/u rijden. Ter hoogte van de brug over
de Vaart staat een snelheidsbeperking van 50 km/u.
Iets verder mogen we terug harder rijden dan 50 km/u,
maar nog steeds mogen we maar 70 km/u rijden. We
zijn met onze auto nog geen eindbord ’Zone 70’ tegen-
gekomen !
We blijven doorrijden naar het centrum en komen de
bebouwde kom binnen gereden. Binnen de bebouwde
kom mogen we uiteraard maar 50 km/u rijden. Iets
verderop lichten de zoneborden 30 km/u op, omdat de
scholen net uit zijn. Daar rijden we 30 km/u tot we een
eindbord ’Zone 30’ tegenkomen. Daarna rijden we
terug 50 km/u omdat we nog steeds in de bebouwde
kom zitten.
Bij het verlaten van de bebouwde kom aan de Hoog -
straatsesteenweg mogen we terug harder dan 50 km/u.
Maar nog steeds zullen we geen eindbord ’Zone 70’
gezien hebben, dus mogen we nog steeds niet harder
dan 70 km/u rijden. Pas aan de grensovergang met
Hoogstraten gekomen, zullen we een eindbord ’Zone
70’ tegenkomen.

Het hele traject ligt de maximumsnelheid dus nooit
hoger dan 70 km/u van zodra we een beginbord ’Zone
70’ tegenkomen tot we terug een eindbord ’Zone 70’
passeren. Dit ongeacht het aantal andere snelheids -
zones dat je tijdens je reisweg tegenkomt (bebouwde
kom, zone 50-30, woonerf).

Als we horen over ’verkeersagressie’, dan vormen we
ons al snel een beeld van extreem gewelddadige ruzies
tussen twee of meer bestuurders waarbij vaak zelfs
slachtoffers vallen. Dat is echter slechts het topje van
de ijsberg. Volgens onderzoek zou slechts 2% van de
gevallen onder de noemer ’verkeersagressie’ ontaarden
in dergelijk gedrag.

Definitie
Om te kunnen spreken van verkeersagressie, moet aan
een aantal voorwaarden voldaan zijn. Ten eerste moet
het gaan om bewust gepleegd gedrag. Daarnaast moet
ook sprake zijn van ofwel gevaarlijk rijgedrag, of moet
het gepleegd zijn met de bedoeling om schade te 
berokkenen aan personen of het normale besturen van
een voertuig te verstoren.
In dat opzicht kan ’verkeersagressie’ opgesplitst worden
in agressief verkeersgedrag en agressief gedrag in het
verkeer. Het eerste maakt deel uit van de verkeerstaken
en is dus een onderdeel van het gedrag dat gesteld
wordt in het verkeer. Voorbeeld hiervan zijn : bumper -
kleven, overdreven plots remmen of optrekken zonder
aanleiding daartoe, verblinden door middel van groot-
lichten, een overvol kruispunt oprijden, claxonneren en
dubbel parkeren. Agressief gedrag in het verkeer daar-
entegen is gedrag dat gesteld wordt in of naar aan -
leiding van bepaalde verkeerssituaties. Voorbeelden
hiervan zijn : iemand aanrijden omdat hij je hindert,
iemand slaan omdat hij je verkeersplaats heeft 
ingepikt, enzovoort.

Wie pleegt verkeersagressie?
Een onderzoek uit 2001 van een licentiaatstudente 
criminologie toont aan dat 65% van de betrokkenen bij
verkeersagressie een bestuurder van een personenauto
is. Zo zou het profiel van de gemiddelde verkeers -
agressor een man zijn tussen 21 en 30 jaar die zich
verplaatst in een sportieve auto. Maar daarnaast zijn er
ook 7% vrachtwagenchauffeurs. En nog opvallender :

VERKEERSAGRESSIE
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ook zwakke weggebruikers laten zich vangen aan 
verkeersagressie. Zo was 5% van de betrokkenen in het
onderzoek fietser en zelfs 14% voetganger.

Aanpak
Het aantal gevallen van verkeersagressie steeg de 
laatste jaren ook. Eén van de oorzaken hiervan is de
toename van het verkeer. Sinds 1975 is het aantal
motorvoertuigen in België meer dan verdubbeld terwijl
de lengte van het wegennet zo goed als ongewijzigd
bleef. Door de drukte ontstaan files. Deze zorgen voor
stress en frustatie. Het minste oponthoud of de minste
tegenslag kunnen bij bepaalde mensen dan ook aan -
leiding zijn om uit hun krammen te schieten. Vaak vol-
staat het daarom dat weggebruikers zich aan de
gedragsregels houden om frustaties te vermijden.
Maar daarnaast is het bestrijden van verkeersagressie
geen gemakkelijke taak voor de politie. Temeer omdat
het op verschillende manieren tot uiting kan komen en
omdat het onhoffelijk gedrag dat aan de oorsprong ligt
vaak niet langer dan enkele seconden duurt. De aanpak
moet zich dan ook niet enkel richten op handhaving,
maar moet ook gericht zijn op sensibilisatie en
preventie. Zo kan in scholen op jonge leeftijd al aan-
dacht gaan naar hoffelijkheid in het verkeer. Maar daar-
naast zijn ook taken weggelegd voor ouders, auto -
rijscholen en politie. Kortom, het gaat om een gedeelde
verantwoordelijkheid. Maar uiteindelijk is het steeds de
verkeersagressor die zijn gedrag in vraag mag stellen.

Besluit
Ieder van ons moet inspanningen leveren om de 
verkeersleefbaarheid te verhogen. Agressief gedrag 
veroorzaakt alleen maar gevaar, verkeersopstoppingen
en irritatie. Hoffelijk rijgedrag daarentegen, staat syno-
niem voor een veiliger, vlotter verkeer.
Iets minder egoïsme, een minimum aan respect voor
alle weggebruikers en een flinke dosis inlevings -
vermogen zorgen ervoor dat iedereen minder zenuw-
achtig en meer ontspannen achter het stuur zit.

Op donderdag 24 maart 2011 organiseert Responsible
Young Drivers (RYD) de vijfde editie van de Europese
dag van de hoffelijkheid in het verkeer. Met deze 
symbolische actie willen ze alle weggebruikers doen
nadenken over hun verkeersgedrag. Hoffelijk zijn, dat
is immers respect hebben voor anderen en voor de 
geldende regels. Een vriendelijk gebaar of een glimlach
zijn vaak voldoende om spanningen in het verkeer te
vermijden. Voor meer informatie kun je terecht op de
website www.hoffelijk.be. Daarop kun je je als vereni-
ging, school of bedrijf ook inschrijven voor de actie.
Waar weinig plaats is, is veel begrip nodig.
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AANWERVING ASPIRANTEN

Het Gemeentebestuur en de Brandweer van Rijke  vorsel
wensen over te gaan tot de aanwerving van 4 stagiairs
(mannen/vrouwen) om in de toekomst het aantal 
effectieve brandweerleden te vervoegen. De stage -
periode bedraagt 1 jaar. Tijdens dit stagejaar worden de
lessen van ’kandidaat-brandweerman’ gevolgd aan de
Provinciale Brand weer school. De praktische opleiding
wordt in het eigen korps gegeven.

De aanwervingsvoorwaarden voor de graad van stagiair
zijn :
- inwoner zijn van een Europese lidstaat
- woonachtig zijn - uiterlijk zes maanden na het einde

van de stage - in Rijkevorsel
- ten minste 18 jaar oud zijn
- ten minste 1,60m groot zijn
- van goed zedelijk gedrag zijn
- in orde zijn met de dienstplichtwetten
- slagen in de fysische proeven
- na de stageperiode moet de kandidaat zich 

onder werpen aan een examen in verband met de 
ver kregen theoretische en praktische vorming

- lichamelijk geschikt bevonden zijn na een genees -
kundig onderzoek, verricht door de officier-
genees heer van de dienst. Het geneeskundig onder-
zoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid
zijn eliminerend en gaan elke andere selectieproef
vooraf.

De schriftelijke kandidaturen komen toe uiterlijk op 26
maart 2011 bij Gemeentebestuur van Rijkevorsel,
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel. 
Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij wnd.
dienstchef Olt. Luc Jansen, Salviaweg 8, 2310
Rijkevorsel, tel. 03/297.56.54.
Infovergaderingen vinden plaats op 2 en 18 maart in de
brandweerkazerne om 19.30 uur.
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Zoals de voorbije jaren, kunnen sommigen personen
ook dit kalenderjaar weer beroep doen op het ’stook -
oliefonds’ dat werd opgericht om de weerslag van de
brandstofprijsstijging op te vangen.
Om te weten of men kan genieten van deze tussen -
komst worden hieronder de belangrijkste voorwaarden
opgesomd.
Indien je meent hieraan te voldoen, kun je een aan-
vraag indienen op de sociale dienst van het OCMW,
Prinsen pad 27 te 2310 Rijkevorsel, tel. 03/340.39.65.

Over welke brandstof gaat het ?
Het gaat om volgende brandstoffen :
- huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk

(voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
- verwarmingspetroleum (type c) in bulk of aan de

pomp;
- bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveel-

heid (in een propaangastank, niet in flessen).
Opgelet : de aanvraag moet gebeuren binnen de 60
dagen na de leveringsdatum !

Wie kan een beroep doen op deze financiële tussen -
komst ?
1.   Personen met recht op een verhoogde 
     ver zekerings   tegemoetkoming :
Tevens is vereist dat het jaarlijks bedrag van het bruto
belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtigden, niet
hoger is dan 15.364,99 euro, verhoogd met 2.844,47
euro per persoon ten laste.

2.   Personen met een laag inkomen
Personen die geen recht hebben op een verhoogde tege-
moetkoming van het ziekenfonds, maar wiens inkomen
lager ligt dan 15.364,99 euro, te verhogen met 2.844,47
euro per persoon ten laste, komen ook in aanmerking.
Voor deze categorie moet er ook rekening gehouden te
worden met het onroerend inkomen van alle eigen-
dommen, met uitzondering van de eigen woning
waarin men woont.

3.   Personen met schuldoverlast
Dit zijn personen met een schuldbemiddeling in het
kader van de wet op het consumentenkrediet of een 
collectieve schuldenregeling en die de verwarmings -
factuur niet kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage hangt af van de prijs die je betaald hebt voor
je energie, maar is over het algemeen beperkt tot 0,14
eurocent voor de eerste 1.500 liter. Dit komt overeen
met 210 euro per jaar.

Hoe vraag je de toelage aan ?
Indien je denkt recht te hebben op steun van het
Sociaal Verwarmingsfonds, moet je contact opnemen
met het OCMW.
Het OCMW zal nagaan :
- of je wel degelijk behoort tot één van de categorieën

van de doelgroep,
- of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof

waarvoor je de steun kunt krijgen,
- of het adres dat op de factuur wordt vermeld,

overeenkomt met het leveringsadres en het adres
waar je gewoonlijk verblijft.

Het OCMW zal je vragen minimaal volgende docu-
menten voor te leggen. Zonder deze gegevens kan
geen aanvraag ingestuurd worden :
- In ieder geval de leveringsfactuur die niet ouder is

dan 60 dagen. Indien je in een gebouw met
meerdere appartementen woont, vraag je aan de
eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van
de factuur en een attest met vermelding van het
aantal appartementen waarop de factuur betrekking
heeft.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 17 MAART 2011
- 20.00 UUR

HEB JE RECHT OP EEN 
VERWARMINGSTOELAGE IN 2011 ?

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
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- Je identiteitskaart en van al de inwonende meerder-
jarige gezinsleden.

- Een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden.
- Het laatst ontvangen aanslagbiljet in de personen -

belasting en je laatst ontvangen aanslagbiljet in de
onroerende voorheffing (kadastraal inkomen).

Spreid de betaling van je mazoutfactuur
Omwille van de hoge kostprijs van de mazout is er een
wettelijke regeling voorzien waarbij je je mazout -
factuur kunt spreiden over één jaar. Dit is echter niet
mogelijk bij alle brandstofhandelaars, maar het kan de
moeite zijn om hiervoor te informeren.
Bij een eerste levering tijdens het jaar dien je minimaal
de helft van de factuurprijs te betalen, en nadien wordt
er een maandelijks bedrag betaald dat gebaseerd is op
het vermoedelijk jaarverbruik. Er wordt een overeen -
komst met één leverancier afgesloten. Deze overeen -
komst loopt minimaal 24 maanden.
Indien je meent dat dit en goede oplossing kan 
betekenen, neem je het beste contact op met je vaste
leverancier, die je meer uitleg kan geven.
Bij het OCMW zijn folders te verkrijgen waarin het 
wettelijke kader in het kort staat uitgelegd. Je vindt ook
meer informatie op www.verwarmingsfonds.be of via
het telefoonnummer 0800/120.33.

Wat ?
Personenalarmsystemen zijn elektronische apparaten,
die zijn ontworpen om alleenwonende bejaarden in
staat te stellen hulp in te roepen in geval van nood.
Wanneer een bejaarde in een noodsituatie verkeert, kan
deze via een zendertje dat om de hals wordt gedragen,
en de hierbij horende randapparatuur, een hulpoproep
uitsturen. Deze hulpoproep wordt ontvangen door de
meldcentrale van het Wit Gele Kruis te Antwerpen, die
op haar beurt de hulpverleners (familie, buren, 
kennissen) verwittigen.

Voor wie ?
Een personenalarmtoestel kan geplaatst worden bij
elke persoon van minstens 65 jaar of bij elk persoon die
minstens een invaliditeit heeft van 66%. In bijzondere
gevallen kan afgeweken worden van deze voorwaarden.

Vooraleer tot de toekenning van een personenalarm-
toestel over te gaan, wordt er vooraf een sociaal-
medisch onderzoek verricht. De huisdokter dient bv. te
beves tigen dat het gebruik van een personenalarmtoes-
tel medisch verantwoord en/of noodzakelijk is.
Omdat het personenalarmtoestel aangesloten moet
worden op het elektriciteitsnet en aan het telefoon -
toestel, is het belangrijk om vooraf na te gaan of er in
de onmiddellijke nabijheid van de telefoonstekker ook
een elektriciteitsstekker is voorzien.

Hulpverleners ?
Tijdens de aanvraagprocedure zal gevraagd worden om
een lijst op te geven van vier à vijf personen (familie,
buren, kennissen,...) die mogen gecontacteerd worden
om in geval van een noodoproep hulp te gaan verlenen.
Het is belangrijk dat deze personen een sleutel hebben
van de woning of toch binnen kunnen in de woning van
de hulpvrager.

Kostprijs ?
Bij de plaatsing van het personenalarmtoestel wordt er
een waarborg gevraagd van 130,00 euro. Deze waarborg
wordt terugbetaald als het toestel verwijderd wordt en
nog in goede staat verkeert.
Maandelijks dient de gebruiker een huur te betalen, die
momenteel 14,04 euro bedraagt. Dit bedrag dient het
OCMW op haar beurt weer door te betalen aan het Wit
Geel Kruis voor het gebruik van hun meldcentrale.

Aanvraag en informatie
Het OCMW heeft momenteel een tiental bijkomende
alarmtoestellen aangekocht, zodat er terug mogelijk -
heid is om vrij snel een toestel te plaatsen als dit nodig
mocht zijn.
Verdere informatie en aanvragen kunnen gericht 
worden aan het OCMW van Rijkevorsel, Prinsenpad 27
te 2310 Rijkevorsel. Contactpersoon op de sociale
dienst is Fons Jacobs (03/340.39.51 ofwel ocmw@
ocmwrijkevorsel.be)

PERSONENALARMTOESTELLEN
VAN HET OCMW RIJKEVORSEL

OOCCMMWW
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Wat ?
De provincie kent een toelage toe die 300 euro bedraagt
voor de kinderen die thuis verblijven en 150 euro voor
kinderen die een school, een semi-internaat of een dag-
centrum bezoeken.

Voor wie ?
Ouders van gehandicapte kinderen. 
Ouders en kind dienen wel op hetzelfde adres in de
provincie Antwerpen ingeschreven te staan.

Hoe ?
De toelage wordt toegekend voor een kind dat mini-
mum 66 procent lichamelijk en/of geestelijk gehan -
dicapt is, met een maximum leeftijd van 21 jaar. Het
netto belastbaar inkomen van 2009 van de aanvrager én
diens partner mag niet hoger zijn dan 23.000 euro, te
verhogen met 10% voor elke persoon fiscaal ten laste.

Het aanvraagformulier moet vóór 1 juli 2011 op de
provincie toekomen.
Aanvragen kunnen ingediend worden bij de sociale
dienst van het OCMW. Volgende documenten moeten
dan meegebracht worden :
- een attest van het kinderbijslagfonds waaruit blijkt

dat het kind de verhoogde kinderbijslag geniet;
- een attest van het gemeentebestuur betreffende de

gezinssamenstelling, waaruit moet blijken dat het
kind in 2010 op hetzelfde adres woonde als de aan-
vrager;

- een kopie van het aanslagbiljet personenbelasting
inkomsten 2009.

DE PROVINCIALE TOELAGE 
TER ONDERSTEUNING VAN DE
THUISVERZORGING VAN KINDEREN 
MET EEN HANDICAP 2011

OOCCMMWW

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

Informeer dan eens bij het OCMW 
van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 
te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 
telefoonnummer 03/340.39.65

Vaderdagmenu
19 maart 2011

Wortelsoep met kruidenkaas

Varkenshaasje met frambozensaus,
witloof en kroketten

Gebak

Inschrijven op het secretariaat van het rusthuis voor 10 maart 2011. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 25 personen

12,50 €

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 1 MAART 2011
CHOCOLADEBISCUIT EN KOFFIE 

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

2,50 EURO



22

DDIIVVEERRSSEENN

een totaalspektakel met een lach en een traan
door muziekgroep Borsalino

Vrijdag 18 maart 2011 om 20.00 uur
Zaal Van Roey, Sint-Lenaartsesteenweg 7, Rijkevorsel

’Gaan jullie ons nu doodschieten?’ vroeg kleine Jan aan
de Duitsers die het huis van zijn ouders doorzochten.
’Nein, wir sind nicht so’, antwoordde een officier,
waarop ze opkrasten alsof de kleuter het bevel had
gegeven.
De oorlog, die 65 jaar geleden eindigde, maakt deel uit
van de wereldgeschiedenis. Maar WOII telt ook vele
kleine geschiedenisjes. Hallucinante, soms vrolijke,
krachtige en soms beklijvende verhalen en anekdotes
hebben het leven van de kleine man getekend. Roland
Bergeys heeft deze verhalen en anekdotes opgetekend.
Samen met de muziekgroep Borsalino brengt hij deze
getuigenissen tegen een achtergrond van schitterende
fotoprojecties.
Ook Rijkevorsel heeft zijn ontroerende verhalen !
Kom luisteren, de ouderen om zich te herinneren, de
jongeren om zich te verwonderen !
De prachtige Van Roeyzaal is de gedroomde locatie voor
dit aangrijpende multimediaspektakel.
Inkomprijs 10 euro, in VVK of met Davidsfonds
cultuur kaart 8 euro.

Filmliefhebbers opgelet !
Een paar keer per jaar in eigen dorp genieten van goede
films, voor slechts 1 euro ! 
Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel brengt, in samen -
werking met de bibliotheek, de mooiste films van Open
Doek naar Rijkevorsel.

De eerste film die geprogrammeerd staat is 14 kilómet-
ros, een Spaanse film van regisseur Gerardo Olivares.
De film reconstrueert de reis van drie migranten die
van de Sahara naar Spanje trekken. In Mali wil het
mooie tienermeisje Violetta koste wat het kost ont -
snappen aan een gearrangeerd huwelijk met een veel
oudere man. In Niger kunnen twee broers met moeite
de eindjes aan elkaar knopen. Buba, de jongste van de
twee, is een getalenteerd voetballer die door zijn broer
wordt overtuigd om in Europa op professioneel niveau
te gaan voetballen. Zoals vele honderden Afrikanen
worden ze gedwongen om erg moeilijke menselijke
keuzes te maken. Ze geven alles op, inclusief hun 
familie en vrienden, om het hoofd te bieden aan de
lange, gevaarlijk weg naar Noord-Afrika, waar ze alles
proberen te regelen om de laatste 14 kilometers, die
Afrika van Spanje scheiden, over te geraken. Overtuigd
van het idee dat in het Westen ’niemand van honger
sterft’, leveren ze zich over aan de genade van corrupte
ambtenaren in een levensgevaarlijk gebied.
Een prachtige film die je niet wilt missen !

Datum : woensdag 
16 maart 2011
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Klooster
(naast gemeentehuis)
Inkom : 
slechts 1 euro

Na afloop van de film
kun je in klein-café
gezellig napraten en
wat drinken.

DE CINEMA KOMT NAAR U TOE !!’GAAN JULLIE ONS NU DOODSCHIETEN?’

INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN

DINSDAG 1 MAART 2011
INSTAP : 14 MAART 2011 

De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders
samen met hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 14 
maart 2011) uit voor een gezamenlijk infomoment 
gevolgd door een rondleiding en speelmoment in de
klas.
We starten samen om 9.00 uur in de Banmolenweg 9
te Rijkevorsel (centrum ’Het Moleke’ + wijkschool 
’Het Kleine Moleke’) en ronden af om 11.00 uur.
Inschrijven voor woensdag 23 februari 2011 bij mevr. 
Ilse Geerts, directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !
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Op zaterdag 19 maart organiseren alle Vlaamse
Kringwinkels, waaronder De Kringwinkels WEB, een
retro actie. Op deze speciale dag kunnen schattenjagers
een snuisteraars hun hartje ophalen.

Alle Kringwinkels in Vlaanderen hebben gedurende de
voorbije maanden de leukste oldies uit de jaren ’50, ’60,
’70 en ’80 verzameld. Een schat aan unieke spullen die
de sfeer van retro tot kitsch weer levend maken.
Meubels, verlichting, kleding en accessoires, affiches of
elpees. Je kan het zo gek niet bedenken of het is op 19
maart in één van De Kringwinkels te vinden.

Steeds meer mensen ontdekken dat een goede mix van
nieuw en tweedehands een origineel en hip interieur
oplevert. Oude spullen hebben hun eigen verhaal. En
ze zijn betaalbaar. Zo kan ook wie een beperkt budget
heeft een aparte sfeer scheppen. Bovendien levert
kopen in De Kringwinkel een mooie bonus op : perfect
bruikbare spulletjes worden van de afvalberg gered en
de kringloopsector biedt werk aan kortgeschoolden en
langdurig werklozen.

De coolste stuff uit de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80 vind
je dan in De Kringwinkel.

ZATERDAG 19 MAART GAAT
DE KRINGWINKEL RETRO

DDIIVVEERRSSEENN

Onze winkels :
Meerseweg 135, Meer
Sint Martinusstraat 50, Retie
Stwg. op Tielen 70, Turnhout
Korte Gasthuisstraat 39, Turnhout*
* deze winkel doet niet mee aan de retro-actie

Info : Dirk Sysmans, tel. 0475 711 811
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Chiro St.-Jozef presenteert

KINDERCARNAVAL

6 MAART 2011
Gemeenschapscentrum St.-Jozef

Inkom 1 euro

Alle kinderen zijn welkom vanaf 13u tot 17u
Ook de ouders kunnen tijdens het nuttigen van een

drankje komen kijken naar deze verkleedpartij.

alle kinderen die

meedoen aan onze

wedstrijd verdienen

een prijs !

Pasar Rijkevorsel

nodigt u allen uit om mee te wandelen.

We doen dit op zondag 6 maart en vertrekken 

om 14.00u aan de jeugdvoetbalvelden 

van Sint-Lenaarts, Kraaienhorst.

De afstand is ongeveer 7 km

Info : Michel Van Dueren, tel. 0473 92 54 09

Volleybalclub Rijkevoc presenteert

SPAGHETTIDAG
Wanneer ? 
Zondag 13 maart 2011
tussen 11.30u en 20u

Waar ? 
Sporthal De Valk
Kruispad 2, 2310 Rijkevorsel

Kostprijs ?
Slechts 7€
(voor spaghetti à volonté)

Kaarten te verkrijgen in De Valk of bij de leden 
van de volleybal

KAART- EN BUURTAVONDEN
LANDELIJKE GILDE

8 MAART 2011

De Landelijke Gilde organiseert in de winter
weerom vier kaart- en buurtavonden om
samen gezellig de winter door te komen.

De vierde en laatste avond is gepland op 
dinsdag 8 maart.

Deze kaart- en buurtavonden starten telkens
om 20u en gaan door in de lokalen van de

Sint-Jorisgilde Oud-Pastorij, Dorp 47.

Info : Jos Van Hoeck, tel. 03 314 41 03
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Ouderraad Het Kompas stelt voor

KOMPASFUIF
80’s - 90’s - 2000 party !

19 MAART 2011

DJ Guy Sterkens

met cocktailbar !!
in de Parochiezaal van Sint-Jozef Rijkevorsel

aanvang 20.30u
happy hour 21u tot 22u : 2 halen, 1 betalen

inkom : 4€, vvk : 3€
(vvk via leerlingen, secretariaat school of bij 

Bart en Wendy Bastiaensen, Wolfbergstraat 11)

presenteert

WIELEMANS
auteur : Bart Spaey - regie : Paul Ooms

VRIJDAG 25 MAART - 20u
ZATERDAG 26 MAART - 20u

ZONDAG 27 MAART - 14u

Nieuwe locatie : De Singer, Bavelstraat 35,
Rijkevorsel - Inkom 8 euro

Reservatie verplicht ! Beperkt aantal plaatsen !

Reserveren kan bij Jürgen Vermeiren vanaf 18u
tel. 014 46 04 09 of reservaties@tveusselstonjel.be

Opgelet ! Reservatie is enkel geldig na ontvangst van reservatienummer
én na betaling via overschrijving. Indien u nog 3 dagen voor de

voorstellingen reserveert, willen wij u vragen te betalen aan de kassa.

ZONDAG 27 MAART 2011

HANEKAP
13.30u: Vertrek stoet aan de kapel van Achtel 

naar koning 2010.

14.15u: Titelstrijd koning 2011 
op de Achtelse kapelberg.

15.30u: Viering nieuwe koning 
met een hapje en een drankje
op de Achtelse kapelberg.

Alle Achtelse jongeren geboren in 1997 en ouder 
op post evenals supporters en sympathisanten vanaf

13.00u. Iedereen van harte welkom.

Cultuurgroep Achtel vzw

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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M A A R T

4 maart                 •   vzw De Singer : Jazzconcert van Joëlle Léandre & Wilbert de Joode. De Singer, Bavelstraat 35
                                   om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.
                              •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur, iedereen welkom,
                                   gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                              •   Jeugdtheater Light : Toneelstuk ’De buis van Eustachius’, Zaal ’t Centrum te 20.00 uur,
                                   inkom 5 euro - vvk 4 euro. Meer info : zie rubriek Diversen.
                              •   Rijkevorsel Leeft : Kaartprijskamp Rikken & Jokken. Meer info : Dirk Sysmans, 0475/71.18.11.

5 maart                  •   vzw De Singer : Blues-roots met de Nederlandse groep The Rythm Chiefs. 
                                   Voorprogramma : Verberckmoes & De Wit. De Singer, Bavelstraat 35 om 21.00 uur. 
                                   Meer info en reservaties : www.desinger.be.
                              •   Jeugdtheater Light : Toneelstuk ’De buis van Eustachius’, Zaal ’t Centrum te 20.00 uur,
                                   inkom 5 euro - vvk 4 euro. Meer info : zie rubriek Diversen.

6 maart                  •   Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur,
                                   inkom gratis.
                              •   Jeugdtheater Light : Toneelstuk ’De buis van Eustachius’, Zaal ’t Centrum te 15.00 uur,
                                   inkom 5 euro - vvk 4 euro. Meer info : zie rubriek Diversen.
                              •   Pasar Rijkevorsel : Wandeling. Vertrek : Jeugdvoetbalvelden Sint-Lenaarts, Kraaienhorst, 14.00 uur.
                                   Afstand 7 km. Meer info : Michel Van Dueren, tel. 0473/92.54.09.
                              •   Chiro Sint-Jozef : Kindercarnaval, Gemeenschapscentrum, van 13.00 uur tot 17.00 uur.
                                   Meer info : zie rubriek Diversen.

8 maart                  •   Landelijke Gilde : 4de kaart- en buurtavond, vanaf 20.00 uur in de lokalen van de Sint-Jorisgilde,
                                   oud pastorij, Dorp 47. Meer info : 03/314.41.03.

10 maart                •   Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Bezoek leden van Natuurpunt van de resultaten Bonte Klepper.
                                   Aanvang om 20.00 uur in de oude pastorij, lokaal eerste verdiep.

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

12 maart                •   vzw De Singer : Jelle Cleymans brengt ’Naakt doe ik de afwas’. De Singer, Bavelstraat 35
                                   om 21.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

13 maart                •   Gezinsbond : Ontbijt voor de leden. Info en inschrijvingen : Michielsen Christine, Klaterstraat 6,
                                   tel. 03/314.38.44.
                              •   Volleybalclub Rijkevoc : Spaghettidag, Sporthal De Valk, tussen 11.30 uur en 20.00 uur.
                                   Meer info : zie rubriek Diversen.
                              •   Natuurpunt afd. Markvallei : Wandeling Hoogmoerheide te Merksplas, vertrek 9.00 uur.
                                   Café Zwart Water, Steenweg op Baarle-Hertog te Turnhout. 
                                   Meer info : Jack Govaerts, tel. 03/315.71.85.
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16 maart               •   Oxfam Wereldwinkel i.s.m. Bib Rijkevorsel : Filmvoorstelling, Klooster, 20.00 uur, inkom 1 euro.
                                   Meer info : zie rubriek Diversen.

17 maart                •   vzw De Singer : Jazzconcert van Kris Defoort Trio. De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. 
                                   Meer info en reservaties : www.desinger.be.

18 maart                •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
                                   iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                              •   Davidsfonds Rijkevorsel : ’Gaan jullie ons nu doodschieten?’, Zaal Van Roey om 20.00 uur.
                                   Meer info : zie rubriek Diversen.

19 maart                •   Ouderraad Het Kompas : Kompasfuif met cocktailbar, Parochiezaal Sint-Jozef, aanvang 20.30 uur.
                                   Meer info : zie rubriek Diversen.

24 maart                •   Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Leden brengen hun eigen werken mee ter bespreking voor de
                                   tentoonstelling tijdens de Week van de Amateurkunsten. Aanvang om 20.00 uur in de oude pastorij
                                   lokaal eerste verdiep.

25 maart                •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
                                   iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                              •   ’t Veussels Tonjel presenteert ’Wielemans’, De Singer, 20.00 uur, inkom 8 euro.
                                   Meer info : zie rubriek Diversen.

26 maart                •   ’t Veussels Tonjel presenteert ’Wielemans’, De Singer, 20.00 uur, inkom 8 euro.
                                   Meer info : zie rubriek Diversen.
                              •   Earth Hour : zie rubriek Milieu / Duurzaamheid.

27 maart                •   ’t Veussels Tonjel presenteert ’Wielemans’, De Singer, 14.00 uur, inkom 8 euro.
                                   Meer info : zie rubriek Diversen.
                              •   Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.

31 maart                •   vzw De Singer : Try-outconcert van Ronny Mosuse. De Singer, Bavelstraat 35 om 21.00 uur. 
                                   Meer info en reservaties : www.desinger.be.

Aankondigingen van activiteiten APRIL 2011 moet je uiterlijk op 4 maart 2011 
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.

De overgang van winter- naar zomertijd vindt plaats in de
nacht van zaterdag op zondag van het laatste weekend
van maart. In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27
maart 2011 gaat het zomeruur in : 2 uur wordt 3 uur.
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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                    0479/75.18.88
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


