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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 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 19.00 uur
woensdag & vrijdag 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 15.30 uur
donderdag 8.00 uur - 12.00 uur, zaterdag 8.00 uur - 14.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderclub                                                      Pioenstraat 26
schooldagen : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag :
van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
woensdag : van 6.45 uur tot aanvang school, 
van einde school tot 13.00 uur, 
nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties : geen opvang in Sint-Jozef, 
zie Centrum
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De raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 31 augustus 2011 goed.

De facultatieve verlofdagen, pedagogische studiedagen,
de meerdaagse extra-murosactiviteiten en het nascho-
lingsplan van GLS De Wegwijzer voor het schooljaar
2011-2012 worden goedgekeurd.

Het algemeen organogram van de gemeente wordt in
hernieuwde versie vastgesteld en de personeelsformatie
wordt aangepast. 

KORTE SAMENVATTING VAN DE
GEMEENTERAADSZITTING VAN 
26 SEPTEMBER 2011
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Beste medeburgers,

De voorbije weken waren weer “bijzonder” voor ons dorp.
Op 17 september hebben we tijdens een grootse plechtigheid aan de Engelse oudstrijder Wilf Jackson de oorkonde van
“Ereburger van Rijkevorsel” overhandigd en zoals jullie weten is ook zijn landgenoot Dick Henry op de gemeenteraad
bevestigd als ereburger van ons dorp maar hij kon de viering niet bijwonen wegens ziekte.  Beiden hebben meegevoch-
ten tegen de Duitsers in 1944 aan het Sas op Sint-Jozef.  Zij hebben actief meegewerkt om een bres te slaan in de
Duitse linie, zij zijn het kanaal overgestoken en hebben samen met vele lotgenoten de Kempen en Antwerpen bevrijd.
We hebben hen als symbool gesteld voor alle bevrijders van onze streek. 

Eind september bereikte ons het goede nieuws dat Rijkevorsel voor het tweede jaar op rij is uitgeroepen tot best sor-
terende gemeente van Vlaanderen.  Wij produceren het minste afval, wij recycleren het best.  Ons afvalbeleid is één
groot succesverhaal en dit danken wij aan zowel de gemeentelijke milieudienst, aan de compostmeesters en aan de
mensen van het containerpark.  Hun professionele aanpak en inzet waren de start van deze hoofdprijs.  Maar het succes
ligt niet alleen aan hen maar aan jullie, aan elke inwoner van ons dorp.

Zij, de vrijwilligers rond het containerpark hebben iedereen aangezet tot thuiscomposteren en jullie, beste mensen, heb-
ben ons afvalbeleid in daden omgezet door beter te recycleren en efficiënter te composteren.  Proficiat aan iedereen.

De werken aan de fietspaden op de Merksplassesteenweg zijn zo goed als voltooid uitgenomen de infrastructuur aan
Breebos.  Op dit “zwart punt” is niet de gemeente opdrachtgever maar wel het gewest, de provincie.  Wij hadden altijd
gehoopt dat beide werken tegelijk zouden verlopen maar de provincie besliste er anders over zodat we nog tot het einde
van het jaar met de ongemakken zitten.

Deze werken aan de fietspaden hebben meer dan een jaar geduurd en het waren vooral de grote ingrepen aan de grens
met Merksplas, aan de Ambachtsweg en de Beersebaan met zijn middengeleiders en aan de veiligheidsvoorzieningen
op Stevennekens die aan de basis lagen van de lange duur van de werken.  Wij hebben tijdens de uitvoering veel belang
gehecht aan de veiligheid van de arbeiders en aan de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven.  Natuurlijk ging
dit gepaard met veel hinder en het geduld van de zelfstandigen en winkeliers is dikwijls op de proef gesteld en ik
bedank nogmaals iedereen voor het begrip en geduld tijdens deze toch één van de zwaarste ingrepen in het
Rijkevorselse wegennet.

Tot volgende maand                                                                     
                                                                                                      Uw Burgemeester,
                                                                                                      Gust Van De Mierop

B E S T U U R
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De subsidies 2011 voor ontwikkelingssamenwerking
worden verdeeld.

De gemeenteraad gaat akkoord met de beslissing van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn tot enerzijds goed-
keuring van de verlenging van de duur van de vereni-
ging Welzijnszorg Kempen voor een termijn van 30 jaar
ingaande op 5 september 2012, en anderzijds de goed-
keuring van de statutenwijziging en de statuten.

Goedkeuring wordt gegeven aan het plaatsen van came-
rabewaking in de omgeving van het recyclagepark, de
omgeving van het werkhuis, alsook de omgeving van en
de publiek toegankelijke lokalen in het gemeenschaps-
centrum.

De raad geeft goedkeuring aan het vernieuwde subsi-
diereglement duurzaam bouwen.

In het kader van de geplande werken “Verharding jaag-
pad/fietspad kanaal tussen brug 8 en 9” en om de con-
tinuïteit van de geplande investering te vrijwaren,
wordt een voorstel van overeenkomst, opgemaakt door
nv De Scheepvaart, goedgekeurd.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek
met nr. K-08-077 en de raming voor de opdracht
“Wegenis- en rioleringswerken Borgerhoutstraat -
Prinsenpad/deel en E. Van Roeystraat”, opgesteld door
de ontwerper, Arcadis Belgium nv, Posthofbrug 12 te
2600 Berchem. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgeno-
men in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming, deel gemeente,
bedraagt € 669.894,91 incl. btw (21% btw).

De gemeenteraad gaat niet in op het voorstel om strooi-
zout te voorzien voor de burgers die het openbaar
domein sneeuwvrij moeten houden.
Op initiatief van de CD&V was dit agendapunt toege-
voegd aan de agenda van de vorige zitting. Dit punt was
verdaagd naar de huidige zitting.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 28 november 2011 vanaf 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 

elektronisch 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.

Alle gemeentelijke diensten, uitgezonderd de kinder-
club, zullen gesloten zijn op 1 en 2 november 2011 en
op 11 en 15 november 2011. De kinderclub sluit zijn
deuren op 1 en 11 november 2011.

Mogen wij de bevolking van Rijkevorsel vragen hun
huizen te bevlaggen met de Belgische driekleur of met
de vlag van de Vlaamse Gemeenschap op vrijdag 11
november e.k., de dag waarop wij de wapenstilstand
herdenken.
Om hulde te brengen aan onze dierbare gesneuvelden
en om aan de 11 novemberviering een plechtig karakter
te geven, hopen wij ook op een grote vertegenwoor -
diging van onze verenigingen en van gans de bevolking,
waarvoor alvast onze hartelijk dank.
’Een volk dat zijn helden eert, is een groot en dankbaar
volk !’

PROGRAMMA
09.30 uur : Bijeenkomst gemeentehuis
09.45 uur : Stoetvorming en optocht
10.00 uur : H. Mis
11.00 uur : Optocht naar het monument
11.10 uur : Huldebetoon aan het monument

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

11 NOVEMBERVIERING

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

B E S T U U R



In september was het 67 jaar geleden dat de Britse
146ste  Brigade bij St-Jozef-Rijkevorsel het Antwerpen
–Turnhout kanaal kon oversteken, de Duitse stellingen
doorbreken en een bruggenhoofd kon vormen van
waaruit Rijkevorsel en de omliggende dorpen in de
Noorderkempen werden bevrijd. De vorming van het
bruggenhoofd was voor de geallieerden tevens van
groot strategisch belang i.v.m. de doorsteek naar
Nederland en de vrijmaking van de Antwerpse haven.
Vanaf “Plum Bridge” de codenaam voor de noodbrug
die destijds werd aangelegd kon op 25 september 1944
de bevrijding voor de dorpen ten noorden van het
kanaal beginnen. De Duitsers gaven zich echter niet
zomaar gewonnen en er volgen een reeks hevige tegen-
aanvallen. Met de hulp van het Canadese 27ste
Pantserregiment (The Sherbrooke fusiliers) wisten de
Bataljons van de Britse 49ste Infanteriebrigade  (The
Polar Bears) evenwel stand te houden. 

DE BEVRIJDERS VAN RIJKEVORSEL
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GEMEENTEBESTUUR 
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving van een (m/v):

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER SECRETARIAAT 
MEDEWERK(ST)ER BURGERZAKEN 

Functie en profiel
Voor de voltijdse, contractuele betrekking van onbepaalde duur van
medewerk(st)er burgerzaken (C1 – C3):
Functie: Als medewerk(st)er burgerzaken staat u in voor de dienstverlening naar
burgers toe inzake materies van burgerlijke stand, bevolking en vreemdelingen.
Ook administratieve taken behoren tot uw takenpakket. U staat onder leiding van
en rapporteert aan de deskundige burgerzaken. 
Profiel: U kan uw taken snel en correct tot een goed einde brengen. U kan zowel
zelfstandig als in team werken en bent klantvriendelijk en discreet. U heeft mini-
mum een diploma van hoger secundair onderwijs. 

Voor de voltijdse, statutaire betrekking van adm. medewerk(st)er secretariaat (C1 – C3):
Functie: Als administratief medewerk(st)er secretariaat staat u in voor de opmaak
en verwerking van dagordes, toelichtingen etc. alsook voor het ontwerp en voor-
bereiding van de agendapunten m.b.t. eigen dienst voor het college en de
gemeenteraad. Verder voert u algemeen administratief werk uit. U staat onder lei-
ding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. 
Profiel: U bent in staat uw taken te organiseren, plannen en systematisch aan te
pakken. U bent discreet en heeft goede redactionele- en rapporteringsvaardighe-
den. De PC kent geen geheimen voor u. 

Verdere informatie en kandidaatstellingen
U heeft een diploma van hoger secundair onderwijs. Naast de diplomavereisten
dient u te slagen voor een aanwervingsexamen (zowel schriftelijk als mondeling).
Vanaf twintig inschrijvingen zal een preselectie plaatsvinden.

Een informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een
overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan wor-
den opgevraagd bij de personeelsdienst via de tel. nrs. 03/340.00.13 /
03/340.00.14 of via e-mail personeel@rijkevorsel.be. 

Interesse in één van deze functies? 
De kandidaturen, sollicitatiebrief en CV, moeten aangetekend worden verzonden
of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de personeelsdienst t.a.v. het
College van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel en
dit uiterlijk op 21 november 2011. 

GEMEENTEBESTUUR 
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in contractueel verband, met aanleg
van een wervingsreserve van twee jaar, van een (m/v):

CULTUUR- EN JEUGDBELEIDSCOÖRDINATOR (B1-B3) 

Functie en profiel
Functie: Als cultuur- en jeugdbeleidscoördinator staat u in voor het uitwerken, uit-
voeren en opvolgen van het gemeentelijk cultuur- en jeugdbeleid. U beheert de
projecten en dossiers van de dienst. U staat in voor het coördineren van de cul-
tuur- en jeugddienst teneinde de vooropgestelde doelstellingen te realiseren en
een klantgerichte dienstverlening aan beide doelgroepen te bekomen. U staat
onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. 

Profiel: U toont een brede interesse voor en een grote betrokkenheid bij beide
sectoren en bent bereid ook buiten de normale diensturen te presteren. U heeft
zin voor initiatief en kan goed zelfstandig werken. Verder heeft u goede commu-
nicatieve en rapporteringsvaardigheden en kan u projectmatig werken en coör-
dineren. U heeft een goede kennis van de voor de sector relevante regelgeving.  

Verdere informatie en kandidaatstellingen
U bent in het bezit van minimum een bachelordiploma, een kandidaatsdiploma
of een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld
onderwijs. U dient te slagen voor een aanwervingsprocedure. Er wordt een wer-
vingsreserve van twee jaar aangelegd.

Een informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een
overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan wor-
den opgevraagd bij de personeelsdienst via de tel. nrs. 03/340.00.13 /
03/340.00.14 of via e-mail personeel@rijkevorsel.be. 

Interesse in één van deze functies? 
De kandidaturen, sollicitatiebrief en CV, moeten aangetekend worden verzonden
of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de personeelsdienst t.a.v. het
College van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel en
dit uiterlijk op 21 november 2011. 

GEMEENTEBESTUUR 
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving met een vol-
tijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van een (m/v):

VAKMAN GROENBEHEER BEGRAAFPLAATSEN (D1-D3)

Functie en profiel
Functie: Als vakman/vakvrouw groenbeheer staat u hoofdzakelijk in voor het del-
ven van graven en het onderhoud van de begraafplaats. Daarnaast kunnen u
andere werken worden opgelegd in het kader van algemeen groenaanleg en –
onderhoud. U werkt hierbij onder het gezag van de ploegbaas groenbeheer en
het diensthoofd technische dienst. 
Profiel: U bent in staat uw taken discreet en met aandacht en respect voor rouwende
mensen uit te voeren. U beschikt over een duidelijk aantoonbare plantenkennis en
kennis van groenaanleg en –onderhoud. U werkt stipt en verzorgd en kan correct
en zelfstandig opdrachten uitvoeren. 

Verdere informatie en kandidaatstellingen
U hebt bij voorkeur ervaring in een gelijkaardige functie. Er zijn geen diploma-
vereisten. Er wordt een selectieprocedure georganiseerd.

Een informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een
overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan wor-
den opgevraagd bij de personeelsdienst via de tel. nrs. 03/340.00.13 /
03/340.00.14 of via e-mail personeel@rijkevorsel.be. 

Interesse in één van deze functies? 
De kandidaturen, sollicitatiebrief en CV, moeten aangetekend worden verzonden
of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de personeelsdienst t.a.v. het
College van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel en
dit uiterlijk op 21 november 2011. 



Vanaf de Franse grens tot het zuiden van Rijkevorsel
hebben de geallieerde legers er 23 dagen over gedaan.
Het zou nog 28 dagen duren vooraleer alle gehuchten
van Rijkevorsel bevrijd waren en het kapotgeschoten
dorp eindelijk kan bekomen van de bloedigste periode
uit zijn bestaan. Door het bruggenhoofd Rijkevorsel
trokken nadien vele duizenden manschappen
(Britten,Canadezen en Polen), honderden voertuigen
en tonnen materieel naar het front in de buurgemeen-
ten Brecht, Wuustwezel, Hoogstraten en Merksplas.

Ter hoogte van de brug te Sint-Jozef Rijkevorsel heeft
het gemeentebestuur in 2004 een herdenkingsmonu-
ment opgericht.  Deze plaats is tevens de vertrekplaats
van de Polar Bearsroute, een fietsroute die loopt langs
de plaatsen die bepaalde historische herinneringen
oproepen aan de bloedige bevrijdingsdagen in
Rijkevorsel.

Ook dit jaar hadden 2 Britse veteranen de intentie om
over te komen om deel te nemen aan de herdenkings-
festiviteiten.  Wilf Jackson (°1924) uit het noorden van
Engeland en Dick Henry (°1925) afkomstig uit Wales.
Wilf Jackson is een heuse Polar Bear die indertijd als

jonge sergeant bij 146 Field Ambulance, RAMC (medi-
sche dienst) in de vooruitgeschoven verbandposten uit-
drukkelijk werd geconfronteerd met de gruwel van de
oorlog.  Dick Henry maakte een en ander mee als
Sapper bij de Royal Engineers (genietroepen) van het
2nd Army.  Zijn eenheid was ondermeer verantwoorde-
lijk voor de aanvoer, de constructie en het onderhoud
van de militaire noodbruggen die in onze ruime regio
veelvuldig moesten worden gebruikt.  Ook de altijd wat
riskante ontmijningsoperaties stonden regelmatig op
het programma.  Beide veteranen zijn de gevechten van
Normandië tot het noorden van Nederland en
Duitsland zonder kleerscheuren doorgekomen.  
Aan de gemeenteraad werd voorgesteld om deze beide
veteranen als symbool te stellen voor al de bevrijders
die in onze regio hebben gevochten voor onze vrijheid
en aan hen het ereburgerschap van de gemeente
Rijkevorsel toe te kennen.

Jammer genoeg kon Dick Henry omwille van ziekte
niet aanwezig zijn op de herdenkingsfestiviteiten.
Wilf Jackson mocht uit handen van de burgemeester op
17 september het ereburgerschap ontvangen.  Een afge-
vaardigde van de gemeentelijke administratie overhan-
digde in zijn thuisplaats in Engeland het ereburger-
schap aan Dick Henry.

Tijdens dezelfde plechtigheid ontvingen Oud-Strijders
NSB (afdeling Rijkevorsel) Van Den Eynden Jan en
Peeters Jan  van de burgemeester de eremedaille met
Gouden Palm voor 50 jaar lidmaatschap NSB.

BURGERZAKEN
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Tot op heden werd door de dienst burgerzaken het uit-
treksel uit het strafregister in de mate van het mogelij-
ke onmiddellijk afgegeven. Naar aanleiding van de
wetswijziging dd 31 juli 2009 en sinds de inwerkingtre-
ding van de artikelen 595 en 596 van het Wetboek
Strafvordering is onmiddellijke afgifte bijna niet meer
mogelijk. In de nieuwe reglementering is er sprake van
3 modellen:

• Model 1 (in toepassing van art. 595 van het Wetboek
van Strafvordering) is het standaarddocument. 
Het is niet bestemd voor een activiteit die valt onder
opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding,
hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming,
animatie of begeleiding van minderjarigen. Er zijn
ook geen speciale voorwaarden in verband met het
strafblad vastgesteld om de activiteit uit te oefenen.

• Model 2 (in toepassing van art. 596.1 van het
Wetboek van Strafvordering) wordt afgeleverd voor
een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefenings-
voorwaarden zijn gereglementeerd. Voor dit model
dient eerst het dossier grondig nagezien te worden
en het kan dus niet onmiddellijk afgeleverd worden.
De aanvraag kan enkele werkdagen in beslag nemen.

• Model 3 (in toepassing van art. 596.2 van het
Wetboek van Strafvordering) is wel bestemd voor een
activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-
sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kin-
derbescherming, animatie of begeleiding van min-
derjarigen. Dit model dient eerst nagezien te worden
bij de politie en kan dus niet onmiddellijk afgeleverd
worden. De aanvraag kan enkele werkdagen in beslag
nemen.

Bij deze nieuwe reglementering is het doel van groot
belang. Het is mogelijk, al naargelang de bestemming
van het document, dat nu eens een blanco afgeleverd
wordt en in een ander geval kunnen veroordelingen
vermeld zijn. 

Een investering in maatregelen die je energieverbruik
verminderen, kun je veel geld besparen en ook het

milieu een plezier doen. Al bestaan voor deze werken
heel wat interessante premies, toch moet je eerst de
factuur kunnen betalen.

Vaak zorgt dit voor uitstel en blijft je energiefactuur te
hoog. Via energieK, kun je nu zonder bijkomende kos-
ten aan een zeer lage interestvoet een lening afsluiten
voor energiebesparende aanpassingen aan je woning.

Betaalbare lening
- het maximale bedrag: 10.000 euro
- het minimum bedrag: 1.250 euro
- duurtijd maximum 5 jaar
- vaste interestvoet 2 %

Welke energiebesparende investeringen komen in aan-
merking?
- vervanging van oude stookketel door condensatieke-

tel, warmtepomp, stookketel op hout met automati-
sche voeding, micro-warmtekrachtkoppeling

- ramen met hoogrendementsbeglazing
- dak-, muur- en vloerisolatie
- thermostatische kranen of kamerthermostaat met

tijdinschakeling
- energieaudit
- zonneboiler

25 deelnemende gemeenten IOK
25 gemeenten van de IOK-regio doen mee met dit pro-
ject.

Meer info:
Ellen Vanhoudt, 
T 014-57 42 79 (van 9 tot 12 uur)
ellen.vanhoudt@iok.be - www.iok.be

Op de dag van de natuur nodigen gemeenten en natuur-
verenigingen in heel Vlaanderen je uit om mee te wer-
ken in de natuurgebieden. Ook in onze contreien kun je
deelnemen. Natuurpunt Markvallei organiseert in
samenwerking met Stad Hoogstraten en Gemeente
Rijkevorsel beheerswerken in de Halsche Beemden.

Maaien, maaisel afvoeren, bomen knotten en houtkan-
ten afzetten, het staat allemaal op het programma. Wil
je je handen uit de mouwen steken? Je bent welkom op
zaterdag 19 november vanaf 9 uur aan het infopaneel
van de Halsche Beemden te Minderhout. Ook kinderen
zijn zeker welkom.

HANDEN UIT DE MOUWEN 
VOOR DE DAG VAN DE NATUUR

UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER
(VOORHEEN BEWIJS VAN GOED GEDRAG
EN ZEDEN)

BURGERZAKEN -  MIL I EU

LEEN GOEDKOOP VOOR 
ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
IN JE WONING

7



Meebrengen: laarzen en eventueel handschoenen en
gereedschap zoals snoeischaar (groot en/of klein),
handzaag,  …

Meer info: Bart Hoeymans 0479 79 93 61

Essent doet beste bod in grootste samenaankoop van
het land

De provincie Antwerpen bewees voor de tweede keer dat
samen stroom kopen loont. Meer dan 40.200 gezinnen
schreven zich vrijblijvend in voor de samenaankoop
groene stroom. Dat maakt deze samenaankoop de
grootste ooit in ons land. Tijdens een online veiling
brachten verschillende energieleveranciers hun beste
bod uit. Na 7 ronden bood Essent de laagste prijs aan
voor groene elektriciteit, 16.1 % onder de huidige
marktprijs. Essent  won ook de veiling voor de combi-
natie elektriciteit en gas met een korting van maar
liefst 29,5%. 

40.246 gezinnen sloten zich aan bij het plan van de pro-
vincie Antwerpen om voor de tweede keer groene ener-
gie aan te kopen via een groepsaankoop. Gedeputeerde
Inga Verhaert: “Dat is een echt succes, want vorig jaar
schreven zo’n 28.500 mensen zich in. Inschrijven kon

online, tijdens één van de 17 infoavonden, in het
gemeentehuis of in het provinciehuis. Na de online vei-
ling, gecoördineerd door het bedrijf iChoosr, blijkt dat
al die mensen ook dit jaar weer gelijk hebben gekre-
gen.”

BESPARINGEN
De deelnemers besparen tot 16.1 % op de prijs van elek-
triciteit, indien ze besluiten om effectief over te stappen
naar de winnende leverancier Essent. Kandidaten kon-
den zich ook inschrijven voor een groepsaankoop van
groene elektriciteit gecombineerd met een contract
voor gas. Energieleverancier Essent bleek ook daar het
beste bod klaar te hebben: maar liefst 29.5 % onder de
huidige marktprijs.

De besparing is berekend op de prijs die de 3 grote ener-
gieleveranciers Nuon, Luminus en Electrabel vandaag
vragen voor energie. De mensen die zich inschreven
voor de groene stroom krijgen van de provincie een
individuele berekening. Zo komen ze te weten hoeveel
ze effectief zullen besparen. Want dat zal natuurlijk
voor iedereen anders zijn. Elke deelnemer beslist dan
zelf tot 14 november of hij ook echt overstapt.

Gedeputeerde Inga Verhaert: “Het succes van deze
groepsaankoop bewijst opnieuw dat klanten tot heel
wat in staat zijn als ze zich verenigen. En met hoe meer
ze zijn, hoe sterker ze staan. De Provincie Antwerpen
kan hen daar in deze vrije markt perfect bij helpen met
een goede omkadering en de juiste informatie. Het valt
op dat de strijdende energieleveranciers dit jaar extra
lang bleven bieden en alles op alles hebben gezet om
het groepscontract binnen te halen. We kunnen de
deelnemers dan ook een extreem scherpe prijs voorstel-
len.”

De Volkstuin vzw geeft dit najaar een aantal gratis info-
sessies in onze gemeente. Ze willen mensen informeren
over hoe je onderhouds- en milieuvriendelijk kan tui-
nieren. Zowel de moestuin als de siertuin komen uitge-
breid aan bod. 

In november kun je volgende infosessies volgen.
      
Milieuvriendelijke ziektebestrijding van planten 
Do 10 november – 20u
Raadzaal gemeentehuis

MEER DAN 40.000 GEZINNEN BESPAREN
TOT 29.5% MET SAMENAANKOOP
GROENE STROOM

HERINNERING: 
GRATIS INFOSESSIES TUINIEREN

DUURZAAMHEID  -  MIL I EU
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Fruithagen: aanleg en beheer
Do 24 november – 20u
Raadzaal gemeentehuis

De infoavonden zijn gratis.
Inschrijven is niet nodig.

Meer info?
www.rijkevorsel.be
www.volkstuin.be
0473-49 01 09 (Jasmine Jacobs)

Het gemeentelijk lokaal toewijzingsreglement voor
sociale huurwoningen voor Rijkevorsel werd goedge-
keurd door de Vlaams minister van Energie, Wonen,
Steden en Sociale Economie.

Dit reglement vind je integraal terug op de gemeente-
lijke website www.rijkevorsel.be onder de rubriek
Bouwen en wonen - Huisvesting of je kunt het komen
inzien bij de technische dienst tijdens de openingsuren.

De campagne met ‘Belgerinkel naar de Winkel’ was ook
dit jaar een succes. Ook kwamen er enthousiaste reac-
ties op de picknickponcho. Deze poncho kon je bijeen-
sparen met gefietste winkeltrajecten. 

Helaas hebben we het bericht gekregen dat er een pro-
ductiefout is geslopen in de poncho’s.
Uit recente testen is gebleken dat de poncho nog niet
voldoet aan de kwaliteitseisen die de organisatoren stel-
len aan een dergelijk product. Zo blijkt de waterdicht-
heid van de poncho niet voldoende te zijn. De organisa-
toren en fabrikant Basil benadrukken dat de verant-
woordelijkheid voor deze fout bij hen ligt en niet bij
ontwerpster Kaat Tilley.

TEGEMOETKOMING: NIEUWE PONCHO MET
GRATIS OPBERGZAKJE 
Hoewel de organisatoren graag zo spoedig mogelijk de
poncho's willen verdelen, vinden zij het belangrijker
om een product te leveren met de kwaliteit die zij voor
ogen hadden: een regenponcho/picknickkleed waar
fietsers jarenlang plezier van kunnen hebben en die vol-
doende bescherming biedt tegen regen.

Dit betekent dat de poncho’s opnieuw geproduceerd
moeten worden, waardoor ze niet eerder verdeeld kun-
nen worden dan februari 2012. Behalve welgemeende
excuses voor deze vertraging, biedt Basil een kleine

BELGERINKEL 2011: 
PRODUCTIEFOUT PICKNICKPONCHO

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT
SOCIALE HUURWONINGEN

DUURZAAMHEID  -  MIL I EU
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compensatie voor de lange wachttijd in de vorm van
een gratis handig opbergzakje voor de poncho.

De bestelde poncho kan vanaf 13 februari 2012 bij de
fietshandelaars afgehaald worden. De organisatoren
sturen alle deelnemers die een poncho besteld hebben
dan ook een e-mail met hun persoonlijke code en het
afhaaladres zodra de poncho’s beschikbaar zijn. Viel je
in de prijzen met de gemeentelijke tombola? Dan kun
je vanaf die datum een exemplaar afhalen op de milieu-
dienst.

WAT TE DOEN MET DE EERSTE LEVERING 
PONCHO'S? 
Als je dat wenst, kun je deze poncho's meegeven aan de
transportfirma die de nieuwe poncho's in januari zal
brengen. Mochten er toch al deelnemers zijn die de
poncho afgehaald hebben, dan mogen ze deze gewoon
houden om te picknicken. Ze krijgen in elk geval ook
een nieuwe poncho. De organisatoren brengen ook
iedereen, deelnemers en fietshandelaars, op de hoogte
van deze regeling. Zij verontschuldigen zich dan ook
oprecht voor het ongemak dat eventueel is ontstaan
door deze vertraging. Bedankt voor jullie begrip.

Meer klemtoon op isolatie
De voorbije jaren begonnen we massaal onze huizen te
isoleren, onder meer dankzij de dakisolatiepremies.
Toch kan het nog beter. Isoleren is immers de meest
eenvoudige manier om je energiefactuur onder contro-
le te houden, je verbruik terug te dringen en schadelij-

ke CO2-uitstoot te beperken. Vanaf 2012 komen er nog
meer premies voor isolatieprojecten.

Luxepremies weg, premies voor innovatie blijven
‘Luxepremies’ voor zonwering en domotica verdwijnen,
omdat ze niet horen bij de basismaatregelen voor rati-
oneel energiegebruik. Andere premies zijn dan weer
voorbijgestreefd. Zo zijn condensatieketels of thermo-
statische radiatorkranen standaardproducten geworden
voor de meeste verbouwers. Premies voor toekomstge-
richte technologieën blijven bestaan en worden in som-
mige gevallen zelfs verhoogd.

Gerichte acties voor wie het minder breed heeft
Wie het minder breed heeft, valt in het huidige pre-
miestelsel soms uit de boot. Misschien hang je af van de
investeringsbereidheid van een huisbaas of heb je veel
te weinig middelen om te investeren, zelfs met een
energiepremie erbij. Daarom komen er enkele specifie-
ke maatregelen bij.

WAAR HET PREMIEFORMULIER VERKRIJGEN?
Je kunt het premieformulier verkrijgen via de website
van Eandis  www.eandis.be Inwoners die niet over inter-
net beschikken, kunnen hiervoor altijd terecht in het
gemeentehuis. 

Sta je voor grote verbouwingswerken? Spring dan ook
eens binnen bij Kamp C in Westerlo. Op dit provinciaal
domein voor duurzaam bouwen en wonen kun je op
een objectieve manier kennismaken met de nieuwste
technieken. Je kunt er de grootste tentoonstelling over
duurzaam bouwen en wonen vinden van de hele regio.
Bouwexperten op Kamp C bieden bovendien gratis (!)
planadvies aan na afspraak via 014 27 96 50 of planad-
vies@admin.provant.be Meer info vind je ook op hun
website www.kampc.be

Bron: Eandis

WIJZIGINGEN PREMIES EANDIS 
VANAF 2012

DUURZAAMHEID  -  MIL I EU
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VERWARMING EN WARM WATER

                                                                 Vandaag                                             Vanaf 1 januari 2012
   Condensatieketel op aardgas               - € 125                                              - Geen premie (behalve voor beschermde afnemers: € 800) 
   Keukengeiser op aardgas                     - € 100                                               - Geen premie
   Warmtepomp                                       - Max. € 1680                                    - Max. € 1700 (exacte voorwaarden nog te bepalen)
   Zonneboiler voor sanitair warm         - € 75/m²  zonnecollector                - € 200/m² zonnecollector
   water (evt. met ruimteverwarming)   (min. € 525 - max. € 1500)            (max. € 1500)
   Thermostaatkraan op radiatoren        - € 5/stuk                                           - Geen premie

ISOLATIE

                                                                 Vandaag                                             Vanaf 1 januari 2012
   Dakisolatie of zoldervloerisolatie       - € 4/m² (of € 2/m²                           - € 6/m² (max. € 720)
                                                                 indien zelf geplaatst)                      of € 3/m² (max. € 360) indien zelf geplaatst
                                                                 - € 500 premie Vlaamse overheid     - Het bedrag wordt verhoogd met € 1/m² vanaf 
                                                                                                                            R-waarde hoger dan 4m²K/W en met € 2/m²
                                                                                                                            vanaf 4,5m²K/W. Indien zelf geplaatst:
                                                                                                                            helft van deze bedragen
                                                                                                                            - Premie Vlaamse overheid valt weg
   Buitenmuurisolatie                              - € 4/m² (of € 2/m²                           - Spouwmuurisolatie: € 6/m² (max. € 800)
                                                                 indien zelf geplaatst)                      - Muurisolatie aan buitenzijde: € 15/m² (max. € 2000)
   Vloerisolatie (Nieuw)                           - geen premie                                    - € 6/m² (max. € 800)
   Hoogrendementsbeglazing                  - € 10/m²                                           - Enkel ter vervanging van enkel glas: € 12/m² voor 
                                                                                                                            U-waarde gelijk aan of lager dan 1,1 W/m²K (max. € 300)
                                                                                                                            - Ter vervanging van enkel of dubbel glas: € 15/m²
                                                                                                                            voor U-waarde lager dan 0,8 W/m²K (max. € 375)
   Ventilatiesysteem met warmterecup.  - € 150                                               - Geen premie
   Buitenzonwering                                 - € 10/m²                                           - Geen premie

OVERIGE PREMIES

                                                                 Vandaag                                             Vanaf 1 januari 2012
   Verbouwen van woning volgens         - € 2000                                            - Geen premie
   passiefhuis-principe
   Verbouwen van appartement               - € 700                                               - Geen premie
   volgens passiefhuis-principe
   Domoticasysteem                                 - € 100 (nieuwbouw)                        - Geen premie
                                                                 € 150 (bestaande woning)
   CO-melder                                            - € 25/stuk (max. 2 stuks)                - Geen premie
   Aardgaswasdroger                                - € 250                                               - Geen premie

NIEUWBOUW

Het Energieprestatiepeil, kortweg E-peil, is een maat voor het energieverbruik van je woning en de vaste installaties
ervan. Het E-peil van je nieuwbouwwoning staat vermeld op het energieprestatiecertificaat, dat sinds 1 januari 2006
verplicht is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je woning is. Wettelijk mag een nieuw te bouwen woning van-
daag de norm E 80 (in 2012 E 70) niet overschrijden. Je architect vertelt er je meer over.

   Datum bouwvergunning                     E-peil                                                 Premie
   Vanaf 1/1/2010 t.e.m. 31/12/2011       - Van 60 t.e.m. 41                             - Voor woningen: € 1000 + € 40/E-peilpunt lager dan 60
                                                                                                                            - Voor app.: € 400 + € 20/E-peilpunt lager dan 60
                                                                 - 40 of lager                                       - Voor woningen: € 1800 + € 50/E-peilpunt lager dan 40
                                                                                                                            - Voor app.: € 800 + € 30/E-peilpunt lager dan 40
   Vanaf 1/1/2012 t.e.m. 31/12/2013        - Van 50 t.e.m. 41                             - Voor woningen: € 1400 + € 40/E-peilpunt lager dan 50
   (Opm.: bouwaanvraag vanaf 2012:                                                                 - Voor app.: € 600 + € 20/E-peilpunt lager dan 50
   E-peil van 70 i.p.v. 80.                         - 40 of lager                                       - Voor woningen: € 1800 + € 50/E-peilpunt lager dan 40
   Ook norm om E-peilpremie te bekomen                                                              - Voor app.: € 800 + € 30/E-peilpunt lager dan 40

zakt van 60 naar 50

DUURZAAMHEID  -  MIL I EU
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IOK organiseert deze winter samen met 25 deelnemen-
de gemeenten een samenaankoop van dakisolatie.

Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken. In
een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 30% van de
warmte door het dak. En toch heeft 30% van de wonin-
gen nog geen dakisolatie. Nochtans is de investering
snel terugverdiend. Zeker als je weet dat er ook premies
zijn. 

Wanneer je deelneemt aan de samenaankoop zal de uit-
eindelijke kostprijs zelfs nog lager liggen. De samen-
aankoop heeft immers tot doel degelijke isolatiemateri-
alen aan een goedkope prijs aan te bieden. We bieden
prijzen aan voor isolatiematerialen voor zelfplaatsers,
maar ook voor uitvoering door een erkend aannemer.
Naast traditionele zullen ook bio-ecologische isolatie-
materialen in het gamma zitten. 

Voor de samenaankoop vormt Rijkevorsel een cluster
met Hoogstraten, Beerse en Lille. Tijdens de actie wor-
den er diverse samenkomsten georganiseerd. Op maan-
dag 7 november 2011 gaat de eerste infoavond rond
het plaatsen van dakisolatie door in Zaal De Welgezinde
van het Stadhuis in Hoogstraten (Vrijheid 149). De
infoavond start om 20u en is gratis. Tijdens deze info-
avond kun je je al inschrijven voor de samenaankoop.
De officiële startavond van de samenaankoop gaat door
in december en wordt in het volgende infoblad bekend
gemaakt.

Meer info? Tel. 0473 49 01 09 (Jasmine Jacobs),
www.iok.be of kom even langs bij de milieudienst.

Bond Beter Leefmilieu organiseert Ecobouwers
Opendeur. In de weekends van 5 en 6 november en van
11, 12 en 13 november kun je meer dan 125 inspireren-
de energievriendelijke woningen bezoeken. Tijdens de

rondleidingen kun je de talrijke voordelen van duur-
zaam bouwen en verbouwen beleven. Milieu- en ener-
giebewuste bouwheren doen hun bouw- en woonerva-
ringen uit de doeken en tonen je hoe hun bouwproject
verliep. Hoe begin je er aan? Waar moet je op letten?

Op 19 & 20 november vindt de ecologische bouwbeurs
Hout & Groen Wonen plaats in de Waagnatie in
Antwerpen. Bezoekers van energiezuinige woningen
tijdens Ecobouwers Opendeur, krijgen bij inschrijving
een gratis toegangscode voor de beurs. 

Opgelet: de plaatsen voor de activiteiten van
Ecobouwers Opendeur zijn beperkt en inschrijven is
verplicht. Aanmelden kan vanaf 19 oktober op
www.ecobouwers.be.

Meer informatie over de beurs Hout & Groen Wonen:
www.houtengroenwonen.be 

De nieuwe Sint-Willibrorduskerk werd in 1954 vol-
tooid. Het is logisch dat na zoveel jaren het gebouw
terug toe is aan een onderhoudsbeurt. Een tiental jaar
geleden werd de toren van de kerk nog gerestaureerd.
Dit jaar zal de firma Renotec uit Geel starten met de
restauratie van het schip van de kerk. Dit houdt in dat
zowel de gevels als de daken aan een grondige opknap-
beurt worden onderworpen.

De dakwerken bestaan eruit dat de natuurleien, die op
plaatsen helemaal verweerd of stuk zijn, worden verwij-
derd en vernieuwd op de hoogste gedeelten van het
schip. De herbruikbare leien zullen worden gebruikt op
de lagere gedeelten. Bliksemafleiding zal worden aan-
gebracht. Daarnaast zijn ook de dakgoten dringend aan
vernieuwing toe. Ook zullen de regenwaterafvoeren
worden vervangen.

Wat betreft de gevels zijn er plaatsen waar de stenen
vorstschade vertonen of waar er een probleem is ont-
staan van mos en algenbegroeiing. Ook is het voegwerk

RESTAURATIEWERKEN 
SINT-WILLIBRORDUSKERK

ECOBOUWERS OPENDEUR 
VAN 5 TOT 13 NOVEMBER 2011

SAMENAANKOOP DAKISOLATIE

MIL IEU  -  OPENBARE  WERKEN

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

0473 49 01 09
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OPENBARE  WERKEN
op verschillende plaatsen weggevallen. De gevels zullen
op deze plaatsen worden hersteld, hervoegd en gerei-
nigd. 

Het houtwerk dat in slechte staat verkeerd, wordt ver-
vangen en hout- en metaalwerk zal geschilderd worden.
Waar het noodzakelijk is, zal het glaswerk vervangen
worden.

De werken zullen 200 werkdagen in beslag nemen en
hebben een prijskaartje van € 524.165,07, waarbij 30%
van dit bedrag gesubsidieerd wordt.

Er zal begonnen worden aan de zuidgevel van de kerk
(kant Doelenpad).

Naast de werken aan het exterieur van de kerk, zal ook
de elektrische installatie in de kerk vernieuwd worden.
De nieuwe installatie zal dan geheel beantwoorden aan
de meest recente reglementeringen. De werken omvat-
ten o.a. het renoveren en opkuisen van de bestaande
borden in de toren en de sacristie, het vervangen van de
bestaande verlichtingstoestellen van de kerk, het plaat-
sen van noodverlichting en het vernieuwen van de lei-
dingen op de zoldervloer.

Deze werken zullen worden uitgevoerd door de firma
De Lannoy uit Aalter tegen het bedrag van  € 65.199,12.
Ook hiervoor werd een subsidie van 30% bekomen. Er
is een uitvoeringstermijn voorzien van 60 werkdagen.

De dolomietparking aan parking Zuid zal worden aan-
gelegd in klinkers. De parkeerplaatsen (+/- 35) zullen er
beter worden afgebakend. Er wordt ook nog bekeken of
het mogelijk is om er groen aan te planten, rekening
houdend met de inplanting van de kermis en de tent
voor het carnavalsgebeuren.

De gemeentelijke technische dienst verwittigt dat vanaf
29 november 2011 de verwelkte bloemen van de
gedenkstenen op de kerkhoven zullen verwijderd wor-
den. Indien je zelf de bloempotten wenst weg te doen,
moet dat vóór die datum gebeuren. Anders zal de tech-
nische dienst deze verwijderen.
Er mogen geen bloempotten worden ingegraven.

Met de vorige winter nog vers in het geheugen, is de
gemeente zich al volop aan het voorbereiden op het
komende winterseizoen. De lage temperaturen en de
grote hoeveelheid sneeuw van de voorbije winter zorg-
den voor een dosis winterpret maar jammer genoeg ook
voor de nodige verkeersellende. 

Voor de gemeente is het om praktische redenen niet
doenbaar om alle gemeentewegen te strooien.  Om je
een idee te geven: de gemeente telt een tweehonderdtal
straten en een wegennet van ongeveer 130 kilometer.
Daarom heeft de technische dienst een lijst met hoofd-
wegen opgemaakt die zeker bij sneeuwval of ijzel
geruimd en gestrooid moeten worden. Er werd bij het
samenstellen van de lijst voor gezorgd dat elke inwoner
zich slechts over korte afstand moet verplaatsen om een
vrijgemaakte hoofdweg te bereiken. Wegen waar weinig
verkeer komt, werden niet opgenomen in de lijst omdat
hier het strooien weinig efficiënt is. Ook een lijst van te
strooien voet- en fietspaden werd opgesteld.

Naast de gemeentewegen hebben we natuurlijk ook nog
de gewestwegen, waar het Vlaams Gewest moet instaan
voor het sneeuwruimen en strooien. In het verleden
was het echter zo dat de gemeente zelf een deel van
deze taak overnam. Vooral de fietspaden langsheen de
Oostmalse- en de Hoogstraatsesteenweg en Gammel, de
voornaamste schoolroutes, werden ook door de
gemeente zelf sneeuw- en ijzelvrij gemaakt. Vorig jaar
waren deze werkzaamheden echter niet altijd even
doeltreffend door de aanhoudend lage temperaturen en
de veelvuldige sneeuwval.

We kregen vorig jaar ook opmerkingen van inwoners en
bedrijven die niet goed bereikbaar waren voor hun leve-
ranciers. We willen echter ook wijzen op de verantwoor-
delijkheid van leveranciers en van weggebruikers die op
dergelijke afgelegen locaties of kleinere wegen moeten
zijn, om zelf zo veilig mogelijk te rijden, onder meer
door het gebruik van winterbanden.

Een ander probleem waar wij - en met ons elke gemeen-
te in Vlaanderen en het Vlaams Gewest - vorig jaar mee
te kampen hadden, was het tekort aan strooizout.
Ondanks de inspanningen van de gemeente om de
opslagcapaciteit te verhogen, onder andere met de aan-
koop van een zoutsilo, valt het niet uit te sluiten dat bij
langdurige sneeuwval en vriesweer er terug een tekort
ontstaat. We vragen dan ook begrip, indien we weer in
een dergelijke extreme situatie verzeilen. 

WINTERDIENST 2011 - 2012

BEGRAAFPLAATSEN

AANLEG PARKING ZUID
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OPENBARE  WERKEN

Tot slot willen we er nog even op wijzen dat niet enkel
de gemeente moet instaan voor de veiligheid van de
weggebruikers. In de winterperiode zijn ook de inwo-
ners verplicht om de hinder tot een absoluut minimum
te beperken. Zo is het bij vriesweer verboden om, onder
welke voorwaarde ook, water op de openbare weg te gie-
ten of te laten vloeien. Bij ijzel en sneeuw is men boven-
dien verplicht om op het voetpad een vrije doorgang te
voorzien voor voetgangers. Sneeuw en ijs dienen op het
voetpad langs de boordstenen te worden gelegd. Als dit
voetpad te smal is, mag de sneeuw over de rijbaan wor-
den verspreid (in geen enkel geval opgehoopt!). Deze
verplichtingen rusten op de bewoners van de huizen en
op de eigenaars of vruchtgebruikers van leegstaande
woningen. Als er geen huisbewaarder is, dan rust deze
taak op de bewoners van de benedenverdieping.

Zowel door de inspanningen van de gemeente als deze
van de bewoners, kunnen we er dan voor zorgen dat we
een veilige winter tegemoet gaan.

LIJST HOOFDWEGEN
Achtel, Ambachtsweg, Appelstraat, Banmolenweg,
Bavelstraat, Beersebaan, Bergsken, Bolk, Bolksedijk,
Boshoevenweg, Bremstraat, De Parre, De Sluis,
Dijkbeemd, Doelenpad, Eekhofstraat, Eikendreef, Emiel
Van Roeystraat, Gansheideweg, Grote Driesen,
Heerbaan, Heesbeekweg, Helhoek, Helhoekweg, Hoge
Heideweg, Houtelweg, Kasteelweg, Keirschot,
Kerkdreef, Kievitsheide, Klaterstraat, Kleine Gammel,
Kleine-Markweg, Kleiweg, Koekhoven,
Koolbrandersweg, Korte Molenweg, Kruispad/deel,
Leopoldstraat, Lijsterstraat, Looi, Looiweg,
Lozenhofstraat, Markweg, Meir, Molenstraat,
Nijverheidsweg/deel, Oude Baan, Pastoor
Lambrechtsstraat, Pioenstraat, Prinsenpad/deel,
Rouwleegd, Schommeweg, Sint-Jozef, Stevennekens,
Torendries, Tulpstraat, Uitbreidingsstraat, Vaart,
Veldstraat, Vijversweg, Vlimmersebaan, Vonderstraat,
Vorselmoerweg, Wilgenstraat, Zuiderdijk.

In het geval van extreme sneeuwval of een dreigend
tekort aan strooizout zal het traject alsnog worden aan-
gepast, waarbij enkel nog de voornaamste wegen zullen
worden gestrooid. 

Behoudens de werken aan het zwart punt ter hoogte
van Breebos, is de aanleg van het fietspad op de
Merksplassesteenweg zo goed als afgerond.

Dat een dergelijk groot werk een lange uitvoeringster-
mijn heeft, valt uiteraard niet te vermijden, net zomin
als de overlast en de hinder die dit met zich meebrengt.
Vooral de opbraak van de verschillende kruispunten
heeft tot de nodige hinder voor de weggebruikers en de
omwonenden geleid. Een grotere veiligheid voor alle
weggebruikers was echter het uitgangspunt voor deze
ingrijpende werken en daarin is men meer dan
geslaagd. Het hoeft geen betoog dat fietsers veiliger
langs de Merksplassesteenweg en de Drijhoek kunnen
rijden, maar ook voor auto’s en vrachtwagens is de vei-
ligheid verhoogd. Denk maar aan de middengeleiders
die werden gemaakt aan verschillende kruispunten. 

Ook werd er gedacht aan het comfort van de busreizi-
gers. Zo zal er tijdens de werken aan het zwart punt van
de gelegenheid gebruik worden gemaakt om twee nieu-
we bushokjes ter hoogte van Breebos te plaatsen.

De gemeente is er zich uiteraard bewust van dat het
geduld van veel mensen duchtig op de proef werd
gesteld. We willen dan ook iedereen van harte danken
voor het begrip en geduld dat ze getoond hebben tijdens
de uitvoering van de werken.

Waar mogelijk stelt de gemeente alles in het werk om
het openbaar domein te verfraaien en op te fleuren met
allerhande aanplantingen. 
Zo werden de boomspiegels aan de Oostmalsesteenweg
en de Sint-Lenaartsesteenweg door onze groendienst
aangeplant met kattenkruid (Nepeta Racemosa ‘Grog’)
en bodembedekkende rozen (Rosa Short Track
‘Bokratrack’).

FIETSPAD MERKSPLASSESTEENWEG

AANPLANTINGEN BOOMSPIEGELS
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De bibliotheek zal gesloten zijn op:
dinsdag 1 november 
woensdag 2 november
vrijdag 11 november
zaterdag 12 november
dinsdag 15 november

Sommigen zullen het al
gemerkt hebben: er is weer
een nieuwe wisselcollectie
DVD’s van Open Doek in de
Bib! Het thema van deze col-

lectie is de Balkan. Het gaat om films uit deze regio of
over deze regio. Zeker de moeite om eens een kijkje te
komen nemen in de Bib want er zitten echte pareltjes
tussen. Wees er snel bij want ze blijven slechts 6 maan-
den  ter jullie beschikking in de hoofdbibliotheek. Je
kunt ze gratis lenen voor een termijn van één week. 
Op 12 oktober is in de kapel van het klooster overigens
de Hongaarse film ‘Pleasant Days’ uit deze collectie ver-
toond en op 23 november is het de beurt aan de
Roemeense film ‘Transylvania’ (zie foto) waarover meer
info verder in dit blad bij de rubriek Cultuur. 

Om alle misverstanden te vermij-
den, zouden we nog eens willen vra-
gen om steeds je bibliotheekpasje
mee te brengen als je boeken wil
ontlenen. 
Ook adreswijzigingen, nieuwe tele-

foonnummers of e-mailadressen graag melden aan het
bibliotheekpersoneel. 
Alvast bedankt! 

“Water voor de olifanten” van Sarah Gruen en bespreekt
dit boek op maandag 14 november 2011 om 20.00u in de
Parketzaal boven de bibliotheek. Het boek is onlangs ver-
filmd als “Water for elephants” met o.a. Reese
Witherspoon en Robert Pattinson in de hoofdrollen.  

Dit jaar vindt reeds de 22ste editie van het Groot Dictee
der Nederlandse Taal plaats en dit wordt live uitgezon-
den op Nederland 1 en ook op de VRT op woensdag 14
december 2011. We dachten dat het leuk zou zijn om
eens mee te doen vanuit de bibliotheek! We zullen een
TV ter beschikking stellen en al wie wil, mag mee komen
schrijven. De schrijver met de minste fouten maakt
bovendien kans op een mooie prijs!

DE LEESCLUB LEEST…

KOM MET DE BIB MEEDOEN AAN HET
GROOT DICTEE DER NEDERLANDSE
TAAL!

GELIEVE BIBLIOTHEEKPASJE MEE TE
BRENGEN EN ADRESWIJZIGINGEN DOOR
TE GEVEN 

SLUITINGSDAGEN NOVEMBER 2011

NIEUWE WISSELCOLLECTIE FILMS VAN
OPEN DOEK:  “BALKAN” 

NOVEMBERNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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Inschrijven is gewenst en kan in de bibliotheek, telefo-
nisch (03 340 00 51) of via e-mail (bibliotheek@rijkevor-
sel.be). Zin om mee te komen doen? Meer info in het
infoblad van december! 
Je kunt al eens een kijkje nemen op http://grootdictee.
nps.nl/page/dicteetekst?jaar=2010 voor de tekst van
vorig jaar. De schrijver van dienst dit jaar is Arnon
Grunberg. 

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
-     Wat zie ik om me heen? [P1]
-     Het is een boek (SMITH, Lane) [P5]

AA–boeken (niveau–lezen) 
-     De aap is los! (ZAND niveau 1)
-     De boot van Pino (BOON niveau 1)
-     Sam–Sam (OS niveau 2)
-     De ketting van één miljoen (MOUS niveau 5)

A–boeken (7-9 jaar)
-    De geheime boekenbende (KOLLENBURG, Carla van)
-    Don Kameleon en de schat van Ani Mala (DHOOGE, Bavo)
-    Spring-kangoeroes. Dierenhotel (STRAATEN, 
      Harmen van)
-    Operatie hondendief (MOUS, Mirjam)
-    Iowa, het tweelingveulen (JAGERMEESTER, Maarten)

B–boeken (9-12 jaar)
-     Het rupsenraadsel (CARROT, Joe)
-     De prins van Atlantis (STILTON, Thea)
-     Waanzinnig beroemd. Wanda (GEISLER, Dagmar)
-     De rampzalige geweldige zomer van Daan S. 
      (SLEGERS, Marlies)
-     Maffe meiden maffer dan ooit (MOUS, Mirjam)

C–boeken (12-16 jaar)
-     Rosie en Skate (BAUMAN, Beth Ann)
-     Spring maar achterop (DESSEN, Sarah)
-     Buitenstaanders (ANDEL, Margaretha Van)
-     Prinses met vlinders (LEAVITT, Lindsey)
-     Privilege. Privilege vol. 1 (BRIAN, Kate)
-     Onheilspellende schoonheid. Privilege vol. 2 
      (BRIAN, Kate)
-     De zwarte koning (MENOZZI, Mark)

Jeugd non-fictie
-     Engels leren met Suske en Wiske: mijn eerste 1000 
      woorden Engels [844]
-     Het leukste buitenboek voor kinderen [577.2]
-     Vraag maar weer raak: de gekste vragen met 
      uitgebreide antwoorden waar je veel van kunt leren
      [070]
-     Wow! dieren [592.3]

Voorleesverhalen
-     Oma Kakel vertelt: Vrolijke dierenverhalen voor 
      kuikentjes en kinderen die naar bed moeten (BEIGEL)
-     Lokiloko en de opdracht van de koning 
      (RUTISHAUER)

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
-     De tram van half zeven (KLEIN NULENT, Michiel)
-     Ik ook van jou (GIPHART, Ronald)
-     Ziekzoekers (GOEMANS, Anne-Gine)
-     Bij het vallen van de avond (CUNNINGHAM, 
      Michael)
-     De grote Meaulnes (ALAIN-FOURNIER)
-     Nostalgie (LETTER, Lieven De)
-     De weg terug (BURGERS-DROST, Julia)
-     Maria van Barcelona (KOUBAA, Bart)
-     Elementaire deeltjes (HOUELLEBECQ, Michel)
-     Tilly Tod (SCHOON, Mary)
-     1974 (PEACE, David)
-     Muleum (LOE, Erlend)
-     Moeders en dochters (MEADOWS, Rae)
-     Onderstroom (INDRIDASON, Arnaldur)
-     Vechten voor geluk (WAGENINGEN, Els Van)
-     Het verboden pad (LUITEN, Hetty)

Volwassenen non-fictie
-    Feestelijke taarten, cupcakes en koekjes 
      (De Koekjesfee) [629.77]
-    Koekjes, cupcakes en taarten voor kinderfeestjes 
      (De Koekjesfee) [629.77]
-    Paulo Coelho: Het leven van een strijder (MORAIS, 
Fernando) [855.6]
-     Rockstarlett: het onwaarschijnlijke leven van Arlett
      Vereecke, Vlaamse tussen de rocksterren (COP, 
      Bart) [785.73]
-     Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks 
      (SKLOOT, Rebecca) [603.1]
-     Niet schieten, dat is mijn papa!: overlever van de 
      Bende van Nijvel (STEEN, David Van de) [395.661]
-     Florence (VEEN, Esther Van) [Italië 996.3]
-    Met de Vespa door Vlaanderen (MERTENS, Johan) 
      [België 985.3]
-    Bremen, Bremerhaven en Hamburg (REINDERS, 
      Tina) [Duitsland 996.3]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWSTE 
AANWINSTEN NOVEMBER 2011  



In afwachting op de herstellingswerken in de molen
opent het bezoekerscentrum toch zijn deuren elke 2de
en laatste zondag van de maand. In de maand november
kun je dus op 13 en 27 november van 13 u  tot 17 u
terecht in het bezoekerscentrum voor een gezellige
babbel bij een fris drankje.

In de maand november kun je nog steeds terecht in één
van de gemeenten van Grensland voor de ludieke vertel-
lingen van lokale volksverhalen.
donderdag 3/11:   Duivelse Molens
vrijdag 4/11:          Duivelse Molens/
                              De bossen van Castel
zaterdag 5/11:       Duivelse Molens/
                              Luimige Landlopers
zondag 6/11:         Zeven zussen en Pepijn 
                              (namiddagvoorstelling)
donderdag 10/11: Duivelse Molens
vrijdag 11/11:        De bossen van Castel
zaterdag 12/11:     Zeven zussen en Pepijn 
                              (avondvoorstelling)
zondag 13/11:       Luimige Landlopers
donderdag 17/11: Duivelse Molens
vrijdag 18/11:        Duivelse Molens
zaterdag 19/11:     Duivelse Molens

Op zaterdag 17 december
a.s. te 14 u zal er een
voorstelling van Duivelse
Molens worden georgani-
seerd in de spiegeltent in
de hal van het Centraal
Station te Antwerpen.  
Kaarten (€ 5) hiervoor
worden enkel verkocht
aan de onthaalbalie van
het VVV-kantoor te
Rijkevorsel. 
Info: vvv.toerisme@rij-
kevorsel.be

Op zondag 6 november a.s. kun je in Baarle-Hertog
deelnemen aan een begeleide wandeling “Rondje
Baarle” (9 km).  

Het driehoekige centrum van Loveren is het vertrek-
punt voor een wandeling rond de dorpskern van Baarle-
Hertog en Baarle-Nassau.  Hierbij wordt de grens ver-
schillende keren overgestoken.
Het vertrek is voorzien om 14 u in het centrum van
buurtschap Loveren in Baarle-Nassau.
Inschrijvingsgeld : € 1 per deelnemer
Inschrijven : Toerisme Baarle-Hertog. 0031 13 507 99 21
vvvbaarle-nassau-hertog@hetnet.nl

Door het landelijke karakter en het vele groen is de
grensstreek tussen de Antwerpse Kempen en Nederland
geknipt om paard te rijden en te mennen.
Het ruiter- en mennetwerk Taxandria verbindt 190 kilo-
meter prima ruiterpaden in Baarle, Beerse,
Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel en
Turnhout in België en Alphen-Chaam, Baarle-Nassau,
Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden in Nederland.

Op deze nieuwe kaart kruisen de trajecten elkaar bij
knooppunten, die elk een nummer hebben. Net als bij
het populaire fietsroutenetwerk stippel je met behulp
van de overzichtskaart diverse trajecten langs de knoop-
punten uit.
Onderweg houden de rechthoekige, bruine bordjes met
nummers je op het juiste pad.

Ze geeft aan waar je
goed uitgeruste mane-
ges, ruitervriendelijke
logeeradressen en
horecazaken vindt, die
de regio tot een
gedroomde bestem-
ming voor een ruiter-
vakantie maken.

Praktische info
VVV - balie 
gemeentehuis
Prijs: € 6,50

BEZOEKERSCENTRUM AAN DE MOLEN

GRIEZELIG GRENSLAND

WANDELKALENDER GRENSLAND

NIEUWE KAART: TAXANDRIA, RUITER- EN
MENNETWERK LANGS KNOOPPUNTEN

V V V
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O N D E R W I J S

Label 10 op 10

Op woensdag, 5 oktober 2011 was het de officiële
uitreiking van het label 10 op 10. Ook de kleuter-
school het Moleke was er voor de 2de keer bij. De
provincie Antwerpen was enorm tevreden van ons
ingediend activiteitendossier en vroeg ons daarom
om zelf een workshop te geven voor onze collega’s
kleuterjuffen. Met oprechte fierheid hebben wij
dit voorstel aangenomen.
Dank aan de provincie Antwerpen, aan alle ouders en
collega’s van het Moleke !
We wensen iedereen dan een veilig schooljaar toe !

18

Juf. Lieve doet haar uitleg
over hun verkeerswerking

Collega’s uit de ganse provincie
waren enorm geïnteresseerd

Officiële ontvangst
van het label 10 op 10 

WEEK VAN HET BOS : 9-16 OKTOBER 2011

Dit vonden de leerlingen van het 3de leerjaar van De
Wegwijzer van hun herfstwandeling:



JONG EN JONGER
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JONG EN JONGER
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17 november 2011

Prinsenpad 27                    Kerkdreef 61
2310 Rijkevorsel                 2310 Rijkevorsel (St. Jozef)
03/340 39 65                       03/340 00 95
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

Openingsuren Rijkevorsel Openingsuren Sint-Jozef
Ma t/m do:                          Di & do:
8.30u-12.15u & 13u-17u   10u - 12u
Maandagavond:                   Maandagavond: 
17.30u-19.30 u                    17.30u-19.30 u
Vrijdag: 08.30-13.15u

We merken het allemaal: de energieprijzen stijgen als
nooit tevoren. De kosten voor gas, elektriciteit of ande-
re energiebronnen nemen een steeds grotere hap uit
ons budget. Zuinig omgaan met energie is dus de bood-
schap! 
Is je koelkast of wasmachine aan vervanging toe? Koop
zeker een toestel met energielabel A: de zuinigste in
zijn soort. Grotere energieverbruikers zijn wellicht
goedkoper maar dat is buiten de kortingsbon van je dis-

tributienetbeheerder gerekend. Een korting die kan tel-
len!
Je leest het goed, je krijgt maar liefst € 150 directe kor-
ting als beschermde afnemer bij aankoop van een nieu-
we wasmachine of een nieuwe koelkast met één van vol-
gende energielabels.

Wasmachine                   Koelkast 
AAA                                   A+ 
A+AA                                 A++ 
A+AB                                A+++ 
A+AC 
A++AA 
A++AB 
A++AC 
A+++AA 
A+++AB 
A+++AC 

WIE IS BESCHERMDE AFNEMER? 
De term 'beschermde afnemer' wordt gebruikt om per-
sonen aan te duiden die recht hebben op de sociale
maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
Beschermde afnemers zijn de afnemers – of elke andere
persoon die onder hetzelfde dak leeft – die behoren tot
één van de volgende categorieën: 

CATEGORIE
-     OCMW staat leefloon toe 
-     Gewaarborgd inkomen bejaarden 
-     Inkomensgarantie ouderen 
-     Inkomensvervangende tegemoetkoming personen 
      met een handicap 
-     Integratietegemoetkoming personen met een 
      handicap (categorie II, III, IV of V) 
-     Tegemoetkoming hulp aan bejaarden 
-     Tegemoetkoming personen met een handicap 
      wegens blijvende arbeidsongeschiktheid of 
      invaliditeit van tenminste 65 % 
-     Tegemoetkoming hulp van derden 
OCMW staat voorschot toe op één van vorige catego-
rieën 
-     Financiële steun OCMW aan personen uit 
      vreemdelingenregister met verblijf voor onbeperkte 
      duur, die wegens hun nationaliteit geen recht 
      hebben op maatschappelijke integratie.
-     Een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die 
      getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke 
      ongeschiktheid van minstens 66%

WAT MOET JE DOEN? 
Haal het aanvraagformulier op bij het O.C.M.W. of surf
naar de website van Eandis. 

GOED NIEUWS VOOR BESCHERMDE 
AFNEMERS €150 KORTING 
VOOR EEN ENERGIEZUINIGE KOELKAST
OF WASMACHINE

O C M W

TEKSTEN OCMW GEMEENTEBLADJE oktober 2011 
VERGADERING WOENSDAG 7 september 2011 
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Sociale Dienst 

                                    

SOCIALE DIENST, UW OPEN DEUR NAAR
INFORMATIE EN HULPVERLENING

DATA OCMW-RAAD

SOCIALE DIENST
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WELKE WINKELS NEMEN DEEL AAN DE ACTIE? 
Heel wat handelszaken aanvaarden de kortingbon bij de
aankoop van een wasmachine of een koelkast met één
van bovenstaande labels.  Een aantal handelaars neemt
echter niet deel aan de actie. Iedere handelaar is daarin
vrij en beslist zelf al of niet deel te nemen aan deze
actie.
Als beschermde afnemer kun je best op voorhand aan
de verkoper vragen of de kortingbon in zijn handels-
zaak kan worden omgeruild, zodat je aan de kassa niet
voor onaangename verrassingen komt te staan.

Dinsdag 8 november: Chocoladegebak en koffie
Prijs: 2,50 euro
Inschrijven op het secretariaat van het rusthuis

Zoek je een job in eigen gemeente ?
Heb je een diploma als verpleegkundige of studeer je
binnenkort af als verpleegkundige ?
Informeer dan eens op het OCMW van Rijkevorsel,
Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel of op het volgende
telefoonnummer 03/340.39.65.

OCMW Rijkevorsel participeert aan “Nachthotel in de
Kempen”

Momenteel bestaat in de thuiszorg in onze regio al
‘Nachtoppas’ en ‘Nachtzorg’, zorgvormen waarbij vrij-
willigers en verzorgenden als aanvulling op de mantel-
zorg ’s nachts dementerende, palliatieve en chronisch
zieke mensen in de thuiscontext bijstaan. Met de for-
mule “Nachthotel” wil het Pluralistisch Initiatief
Nachtzorg Kempen (PINK) het zorgaanbod verder
diversifiëren, aanvullen en versterken.

De formule Nachthotel bestaat erin dat de gebruiker na
afspraak tussen 17.00 uur en 19.00 uur kan toekomen
in het deelnemende woonzorgcentrum en er zal over-
nachten. De cliënten kunnen gebruik maken van het
Nachthotel zowel gedurende één of meerdere nachten
als voor een langere periode (bijvoorbeeld het ganse
jaar door elke woensdagnacht). Er is geen beperking in
het aantal nachten. De gebruikers gaan ‘s morgens wel
telkens terug naar huis.
De bijdrage voor de gebruikers is gelijkgesteld aan de
andere vormen van nachtzorg en bedraagt € 25 per
nacht.

De aanvragen voor nachthotel worden op dezelfde wijze
als alle andere aanvragen voor nachtopvang behandeld:
eerst een sociaal onderzoek door een verantwoordelijke
van PINK om duidelijkheid te krijgen over de zorgvraag
en zorgbehoefte. Vervolgens wordt getracht een juiste
match tussen vraag en aanbod te realiseren.
Voor meer informatie rond alle vormen van nachtzorg
info@nachtzorgkempen.be, of telefonisch van maandag
tot en met vrijdag tussen 8 u en 16 u 30 op het telefoon-
nummer 014/283232. 

Het woonzorgcentrum van het OCMW, Prinsenhof,
heeft haar medewerking gegeven aan dit project. Vanaf
oktober 2011 wordt er gestart en na één jaar volgt er
een evaluatie. Onze medewerking zorgt voor een goede
spreiding in het arrondissement Turnhout want
momenteel hebben het OCMW van Grobbendonk , de
Witte Meren vzw te Mol en St. Barbara vzw te Herselt
zich ook geëngageerd.

We vinden het belangrijk om een grote diversitiviteit
aan opvang aan te bieden. Onze serviceflats, het woon-
zorgcentrum, dagopvang voor dementerenden hebben
we al. Volgend jaar zal er gestart worden met de bouw
van 4 kamers kortverblijf en in oktober starten we met
het Nachthotel.

VERJAARDAGSFEESTJE

PUBLICATIE

NACHTHOTEL

O C M W
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PRAATCAFE DEMENTIE: 12 DECEMBER 2011 TE
TURNHOUT

Thema: Respectvol omgaan met dementerenden

Met het praatcafé dementie wil men dementie bespreek-
baar maken door mantelzorgers en familie samen te
brengen. Het is een initiatief van verschillende deelne-
mers oa. Tandem vzw, Alzheimerliga, thuiszorgdien-
sten, ziekenhuizen en woonzorgcentra uit de regio
Turnhout.

Op 12 december  gaat  het volgende praatcafé door in
het Dienstencentrum Albert Van Dyck, Albert Van
Dyckstraat 10 te Turnhout. Het thema van dit praatcafé
is “respectvol omgaan met dementerenden” en wordt
gebracht door Johan Abrahams. Deze is algemeen
directeur bij de zorggroep Bejaardenzorg Grauwzusters
in Limburg. Hij vertelt waar  we in de omgang met
dementerenden soms de mist ingaan. Hij weet ook hoe
dat door de dementerende zelf wordt ervaren, welke
reactie dat bij hen uitlokt en op welke manier we het
beter kunnen aanpakken. Geen twee personen met
dementie zijn dezelfde. Hun gedrag verandert voortdu-
rend en is vaak onvoorspelbaar. Niet altijd gemakkelijk
om hier als mantelzorgers mee om te gaan. Het is erg
belangrijk om de dementerende te blijven zien als een
mens en rekening te houden met de manier waarop hij
zijn dementie beleeft. Mensen met dementie hebben
nood aan “warme” zorgverleners. 

SPORTBESTUURLIJKE OPLEIDINGEN
Wegwijs in BTW en de sportclub te Lille
Donderdag 17 november 2011 van 19u30 tot 22u30
- Plaats:          Administratief centrum, 

                     Rechtestraat 59, 2275 Lille
- Lesgever:     Dynamoproject
- Kostprijs:     €25,00 

                     (leden Vlaamse Sportfederatie €10,00)
Inschrijven voor 10 november via 
www.dynamoproject.be, tel. 09/243 12 94, 
info@dynamoproject.be

SPECIFIEKE DOELGROEPEN
G-sporttrainingen in de praktijk te Essen
Dinsdag 29 november 2011 van 19u30 tot 22u30
- Plaats:          Turnzaal Horendonk, 

                     Horendonk 280, 2910 Essen
- Lesgever:     Kim De Raedt
- Kostprijs:     €10,00

Spelen en sporten met ADHD te Vorselaar
Maandag 14 november 2011 van 19u tot 21u30
- Plaats:          Raadzaal gemeentehuis, 

                     Markt 14, 2290 Vorselaar
- Lesgever:     lesgever van centrum ZitStil
- Kostprijs:     €15,00

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.

De 3de vrijdag van februari 2012 richt de sportraad
i.s.m. het gemeentebestuur het “Sportgala 2011
Rijkevorsel: huldiging van sportlaureaten, kampioenen
en uitzonderlijke sportprestaties” in. 

Langs deze weg willen we iedereen oproepen om een
sporter of sportvereniging kandidaat te stellen voor de
sportlaureaten 2011. Volgende laureaten worden er
gehuldigd:

-     Sportman van Rijkevorsel 2011
-     Sportvrouw van Rijkevorsel 2011
-     Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2011
-     Sportploeg van Rijkevorsel 2011
-     Sportverdienste van Rijkevorsel 2011

SPORTGALA 2011: 
OPROEP KANDIDATUREN

SPORTDIENST:
OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO

DEMENTIE

SPORT  &  CULTUUR
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Voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:
-     Inwoner zijn van Rijkevorsel
-     Als ploeg een vereniging uit Rijkevorsel 
      vertegenwoordigen
-     Een pracht van een sportieve prestatie geleverd 
      hebben in 2011
-     Een belangrijke bijdrage leveren aan het 
      sportgebeuren in Rijkevorsel

Kandidaturen kunnen bin-
nengebracht worden op de
sportdienst tot 15 novem-
ber 2011. De nodige for-
mulieren vind je terug op
de website of kun je beko-
men op de sportdienst.

Daarnaast zullen tijdens
dit sportgala onze “kampi-
oenen en sporters met een
uitzonderlijke sportieve
prestaties van 2011” in de
bloemetjes gezet worden.
We doen een oproep aan alle verenigingen en inwoners
om een overzicht van hun kampioenen en uitzonderlijk
sportieve sporters binnen te brengen op de sportdienst,
dit vóór 10 januari 2010. 

Onder “uitzonderlijke sportieve prestatie” verstaan we: 
-     het behalen van een zilveren of bronzen medaille 
      op  provinciale, landelijke of internationale 
      kampioenschappen 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 sport-
raad hierover beslissen.

De nodige formulieren, voor beide categorieën kun je
terug vinden op de website van de gemeente of beko-
men op de sportdienst.

De klok is ondertussen verzet! De dagen worden korter,
de nachten langer! M.a.w. het wordt vroeg donker. Toch
willen we blijven bewegen en sporten. De sportraad van
Rijkevorsel zorgt er voor dat je goed “zichtbaar” kunt
“bewegen”.

De sportraad heeft immers oranje fluovestjes laten
maken die sportieve volwassenen, individueel, in groep
of met hun ploeg kunnen dragen. Vooraan staan de
logo’s van de sportraad en de gemeente Rijkevorsel en
achteraan de slogan “Zichtbaar bewegen”!

De keuze voor deze slogan is dubbel. Enerzijds kunnen
mensen op een veiligere en dus beter zichtbare manier
sporten door het dragen van een fluovestje zodat ze
opvallen in het verkeer. Anderzijds kan iedereen zien
dat er in Rijkevorsel zeer actief en ook veilig aan sport
wordt gedaan!

Je kunt een fluovestje bekomen tegen de democrati-
sche prijs van €2,00 per stuk op de vrijetijdsdiensten
van de gemeente in het Klooster.

Het gemeentebestuur wil alle lopers nogmaals proficiat
wensen met hun geleverde prestaties. Iedereen heeft
zijn uiterste best gedaan. Een impressie van de voor-
middag vind je hieronder of op de facebookpagina van
de sportdienst.

ZICHTBAAR BEWEGEN IN RIJKEVORSEL:
FLUOVESTJES VOOR VOLWASSENEN! 

TERUGBLIK SCHOLENVELDLOOP 2011

SPORT  &  CULTUUR
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Hieronder vind je de uitslag van de verschillende 
wedstrijdlopen:

Plts    Naam                            School          Tijd
Meisjes 1ste leerjaar
1         Nathalie Houvenaghel     Kompas         1:36
2         Anouk Verhoeven             Kompas         1:36
3         Bente Van Dijck               Wegwijzer     1:37
Jongens 1ste leerjaar
1         Jeffrey Knook                   Wegwijzer     1:22
2         Senne Wens                     Kompas         1:24
3         Maarten Govaerts             Sint Lucia     1:26
Meisjes 2de leerjaar
1         Kaat Janssen                    Sint Lucia     1:26
2         Jente Michielsen              Kompas         1:26
3         Lies Oostvogels                Kompas         1:27
Jongens 2de leerjaar
1         Robin Jansens                  Kompas         1:19
2         Rune Janssen                   Kompas         1:19
3         Alexander Van De Mierop   Sint Lucia     1:20
Meisjes 3de leerjaar
1         Emma Voeten                  Sint Lucia     2:55
2         Luka Eelen                       Wegwijzer     2:58
3         Britt Van Looy                  Wegwijzer     3:00
Jongens 3de leerjaar
1         Rik Lauryssen                  Sint Lucia     2:48
2         Cedric Nooyens                Kompas         2:52
3         Arne Kooremans              Kompas         2:53
Meisjes 4de leerjaar                 
1         Lies Maes                          Sint Lucia     2:58
2         Kato Brosens                    Wegwijzer     2:58
3         Julie Vermeiren                Kompas         2:58
Jongens 4de leerjaar
1         Dante De Vrij                   Wegwijzer     2:46
2         Lowie Deckers                  Sint Lucia     2:46
3         Dries Rombouts               Sint Lucia     2:49
Meisjes 5de leerjaar
1         Lissa Deckers                   Sint Lucia     2:24
2        Minte Lenaerts                 Sint Lucia     2:38
3         Thetee Mula Kabunda     Sint Lucia     2:41
Jongens 5de leerjaar
1         Pieter Stoffels                   Sint Lucia     2:28
2         Tom Lauryssen                 Sint Lucia     2:29
3         Ferre Torremans              Kompas         2:30
Meisjes 6de leerjaar
1         Emma Segers                   Sint Lucia     2:24
2         Fien Rönne                      Wegwijzer     2:32
3         Jana Verdonck                  Wegwijzer     2:33
Jongens 6de leerjaar
1         Sebastiaan Stoffels           Sint Lucia     2:25
2         Sverre Goetschalckx        Wegwijzer     2:26
3         Jasper Jochems                Sint Lucia     2:27

Op maandag 31 oktober 2011 richt het gemeentebe-
stuur van Rijkevorsel i.s.m. VVV-Toerisme Rijkevorsel
een Lichttocht in doorheen Rijkevorsel.
Gedurende de dag kunnen kinderen via de grabbelpas-
activiteiten van de Kinderclub knutselen rond
Halloween en ’s avonds naar griezelverhalen komen
luisteren aan de Molen. Aansluitend op deze griezelver-
halen, rond 20u, vertrekken we vanaf de Molen voor een
Lichttocht doorheen Rijkevorsel. We passeren langs wij-
ken, trage wegen, donkere steegjes, …
De vraag aan alle deelnemers is om zelf lantaarntjes, pil-
lichten, fakkels, e.d. te voorzien die ons verlichten tij-
dens onze avondwandeling. Nadien kan iedereen nog
nagenieten bij een lekker drankje of een tasje pompoen-
soep.
Om deze tocht een extra dimensie te geven, willen we
aan de inwoners wiens huizen we passeren, vragen om
hun ramen, deuren, voortuinen, gevels, e.d. aan te kle-
den in het teken van “Griezel”. Dit maakt het voor onze
jonge deelnemers des te spannender en leuker.
Onze tocht loopt langs de volgende straten doorheen

LICHTTOCHT DOORHEEN RIJKEVORSEL
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Rijkevorsel vertrekkende vanaf de Molen:
Looiweg – Potbergstraat – Merelstraat – Vinkenpad –
Donk – Akkerveken – Stevennekens – Drijhoek –
Appelstraat – Perenstraat – Middelstede – Achterstede –
Eekhofstraat – Kasteelweg – Bavelstraat – Bremstraat –
Kleine Markweg – Berkenlaan – Hoogstraatsesteenweg
– Sint-Luciestraat – Kardinaal Cardijnlaan – Sint-
Willibrordusstraat – Vonderstraat – Molenstraat –
Bergsken – Oude Molenweg – Merret – Sint-
Lenaartsesteenweg – Oude Braak – Prinsenpad –
Krokuspad – Prinsenhof – Helhoekweg – Looiweg 
(+plannetje)
Iedereen dus op post voor deze herfstwandeling.
Gelieve een “lichtje”, stevige schoenen, voldoende
warme en eventueel regenbestendige kledij te voorzien!

Het Balkanfestival werpt vier maanden lang een blik op
de rijke cultuur en geschiedenis van de Balkan. Ga mee
op verkenningstocht langs muziek, dans, film, litera-
tuur, tentoonstellingen, kookworkshops en gesprekken
met experts. Meer info vind je op
www.balkanfestival.be!

Open Doek schotelt je de Best of the Sarajevo filmfesti-
val voor. Je ziet een selectie aan topfilms van dit festival,
dat werd opgericht als protest tegen de belegeringen
van Sarajevo in de jaren '90 en inmiddels is uitgegroeid
tot een vaste waarde in de filmwereld. 
Ook Rijkevorsel neemt deel aan dit filmfestival. De
bibliotheek en het gemeentebestuur schotelen je, in
samenwerking met Open Doek en Oxfam Wereld-
winkel Rijkevorsel, een tweede Balkanfilm voor op 23
november 2011. De vertoning van “Transylvania” vindt
plaats in de Kapel van het Klooster en start om 20u30.
De toegang is gratis en je kunt nadien nog napraten bij
een natje en een droogje. Het aantal plaatsen is beperkt
tot 50 personen. Inschrijven kan op de cultuurdienst
via 03/340 00 37 of  cultuurdienst@rijkevorsel.be.

BALKANFESTIVAL: “TRANSYLVANIA”
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De film “Transylvania” zelf dan:
De jonge Zingarina trekt samen met een vriendin en
een gids door Transsylvanië, in Centraal-Roemenië, op
zoek naar haar geliefde Milan. In Frankrijk beleefde het
koppel een stormachtige romance, maar Milan was ille-
gaal in het land en werd uiteindelijk uitgewezen. En dus
gaat Zingarina in zijn thuisland op zoek naar hem om
heugelijk nieuws te vertellen: ze is zwanger.

Meer info en de trailer kun je bekijken via volgende
link: http://balkanfestival.be/#/activiteit/transylvania-
rijkevorsel

Erfgoedbank Noorderkempen is een gratis online regi-
stratie- en  beheersysteem voor erfgoedcollecties uit
onze regio. Anders dan bij bestaande pakketten, is er
ook een website voor het publiek aan gekoppeld. 

Het materiaal dat je op de website kan raadplegen, is
afkomstig uit erg gevarieerde collecties. De toepassing
is niet enkel bedoeld voor heemkringen, musea, archie-
ven en documentatiecentra, maar voor elke sociaal-cul-
turele vereniging die haar verleden gedocumenteerd
heeft en dit digitaal wil beheren.

Het vernieuwende aan de website is dat je naast beeld-
materiaal ook geluids- en videofragmenten kan terug-
vinden. Virtuele tentoonstellingen bieden de bezoeker
een originele invalshoek op het materiaal. Je kunt via
trefwoorden de collectie doorzoeken. Bovendien maakt
een kaart de geografische spreiding van het erfgoed uit
de regio overzichtelijk. En vooral: met deze nieuwe erf-
goedbank willen we de persoonlijke relatie van de
bezoekers met hun erfgoed versterken. Je kunt nieuwe
media en sociale netwerken inschakelen en het is moge-
lijk om commentaren achter te laten. Via ‘mijn erfgoed’
kun je online je persoonlijke selectie bewaren. Met foto-
tagging kun je zelf op de foto’s personen aanduiden en
een naam geven. Zo kunnen bezoekers hun kennis
delen met anderen en het materiaal beter vindbaar
maken.  

Naast de website biedt deze tool een belangrijke kans
voor verenigingen, personen en organisaties om hun
collectie te registreren en te beheren. Het online pakket
gaat uit van een basisbeschrijving en is volledig geba-

seerd op internationaal geldende standaarden. Het is
gratis en zeer gebruiksvriendelijk. Heb je zelf een col-
lectie die je wil registreren maar je weet niet hoe eraan
te beginnen? Neem dan snel contact op met Erfgoedcel
Noorderkempen!

Meer info:
www.erfgoedbanknoorderkempen.be
www.erfgoedcelnoorderkempen.be
contact: Jan Matthé
014 44 33 62
jan@erfgoedcelnoorderkempen.be

ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN: 
(R-)EVOLUTIE VOOR JOUW ERFGOED

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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AARD VAN DE MELDING

Ik meld         de beschadiging van   ■■
                   een defect aan           ■■
                   een voorstel voor        ■■

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

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer                                                 Datum melding : 

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER
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HUMANITASPRIJS 
VAN DE PROVINCIE 
ANTWERPEN 2012

OPROEP INDIENEN KANDIDATUREN

Ter gelegenheid van 150 jaar onafhankelijkheid van
België werd in 1980 door het provinciebestuur van
Antwerpen de tweejaarlijkse ‘Humanitasprijs van de
provincie Antwerpen’ ingesteld. De prijs, die bestaat uit
het Humanitasbeeld en een geldprijs van 7.500 EUR,
wordt in 2012 voor de zeventiende maal toegekend.

Voor de Humanitasprijs komen een persoon, een instel-
ling of vereniging in aanmerking die op een uitzonder-
lijke wijze bijgedragen heeft tot de welvaart en het
welzijn van de provincie Antwerpen.

Elke persoon, instelling of vereniging kan een kandi-
daat voor de prijs voorstellen.

De kandidatuur moet vóór 1 januari 2012 bezorgd
worden aan de gouverneur van de provincie
Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
De kandidatuur moet duidelijk gemotiveerd zijn en het
dossier moet voldoende informatieve documentatie
bevatten. In de herfst van 2012 wordt de prijs toege-
kend en uitgereikt.

REGLEMENT VAN DE HUMANITASPRIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN 2012

Artikel 1.  Naar aanleiding van de herdenking van de 150ste verjaring van de onafhanke-
lijkheid werd in 1980 door het provinciebestuur van Antwerpen een tweejaarlijkse prijs
ingesteld onder de benaming ‘Humanitasprijs van de provincie Antwerpen’.
Artikel 2.  De ondeelbare prijs bestaat uit het Humanitasbeeld, een bedrag van 7.500 EUR
en de oorkonde van de prijs.

Artikel 3.  Komen in aanmerking voor de prijs een persoon, een instelling of vereniging die
op een uitzonderlijke wijze bijgedragen heeft tot de welvaart en het welzijn van de pro-
vincie Antwerpen.
Artikel 4.  Elke persoon, instelling of vereniging kan een kandidaat voor de prijs voorstel-
len. De voordracht moet bezorgd worden aan de gouverneur van de provincie Antwerpen,
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Elke voordracht moet met redenen omkleed
zijn en de nodige documentatie tot staving omvatten. Een kandidatuur voor de
‘Humanitasprijs van de provincie Antwerpen 2012’ moet vóór 1 januari 2012 bezorgd zijn.
Artikel 5.  Kandidaatstelling kan ook aan de hand van gemotiveerde nominaties door de
leden van de jury.
Artikel 6.  Een laureaat van de prijs kan geen tweede maal als kandidaat worden voorge-
dragen.
Artikel 7.  De jury bestaat uit :
- de ministers van staat wonende in de provincie Antwerpen;
- de voorzitter van de provincieraad van Antwerpen;
- drie leden van de deputatie van de provincie Antwerpen, aan te duiden door deze 

deputatie;
- de voorzitter en rector van de Universiteit Antwerpen ;
- de burgemeesters van de drie arrondissementshoofdplaatsen van de provincie

Antwerpen;
- de voorzitter van de Afdeling Antwerpen-Limburg van de Vlaamse Vereniging van

Journalisten.
De jury kan zich laten bijstaan door ten hoogste vijf deskundigen. Personen die als kandi-
daat werden voorgesteld mogen geen deel uitmaken van de jury.
Artikel 8.  De jury duidt zelf onder haar leden één of meer verslaggevers aan. De jury wordt
voorgezeten door de gouverneur, die evenwel geen stemrecht heeft. De
provinciegriffier is belast met het secretariaat van de jury.
Artikel 9.  De beraadslagingen van de jury zijn geheim. De jury zal een
beoordeling over alle voorgedragen kandidaturen neerleggen in een
gemotiveerd verslag aan de deputatie en een rangschikking opstellen
van de kandidaturen die volgens haar oordeel in aanmerking komen
voor de bekroning.
Artikel 10.  De jury vergadert in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei
22 te Antwerpen.
Artikel 11.  Na verslag van de jury doet de deputatie uitspraak over de
toekenning van de prijs.
Artikel 12.  De gemotiveerde beslissing van de deputatie wordt in de
loop van de maand oktober bekendgemaakt. Tegen de beslissing van de
deputatie is geen verhaal mogelijk. De uitreiking van de prijs zal plaats-
hebben tijdens een openbare plechtigheid.  

Humanitasbeeld Henri Lannoye

Contact:
Jan Michiels
Departement Cultuur
jan.michiels@admin.provant.be
tel.+32 (0)3 240 64 12

Laat je niet verleiden !!!
Je bent waarschijnlijk ook al in de verleiding gekomen om, na
lang zoeken, de lonkende parkeerplaats voor personen met
een handicap in te nemen. 

Maar wat als er net iemand aan komt die de parkeerplaats
echt nodig heeft?

Voorbehouden parkeerplaatsen worden maar al te vaak inge‐
nomen door personen die er geen recht op hebben. KVG  roept
iedereen op om zich toch niet te laten verleiden.

Naar  jaarlijkse gewoonte zet KVG ‐ vorming  (Katholieke
Vereniging Gehandicapten) opnieuw een actie op om handi‐

cap onder de aandacht te brengen. In het weekend van 19 en
20 november voeren meer dan 100 afdelingen van KVG actie
om voorbijgangers te overtuigen om zich niet te laten verlei‐
den om te parkeren op een voorbehouden  parkeerplaats voor
personen met een handicap.

Mobiliteit is een thema dat voor veel personen met een handi‐
cap enorm belangrijk is in hun dagelijks leven, en mee bepa‐
lend is voor hun levenskwaliteit. De komende jaren wil KVG
hier dan ook extra rond werken.

Ook onze afdeling doet mee aan deze actie. 
In de winkels worden affiches opgehangen en  op de parkings
worden flyers    gegeven aan de correct‐ parkeerders.

Het KVG bestuur.
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Landelijke Gilde Rijkevorsel 
organiseert: 

COUNTRYDAY  BOLKSEDIJK:

POMPOENDAG
ZONDAG 30.10.2011

HALLEN  APPELBEDRIJF BRUNEEL-COX.
Van 10 tot 12u30.

De radioamateur vereniging NOK uit de oorderkempen rich-
ten in de periode januari/februari 2012 een cursus in voor het
bekomen van een basisvergunning radioamateur. Deze cursus
is bedoeld voor personen die zich willen profileren als vol-
waardig radioamateur met een (basis)vergunning.
De cursus is eenvoudig en heeft geen expliciete kennis van
elektronica nodig, een cursus programma met studieboek
(30blz) wordt ter beschikking gesteld bij inschrijving (25€),
minimum leeftijd is 13 jaar.

De cursus zal grotendeels plaats vinden te Turnhout in ca. 8
weekends. Er is een praktische proef voorzien met apparatuur
van de club. Na een geslaagde praktische proef ontvangt de
deelnemer een certificaat waarmee deze bij het B.I.P.T. te
Brussel een multiple-choise examen kan afleggen op daarvoor
opgestelde computer(s).

Alle verdere informatie kan je bekomen via  on6uq@uba.be. 

KONINKLIJKE UNIE DER BELGISCHE ZENDAMATEURS vzw – UBA
Afdeling NO K- Noorderkempen - on6uq@uba.be 

HELP DE WERELD AAN WATER
Jaarlijks sterven nog steeds twee miljoen mensen ten gevolge van
ziektes veroorzaakt door slechte of onbestaande drink- of afvalwater-
voorzieningen. Pidpa, uw drinkwaterbedrijf, biedt met HidroPLUS
jaarlijks financiële steun ter waarde van � 50.000 aan watergerelateer-
de ontwikkelingsprojecten.  Omdat iedereen recht heeft op zuiver
water !

Het zal velen verbazen, maar tot voor kort was zuiver water geen
mensenrecht. In juli 2010 kwam daar eindelijk verandering in: de
Verenigde Naties verklaarden het recht op zuiver water tot een fun-
damenteel 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 voorzieningen. 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 drinkwatervoorziening en afvalwaterbehande-
ling. 

In het kader van de vierde editie van HidroPLUS, roept Pidpa ieder-
een op om de wereld aan water te helpen! Alle inwoners van de
gemeenten waar Pidpa waterleverancier is, en die al meewerken aan
een project dat zich inzet om de (afval)watervoorziening te verbete-
ren, kunnen via hun gemeente- of het provinciebestuur een dossier
indienen om in aanmerking te komen voor financiële steun. Alle infor-
matie, de voorwaarden en het inschrijvingsformulier zijn terug te vin-
den op de website www.pidpa.be. 

Meer informatie over HidroPLUS en
de reeds gesteunde projecten en
organisaties vindt u op de Pidpa-
website: 
www.pidpa.be/nl/bedrijfsinfo/hidroplus.htm. Uiteraard mag u ons ook
altijd contacteren als er nog vragen zijn.

CONTACTINFO: 
Pidpa Communicatiedienst – Desguinlei 246 – 2018 Antwerpen
tel: 03-216 89 82 – mail: HidroPLUS@pidpa.be



D I V E R S E N

GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT - GEZOCHT – GEZOCHT 

MUZIKAAL TALENT 
De werkgroep gezinsvieringen is op zoek naar mensen die op vrijwillige

basis mee willen zorgen voor de begeleiding van de liedjes en/of het voor-
zingen, dirigeren ervan aan de micro tijdens haar vieringen op zondag om

11.00 uur. Jaarlijks zijn er een 7-tal vieringen.
Interesse: neem contact op met Greet Uydens  03/314.33.63
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D I V E R S E N

Dinsdag 15 november 2011, 20.00 uur
Zaal De Singer, Bavelstraat 35, Rijkevorsel
Inkom: 12 euro, 10 euro met Davidsfonds cultuurkaart

FRED BROUWERS:
“Niet bloeden, maar zingen”, 

een eigenzinnige inleiding tot de opera.

Fred Brouwers verzorgt een inleiding tot de opera… ook
voor beginners! Het ontstaan van de opera, de evolutie
van het genre, de verbanden met andere vormen van
muziektheater, de stemtypes en regie, het komt allemaal
aan bod in de eigen stijl van deze goeroe van de klassie-
ke muziek in Vlaanderen. Fred sluit af met enkele mijl-

palen en anekdotes uit de operawereld. Na “Niet bloeden, maar zingen” weet je
bijna alles van opera.
Info: davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be - Tel. 03/314.39.01

Dinsdag 29 november 2011, 19.30 uur
St-Joris gildezaal, Dorp 47, Rijkevorsel.
Inkom: 5 euro, 4 euro met Davidsfonds cultuurkaart

OPERAFILM: RIGOLETTO

Uitvoering door het Metropolitan Opera Orchestra
met het Metropolitan Opera Chorus, Placido
Domingo en Ileana Cotrubas. Dirigent James
Levine. 
Duur 2.20 uur, met korte inleiding.

Gecombineerd ticket voor beide activiteiten:
15 euro, 12 euro met Davidsfonds cultuurkaart
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D I V E R S E N

KWB HOBBYTENTOONSTELLING

Zat 19 november 13.30 u – 22.00 u.
Zon 20 november 10.00 u – 18.00 u.
Gemeenschapscentrum Sint-Jozef

Hartelijk welkom !!
Drank en versnapering 

aan democratische prijzen !! 
Sint- Jozef Rijkevorsel

KAV Rijkevorsel

Dinsdag 22 november: 
Infosessie gezondheid
Geluk kan je leven!
Refter klooster 19u30
Info & inschrijving: 03 314 37 24
Gratis voor leden en niet-leden
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N O V E M B E R  2 0 1 1  
      
3 november •    VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens. Meer info : zie rubriek VVV

4 november •    Schildersclub Artistic : Schilderen. Prinsenhof. Van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen welkom. 
     Gratis. Meer info : 0474/31.25.67
•    VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens. Meer info : zie rubriek VVV
•    KWB Sint-Jozef Rijkevorsel : Harry Pottertocht. 
     Vertrek : voetballokalen Sint-Jozef tussen 18 en 19.30 u. Meer info : rubriek Diversen

5 november •    VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens. Meer info : zie rubriek VVV

6 november •    Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg – van 8.00 tot 12.00 uur
     inkom gratis
•    Toerisme Grensland : Wandeling te Baarle-Hertog . Meer info : zie rubriek VVV

9 november •    Badmintonclub Rijkerack : initiatielessen badminton. 
     Meer info : zie www. Rijkerack.be

10 november •    Infosessie Tuinieren : “Milieuvriendelijke ziektebestrijding van planten”. 
     Meer info : rubriek Milieu Duurzaamheid
•    VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens. Meer info : zie rubriek VVV
•    Fotovrienden Rijkevorsel vzw : bespreken van uitstap naar Limburg, een wandeling 
     in het nationaal park der hoge kempen. Vergaderlokaal oude pastorij eerste verdieping. 
     20.00 uur. Deze bijeenkomst staat open voor alle inwoners van en rond Rijkevorsel.

11 november •    11.11.11 : Kunst en Curiosa Veiling. De Singer. Meer info : zie rubriek Diversen

12 november •    11.11.11 : Soepverkoopactie. 

WAAR & WANNEER

Tombola   Steunkaarten
K V G  Rijkevorsel

0281 1961 1585 2029
2307 0224 0375 2670
0367 0364 0906 1301
0501 0662 0566 1007
1120 1179 2058 1180
2456 1480 1781 0792
1487 0145 1767 2033
1492 0073 1805 2449
2324 2140 1085 0267

PRIJZEN AF TE HALEN TOT 15 DECEMBER 2011

BREMSTRAAT 37 RIJKEVORSEL
TEL  03 - 314 77 99

VLIMMERSEBAAN 104  RIJKEVORSEL
TEL  03 - 312 25 16

MET DANK VOOR UW STEUN EN SYMPATHIE
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15 november •    Davidsfonds Rijkevorsel : Fred Brouwers “Niet bloeden, maar zingen”, 
     een eigenzinnige inleiding tot de opera. De Singer. Meer info : zie rubriek Diversen

17 november •    VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens. Meer info : zie rubriek VVV
•    Fotovrienden Rijkevorsel vzw : inleveren en bespreken van nieuw werk voor tentoonstelling
     2012. 20.00 uur. Deze bijeenkomst is enkel voor leden van de vereniging.

18 november •    Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. 
     Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  
•    VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens. Meer info : zie rubriek VVV

19 november •    Dag van de natuur. Meer info : rubriek Milieu Duurzaamheid
•    VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens. Meer info : zie rubriek VVV 
•    KWB Sint-Jozef Rijkevorsel : Hobbytentoonstelling. Meer info : ziek rubriek Diversen
•    Kookeneten : Culturele vereniging De Brug. De Singer en diverse locaties in Rijkevorsel. 
     19 u. Info en reservatie : Brugsecretariaat p/a Varenvelden, tel. 03/314.33.10 – 0486/83.08.78
     debrug.rijkevorsel@telenet.be

20 november •    KWB Sint-Jozef Rijkevorsel : Hobbytentoonstelling. Meer info : ziek rubriek Diversen

22 november •    KAV Rijkevorsel : Infosessie “Gezondheid, geluk kan je leven!”. Refter Klooster. 19.30 u. 
     Info & inschrijving  03/314.37.24. Gratis. Voor leden en niet-leden.

24 november •    Infosessie Tuinieren :  “Fruithagen : aanleg en beheer”. 
     Meer info : rubriek Milieu Duurzaamheid
•    Fotovrienden Rijkevorsel vzw : bespreken van vrij werk van de leden. 
     Vergaderlokaal oude pastorij eerste verdieping. 20.00 uur. Deze bijeenkomst staat open 
     voor alle inwoners van en rond Rijkevorsel.

25 november •    Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. 
     Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  
•    KWB Centrum Rijkevorsel : Initiatie handboogschieten. Lokaal Sint-Sebastiaansgilde, 
     Dorp, 47. 19.30 u. Meer info : zie rubriek Diversen

27 november •    Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van  14.00 tot 17.00 uur.
•    Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef, 61. Van 13.00  tot 16.30 uur
•    Het Kompas : 17de Spaghettidag. Gemeenschapscentrum Sint-Jozef. 
     Meer info : zie rubriek Diversen

28 november •    Culturele Vereniging De Brug: Het beste van Johan Petit, De Singer, Bavelstraat 35 
     om 20.30 uur. Info en reservatie: Brugsecretariaat p/a Varenvelden 4, Tel. 03/314.33.10 / 
     0486/830.878, E-mail: debrug.rijkevorsel@telenet.be. 

29 november •    Davidsfonds Rijkevorsel : Operafilm : Rigoletto. Gildelokaal Dorp, 47. 
     Meer info : zie rubriek Diversen
•    CM : Infoavond “Van stress naar energie”
     Zaal Den Bakker van 20 tot 22.30 uur Prijs:  € 5 CM-leden:  € 2,50 .
     Vooraf inschrijven : 014/40 35 45 of www.cm.be
     Meer info: zie rubriek Diversen

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in oktober 2011 moet u uiterlijk op 4 NOVEMBER 2011 

binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be
Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.

WAAR & WANNEER
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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
Het Vlaamse Kruis (Marc De Seck)                     0475/23.24.58

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
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