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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



B E S T U U R

Akte wordt genomen van het ontslag dat mevr. Hofkens
Annemie bij de voorzitter van de gemeenteraad heeft 
ingediend als gemeenteraadslid Rijkevorsel.
De geloofsbrieven van opvolger Eelen Danny worden
goedgekeurd. 
Het nieuwe raadslid legt de eed af in openbare zitting in
handen van de voorzitter van de raad en voegt zich 
vervolgens bij de vergadering.
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt opnieuw
vastgesteld.

De raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 25 juni 2012 goed.

Akte wordt genomen van het ontslag dat mevr. 
Hoef nagels Joke bij de voorzitter van de gemeenteraad
heeft ingediend als lid van de raad voor maatschappelijk
welzijn van Rijkevorsel.
De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van lid voor de
raad voor maatschappelijk welzijn van Rijkevorsel van
mevr. De Houwer Lydia worden goedgekeurd. De 
geloofsbrieven voor de hoedanigheid van opvolger voor
de raad voor maatschappelijk welzijn van Rijke vorsel 
van mevr. Wuyts Katleen worden goedgekeurd. 
Het kandidaat-lid wordt verkozen verklaard en de 
kandidaat-opvolger wordt aangesteld.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 29 AUGUSTUS 2012
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Beste medeburgers, 

In het vorige infoblad heb ik een oproep gedaan aan de weergoden voor beter weer en ze hebben naar mij 
geluisterd. We hebben na al die natte dagen nog een prachtige nazomer gehad. Spijtig genoeg moest iedereen
toen weer aan de slag.

Op 23 september zetten onze brandweermannen de poorten van de kazerne weer open voor het publiek. Zij zetten
hun wagenpark dan voor de poorten zodat de bevolking kon kennismaken met het materiaal dat ingezet wordt
bij rampen, accidenten en interventies. Onze ladderwagen begint stilaan de allure te krijgen van een oldtimer,
maar wees gerust: de gemeente heeft in de begroting een grote som ingeschreven voor een nieuwe. Nu is het nog
wachten op de steun van de overheid.

Op 20 oktober is het verwendag in onze bibliotheek met de jaarlijkse grote boekenverkoop. De beheerraad en het
personeel zorgen die dag voor een extraatje. Voor elke bezoeker is er een verrassing en voor elk nieuw lid een 
speciale attentie voorzien.  Iedereen er naartoe.

De tiende maand staat voor de deur en dit jaar is oktober een belangrijke maand voor alle inwoners en voor elke
gemeente, want op 14/10 is iedereen verplicht deel te nemen aan de verkiezingen.

Stilaan naderen we de donkere maanden weer en ik raad alle fietsers en voetgangers aan hun fluorescerende
vestjes en fluo armbanden te dragen. Het is ook noodzakelijk dat alle fietsers goed uitgerust zijn met voor- en
achterlichten en met reflecterende strips zodat ze duidelijk zichtbaar zijn in het verkeer.

Ook wil ik een raad meegeven aan alle inwoners. Het wordt stilaan herfst en bij donkere dagen zijn er altijd mensen
op pad met mindere goede bedoelingen en dan bedoel ik de inbrekers. Dit is een reden om waakzaam te zijn want
de statistieken geven aan dat bij de eerste donkere dagen er veel inbraken plaatsvinden. Wees daarom steeds alert,
maak ramen en deuren slotvast en verwittig de politie bij de minste verdachte beweging.

Ik wens iedereen nog mooie dagen en tot volgende maand.

                                                                                     Jullie burgemeester,
                                                                                     Gust Van De Mierop



B E S T U U R

De budgetwijzigingen nrs. 3 en 4 dienstjaar 2012 worden
vastgesteld.

De raad neemt akte van de budgetwijziging 2012 en het
budget 2013 van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus 
Rijkevorsel.

De raad verleent gunstig advies over de jaarrekening
2011 van kerkfabriek Sint-Jozef Rijkevorsel.
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2012 van
de Kerkfabriek Sint-Jozef Rijkevorsel.

De gemeenteraad geeft positief advies voor het plaatsen
van camerabewaking op de parking Noord.

De aanstelling van Nicky Peeters als toezichthouder 
van de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving 
Kempen wordt bekrachtigd zodat zij bevoegd is om de
decretaal en statutair voorziene taken uit te voeren op
grond gebied van de gemeente Rijkevorsel.

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en 
bij horende plans van de opdracht met als voorwerp
“Wegen- en rioleringswerken verkaveling Heibraak”, 
opgesteld door Arcadis Belgium nv.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in 
de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 
overheidsopdrachten voor aan nemingen van werken, 
leveringen en diensten. 
De kostenraming bedraagt € 692.303,55 excl. btw of 
€ 837.687,30 incl. 21 % btw.

In het kader van Lokaal Woonbeleid, in het bijzonder
voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod in
de gemeente, hecht de gemeenteraad haar goedkeuring
aan het ontwerp van actieprogramma. 

Een perceel grond gelegen te Rijkevorsel, Drijhoek/
Beersebaan, ten kadaster gekend, sectie D deel van 
nummer 213D, met een oppervlakte hebben van 810 m²
wordt kosteloos aanvaard door de gemeente voor 
openbaar nut, zijnde de nieuwe bedding van waterloop
nr. 4.20 “Mark”. 
Twee percelen grond gelegen te Rijkevorsel, Drijhoek/
Beersebaan, met een oppervlakte van respectievelijk 604
m² (lot B) en 169 m² (lot C), worden kosteloos afgestaan
aan de bvba Events Catering Bevers, zijnde de verlaten
bedding van waterloop nr. 4.20 “Mark”.  

Goedkeuring wordt verleend aan de ruil voor openbaar
nut door:
a) Verwerving van een strook grond, gelegen te 

Rijkevorsel, Pioenstraat, met een oppervlakte van 05a
05ca, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen
in de ontwerpakte van ruil van onroerend goed. 

b) Afstand van een strook grond, gelegen te Rijkevorsel,
Pioenstraat, met een oppervlakte van 01a 65ca, over-
eenkomstig  de voorwaarden opgenomen in de 
ontwerpakte van ruil van onroerend goed.

Voor het schooljaar 2012-2013 wordt goedkeuring 
verleend aan de verdeling van de geïntegreerde 
zorg punten, de verdeling van stimulipunten, het 
convenant voor korte vervangingen en aan de algemene
afspraken rond functiebeschrijvingen, functionerings-
gesprekken en evaluatie op niveau van de scholenge-
meenschap De Schakel.
     

De facultatieve verlofdagen, pedagogische studiedagen,
de meerdaagse extra-murosactiviteiten en het 
arbeidsreglement voor het schooljaar 2012-2013
worden goedgekeurd.

Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de
schoolraad d.d. 21 juni 2012.

Het schoolreglement 2012-2013 wordt aangevuld met
enkele bepalingen inzake snoepgoed.

Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de
schoolraad d.d. 29 juni 2012.

Goedkeuring wordt gegeven aan het voorliggende 
les tijdenpakket en de klasverdeling voor het schooljaar
2012-2013.
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B E S T U U R

De gemeenteraad gaat akkoord met het aanpassen van
de tarieven in het huishoudelijk reglement van de 
buitenschoolse kinderopvang. Het huishoudelijk 
reglement buitenschoolse kinder opvang wordt derhalve
met ingang van 1 september 2012 vastgesteld.

De gemeenteraad van Rijkevorsel keurt het jaarverslag
2011 en de jaarrekening 2011 van de Sportregio
Noorder kempen ILV goed.

De gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van het
tijdelijk aflopend politiereglement d.d. 18/06/2012, door
de Burgemeester uitgevaardigd, en bekrachtigen dit.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 29 oktober 2012 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 gemeentelijk aankondigingsbord langs
de Molenstraat en onze website www.rijkevorsel.be
onder de rubriek Bestuur.

De agenda wordt een achttal dagen voor de raadszitting
bekendgemaakt.

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

Het Feest van de Derde Leeftijd wordt dit jaar 
georganiseerd op 

- maandag en dinsdag 12 en 13 november 2012 in het
Parochiecentrum, Dorp, 21

- woensdag 14 november 2012 in de Parochiezaal te
Sint-Jozef

Programma :
- het middagmaal is voorzien om 12.00 uur;
- de ontspanningsnamiddag om 14.00 uur.
Voor het animatiegedeelte werd dit jaar een contract
afgesloten met de Kempense zangeres Sabine.

Bij eventuele inschrijving dient men de onderstaande
strook in te vullen en binnen te brengen in het
gemeente huis (brievenbus of receptie). De inwoners van
Sint-Jozef kunnen hun inschrijving binnenbrengen in
de Aster Berkhofbibliotheek.
Opgelet ! 
De leden van een gepensioneerdenbond zullen hun
inschrijvingsformulier ontvangen via hun wijkmeester.
Enkel inwoners van Rijkevorsel en diegenen die behoren
tot de parochie Sint-Jozef kunnen inschrijven voor de
festiviteiten.

Gelieve er nota van te nemen dat ook dit jaar de deuren
pas om 11 uur geopend worden zodat het personeel in
de mogelijkheid is de zaal tijdig in orde te brengen.

INSCHRIJVINGSSTROOK

Centrum Sint-Jozef

12    of    13 14 november

(gelieve dit duidelijk aan te duiden !)

Naam : ......................................................................................................................................................

Adres : .......................................................................................................................................................

Tel. ..................................................................................................................................................................

wenst deel te nemen met ….......………. personen.

(inschrijven kan tot 31 oktober a.s.)

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

FEEST VAN DE DERDE LEEFTIJD



D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Mag het iets donkerder?
Dat Vlaanderen één van de meest verlichte regio’s is, dat
weten we al langer. In heel wat steden en gemeenten is
het nooit meer donker.
Stadsbewoners, omwonenden van bedrijven, sport -
terreinen, verlichte serres en monumenten kunnen zich
nauwelijks nog een nachtelijk landschap of een open
sterrenhemel voorstellen.
Te veel kunstlicht is niet alleen nutteloos en een 
grote energieverspilling, maar kan ook je gezondheid 
aantasten en het ontregelt de natuur. 
Bovendien is duisternis, net zoals rust en stilte een 
basiskwaliteit die we niet mogen laten verloren gaan.

Nachtwandeling in het duister en speuren naar sterren
Op zaterdag 20 oktober kan je vanaf 20u in het 
Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 te Wortel)
terecht voor een duisterniswandeling. Hoe ervaar je een
wandeling door het bos, zonder dat er licht gemaakt
wordt? 
Zaklampen verboden dus. Een gids maakt de wandelaars
wegwijs in de donkerte en vestigt de aandacht op de 
natuur tijdens de nacht. Na de wandeling kan je kijken
door echte sterrenkijkers van de volks sterrenwacht 
Urania!

De wandeling is een samenwerking van Natuurpunt
Markvallei, Gemeente Rijkevorsel en Stad Hoogstraten. 

Meer informatie: Ingrid Brosens - via 03 340 19 47 -
users.telenet.be/natuur.markvallei 

De Volkstuin vzw geeft dit najaar nog twee gratis 
infosessies in onze gemeente. 
Ze willen mensen informeren over hoe je onderhouds-
en milieuvriendelijk kan tuinieren. Dit najaar ligt het
accent op fruitbomen. In oktober (zie onder) wordt een
sessie georganiseerd over kleinfruit. In november volgt
een sessie over het steenfruit. Hier wordt ook bekeken
welke methodes je kan toepassen om vogels te weren van
bijvoorbeeld een kerselaar. 

De beide infosessies worden gegeven door een 
professionele fruitboomteler, Eddy Vets, die een 
jarenlange ervaring heeft opgebouwd in het toepassen
van de klassieke methodes van weleer zonder gebruik
van bestrijdingsmiddelen.

Kleinfruit
woensdag 3 oktober - 20u
Refter Klooster, Molenstraat 5

Steenfruit: hoe kweken en vogels en andere dieren weg
van het fruit?
maandag 19 november - 20u
Refter Klooster, Molenstraat 5

De infoavonden zijn gratis. Inschrijven is niet nodig.

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

NACHT VAN DE DUISTERNIS :
ZATERDAG 20 OKTOBER

GRATIS INFOSESSIES TUINIEREN
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Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag
onze Kempen!’. Deze grootschalige actie is intussen aan
haar 18e editie toe. Organisatoren zijn IOK, Natuur punt
vzw, Velt vzw, JNM en 23 Kempense gemeentebesturen,
waaronder Rijkevorsel. 
De organisatoren willen inheemse en streekeigen 
soorten promoten. Je kan in de periode september -
oktober ook plantgoed aankopen via de actie.

Begin met je goed te informeren
Zoek je soorten die geschikt zijn voor jouw tuin? 
Informeer je vooraf goed! Je vindt heel wat nuttige 
informatie op www.iok.be/behaagonzekempen en in de
gratis infobrochure van de actie. In september worden
twee tuinen met heel wat inheemse planten opengesteld
waarbij je heel wat tips en ideeën kan opdoen.

Al eens gedacht aan een gemengde haag?
Gemengde hagen bestaan uit meer dan één soort. Deze
hagen zijn beter bestand tegen ziekten en plagen en 
hebben een mooi blad-, bloesem- en besseneffect. Een
gemengde haag kan je (plaatselijk) laten uitgroeien tot
een heg. Of je kan ze, net als een klassieke (haag) 
beukenhaag, strak scheren. Misschien wil je niet overal
een gemengde haag? Reserveer een stukje van je haag
als gemengde haag, bijvoorbeeld achter in de tuin of in
een minder gebruikt deel van de tuin.

Aanbod
De organisatoren van de actie ‘Behaag onze 
Kempen’ bieden inheems en streekeigen haagplantsoen, 
(hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele
klimplanten, enkele heesters en steunpalen voor 
fruitbomen aan. Inheemse en streekeigen haagplanten 
gedijen van nature goed op onze arme Kempense
zandgronden. Ze trekken meer diersoorten aan en 
vergroten de natuurwaarde van je tuin.

De organisatoren kiezen waar mogelijk voor autochtoon
plantmateriaal, dit zijn nakomelingen van planten die
zich hier na de laatste ijstijd spontaan hebben gevestigd.
Autochtone planten zijn beter aangepast aan ziektes, 
uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met andere 

organismen… Onze fauna en flora is beter aangepast aan
de groei- en bloeicyclus van autochtone bomen en 
struiken.

Hoe bestellen
Bestellen doe je bij voorkeur via het online bestel -
formulier op de website www.iok.be/behaagonzekempen.
Maar je kan ook bestellen 
(1) via bijgevoegd bestel formulier
(2) via een folder of bestelformulier dat je bij de milieu-
dienst vindt of 
(3) telefonisch bij de milieudienst (03/340 00 23), bij
Herman Puls (18-21u: 014/21.96.08 of 0496/96.78.27) of
bij Riet Janssens (18-21u: 0474/40.66.63). 
Een ingevuld bestelformulier kan je binnenbrengen bij
de milieudienst of versturen naar Herman Puls, Vest 13
te 2200 Herentals. 
Bestellen kan tot 31 oktober.

Meer info?
Bezoek de website (www.iok.be/behaagonzekempen),
vraag een gratis infobrochure aan of neem contact op
via behaag.onze.kempen@iok.be.
Heb je specifieke vragen over bomen en struiken (nrs 1-
19), over de aangeboden haagpakketten (nrs 20-21) of
over gemengde hagen? Neem dan contact op met 
Eddy Vercammen (0478/45.45.47). Meer info over de 
aan geboden fruitbomen kan je opvragen bij Frank Van
Gorp (014/42.02.48 na 18u).
Bestellers van fruitbomen worden persoonlijk 
uit genodigd op een informatieavond over de aanplant,
de snoei en het onderhoud van fruitbomen, kort voor de 
afhaaldag. Zo ben je gewapend om de bomen een 
vruchtbare toekomst te verzekeren.

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed dien je zelf af te halen op 
zaterdag 17 november tussen 9.30u en 11.30u aan de
gemeentelijke werkplaats, Vijversweg 12. Betalen doe je
ter plaatse.

BEHAAG ONZE KEMPEN !
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M I L I E U - B E V O L K I N G

Schreef je je via het gemeentehuis in op de 
samen aankoop groene stroom en gas? Dan zal er midden 
oktober een brief in jouw postbus vallen met jouw 
persoonlijke offerte. Wil je graag je overstap van 
energie leverancier bevestigen? Kom dan naar het 
gemeentehuis met een kopie van deze brief en de 
gemeente brengt jouw overstap in orde. 
Indien je je inschreef via het internet, zal je alles 
makkelijk per e-mail kunnen afhandelen. Heb je nog 
bijkomende vragen, dan kan je altijd contact opnemen
met de gratis infolijn voor de samenaankoop: 
0800 21 134 (van 9u30 tot 16u30).

In het voorjaar werd de actie ‘Met Belgerinkel naar 
de Winkel’ opnieuw een succes! Er werden ruim 664
spaarkaarten verzameld. 

Op donderdag 23 augustus 2012 ging de prijsuitreiking
van de campagne door in de Raadzaal van het 
gemeente huis. De winnaars gingen naar huis met een
fietsmandje of een VVV-waardebon. Een heel gelukkige
winnaar was dhr. Jos Donckers die de hoofdprijs won,
een Belgerinkel-fiets van Belgische makelij uit het 
familiebedrijf Achielle. 

PROFICIAT!!!

Het is de taak van de gemeente om de begraafplaatsen
te onderhouden en om ruimte voor de toekomst te 
creëren. In het kader van deze heraanleg is de gemeente
genoodzaakt om een aantal blokken te ontruimen op de
begraafplaats van Rijkevorsel Centrum en 1 blok op de
begraafplaats van Sint-Jozef. Het betreft hier graven in
gewone lijn waarvan de wettelijke grafrust is verstreken.
Voor de begraafplaats Rijkevorsel Centrum gaat het om
graven van mensen die overleden zijn 1951-1967. Een
aantal van deze graven liggen er verwaarloosd bij. De
ontruiming van de blok op de begraafplaats Sint-Jozef
betreft mensen overleden 1970-1980. 

Zoals de wet het voorschrijft, zal er gedurende 1 jaar aan
de ingang van de begraafplaatsen een lijst van de 
betrokken graven uitgehangen worden. Tevens zal aan
elk individueel graf een bericht geplaatst worden. 
Gedurende deze periode kunnen de nabestaanden 
eventuele graftekens en voorwerpen zoals bloemen,
foto’s e.d. die zich op de grafstenen bevinden 
verwijderen.

De nabestaanden hebben niet de mogelijkheid om 
alsnog een concessie aan te gaan volgens artikel 23 van
het politiereglement.

De gemeente is er zich bewust van dat dit bij vele 
na bestaanden gevoelig zal liggen. Niemand ziet immers
graag de laatste rustplaats van zijn dierbaren verstoord.
Om toch de herinnering aan de overledenen te kunnen
behouden, zal er de nodige aandacht geschonken 
worden aan een herdenkingsmogelijkheid voor de 
na bestaanden.

Omdat een ontruiming een noodzakelijke maar ook
emotioneel geladen ingreep is, rekenen wij ten zeerste
op uw begrip.

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht op de dienst
burgerzaken.

SAMENAANKOOP GROENE STROOM
BEVESTIG JOUW INSCHRIJVING !

WINNAARS BELGERINKEL

ONTRUIMING OUDSTE GRAVEN 
OP DE BEGRAAFPLAATS 
RIJKEVORSEL CENTRUM EN ÉÉN BLOK 
BEGRAAFPLAATS SINT-JOZEF
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B E V O L K I N G

Wie tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober
2012 zijn stem niet zelf kan uitbrengen, kan ervoor 
opteren om een volmacht te geven aan een andere 
kiezer. Dit is echter niet verplicht. 

Je kan een volmacht geven in de volgende gevallen:

- Je bent omwille van medische redenen niet in staat
om te gaan stemmen. 
- Medisch attest bijvoegen bij de volmacht (opgelet:

een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet
geven)

- Je bent om beroeps- of dienstredenen in het
buitenland. Ook de leden van je gezin of gevolg die
met jou in het buitenland verblijven en die moeten
gaan stemmen, kunnen een volmacht geven. 
- Attest van de werkgever bijvoegen bij de volmacht.

In dit attest bevestigt de werkgever dat je op 
14 oktober 2012 om beroeps- of dienstredenen niet
kan gaan stemmen. 

- Je bent in België, maar moet op de dag van de
verkiezingen werken. 
- Attest van de werkgever bijvoegen bij de volmacht.

In dit attest bevestigt de werkgever dat je op 14 
oktober 2012 om beroeps- of dienstredenen niet
kan gaan stemmen. 

- Jij of iemand van je gezin - met wie je samenwoont -
oefent het beroep van schipper, marktkramer of 
kermisreiziger uit. 
- Attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt,

afgegeven door de burgemeester van de gemeente
waar de betrokkene in het bevolkingsregister is 
ingeschreven, bijvoegen bij de volmacht. 

- Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke
maat regel in een toestand van vrijheidsbeneming. 
- Attest van de directie van de strafinrichting 

bij voegen bij de volmacht. 

- Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan
stemmen. 
- Attest van de religieuze overheid bijvoegen bij de

volmacht.

- Je bent student en je kan om studieredenen niet gaan
stemmen. 
- Attest van de directie van de school bijvoegen bij

de volmacht. 

- Je verblijft om privé-redenen tijdelijk in het 
buitenland. 
- Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, 

af gegeven door de burgemeester van de gemeente
waar je in het bevolkingsregister bent 
ingeschreven, bijvoegen bij de volmacht. 

Het volmachtformulier, attest tijdelijk verblijf in het 
buitenland,... zijn terug te vinden op de website
www.vlaanderenkiest.be of kunnen op de dienst
burgerzaken afgehaald worden.
De volmachthouder gaat op de dag van de verkiezingen
stemmen in het stembureau van de volmachtgever 
en neemt naast het volmachtformulier ook de 
oproepingsbrief en het attest van afwezigheid van de 
volmachtgever mee. 
Hij moet ook zijn eigen oproepingsbrief en identiteits-
kaart bijhebben.

Geen oproepingsbrief ontvangen
Als je een week voor de verkiezingen nog geen 
op roepingsbrief gekregen hebt, neem dan contact op
met de dienst burgerzaken.

14 oktober 2012
Op 14 oktober 2012 zal de dienst burgerzaken 
uit zonderlijk geopend zijn in het kader van de 
gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Je kan er
dan onder meer terecht voor een duplicaat van je 
oproepingsbrief en dit van 8.00 tot 14 u.

STEMMEN MET VOLMACHT
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O P E N B . W E R K E N - B I B

Nu aannemer Vermetten er al enige tijd mee bezig is,
wordt verwacht dat tegen eind oktober de nieuwe 
riolering in de Emiel Van Roeystraat, het Prinsenpad
(deel) en de Borgerhoutstraat zal zijn aangelegd.
Hierop zullen de nutsmaatschappijen, met Eandis 
als piloot, beginnen met de aanleg van nieuwe 
nuts leidingen. Wanneer dit uitgevoerd is, zal er worden
overgegaan tot het maken van de overkoppelingen. De
uitvoeringstermijn hiervan wordt geschat op twee 
maanden. Het bestuur zal echter trachten een oplossing
te zoeken om de werken van de nutsmaatschappijen
sneller te laten verlopen.
Er zal zoveel mogelijk getracht worden de werken op
elkaar te laten aansluiten, zodat Vermetten zo snel 
mogelijk de werken kan hervatten aan wegen en 
stoepen.
Natuurlijk is men bij de werken ook afhankelijk van de
weersomstandigheden, zodat er nog geen uitsluitsel kan
gegeven worden wanneer de werken zullen beëindigd
zijn.

De gemeente heeft besloten over te gaan tot de aankoop
van een middelgrote veegwagen om stoepen, goten en
ook fietspaden te vegen. Een dergelijk voertuig brengt
uiteraard een aanzienlijk prijskaartje met zich mee. 
De raming bedraagt 140.000,00 euro. Deze kosten zullen
echter niet enkel door de gemeente worden gedragen.
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
subsi dieert dit project voor 50%. Dit wil echter wel zeg-
gen dat er een procedure dient gevolgd te worden, die
een hele tijd in beslag kan nemen. Hierdoor zal het nog
enige tijd duren vooraleer de veegwagen effectief in het
straatbeeld zal verschijnen. Deze aankoop kadert in een
actieplan dat later nog zal toegelicht worden.

Zoals u al kon zien op de voorpagina van dit infoblad
vindt op zaterdag 20 oktober 2012 van 10u tot 
13u onze jaarlijkse Verwendag voor de Bibliotheek -
bezoeker plaats met de traditionele grote boeken- en 
tijdschriften verkoop in de Parketzaal boven de bib in de
Molenstraat. Allen daarheen dus !

Op het programma staat natuurlijk niet alleen de 
boekenverkoop. Ook karikaturiste Thea van Kempen,
kinderanimatie, pralines en koffie (of andere drankjes)
voor alle bezoekers, een verrassing voor iedere bezoeker,
voor de nieuwe leden nog een extra attentie, enz. zullen
er voor zorgen dat het een plezante dag wordt voor 
iedereen. Bovendien worden die dag ook de winnaars
van de zomervakantieleesactie en van de vliegactie 
bekendgemaakt. Zij winnen mooie prijzen !

De tarieven voor boeken bedragen nog steeds 0,25 euro,
voor weekbladen 0,05 euro, voor maandbladen is dit 0,10
euro. Voor CD’s en CD-roms wordt een bedrag van 0,50
euro gevraagd. Kom zeker eens een kijkje nemen en wie
weet voor een spotprijs je boekenkast aanvullen !
U bent allemaal van harte welkom !

AANKOOP VEEGWAGEN

WERKEN EMIEL VAN ROEYSTRAAT  
PRINSENPAD (DEEL) 
BORGERHOUTSTRAAT

VERWENDAG OP ZATERDAG 20 OKTOBER
VAN 10 TOT 13 UUR 
MET GROTE BOEKENVERKOOP !
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Van 20 tot 28 oktober is het weer Bibliotheekweek. De
Vlaamse bibliotheken willen hun leden dit jaar doen 
dromen over de toekomst van de Bib. Jouw ideeën en
suggesties, daar zal de nieuwe beleidsploeg mee aan de
slag kunnen voor de Bib van de komende zes jaar.

Hoe ziet jouw ideale Bib van de toekomst er uit ? 
Wat wil je beleven ? Wat mag er blijven en wat mag er
veranderen ? Wat verwacht jij van de Bib ? Wat je ook
droomt, in de Bib kan je het vinden, van A tot Z !

Vanaf 15 september tot begin november kan je via de 
online ideeënbox op http://www.bibstevanhetland.be je
stem laten horen. Aarzel dus niet om er je droombib te
beschrijven, want jouw mening telt ! We kijken al uit
naar jullie wensen, dromen en aanbevelingen !

Onze vakantieleesactie liep van 1 juli tot en met 31 
augustus. De uiterste inlevertermijn van de blauwe en
groene kaartjes was 22 september. Op die dag vond ook
de trekking van de winnaars plaats. De boekenbons 
worden uitgedeeld aan de desbetreffende winnaars op 
zaterdag 20 oktober tijdens onze jaarlijkse Verwendag
(waarover meer info op blz. 15).

… ’Duizend heuvels’ van Koen Peeters en bespreekt dit
boek op maandag 5 november 2012 om 20.00 uur in de
Parketzaal boven de bibliotheek.

JEUGD 
Kijk- en Prentenboeken
- Noedel houdt van dieren [P1]
- Noedel houdt van rijden [P1]
- De gele olifant [P3]
- Kai-Mook gaat verhuizen [P3]
- De kleine piraat [P3] 
- Liselotte op vakantie [P3]
- Tel mee met Otto [P3]
- Miko en de zeeprinses [P5]
- Het piratenmaal [P5]
- Boris de superheld [P6]

Voorleesboeken
- Jungleboek (HARTOG, Aby)
- Zomer met Jip en Janneke (SCHMIDT, Annie M.G.)

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Hoe Otto beroemd werd (KOLL Niveau 8)
- De vliegende cavia (VISS Niveau 8)
- Jij bent nog niet jarig ! (WINS Niveau 8)
- Krinkel (BRIN Niveau 9)
- Ik ga weg (KRAN Niveau 9)
- Wie heeft Panter ontvoerd ? (PRIN Niveau 9)
- Joep en de blauwe tijger (ROOI Niveau 9)

THEMA BIBLIOTHEEKWEEK 2012
VAN 20 T.E.M. 28 OKTOBER : 
’WIE WORDT DE BIBSTE VAN HET LAND?’

AFSLUITING ZOMERVAKANTIELEESACTIE

DE LEESCLUB LEEST ...

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWSTE
AANWINSTEN OKTOBER 2012

B I B L I O T H E E K
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A-boeken (7-9 jaar)
- Dolfijnenverhalen voor beginnende lezers (ACKROYD, 

Dorothea & Thilo)
- Milla & Sugar vol. 8 : De heksenjarig (BAT, Prunella)
- Avontuurlijke piratenverhalen (FISCHER-HUNOLD,

Alexandra)
- Ponyverhalen voor beginnende lezers (GÖSCHL, Bettina)
- Prinsessenverhalen voor beginnende lezers (GRIMM, 

Sandra)
- Zeemeerminverhalen voor beginnende lezers (MOSER,

Annette)

B-boeken (9-12 jaar)
- De sleutel van de alchemist vol. 2 : De zeven demonen van

Venetië (BRAMBILLA, Cristina)
- Stilte in de studio ! (EDE, Bies Van)
- De elfenheuvel vol. 3 : Het testament van Kortan 

(GOOVAERTS, Gert)
- Comet en de kampioenenstrijd (GREGG, Stacy)
- Mijn pony, mijn pony (KROONENBERG, Yvonne)

C-boeken (12-16 jaar)
- Lizzy (ABELE, Helen)
- Watermeisje (BACKER, Marijn)
- iBoy : zijn lot, zijn vloek (BROOKS, Kevin)
- Skatewise : SlideSs (LOON, Inez Van)
- Skatewise : Skatespotting (LOON, Inez Van)
- Meegesleurd en opgesloten (RAVEL, Edeet)
- De dag dat Connor verdween (TILSTRA, Harm)
- Hier doet het geen pijn (VANROMPAY, Heidi)

Jeugd non-fictie
- Ontdek de natuurwetenschap [531]
- Vuurvliegjes [597.84]
- Reuzenroggen [598.1]
- Ken je sport : Scubaduiken [617.92]
- Ken je sport : Curling [618.19]
- Ken je sport : American football [619.19]
- Ken je sport : De NBA [619.22]
- Bhangra & Bollywood [791.9]

VOLWASSENEN 
Volwassenen fictie
- Dagboek zonder data (BAGNOLD, Enid)
- De geur van de maan : roman noir (CONRAD, Patrick)
- De verloren legioen kronieken vol. 2 : De Zilveren adelaar

(KANE, Ben)
- Oude vrienden (LENNOX, Judith)
- Damian vol. 2 : Het Armeens medaillon (MARX, Peter)
- Het einde van de wespentijd (MINA, Denise)
- Hitte (PATTERSON, James)
- Het appartement (ROSNAY, Tatiana De)
- Het geheim van Askir vol. 2 : Het tweede legioen

(SCHWARTZ, Richard)
- De laatste reis (SOETEWEY, Rudy)
- Aarde (VANN, David)

Volwassenen non-fictie
- Ruimte om te sterven : een weg voor zieken, naasten en

zorgverleners [418.7]
- Koorts : vriend of vijand ? [604.3]
- Baby blue : zinderend leven : van diepvriesei tot levende

proefbuis [605.5]
- Gezond en fit op elke leeftijd [611.3]
- Havenklanken [877]
- Sneltrein China : een land dat zichzelf voorbij raast 

[China 945.6]
- Hitchhiking Everest : 10.000 kilometer autostop en

wagenziekte [961]
- 100% Noord-Italië [Italië 995.3]

... dat je ook op onze online catalogus de nieuwste 
aanwinsten kunt bekijken ? 
Dit is nu zelfs nog eenvoudiger geworden dan het al was! 
Ga naar http://rijkevorsel.bibliotheek.be en klik rechts
bovenaan op ’laatste aanwinsten’. Je kan dan nog verder
verfijnen op type (fictie (met onderverdeling ’alle genres’
of bv. ’thriller’, ’romantisch’, enz.) / non-fictie / strips /
...); op datum van aankoop (de afgelopen maand / 
het afgelopen jaar / deze week); en/of op leeftijd 
(volwassenen / jeugd).

Vragen ? Kom gerust eens langs in de Bib! 
Wij helpen je graag verder!

Het bibliotheekteam

WIST JE AL ...

B I B L I O T H E E K
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In het schooljaar 2009-2010 was GLS De Wegwijzer één
van de 20 scholen uit de Kempen die geselecteerd was
voor het project ‘Klimaatscholen’. 
Dit project is een organisatie van het IOK en werd 
dankzij de financiële steun vanuit verschillende 
instanties (gemeente, Vlaamse Overheid, Europa) gratis
aan de deelnemende scholen aangeboden. 
Op 14 september 2012 mocht GLS De Wegwijzer haar
nog steeds actieve project voorstellen aan 20 ‘nieuw
geïnteresseerde scholen’. 
Met trots hebben we ons project gepresenteerd waarvan
je hierbij een kort verloop vindt.

Aanpak:
Onze school werd begeleid door een team van 
inter communale energiemeesters bij het opzetten van
een educatief project ‘op maat van de school’ rond het
thema ‘Energie’.
Dat project moet aan de volgende drie doelstellingen 
beantwoorden:
- Basisscholen ondersteunen bij het rationeel omgaan

met energie.
- Leerlingen (en hun ouders) en schoolpersoneel 

sensibiliseren en informeren over het gebruik van
energie en de link met ons klimaat en het milieu.

- Realiseren van een (structurele) energiebesparing in
de scholen op korte, middellange en lange termijn. 

Dat onze gemeente bewust omgaat met energie en 
milieu blijkt uit heel wat aanpassingen en kan je bijna
maandelijks lezen in het berichtenblad.

Ook aan de gebouwen van De Wegwijzer zijn er zelfs
sinds de start van het project heel wat aanpassingen 
gebeurd.
Structurele aanpassingen aan onze school:
- De zolder werd volledig geïsoleerd.
- Op het dak van de school werd een photovoltaïsche

installatie (zonnepanelen) geplaatst.. 
Op de display aan de Hoogstraatsesteenweg kan je 
aflezen hoeveel energie er wordt geproduceerd. 
De Wegwijzer produceert dus haar eigen ‘groene
stroom’

- Er werden in elke klas en de computerklas 
energiezuinige Officestations geïnstalleerd. Een 
gewone PC verbruikt 700 Watt, een Officestation 
verbruikt ongeveer 35 Watt.

- In de hele school is er verlichting die zich aanpast
aan de lichtintensiteit. 
In de gangen werkt de verlichting met sensors.

- Een pompsysteem op de buitendeuren en deuren van
de gangen zorgt ervoor dat er geen energie verloren
gaat.

- De speelplaats is uitgebreid met ongeveer 250 m²
extra speelruimte met meer groen en een ecologisch
speel- en leeshuisje met een ‘groen dak’.

- Alle elektrische toestellen op school hebben een 
A-label.

Hoe de leerlingen en leerkrachten aan het project 
‘klimaatschool’ werken:
- De taak van klimaatmeester is in elke klas 

op genomen in het wekelijks takenbord.
- Op elke deur hangt er een bordje ‘deur sluiten’.
- Elke klas heeft een beurtrol voor ’t milieukarretje.
- Er wordt enkel drank in glazen flesjes verbruikt.
- In elk lokaal wordt het afval gesorteerd.
- Deelname aan acties van ‘Jongeren keren het 

klimaat’: Mobiel met minder CO², dag van ‘Kranig
Water’ en  Dikke-truiendag.

- Meting van het CO²-gehalte in de klas in de
winterperiode.

- Jaarlijks deelname aan lessen rond milieu en klimaat,
ingericht door het IOK.

Met een ecologische voetafdruk (= de geschatte 
oppervlakte aarde die een persoon of een groep personen
nodig heeft om te produceren wat wordt verbruikt en
wat wordt geabsorbeerd van wat weggeworpen wordt)
van 8 ha staat België op de zesde plaats in wereld. Dat is
heel verontrustend vaststelling!
Het is dus van groot belang dat we onze leerlingen 
en leerkrachten blijven sensibiliseren om energie- en
milieubewust door het leven te gaan!

GLS DE WEGWIJZER - KLIMAATSCHOOL

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

Sinds kort heeft de stenen bergmolen een eigen website.
Je kan er alles vinden over de geschiedenis van de molen,
de openings dagen en speciale activiteiten. Verder zijn er
ook heel wat foto’s, filmpjes en nuttige linken voorzien
naar websites over molens, toerisme, fiets- en wandel-
routes.
www.stenenbergmolen.be 

Wandelnetwerk Kempense Beemden serveert 325 kilo -
meter wandelplezier in de gemeenten Grobbendonk,
Lille, Vorselaar en Zandhoven.

De naam verwijst naar het vlakke, waterrijke decor
waarin je stapt. Naast de fotogenieke rivieren Kleine
Nete en Aa slingeren talloze grachten en beken zich door
het landschap. Het karakteristieke beemdenlandschap
bestaat uit natte wei- en hooilanden, broekbossen en
rietkragen. De vochtige valleien lokken een heel typische
fauna en flora.
Verder ontdek je tijdens je wandeling veelbezongen
Kempense dorpjes en stemmige molensites. Een kasteel
dat lijkt weggelopen uit een sprookjesfilm of een bos
waar acht eeuwen terug de Brabantse hertogen grootse
jachtpartijen hielden...
Om optimaal van dit gebied te genieten zijn waterdichte
schoenen of laarzen wel een must.

De kaart wordt verkocht aan de VVV-onthaalbalie in het
gemeentehuis.

WEBSITE STENEN BERGMOLEN

NIEUW : WANDELNETWERK KEMPENSE
BEEMDEN MET INSPIRATIEBOEKJE
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Oudercomité GLS De Wegwijzer 
presenteert in oktober

PIZZA 
AAN TAFEL

grote (750 gr), versgemaakte pizza 
om thuis af te bakken

2 overheerlijke smaken : bolognese & hawaï
aan democratische prijs van 6,50 euro per stuk

Bestellen tot 12 oktober a.s. bij
GLS De Wegwijzer, tel. 03 340 00 60

Afhalen : vrijdag 19 oktober 2012
tussen 15.45 uur en 18.00 uur

in de refter GLS De Wegwijzer (ingang op de speelplaats)

Oudercomité De Wegwijzer dankt u voor het vertrouwen en de bestelling

BUON APPETITO

INFO
vvv.toerisme@rijkevorsel.be
03/340.00.12 (00)



Zaterdag 20 oktober - 20.00 uur
in zaal ’t Centrum in Rijkevorsel

En nu ik eraan denk : er zijn toch al wel bloemen 
besteld zeker om vooraan in de kerk bij het altaar te

zetten tijdens de lijkdienst ?
Ik heb daar vannacht aan liggen denken :
zie dat ze daar niet aan gedacht hebben,
zie dat ze die vergeten zijn te bestellen !

Ik zou maar een ruiker witte bloemen kiezen. Deze
tijd van het jaar zijn die genoeg te krijgen. Witte zou

ik maar nemen. Wit is altijd schoon ...

Culturele vereniging De 
Brug en de Cultuurdienst
van Rijkevorsel presen teren
op zaterdag 20 oktober de
theatervoor stelling ’Wit is 
altijd schoon’ in zaal 
’t Centrum in Rijkevorsel.
Jos Geens, vast lid van 
het theatergezelschap
’t ARSENAAL, zet zijn 
tanden in deze klassieker
van Leo Pleysier.

Voor Leo Pleysier, geboren en getogen in Rijkevorsel,
betekende de roman Wit is altijd schoon uit 1989 de
doorbraak bij het grote publiek. Typisch mondeling 
taalgebruik wordt hier uitgepuurd op schrift gezet. De
novelle van Leo Pleysier werd genomieerd voor de
prestigieuze AKO Literatuurprijs en bekroond met de
Ferdinand Bordewijk Prijs en de Dirk Martensprijs.

Wit is altijd schoon is ook op de scène een uiterst 
interessante hedendaagse vertelling. Over een zoon die
afscheid neemt van zijn moeder, de vrouw die hem zijn
hele leven heeft bedolven onder haar gepraat. Zelfs nu
ze dood is, hoort hij haar stem, die hem onophoudelijk
toespreekt en bemoedert.

Dit najaar toert ’t ARSENAAL met deze theater -
voor stelling door Vlaanderen, waarbij die van Rijkevorsel
de enige is in de regio; een uitgelezen kans dus om deze 
schitterende voorstelling te zien.

Speciaal voor de voorstelling in Rijkevorsel zal auteur
Leo Pleysier niet alleen de voorstelling bijwonen, maar
ook een inleiding geven.

Toegang : 
vvk = 12 euro, -25 / +55 = 10 euro, kassa = 15 euro
Reservaties (genummerde plaatsen) :
- 0486 83 08 78
- e-mail: debrug.rijkevorsel@telenet.be

De Cultuurraad reikt om de twee jaar een prijs uit aan
een inwoner van Rijkevorsel en aan een vereniging die
zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op een breed
cultureel vlak in de gemeente of erbuiten. 
Op vrijdagavond 23 november om 20.00 uur worden in
de raadzaal van het gemeentehuis onder grote ’culturele’
belang stelling de winnaars van de Cultuurprijzen 2012
bekendgemaakt. De prijs voor een bekroonde vereniging
bestaat uit een geldsom en een oorkonde. Voor een 
bekroonde persoon is er een waardevolle attentie en een
oorkonde voorzien.

Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel kan zichzelf
of iemand anders voordragen. 
Een formulier voor kandidaatstelling en het reglement
van de Cultuurprijs 2012 kan verkregen worden op de
cultuurdienst in het Klooster of in de Aster Berkhof -
bibliotheek te Sint-Jozef. De formulieren kunnen ook
gedownload worden op de website van de gemeente
http://www.rijkevorsel.be (klink links op ’diensten’, 
vervolgens op ’Cultuur’ en dan op ’Cultuurraad’. Op deze
pagina vind je onderaan een link terug waar je de 
formulieren kan downloaden). De kandidaturen kunnen
ingediend worden tot woensdag 3 oktober.

Op woensdag 7 november organiseert de Cultuurraad
een Algemene Vergadering voor de aangesloten culturele
verenigingen van Rijkevorsel. Deze vindt plaats in de
Raadzaal van het gemeentehuis om 20.00 uur. 
Tevens zal er op deze vergadering gestemd worden voor
de Cultuurprijs 2012.

THEATERVOORSTELLING ’WIT IS ALTIJD
SCHOON’ (NAAR DE ROMAN VAN LEO PLEYSIER)

CULTUURPRIJS RIJKEVORSEL 2012

ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD

C U L T U U R
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Ann Michielsen - Heerwegh, geboren in Rijkevorsel,
begon als aquarelschilder, maar vond haar beeldtaal al
vlug in de olieverf. Het atelier ’art-E-sperimento’ waar
ze werkt, staat onder de leiding van Willy Wagener. Zij
experimenteren met technieken, stijlen en zoveel meer.
Zodoende creëren zij aparte werken.

Elk kunstwerk is voor hen een nieuwe uitdaging, 
nieuwe materialen bieden steeds nieuwe mogelijkheden
en experimenteren is voor hen een vorm van zich
amuseren. Het experimenteren is bovendien een bewust
afwijzen van een vaste persoonlijke vormgeving en is bij
hen een stijlenkenmerk.
Meer info over het atelier ’art-E-sperimento’ kan je 
terugvinden op de website www.artesperimento.be.

De werken van Ann Heerwegh zijn te bewonderen van
28 september 2012 tot en met 28 oktober 2012 in het
Aster Berkhofmuseum, Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel.

Het museum is geopend op volgende dagen :
- elke woensdagnamiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur
- elke 2de maandagavond van de maand van 17.30 uur

tot 19.30 uur
- elke laatste zondagnamiddag van de maand 

van 13.00 uur tot 16.30 uur
- op afspraak 03 340 00 37 

of cultuurdienst@rijkevorsel.be

Woensdag 10 oktober is het weer filmavond, een
samenwerking van de Cultuurdienst, Oxfam 
Wereld winkel Rijkevorsel, de Bib en Open Doek.
De film die vertoond zal worden is The Lady, een 
indrukwekkende film uit 2011 van regisseur Luc Besson
met Michelle Yeoh in de hoofdrol.

Al bijna een kwart eeuw is Aung San Suu Kyi hét gezicht
van de Birmese strijd voor democratie. 
De Nobelprijswinnares vertrok eind jaren tachtig vanuit
Londen naar haar geboorteland Birma (het huidige 
Myanmar) om haar zieke moeder te bezoeken. Daar
waren ze haar nog lang niet vergeten. De politica kwam
terecht in een situatie van grote onlusten, waarbij de
tegenstanders van het militaire regime met harde hand
de mond werd gesnoerd. Het volk zag in haar de vrouw
om de junta met geweldloze middelen te lijf te gaan.

Suu Kyi is de dochter van generaal Aung San die vlak
na de Tweede Wereldoorlog Birma losweekte van het 
koloniale juk. De militair wordt gezien als de man die
Birma naar de onafhankelijkheid leidde en is tot vandaag
de dag nog uitermate geliefd. Hetzelfde geldt voor zijn
dochter, die in totaal maar liefst vijftien jaar in huisarrest
verbleef, maar al die tijd voor veel Birmezen de hoop op
democratie hoog hield.
Een film die je niet mag missen !

Woensdag 10 oktober om 20.00 uur in het Klooster
naast het gemeentehuis, inkom gratis.
Inschrijven : 
cultuurdienst@rijkevorsel.be, tel. 03 340 00 37 of in de
Wereldwinkel, Oostmalsesteenweg 4
Vooraf en na afloop is er Klein Café

TENTOONSTELLING ANN HEERWEGH
IN HET ASTER BERKHOFMUSEUM

FILMVOORSTELLING THE LADY
OP WOENSDAG 10 OKTOBER 2012
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Na het succes van vorig jaar richt het gemeentebestuur
van Rijkevorsel i.s.m. VVV-Toerisme Rijkevorsel opnieuw
een Lichttocht in doorheen Rijkevorsel. 
Op woensdag 31 oktober kunnen de kinderen 
overdag via de grabbel pasactiviteiten van de Kinderclub 
knutselen rond Halloween en ’s avonds naar griezel -
verhalen komen luisteren aan de Molen. 
Aansluitend op deze griezel verhalen, rond 20.00 uur,
vertrekken we vanaf de Molen voor een Lichttocht
doorheen Rijkevorsel. We passeren langs wijken, trage
wegen, donkere steegjes...

De vraag aan alle deelnemers is om zelf lantaarntjes, 
pillichten, fakkels, e.d. te voorzien die ons verlichten
tijdens onze avondwandeling. 
Nadien kan iedereen nog nagenieten bij een lekker
drankje of een tasje pompoensoep. 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 kleden in het
teken van ’Griezel’. Dit maakt het voor onze jonge
deelnemers des te spannender en leuker. De route van
dit jaar is vooralsnog niet bekend. Deze zal in het 
volgende infoblad vermeld worden.
Iedereen dus op post voor deze herfstwandeling !
Gelieve een ’lichtje’, stevige schoenen, voldoende warme
en eventueel regenbestendige kledij te voorzien !

In het voorjaar van 2012 organiseerde het gemeente -
bestuur van Rijkevorsel een fotowedstrijd met als thema
’Helden’.

Ondertussen zijn de 3 winnaars bekend :
1. Paula Verpoorten, Helhoekweg 86, Rijkevorsel

(aankoopbon Studio Bild t.w.v. 50,00 euro)

2. Chris Meeusen, met de foto ’Held en Helden’
(geschenkmand VVV t.w.v. 30,00 euro)

3. Anne Vermeiren, met de foto ’Held in de bergen’
(waardebon fotoshoot Foto Els t.w.v. 20,00 euro)

Wij wensen alle deelnemers te bedanken voor hun 
inzendingen en proficiat voor de winnaars !
De prijzen kunnen opgehaald worden op de Cultuur-
dienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel.

2DE EDITIE LICHTTOCHT 
OP WOENSDAG 31 OKTOBER 2012

WINNAARS FOTOWEDSTRIJD !
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Op 1 oktober gaat de eer-
ste sportacademie van dit
schooljaar van start voor
het 1ste en 2de leerjaar
van de leerlingen van 
De Weg wijzer en Sint-
Lucia school. Op dinsdag
2 oktober verhuist de 
academie naar Sint-Jozef
voor de leerlingen van het
1ste en 2de leerjaar aldaar.
Onmiddellijk na school
worden de leerlingen 

opgevangen, de lessen zelf duren 1u, namelijk van 16u
tot 17u.

Je kunt je kind nog inschrijven voor de sportacademie
op de sportdienst in het Klooster t/m maandag 8 oktober
2012!

De 3de vrijdag van februari 2013 richt de sportraad i.s.m.
het gemeentebestuur het “Sportgala 2012 Rijkevorsel:
huldiging van sportlaureaten, kampioenen en uit zonder -
lijke sportprestaties” in. 
Langs deze weg willen we iedereen oproepen om een
sporter of sportvereniging kandidaat te stellen voor de

sportlaureaten 2012. Volgende laureaten worden er 
gehuldigd:
- Sportman van Rijkevorsel 2012;
- Sportvrouw van Rijkevorsel 2012;
- Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2012;
- Sportvereniging van Rijkevorsel 2012;
- Sportverdienste van Rijkevorsel 2012.
Voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:
- Inwoner zijn van Rijkevorsel;
- Als vereniging gevestigd zijn in Rijkevorsel;
- Een pracht van een sportieve prestatie geleverd 

hebben in 2012;
- Een belangrijke bijdrage leveren aan het sport -

gebeuren in Rijkevorsel.

Kandidaturen kunnen
binnengebracht wor-
den op de sportdienst
tot 12 november 2012. 
De nodige formulie-
ren vind je terug op 
de website of kun je 
bekomen op de sport-
dienst.

Op vrijdag 2 november 2012
richt de sportraad Rijkevor-
sel voor de eerste maal een
algemene sportquiz in ! 
De quiz vindt plaats in het
Sint-Sebastiaansgilde lokaal
in de Oude Pastorij op het
dorpsplein. 
De quiz is gericht naar 
ploegen van 6 tot 8 personen
met een brede interesse of
kennis van de sport. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt €20,00 per ploeg en dien
je vooraf over te schrijven op het rekeningnummer BE91
0682 0099 8676 om zeker te zijn van deelname. 
Gelieve sportquiz 2012 en de naam van je ploeg te
vermelden bij de overschrijving! 
Voor meer info kun je steeds terecht op de sportdienst!

SKATE- EN SPORTPARK SONSHEIDE  : 
WIJZIGING OPENINGSUREN

SPORTACADEMIE 2011 - 2012

SPORTGALA 2011 : OPROEP KANDIDATUREN

SPORTRAAD : 
1STE SPORTQUIZ RIJKEVORSEL
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GRABBELPAS HERFSTVAKANTIE

Nog enkele weken en we kunnen gaan genieten van de herfstvakantie!

Terug meer vrije tijd om te spelen en te ravotten.

Er is weer een superleuk activiteitenaanbod van de grabbelpas. De kinderclub, de jeugd- en sportdienst

hebben de koppen bij elkaar gestoken om toffe activiteiten in elkaar te steken.

Hieronder lichten we reeds een tipje van de sluier. Meer informatie kan je vinden in onze folder. 

De folders worden bedeeld via de Rijkevorselse scholen.

ACTIVITEITENAANBOD GRABBELPAS 
Maandag 29 oktober : Fluo Flits Fuif in Beerse

Heb je zin in een spetterende mega coole fuif? Dat komt

goed uit, want voor alle kinderen van Rijke vorsel, Beerse,

Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar wordt het Gemeen-

schapscentrum ’t Heilaar in Beerse omgetoverd tot een

flashy, flitsende dancing vol glitter en glammer, inclusief

rookgordijnen! Dat de Rijkevorselse kids kunnen shaken

en swingen als de besten, kunnen we bewijzen door 

massaal af te zakken naar Beerse. Jij komt toch ook? 

Met kindertheater ‘t Klutske

Waar: Kinderclub Rijkevorsel

Uren: 13u30 - 17u30

Prijs: 5 euro (drank inbegrepen)

Aantal deelnemers: 50

Leeftijd: geboortejaar 2000-2006

Dinsdag 30 oktober : uitstap naar Toverland

Op uitstap naar Toverland is al jaren een vaste waarde in

de herfstvakantie. Ook dit jaar trekken we naar Sevenum

voor een dagje overdekt speelplezier. Toverland is niet

zomaar een binnenspeeltuin maar een bijna volledig

overdekt attractiepark. De beruchte brommertjes “Booster

Bikes” en de gigantische houten achtbaan “Troy” zijn 

superleuke attracties. Ken je Toverland niet? Surf dan even

naar www.toverland.be

Waar: Kinderclub Rijkevorsel

Uren: 8u30 – 17u30 

Prijs: 14 euro

Aantal deelnemers: 90

Leeftijd: geboortejaar 2000-2006

Meebrengen: regenkledij, lunchpakket 

+ drinken

Woensdag 31 oktober : Knutselen met pompoenen

Vanwaar komt de traditie van uitgeholde pomp oenen? 

Waarom brandt daar een

kaarsje in? Waarom staat er

zo’n griezelig gezicht in? 

Vandaag gaan we dus op zoek

naar de oorsprong van deze

traditie. Met een scherp mesje,

lepel gaan we aan de slag 

om onze eigen Halloween-

pompoen te maken. Met de inhoud van de pompoen

maken we overheerlijke pompoensoep. Eens de 

pom poenen en de soep klaar zijn gaan we de molen 

gezellig aankleden voor de avondactiviteit. ’s Avonds 

kunnen de deelnemers van deze activiteit gratis deel -

nemen aan de “spannende verhalen in de molen”. Het

spreekt voor zich dat de uitgeholde pompoenen nadien

door de kinderen mee naar huis genomen mogen 

worden.

Waar: Molen Rijkevorsel

Uren: 14u00 – 16u30

Prijs: 3,50 euro

Aantal deelnemers: 20

Leeftijd: geboortejaar 2000-2005

Meebrengen: scherp mesje + schort
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Woensdag 31 oktober : 
spannende verhalen in de molen en lichttocht

Kom binnen in de Molen ….. als je durft….. voor 

enkele spannende verhalen….. Deze avond worden er 

gedurende een uurtje enkele spannende verhalen verteld

door een echte vertelster. De molen en de omgeving 

zullen versierd worden met de pom poenen die we in de

namiddag gemaakt hebben. De ouders kunnen tijdens de

verhalen buiten wachten bij een knetterende vuurmand en

proeven van de heerlijke pompoensoep of van een lekker

veusseltje. Deze activiteit wordt georganiseerd in samen-

werking met de Rijkevorselse V.V.V.

Waar: Molen Rijkevorsel

Uren: 18u00 tot 19u00

Prijs: 2,50 euro (gratis voor deel-

nemers pompoen knutselen)

Aantal deelnemers: 30

Leeftijd: geboortejaar 2000-2006

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel organiseert in 

samenwerking met VVV-toerisme Rijkevorsel een 

Lichttocht doorheen Rijkevorsel.

Aansluitend op de vertelling van de spannende verhalen,

rond 19.00 uur vertrekken we voor een Lichttocht 

doorheen Rijkevorsel. We passeren langs wijken, trage

wegen, donkere steegjes….. 

De vraag aan alle deelnemers is om zelf lantaarntjes, 

pillichten, fakkels, e.d. te voorzien die ons verlichten tijdens

onze avondwandeling. Halfweg onze wandeling en nadien

kan iedereen genieten van een lekker drankje of een tasje

pompoensoep.

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 kleden in

het teken van “Griezel”. Dit maakt het voor onze jonge

deelnemers des te spannender en leuker. Hoe onze tocht

loopt, wordt in het volgende infoblad bekend gemaakt.

Iedereen dus op post voor deze herfstwandeling. Breng

je mama, papa, oma, opa, tante, nonkel, nichtjes, neef-

jes,….. mee naar deze spannende wandeling. Gelieve een

“lichtje”, stevige schoenen, voldoende warme en eventueel

regenbestendige kledij te voorzien.

29, 30 & 31 oktober : 12G-Noord :
MTB-driedaagse ’Bike in ’t slike’

Voor het 5de jaar op rij, organiseert de Sportregio

Noorder kempen ILV 12G-Noord “Bike in ’t Slike”! Dit is

een mountainbikedriedaagse voor jongeren van 11 tot 16

jaar. Aangezien het dit jaar de 5de verjaardag is van deze

sportieve fietsactiviteit, hebben we iets speciaals voor jullie

in petto! De eerste 2 dagen blijven we hier in onze regio,

met mountainbiketochten rond Oud-Turnhout en de Lilse

Bergen. Voor deze dagen kun je afzonderlijk inschrijven.

De derde dag gaan we naar het mekka van de 

mountainbikesport in België, namelijk Houffalize in de 

Ardennen. 

Aldaar kun je voor jezelf nagaan of jij de 

toekomstige mountainbiker bent die Sven Nys kan op 

volgen om België te vertegenwoordigen op de 

Olympische Spelen. Wil je deze unieke ervaring niet 

missen, schrijf je dan in voor de 3 dagen. 

Houffalize is enkel voor jongeren die de volledige 

driedaagse meedoen! 

Op dinsdag voorzien we ook        MTB. 

Dit is een behandigheidsparcours voor jongeren met een

handicap. Nadien gaan ook zij een echte MTB-tocht doen

onder begeleiding.

Ook dit jaar zullen we trachten om alles met de fiets te

doen vanuit Rijkevorsel!

Waar: Samenkomst kinderclub

Uren: maandag/dinsdag: halve dag 

– woensdag: ganse dag

Prijs: 5,00 euro/dag met eigen fiets 

– 15,00 euro/dag met huur fiets

(voor maandag en dinsdag).

Full-option MTB-driedaagse:

15,00 euro met eigen fiets 

– 45,00 euro met huur fiets

Aantal deelnemers: 50

Leeftijd : vanaf geboortejaar 2001  

Meebrengen : regenkledij, fietshelm 

(verplicht), lunchpakket 

+ drinken



J E U G D / K I N D E R C L U B

26

ACTIVITEITENAANBOD KINDERCLUB
In de Kinderclub staat MAGIE deze week centraal. 

Het belooft een magische week te worden.

Maandag 29 oktober

Mijn vader is een tovenaar, ’t

is echt, ’t is waar, ’t is raar raar

raar een tita tovenaar,  ’t is

waar,  ’t is waar, ’t is waar …

…………………. 

De kiddies gaan zich de ganse dag inleven in de 

wereld van Tita Tovenaar.

Harry Potter gaat die dag de coolkids inlijven in 

Zweinsteins Hogeschool voor hekserij en hocus pocus.

Dus een veelbelovende start voor onze magische week!!!

Dinsdag 30 oktober

De kiddies gaan op avontuur

met Gruffalo. Maar wie is de

Gruffalo?? Enkel de muis kent

hem……. Samen met hem 

stappen we in het spannende

verhaal van Gruffalo.

Voor de coolkids staat er 

een smokkeltocht op het 

programma……..

Woensdag 31 oktober

Wij vieren vandaag in de 

kinderclub Halloween. 

Iedereen mag zich ver kleden

in het halloweenthema. Dus

tover je maar om tot spookje,

heks, pompoen,…. We binden

op Halloween onze schort voor. We gaan aan de slag om

lekkernijen te maken voor op onze griezeltafel. Welke 

lekkere gerechtjes we gaan maken houden de lieve 

griezels als verrassing.

Maar mmmmmmmmmmmm het belooft een overheerlijk

dagje te worden!

Op donderdag 1 november en 

vrijdag 2 november is de kinderclub gesloten!

INSCHRIJVEN VOOR DEZE 
ACTIVITEITEN TIJDENS DE HERFST-

VAKANTIE  IS EEN MUST !!!

Voor de activiteiten van de kinderclub en de 

grabbel pas  kan je inschrijven vanaf maandag 15 

oktober tot 19 oktober. Er kan ook opnieuw online

ingeschreven worden. Meer informatie hierover kan je

lezen op onze website www.jeugd rijkevorsel.be vanaf

maandag 8 oktober.

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de 

kinderclub met een inschrijvingsstop worden gewerkt.

Dat betekent dat er maximum 98 kinderen in de

kinderclub kunnen opgevangen worden. 

Na de uiterste inschrijvingsdatum van 19 oktober

2012 zullen er hoe dan ook geen inschrijvingen meer

worden aangenomen voor de herfst vakantie. Deze

maatregel hanteren we om een kwaliteitsvolle opvang

aan jullie kinderen te garanderen. 

1STE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
19 OKTOBER

Op vrijdag 19 oktober organiseren de jeugdraden van

Rijkevorsel, Hoogstraten en Brecht de allereerste Dag van

de Jeugdbeweging voor jongeren die op de middelbare

school zitten in Hoogstraten. 

Vanaf 7u00 kan de jeugd terecht op het grasveld achter

zaal Pax in Hoogstraten. Elke jongere die getooid in het

uniform van zijn of haar jeugdbeweging langskomt, wordt

getrakteerd op een gratis ontbijt. Bovendien wordt de

ochtend opgevrolijkt met een optreden van een nog

nader te bepalen band. Het einde van dit evenement is

voorzien om 8u15, zodat iedereen tijdig op kan geraken.

Voor meer informatie, kan je terecht op de facebook -

pagina van de Rijkevorselse jeugddienst: 

http://www.facebook.com/jeugddienstrijkevorsel 

of op de officiële website van de Dag van de 

Jeugd beweging: http://www.dagvandejeugdbeweging.be
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Zondag 14 oktober 2012 bent u verplicht deel te nemen
aan de verkiezingen. 
Dit zal in de omgeving van de kies lokalen weerom een
enorme verkeersdrukte veroor zaken.
Gelieve uw auto thuis te laten en tracht zoveel als
mogelijk per fiets of te voet naar het stemlokaal te
komen. Alzo hebt u rustig de tijd om na te denken en
rustig een juiste stem uit te brengen op de juiste 
persoon.

De donkere maanden zijn weer in aantocht en dat 
betekent toch altijd dat fietsers en voetgangers minder
zichtbaar worden in het verkeer.
Enkele nuttige tips van de lokale politie :
- Jonge fietsers vallen wel eens op het wegdek. 

Hoofdletsels zijn het gevolg. Een fietshelm kan geen
ongeval voorkomen maar de letsels zullen minder
erg zijn bij een valpartij of een aanrijding.

- Laat uw kind opvallen in het verkeer. 
Lichtkleurige kledij en fluorescerende vestjes dragen
zodat de auto bestuurders u opmerken. Gebruik bij
duisternis reflecterende strips, armband of gordel
rond de boekentas. Dit verhoogt de veiligheid van
elke fietser of voetganger. Vermijd een te zware 
boekentas.

- Fietsverlichting : Alle weggebruikers (ook kinderen
met een kinderfiets) moeten hun verlichting 
aansteken tussen het vallen van de avond en het 
aanbreken van de dag, én in alle omstandigheden
waarbij je minder dan 200 meter ver kan zien (zoals
bij dikke mist of zware regenval).
Fietsen moeten vooraan een wit of geel licht hebben
en achteraan een rood licht. Dat rode licht moet
’s nachts, bij helder weer, tenminste zichtbaar zijn

van op een afstand van 100 meter.
Momenteel mogen er verlichtingstoestelletjes (op
batterijen) gebruikt worden die niet op de fiets 
gemonteerd moeten worden. De toestelletjes mogen
op de kledij of boekentas aangebracht worden en ze
mogen zelfs knipperen.

Tracht alle maatregelen te nemen om u als fietser zo 
veilig mogelijk doorheen het verkeer te bewegen. 
Bij zware fout kan u als fietser of fietsster hoofdelijk 
aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het
ongeval.

Alle schoolgaande kinderen hebben een fluovestje
toebedeeld gekregen. Als ouders hebben jullie de morele
plicht om erop toe te zien dat die vestjes gebruikt 
worden door uw kind(eren). 
Wees attent en oefen toezicht uit. 
Geef het goede voorbeeld en draag er zelf ook een...

Reflectoren
Vooraan moeten fietsen een witte reflector en achteraan
een afzonderlijk rode reflector hebben. In de pedalen
moeten altijd gele of oranje reflectoren zijn verwerkt.
Ook van opzij moet u zichtbaar zijn. Dat kan door ofwel
een reflecterende strook of beide fietsbanden, ofwel moet
elk wiel minstens twee gele of oranje reflectoren hebben
met dubbel front. Dit wil zeggen : de fiets moet aan beide
zijden (reflecteren) zichtbaar zijn.

In oktober zullen alle fietsen van de schoolgaande jeugd
in Rijkevorsel gecontroleerd worden. 
Dit is een preventieve actie. In de maand november 
zal de Lokale Politie op de openbare weg controles 
verrichten. Zorg dat uw fiets in orde is zoniet kan u 
verplicht worden om verkeersklas te volgen of een fikse
boete oplopen.
Hou het veilig.

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

VERKIEZINGEN

FIETSVERLICHTING

FIETSCONTROLES
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Om de bevolking van Rijkevorsel optimaal van dienst te
zijn, vermelden wij nog even de openingsuren van de
wijkpost Rijkevorsel (03 340 00 40)
- maandag                 9u tot 12u en 17u tot 20u
- dinsdag                   9u tot 12u
- woensdag                13u tot 17u
- donderdag               9u tot 12u
- vrijdag                     9u tot 12u

Dit zijn de kantooruren van wijkpost Rijkevorsel. Deze
openingsuren zijn eerder beperkt om de wijkagenten 
zoveel mogelijk de kans te geven aanwezig te zijn in de
hun toegewezen wijk. 
Er kunnen evenwel steeds afspraken gemaakt worden
met uw wijkagent.

Wenst u buiten deze uren toch dringend een klacht in
te dienen of een aangifte te verrichten, dan kan u steeds
terecht in het hoofdkantoor te Hoogstraten (03 340 88
00) op volgende uren :
- maandag                 9u tot 17u
- dinsdag                   9u tot 17u
- woensdag                9u tot 17u
- donderdag               9u tot 20u
- vrijdag                     9u tot 17u

Bij noodgevallen kan u het oproepnummer 101 bellen
waarna de interventieploeg vanuit Hoogstraten zo snel
als mogelijk ter plaatse zal komen.

Wist je dat je door het invoeren van een paar eenvoudige
maatregelen je energiefactuur ernstig kan doen dalen ?
Sommige maatregelen zijn heel simpel en kosten je
niets : zet bijvoorbeeld je verwarming ’s nachts een 
aantal grader lager of zet je radio en televisie volledig uit
zodat er geen kleine lampjes meer branden.

OPENINGSUREN DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 18 OKTOBER 2012
- 20.00 UUR

BESPAAR GELD EN ENERGIE
VRAAG EEN GRATIS ENERGIESCAN AAN !

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
Tel. 03 340 39 65  - ocmw@ocmwrijkevorsel.be
  Openingsuren Centrum :
  maandag t/m donderdag   8.30 - 12.15 u       13.00 - 17.00 u
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  vrijdag                              8.30 - 13.15 u

Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel (Sint-Jozef)
Tel. 03 340 00 95
  Openingsuren Sint-Jozef :
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  dinsdag en donderdag       10.00 - 12.00 u
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Andere maatregelen kosten wel enkele euro’s zoals het
vervangen van gloeilampen door spaarlampen en het 
installeren van een spaardouchekop in de douche. Met
een spaardouchekop ben je even proper gewassen maar
je verbruikt wel de helft minder water en dus ook 
energie. Je hebt die euro’s dus snel terugverdiend !

Je kan die maatregelen zelf doorvoeren, maar indien je
dit wenst kan je een gratis huisbezoek aanvragen van
onze energiesnoeiersploeg. 
Niet alleen ons advies kost je niets, we brengen onder
andere ook gratis spaar lampen mee.

Hoe gaan de energiesnoeiers te werk ?
Bij het begin van de energiescan stellen we je een
aantal vragen zoals ’Hoe verwarm je je huis ?’ en ’Welke 
elektrische apparaten heb je ?’. 
Daarna bekijken we of er dubbele beglazing is, of er 
dakisolatie is, of de kamerthermostaat juist is afgesteld
en zo meer. Ondertussen krijg je heel wat tips om 
energie te besparen. Die tips krijg je nadien op papier,
samen met het rapport van de scan.

Gratis spaarlampen en douchekop !
In ieder huis voeren we ook enkele energiebesparende
maatregelen uit. 
We installeren spaarlampen, buis isolatie, radiatorfolie of
een spaardouchekop. Dit alles ter waarde van ongeveer
twintig euro. Volledig gratis voor de bewoner en betaald
door de distributienet beheerders.

Ook voor jou ?
Op de energiemarkt beweegt de laatste tijd het één 
en ander. Indien u wenst doen we voor u de V-test 
zodat u zelfstandig en wel overwogen eventueel van 
energie leverancier kan veranderen. Bovendien zijn de
Energiesnoeiers op de hoogte van de meest recentelijke
premies en reglementeringen.

Wie doet het ?
De Energiesnoeiers van WEB / Assist / Turnhout, ook
gekend van de Kringloopwinkels, het restaurant enz.
voert de scans uit voor de gemeente Rijkevorsel.

Hoe aanvragen ?
Schriftelijk of telefonisch bij : OCMW
(Dany Van Opstal), Prinsenpad 27, 2310 Rijkevorsel,
dvanopstal@ocmwrijkevorsel.be, tel. 03 340 39 53 en 
03 340 39 65

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH) erkent sinds kort zes diensten 
ondersteuningsplan (DOP’s). 
Personen met een (vermoeden van) handicap, van 0 tot
65 jaar, kunnen gratis bij deze diensten terecht. Samen
wordt de leefsituatie van de persoon met een handicap,
zijn sociaal netwerk (gezin, familie, vrienden, collega’s,
buren,...), zijn wensen en zijn toekomstperspectieven in
kaart gebracht en wordt bekeken hoe die persoon vorm
wil geven aan zijn leven op verschillende domeinen en
waar ondersteuning nodig is. 
Dit leidt tot een ondersteuningsplan. 
Mantelzorg en diensten die voor iedereen beschikbaar
zijn, zoals gezins hulp en dergelijke, maken deel uit van
dit plan, zoveel als wenselijk en haalbaar is. Beschikt de
persoon niet over een netwerk, dan wordt de persoon
bijgestaan om zo’n netwerk rond zich op te bouwen. 

Voor meer informatie en/of inschrijvingen contacteer je
’Traject vzw via info@traject.be of 03 366 29 93. 
U kan ook een kijkje nemen op onze website 
www.trajectvzw.be

TRAJECT

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

Informeer dan eens bij het OCMW 
van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 
te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 
telefoonnummer 03 340 39 65

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 2 OKTOBER 2012
RIJSTPAP EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO
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De maand oktober is bij uitstek geschikt voor een bezoek
aan de Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel, er zijn tal van
activiteiten.

Van 3 tot 13 oktober is het Week van de Fairtrade en 
zaterdag 13 oktober is het Wereldwinkeldag en tevens
de 3e verjaardag van Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel.

Maandag 8 oktober Smeer-ze actie: Vrijwilligers van de
Wereldwinkel delen boterhammen met choco uit aan 
bezoekers van de markt.

Woensdag 10 oktober: De Cinema komt naar je toe.                                                             
In het klooster wordt om 20.00 uur de film The Lady 
vertoond.  
The Lady vertelt het verhaal van de activiste Aung San 
Suu Kyi en haar man Michael Aris, een liefdesverhaal
over op offering, toewijding en keuzes in de strijd voor
democratie. Aung San Suu Kyi besluit om Engeland 
achter zich te laten en naar Myanmar terug te keren om
voor haar zieke moeder te zorgen. Ze beslist te blijven
en ze ontwikkelt zich tot oppositieleidster van de 
regering. 
Uiteindelijk komt ze voor de hartverscheurende keuze
te staan: kiezen voor haar land of voor haar familie. 
De inkom is gratis, zie ook elders in dit blad. Vooraf en
na afloop Klein Café.

Zaterdag 13 oktober Wereldwinkeldag,
We doen een speciale actie: wie die dag een lege 
chocopot van gelijk wel merk meebrengt naar de winkel,
krijgt in ruil een volle pot Oxfam Fairtrade-choco 
(1 per gezin en zolang de voorraad strekt). Zo (s)maak
je een wereld van verschil.
Daarnaast wint iemand 6 flessen wijn. Deze winnaar
wordt geloot d.m.v. kaartjes die mensen op 2 manieren
kunnen te pakken krijgen : via de Smeer ze-actie en op
de Wereldwinkeldag zelf bij een aankoop van minstens
€20. De klanten zullen die dag ook worden verwend met
heerlijke proevertjes.

Wereldwinkeldag is een goede gelegenheid om kennis
te maken met onze nieuwe Fairtrade producten, 
o.a. kaneel- en vanillestokjes, pindakaas, noten, sojasaus,
heerlijke brownie- en cupcake mix en nog veel meer.
Bekijk dan ook eens onze collectie Solidariteitsagenda’s
voor 2013 en doe alvast ideetjes op om uzelf of een ander
mee te verwennen in de geschenkenmaand.

Heeft u hart voor Fairtrade en wat uurtjes per week of
per maand beschikbaar voor vrijwilligerswerk bij Oxfam
Wereldwinkel Rijkevorsel? Neem dan contact op met
Astrid Meijer, astrid.rome@telenet.be

OXFAM WERELDWINKEL RIJKEVORSEL
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Op zondag 7 oktober organiseert Ziekenzorg CM 
Rijkevorsel de ’Dag van de chronisch zieke mensen’.
Deze dag roept op tot meer aandacht voor de ruime
groep van langdurig zieke en zorgbehoevende mensen.
Ziekte en zorgbehoevendheid brengt tal van problemen
met zich mee en leidt vaak tot sociaal isolement. In onze
superactieve samenleving gaan we daar samen te vaak
aan voorbij. De ’Dag van de chronisch zieke mensen’ is
een oproep aan iedereen om meer aandacht te hebben
voor chronisch zieke mensen in de eigen buurt.

Dit jaar wijzen we op het belang van een zorgzame
buurt. Een warme buurt waar men aandacht heeft voor
elkaar is een buurt waar men zich goed voelt. Zo een
buurt vormt een noodzakelijke buffer tegen uitsluiting
en vereenzaming.
Naar aanleiding van deze dag organiseren wij als
plaatselijke ziekenzorgkern een opendeurdag in zaal 
’t Centrum, Dorp te Rijkevorsel, met speciaal de
’Valbus’ ter preventie van vallen in huis.
Bovendien zijn er verschillende activiteiten gepland voor
en met kinderen. Iedereen kan er genieten van een
lekker hapje en een drankje. U bent zondag 7 oktober er
van harte welkom vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur.

Op de website www.ziekenzorg.be vind je meer 
infor matie over de ’Dag van de chronisch zieke mensen’
en over onze vereniging.
Voor meer concrete informatie over ons initiatief, kan je
steeds terecht bij 
- Van Hoof Mariette, tel. 0495 37 63 74
- Mentens Ria, tel. 03 314 66 42

Wij hopen dat de ’Dag van de chronische zieke mensen’
ook jouw aandacht krijgt.

Op zaterdag 20 oktober is het dit jaar weer Dag van 
De Kringwinkel. Op die dag zetten traditiegetrouw alle
Kring winkels in Vlaanderen hun bezoekers en klanten
in de bloemetjes met allerhande feestelijke acties en een 
bijzonder mooi aanbod meubelen en andere curiosa in
de winkels. De Kringwinkels WEB doen ook weer mee.
Onze winkels: Steenweg op Tielen 70, Turnhout; Sint-
Martinusstraat 50, Retie; Meerseweg 135 B, Meer; Korte
Gasthuisstraat 39, Turnhout (La Ganga).

De Kringwinkels verkopen originele spullen aan lage
prijzen, goed voor ieders portemonnee. Daarbij creëren
ze jobs voor mensen binnen de sociale economie. 

Spullen naar De Kringwinkel brengen of spullen in onze
winkels kopen is mensen en spullen nieuwe kansen 
bieden. Bedankt! En graag tot ziens op zaterdag 20/10.

DAG VAN DE KRINGWINKELDAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENSEN
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Rijkevorsel Centrum

Het word stilaan een traditie om het nieuwe werkjaar
mee te beginnen maar dat zal niemand zich beklagen.
De eerste bieravond zullen de aanwezigen van toen 
zich vast nog herinneren omdat het thema “Spontane 
gisting” de meest uitgesproken smaken met zich 
meebracht. “De ronde van Vlaanderen” deed de kleine
brouwerijen uit de vlaanders alle eer aan, ook de 
Rodenbach.

Herinner u zich deze nog:
Zeunt (Geel) - Krawatencrosbier (Lille) - Kastel 
(Kasterlee) - Hertalse Poorter (met gagel ipv hop) -
Goudvuur (Herenthout) - Paus (Scheldebrouwerij Meer)
- Flierefluiter (Westerlo) - Otlo ( Olen)
Allemaal proevers van vorig jaar onder de naam 
“Kempische streekbieren”.

Op algemeen verzoek deze keer “Trappist en 
Abdij bieren”.
Allicht kent u reeds Westmalle, Orval, West-Vleteren,
Chimay en die andere, maar naar goede gewoonte mag
u ook weer enkele proevers verwachten die u naar alle
waarschijnlijkheid nog niet kent.

Spreker van dienst is Eric Vandeperre, voorzitter van de
nationale biervereniging Zythos.
Zijn kundige uitleg over het ontstaan en verdwijnen van
bieren, anekdotes uit de bierwereld en hoe brouwerijen
werken zal ons weer een boeiende avond bezorgen.

Wij verwachten u op vrijdag 12 oktober in de Oude 
Pastorij. Deuren open, om 19h30 zodat we om 20h00
van start kunnen gaan.
Om een juist aantal speciale bieren op tijd daar te 
krijgen schrijft u in voor vrijdag 5 oktober via 
kwb.rijkevorsel@ edpnet.be of via uw wijkmeester. 
Ter plaatse ontvangen we graag €14 (KWB leden, 
niet-leden €16) om de zaal, spreker en de bieren te
bekostigen.

Wie in paterstenue komt krijgt een aperitief gratis.
Kijk ook eens op www.zythos.be 

Kom genieten van een geslaagde mix van muziek,
woordkunst, cabaret en humor!

Jes Proost is gebeten door Jasperina de Jong, de grote
Nederlandse zangeres-cabaretière-actrice die eind vorige
eeuw heel Nederland en België kon ontroeren.
Samen met accordeonist Rein De Vos creëerde ze de
bruisende duovoorstelling ‘JESPEREIN’, waarin de
grootste succesnummers van Jasperina de Jong op 
verfijnde en humoristische wijze afgewisseld worden
met minder gekende parels. 
Davidsfonds-Rijkevorsel is vereerd de première van dit
optreden te mogen programmeren! 
Kom op vrijdagavond 5 oktober naar zaal Van Roey,
warm je lachspieren op en … geniet!

Praktisch:
- Zaal Van Roey

Sint Lenaartsesteenweg 7, Rijkevorsel
- Vrijdag 5 oktober 2012
- Deuren open om 19.00u
- Aanvang voorstelling: 20.00u
- Inkom: 10 euro - 8 euro in voorverkoop en voor 

Davidsfonds-leden
- Inschrijven kan door betaling op rekeningnr.

BE56 4168 0244 1988 van Davidsfonds Rijkevorsel
tot 1 oktober.

ZEG HET VOORT ! ZEG HET VOORT ! ZEG HET VOORT !

DAVIDSFONDS-RIJKEVORSEL 
PRESENTEERT ’JESPEREIN’
PITTIGE REVUE NAAR HET WERK VAN JASPERINA DE JONG

BIERAVOND !
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De hoge huisvestingskost is één van de belangrijkste 
oorzaken van armoede in Vlaanderen. Ook onze 
gemeente telt veel inwoners voor wie de huurprijs een
zware last is. 
Voor deze mensen kan een tegemoet koming in de 
huurprijs een uitkomst bieden.

De Vlaamse Overheid voorziet 2 huurpremies:
1. Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs;
2. Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van

een sociale woning.

Voorwaarden Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs:
Je verhuist van een ‘slechte’ onbewoonbaar verklaarde
of niet-aangepaste woning naar een ‘goede’, aangepaste
woning.

En je gezin heeft:

Daarnaast bezit je geen eigen woning. Indien je verhuist
naar een sociale woning kom je niet in aanmerking.

Voorwaarden Vlaamse huurpremie voor kandidaat-
huurders van een sociale woning:
Gezinnen met een laag inkomen (maximuminkomen
van 16.320 euro plus 1.460 euro per persoon ten laste)
die al 5 jaar of langer wachten op een sociale woning,
zullen vanaf 2012 een maandelijkse tegemoetkoming
krijgen van 120 euro. Per kind komt daar nog eens 

20 euro bij. (Opgelet, indien je maandelijkse huurprijs 
minder dan 360 euro bedraagt kan de premie minder
dan 120 euro bedragen).
Wanneer je in aanmerking komt voor een huurpremie
krijg je automatisch een invulformulier toegestuurd
waarmee je de huurpremie kan aanvragen. Om een
huurpremie te kunnen krijgen, moet je onder andere 
ingeschreven zijn bij een domiciliemaatschappij, een 
sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de
gemeente waar je woont. 
Wonen-Vlaanderen is sinds begin juni begonnen met het
versturen van de invul formulieren aan de kandidaat-
huurders die bijna 5 jaar op de wachtlijst staan voor een
sociale woning en die voldoen aan de inkomens -
voorwaarden.

Indien je meer info wenst omtrent de voorwaarden 
en de bedragen van de tegemoetkomingen, neem je
best contact op met Bie Adriaensen van OCMW, 
tel. 03 340 39 52 of badriaensen@ocmwrijkevorsel.be. 

Meer info vind je ook op de website 
www.bouwenen wonen.be

TEGEMOETKOMINGEN IN DE HUURPRIJS

Krak gezocht!

Ben je graag met kinderen bezig?

Heb je een groot hart 

en wil je graag thuis werken?

Dan is de job van onthaalouder 

helemaal iets voor jou!

Interesse? Bel ons!

070 / 24 60 41

Meer info vind je op onze site

www.landelijkekinderopvang.be/vacatures
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DONDERDAG 4 OKTOBER - 20 UUR
FEESTZAAL DEN BAKKER

Naar zesjaarlijkse gewoonte organiseert De Brug 
in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 

van zondag 14 oktober het

GROOT RIJKEVORSELS 
VERKIEZINGSDEBAT

met deelname van al 
onze Rijkevorselse politieke tenoren !

Maak gebruik van deze gelegenheid om ook uw vragen
aan onze politici voor te leggen !

Moderator:  John Vervoort
Gratis toegang - Ambiance verzekerd !

KOOKENETEN 2012
Op zaterdag 24 november organiseert De Brug 

de vierde editie van KOOKENETEN. 
Een aantal enthousiaste thuiskoks zullen weer
klaar staan om hun gegadigden een heerlijke

culinaire avond te bezorgen.
De deelnemers aperitieven en genieten van voor- 

en hoofdgerecht ergens ten huize bij één van onze
thuiskoks in Rijkevorsel. Het dessertenbuffet staat 
na afloop klaar in De Singer, waar ook uitgebreid 

wordt nagetafeld.

Zin in een verrassende culinaire avond met alles
erop en eraan? Reserveer snel (vanaf 1 oktober) 

uw plaats aan tafel. 

Deelnameprijs: € 35 p.p.
(aperitief, voor- en hoofdgerecht, 

dessert, incl. dranken bij de maaltijd)

MEER INFO EN RESERVATIE 
(pas mogelijk vanaf 1 oktober) 

Brugsecretariaat p/a Varenvelden 4, 2310 Rijkevorsel
 03 3143310 – 0486 8300878

 debrug.rijkevorsel@telenet.be

NAJAARSFIETSTOCHT 
ZONDAG 14 OKTOBER 2012

35 km - vertrek kerk Rijkevorsel
13.30 uur - deelname gratis

Meer info : Rik Verhoeven 0474 27 42 55

 

MTB 2310 Rijkevorsel 
organiseert haar “10de koers op rollen”

Wanneer: vrijdag 19 oktober 2012 
om  19.30 uur

Waar: zaal ‘t Centrum in Rijkevorsel
Hoe: ploegen van 4 personen, 

verschillende disciplines 
(sprint, afvalling, ploegenkoers, …) 
steeds met vliegende start.

Inlichtingen en inschrijvingen
bij Paul Janssen - 03/314.10.25
e-mail: mtb2310@scarlet.be

Voorinschrijving verplicht 
omwille van organisatorische redenen.

AFDELING RIJKEVORSEL
Katholieke Vereniging Gehandicapten

IJS- & PANNENKOEKENDAG
ZONDAG 14 OKTOBER 2012

van 14.00 uur tot 18.00 uur
Parochiecentrum, Dorp 21, 2310 Rijkevorsel

iedereen van harte welkom !!

Treza De Vrij, Vlimmersebaan 104, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 312 25 16
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FOTOVRIENDEN 

RIJKEVORSEL vzw

nodigt u uit voor de voordracht

DIGIREEKS 
MAKEN

HOE BEGIN IK ERAAN ?

gastsprekers
RICHARD KESTELEYN & SUZY CALLUY

Een boeiende avond met presentaties, tips voor het samenstellen
van digitale presentaties voor thuis en wedstrijden

DONDERDAG 18 OKTOBER 20102 - 20u tot 22u 
Oude Pastorij eerste verdiep (Dorp 47 - Rijkevorsel)

Welkom - toegang gratis

Met de steun van :

Tegen armoede 
voor welzijn!

Armoede en sociale uitsluiting
is nog steeds een realiteit, ook bij ons.

Op 17 oktober
– de werelddag van verzet tegen armoede –

roepen wij daarom iedereen op 
om een signaal te geven 

tegen armoede en voor welzijn.

En dit door een geknoopt laken buiten te hangen.

Zo laat ook jij zien 
dat armoede een onrecht is!

Dit initiatief van Welzijnsschakels 

wordt ondersteund door Welzijnsschakel Rijkevorsel.
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Oudercomité GLS De Wegwijzer 
presenteert in oktober

PIZZA 
AAN TAFEL

grote (750 gr), versgemaakte pizza 
om thuis af te bakken

2 overheerlijke smaken : bolognese & hawaï
aan democratische prijs van 6,50 euro per stuk

Bestellen tot 12 oktober a.s. bij
GLS De Wegwijzer, tel. 03 340 00 60

Afhalen : vrijdag 19 oktober 2012
tussen 15.45 uur en 18.00 uur

in de refter GLS De Wegwijzer (ingang op de speelplaats)

Oudercomité De Wegwijzer dankt u voor het vertrouwen en de bestelling

BUON APPETITO

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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W A A R  &  W A N N E E R

O K T O B E R  

2 oktober • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

3 oktober • Infosessie Kleinfruit : Refter Klooster, Molenstraat 5, vanaf 20.00 uur.

4 oktober • Groot Rijkevorsels verkiezingsdebat : De Brug organiseert in Zaal Den Bakker

een politiek debat om 20.00 uur.

5 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur,

iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

• Jesperein : Davidsfonds organiseert een pittige revue naar het werk van Jasperina

De Jong in zaal Van Roey om 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

7 oktober • Dag van de chronisch zieke mensen : Zaal ’t Centrum, van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Meer info : zie rubriek Diversen.

• Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, 

van 8.00 uur tot 12.00 uur, inkom gratis.

8 oktober • Smeer-ze actie : Vrijwilligers aan de wereldwinkel delen boterhammen met choco uit

aan de bezoekers van de markt.

9 oktober • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

10 oktober • Filmvoorstelling The Lady : 20.00 uur, Kapel Klooster (Molenstraat 5).

Info en inschrijvingen : 03 340 00 37, cultuurdienst@rijkevorsel.be of

in de Wereldwinkel.

12 oktober • Bieravond : KWB Rijkevorsel Centrum organiseert een bierproefavond 

in de Oude Pastorij om 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

13 oktober • Wereldwinkeldag : meer info zie rubriek Diversen.

14 oktober • Gemeente- en provincieraadsverkiezingen

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur Molen Looiweg, van 10.00 uur tot 17.00 uur

• Najaarsfietstocht Pasar : Fietstocht van 35 km. Meer info : zie rubriek Diversen.

16 oktober • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.
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17 oktober • Werelddag van verzet tegen armoede : meer info zie rubriek Diversen.

18 oktober • Fotovrienden Rijkevorsel : ’Digireeks maken, hoe begin ik eraan ?’

Oude Pastorij, eerste verdieping, van 20.00 uur tot 22.00 uur, toegang gratis.

19 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,

iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

• Koers op rollen : MTB 2310 organiseert een koers op rollen in zaal ’t Centrum

om 19.30 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

20 oktober • Verwendag Bibliotheek : Bibliotheek Centrum, van 10.00 uur tot 13.00 uur,

met grote boekenverkoop !

• Theatervoorstelling ’Wit is altijd schoon’ : 20.00 uur in zaal ’t Centrum.

Meer info : zie rubriek Cultuur.

• Vogelshow : Vogelkring ’De Havik’ organiseert een vogelshow 

in Parochiezaal Sint-Jozef, vanaf 18.00 uur.

21 oktober • Vogelshow : Vogelkring ’De Havik’ organiseert een vogelshow

in Parochiezaal Sint-Jozef, van 9.00 uur tot 20.00 uur.

23 oktober • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

26 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,

iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

• Harry Potter-tocht : KWB Sint-Jozef organiseert een Harry Potter-tocht. Vertrekken 

kan tussen 19.00 uur en 21.00 uur aan de voetballokalen van FC Sint-Jozef SK.

28 oktober • Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5. Van 14.00 uur tot 17.00 uur.

• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 16.30 uur.

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur Molen, Molenzondag Provincie Antwerpen,

Looiweg. Van 10.00 uur tot 17.00 uur.

31 oktober • Lichttocht : Vertrek 20.00 uur aan de Molen. Meer info : zie rubriek Cultuur.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in november 2012 moet u uiterlijk op 5 oktober 2012 

binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht                                                                  101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer               100 + 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
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
Awel                                                                        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


