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Spreekuren burgemeester en schepenen

Cuylaerts Dorien           burgemeester    N-VA

gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
                                       vrijdag                           9.30 - 11.30 u
gemeenschapscentrum : laatste donderdag maand  13.30 - 14.30 u

Werkgebied : veiligheid, politie, brandweer en burgerlijke stand

Van den Eijnden Bob    1ste schepen                              CD&V
gemeentehuis :                dinsdag                       18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum :   laatste dinsdag maand   18.30 - 19.30 u

Werkgebied : ruimtelijke ordening, openbare werken, 
Europese aangelegenheden en landbouw

Boeckx Jos                     2de schepen                                 SNR

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

Werkgebied : financiën, begroting, informatica, 
ontwikkelingssamenwerking, kinderopvang en kind & gezin

Geens Karl                     3de schepen        N-VA
gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : laatste donderdag maand  13.30 - 14.30 u

Werkgebied : cultuur, bibliotheek, feestelijkheden, jeugd, mo-
biliteit, communicatie en erediensten

Keysers Lizette              4de schepen                                 SNR

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

Werkgebied : energie, tewerkstelling, toerisme en milieu

Maes Stef                      5de schepen                                N-VA

gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de woensdag maand  13.30 - 14.30 u

Werkgebied : sport, personeel, onderwijs, middenstand en
lokale economie

De Visscher Wim           6de schepen - OCMW Voorz.     CD&V

gemeentehuis :                dinsdag                      18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum :   laatste dinsdag maand   18.30 - 19.30 u

Werkgebied : sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid, derde
leeftijd en huisvesting

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

De raad neemt akte van het ontslag van dhr. De Visscher
Wim als gemeenteraadslid van de gemeente Rijkevorsel.

De geloofsbrieven van opvolger dhr. Patrick Nobels wor-
den goedgekeurd. Hij legt de eed af in openbare zitting
en wordt aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid
ter vervanging van dhr. De Visscher Wim.

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt opnieuw
vastgesteld.

De gemeenteraad legt de inschrijvingsperiode en voor-
rangsgroepen voor GLS De Wegwijzer voor het school-

jaar 2013-2014 vast als volgt : 
- Algemeen inschrijvingsperiode: start 4 maart 2013;
- Inschrijvingen voorrangsgroepen:
      - Kinderen personeel: start 18 februari 2013;
      - Broers en zussen: start 18 februari 2013.
De capaciteitsbepaling wordt voor de GLS De Wegwijzer
voor het schooljaar 2013-2014 vastgesteld op 262 leer-
lingen, dit op niveau van de school.

De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel zoals inge-
schreven in de politiebegroting 2013 wordt goedgekeurd
en toegekend aan de politiezone Noorderkempen. 

Voor de maand februari 2013 wordt het gemeentelijk 
financieel beheer gevoerd met beschikking van voorlo-
pige kredieten.

Voor een termijn ingaande op 1 januari 2013 en eindi-

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 28 JANUARI 2013
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Beste inwoners,

Het begin van het jaar heeft voor heel wat besneeuwde en bevroren wegen gezorgd.
Ons gemeentepersoneel werkte dag en nacht om onze wegen zo berijdbaar mogelijk te maken. Natuurlijk konden ze niet
overal tegelijkertijd zijn. Na het strooien van de primaire wegen werden de andere wegen onmiddellijk aangepakt. Langs deze
weg wil ik hen dan ook nog eens van harte danken voor hun inzet. 
Het vriesweer en het vriesverlet hebben ook het geduld van de buurtbewoners in de Emiel Van Roeystraat op de proef gesteld.
Ondertussen zullen deze werken in hun eindfase zitten. Hopelijk is ondertussen het vriesweer definitief achter de rug.

De wegeniswerken van Kasteelweg, Doelenpad, Appelstraat en een deel van de Middelstede zullen na de paasvakantie starten.
Dit vernamen de buurtbewoners tijdens de infoavond die we voor hen organiseerden. Ook werden ze daar op de hoogte gesteld
dat de nutsmaatschappijen begin februari zouden starten met hun werkzaamheden.

Tijdens de infoavond van de Hoogstraatsesteenweg en Kleine Gammel zijn ook deze buurtbewoners op de hoogte gesteld van
de collectorwerkzaamheden in deze straten. Een tweede infoavond zal rond de jaarwisseling plaatsvinden.

Dit jaar zullen er ook nog wegeniswerken plaatsvinden in de Molenstraat en de Sint-Luciestraat. Hier zal er ook een nieuw
voetpad komen. Na het bouwverlof zullen vermoedelijk deze werken aanvatten. De Vinkenpad en Nachtegaalweg zullen waar-
schijnlijk na de kermis onder handen genomen worden. Voor al deze werken zullen er nog infoavonden volgen.

We zijn er ons zeer goed van bewust dat er nog heel wat straten en voetpaden aangepakt moeten worden, maar de financiële
toestand van onze gemeente laat niet toe om ze allemaal op korte tijd aan te pakken. Wij zullen dan ook de nodige prioriteiten
stellen voor de volgende zes jaar. 

Dit jaar worden ook de onbevaarbare waterlopen van derde categorie geruimd zoals Kleine Mark, Heesbeek, Salmeirloop,
Dellenloop enz. 

De meeting van het Landelijk Effecten Rapport (LER) heeft begin februari plaatsgevonden. 

Indien er een ruilverkaveling zal plaatsvinden zullen wij de betrokkenen tijdig op de hoogte stellen.

Met de lente in’t vooruitzicht wens ik ieder van jullie zeer aangename lentedagen toe.

                                                                                          Bob Van den Eijnden
                                                                                          1ste schepen



B E S T U U R

gend op 31 december 2013 worden de gemeenteopcen-
tiemen op de onroerende voorheffing vastgesteld op
1330 opcentiemen.

Kennis wordt genomen van de jaarrekening van het
OCMW voor het dienstjaar 2011.
De raad verleent goedkeuring aan de samenwerkings-
overeenkomst niet-prioritaire werken d.d. 11 januari
2013 afgesloten met Aquafin alsook aan het addendum
(omtrent de studie van het Aquafin-project 22.657) d.d.
11 januari 2013 afgesloten met Aquafin en Grontmij Bel-
gium.
Een aantal verenigingen waarbij de gemeente is aange-
sloten, plannen een Algemene Vergadering of een Bui-
tengewone Algemene Vergadering. De gemeenteraad
hecht goedkeuring aan de agenda’s van deze vergaderin-
gen en duidt de gemeentelijke vertegenwoordigers aan
als volgt :
- Bouwmaatschappij De Noorderkempen : Eric Vermei-

ren  en plaatsvervanger Patrick Nobels
- De Ark Wonen : Nathalie Cuylaerts en plaatsvervanger

Diede Van Dun
- Ethias te Hasselt : Jos Boeckx en plaatsvervanger Li-

zette Keysers
- V.V.M. De Lijn te Mechelen : Karl Geens en plaatsver-

vanger Dorien Cuylaerts
- Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

(V.V.S.G.) te Brussel : Dorien Cuylaerts en plaatsver-
vanger Karl Geens

- Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten van de
Vlaamse Gemeenschap vzw (O.V.S.G.) : Stefan Maes en
plaatsvervanger Dorien Cuylaerts

- Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) : Lizette Keysers
en plaatsvervanger Matthijs Peeraer

- Vereniging voor Openbaar Groen vzw : Patrick Nobels
en plaatsvervanger Lieven Van Nyen

- vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV)
Provincie Antwerpen : Dorien Cuylaerts en plaatsver-
vanger Stefan Maes

- Resoc Kempen : Dorien Cuylaerts en plaatsvervanger
Karl Geens

Ook volgende gemeentelijke vertegenwoordigers worden
aangeduid : 
- IOK Algemene Vergadering: Jelle De Backer en plaats-

vervanger Stefan Maes
- IOK lid raad van bestuur : Karl Geens
- IOK lid met raadgevende stem raad van bestuur : Au-

gust Van De Mierop
- IOK Afvalbeheer Algemene Vergadering: Stefan Maes

en plaatsvervanger Jelle De Backer
- IOK Afvalbeheer lid raad van bestuur : Karl Geens
- IOK Afvalbeheer lid met raadgevende stem raad van

bestuur : August Van De Mierop

- PIDPA Algemene Vergadering : Eric Vermeiren en
plaatsvervanger Lieven Van Nyen

- PIDPA lid raad van bestuur : Patrick Nobels
- PIDPA lid met raadgevende stem raad van bestuur :

Jack Jacobs
- PIDPA lid adviescomité A watervoorziening : Patrick 

Nobels
- PIDPA lid adviescomité B afvalwater en hemelwater: 

Patrick Nobels
- IVEKA Algemene Vergadering : Jos Boeckx en plaats-

vervanger Lizette Keysers
- IVEKA bestuurder regionaal bestuurscomité : Matthijs

Peeraer
- IVEKA lid raad van bestuur : Matthijs Peeraer
- IKA Algemene Vergadering : Karl Geens en plaatsver-

vanger Nathalie Cuylaerts
- IKA lid raad van bestuur : Stefan Maes
- IKA lid met raadgevende stem raad van bestuur : Re-

nilde Willemse
- CIPAL Algemene Vergadering  : Lizette Keysers en

plaatsvervanger Matthijs Peeraer
- CIPAL lid raad van bestuur : Jos Boeckx
- CIPAL lid van het adviescomité : Matthijs Peeraer
- CIPAL lid met raadgevende stem raad van bestuur: 

August Van De Mierop
- Academie voor muziek en woord de Noorderkempen

Algemene Vergadering : Stefan Maes en plaatsvervan-
ger Jelle De Backer 

- Academie voor muziek en woord de Noorderkempen
raad van bestuur : Karl Geens en Diede Van Dun

- PWA : aanduiding 7 gemeentelijke vertegenwoordigers
en 1 met raadgevende stem

- Bibliotheek beheerscomité : aanduiding 5 gemeente-
lijke vertegenwoordigers

- Scholengemeenschap De Schakel : Stefan Maes en
plaatsvervanger Dorien Cuylaerts

- De Ark Wonen lid raad van bestuur : Nathalie Stoffe-
len

- Werkwinkel zorggebied Hoogstraten : Lizette Keysers
- Forum lokale Werkgelegenheid : Stefan Maes en

plaatsvervanger Dorien Cuylaerts
- Logo Kempen vzw Algemene Vergadering : Wim De 

Visscher en plaatsvervanger Patrick Nobels
- Vereniging voor openbaar groen (VVOG) beheerder en

lid financieel comité : Bob Van den Eijnden
- Bouwmaatschappij De Noorderkempen lid raad van

bestuur : Lieven Van Nyen
- Syndicaal onderhandelingscomité- en overlegcomité :

aanduiding voltallige college
- VVSG lid raad van bestuur : Dorien Cuylaerts
- Ergoedcel Noorderkempen leden raad van bestuur :

Karl Geens en Roger Kemland
- Sportregio Noorderkempen beheerscomité : Stefan

Maes en plaatsvervanger Nathalie Cuylaerts
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BESTUUR - BURGERZAKEN

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot
de aanwerving voor bepaalde duur, vanaf 1 april
2013 tot en met 31 oktober 2013, in contractueel
dienstverband van een (m/v):

Groenarbeider (E1-E3)

Als groenarbeider sta je in voor het uitvoeren van
taken betreffende de aanleg en het onderhoud van
onze gemeentelijke groenvoorzieningen. Je werkt
hierbij onder het gezag van de ploegbaas groenbe-
heer en het diensthoofd van de technische dienst.

Je hebt groene vingers, beschikt over het nodige en-
thousiasme en hebt voldoende basiskennis van
groenbeheer. Je werkt correct en kan zelfstandig op-
drachten uitvoeren.

Bij voorkeur heb je enige ervaring in een gelijkaar-
dige functie. Er zijn geen diplomavereisten. Er
wordt een selectieprocedure georganiseerd.

Een informatiebrochure met een uitgebreide func-
tiebe-schrijving, de wedde, een overzicht van de aan-
wervings-voorwaarden, de selectieprocedure, e.d.
kan worden opgevraagd bij de personeelsdienst via
de tel. nrs. 03/340.00.13 of 03/340.00.14 of via e-mail
personeel@rijkevorsel.be. 

Heb je interesse in deze job ? Bezorg je schriftelijke 
kandidatuur met CV aangetekend per post of geef
deze af tegen ontvangstbewijs op de personeels-
dienst t.a.v. het College van Burgemeester en Sche-
penen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel en dit
uiterlijk op 20 maart 2013.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 25 februari 2013 vanaf 20.00 uur in de raad -
zaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elek tronisch informatiebord in het Dorp, het gemeente-
lijk 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.

In de omzendbrief van 21 december 2012 bracht FOD
Binnenlandse Zaken de gemeenten op de hoogte van een
prijsverhoging van de identiteitsdocumenten uitgereikt
aan Belgische burgers en vreemdelingen. 
Deze prijsverhoging gaat in op 1 april 2013.

Zowel voor de elektronische kaart aan de Belgische bur-
ger als de elektronische vreemdelingenkaart stijgt de
productiekost. Bijgevolg kosten deze kaarten in 
Rijkevorsel vanaf 1 april 2013  € 17.

De kostprijs voor de elektronische kids-ID wijzigt even-
eens. Vanaf 1 april 2013 bedraagt deze € 6.

De kostprijs voor de spoedprocedures zullen ook vanaf
1 april 2013 wijzigen.

Op woensdag 7 juli 2010 werd het eerste elektronische
rijbewijs uitgereikt in ons land. Dit betekende meteen
ook de start voor de pilootfase waarin 17 pilootgemeen-
ten het Europese bankkaartmodel invoerden bij elke
nieuwe uitreiking van een rijbewijs. 

De overige gemeenten, waaronder ook Rijkevorsel, zul-
len in de loop van 2013 volgen. De juiste datum van uit-
reiking voor de gemeente Rijkevorsel is echter nog niet 
gekend. De massale omwisseling van de in omloop
zijnde papieren rijbewijzen is vanaf 2015 voorzien in 

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN
WORDEN DUURDER VANAF 01/04/2013

ELEKTRONISCH RIJBEWIJS
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B U R G E R Z A K E N  -  M I L I E U

samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en 
afgestemd op de vernieuwing van de identiteitskaart. 

Vanaf 1 mei 2013 worden de voorlopige rijbewijzen,
datum waarop de derde Europese richtlijn in voege komt
in België, eveneens in bankkaartmodel uitgereikt.

Steeds meer mensen zijn overtuigd
van de voordelen van winkelen met
de fiets. Fietsen bevordert de gezond-
heid, vermindert de CO2-uitstoot en

maakt de gemeente/stad leefbaarder, verkeersveiliger en
aangenaam. Fietsende klanten zijn bovendien heel
trouwe klanten. 

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL? 
Al 10 jaar lang organiseert de Bond Beter Leefmilieu in
mei ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. Samen met
UNIZO en CM moedigen we iedereen aan om te voet of
met de fiets naar de handelaars in de buurt te gaan. 
Elk jaar fietsen ruim 100.000 personen mee Met Belge-
rinkel naar de Winkel, de grootste fietspromotiecam-
pagne van Vlaanderen. Ze gaan langs bij de 
17.000 deelnemende handelaars om stempels te verza-
melen op hun spaarkaart. 

We koppelen telkens een thema aan de campagne. Dit
jaar is dat ... gezondheid.
Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat kennen
we al. Dit jaar gaat Met Belgerinkel naar de Winkel nog
een stapje verder: een gezonde geest in een gezond 
lichaam, en gezonde lokale handel in een gezonde ge-
meente. De baseline voor de editie 2013 vat het dan ook
even mooi als simpel samen: ‘Fiets je kerngezond’.

DEELNEMEN IS GRATIS EN GEMAKKELIJK!
Alle handelaars krijgen gratis een startpakket van de
gemeente (affiches, spaarkaarten, spaardoos) en 
worden ook vermeld in het infoblad, op 

www.belgerinkel.be en op www.unizo.be,... 
Deelnemende handelaars verspreiden de spaarkaarten
onder hun klanten. Als je klanten langskomen met de
fiets of te voet, krijgen ze een stempel op deze spaar-
kaart. 

VOORDELEN VOOR DE KLANTEN
In elke gemeente is er een originele Belgerinkel-fiets van
het authentieke Vlaamse merk Achielle en vele andere
mooie prijzen te winnen met de tombola. 

ETALAGEWEDSTRIJD = EXTRA AANDACHT VOOR
DE ZAAK
Sinds enkele jaren organiseren we met groeiend succes
de Belgerinkel etalagewedstrijd. De handelaar die zijn
etalage het mooist aankleedt in het thema “fietsen”, wint
een coachingsessie van gezondsheidsconsulente en me-
diamadam Martine Prenen in de zaak. 

MOGEN KLANTEN OOK BIJ JOU LANGSKOMEN? 
We hopen dat jij ook meehelpt om van “Met Belgerinkel
naar de Winkel” opnieuw een succes te maken. De cam-
pagne loopt dit jaar van zaterdag 4 mei tot zaterdag 8
juni 2013. Deelnemen is eenvoudig en gratis en levert
heel wat positieve aandacht voor je zaak op. 

Twijfel dus niet langer en schrijf voor 1 maart 2013 in
op www.belgerinkel.be/handelaars !

We hopen van harte dat de deelnemers dit jaar ook in
jouw zaak terecht kunnen. 
Voor vragen kun je terecht bij de milieudienst op 
nummer 03/340.00.23 of milieudienst@rijkevorsel.be

Op 27 januari 2011 kon de Gemeente Rijkevorsel als eerste in
de Noorderkempen van start gaan met een Voedselteam. Een
Voedselteam is een groep mensen uit dezelfde buurt die geza-
menlijk producten aankopen rechtstreeks van de lokale boer.
Biologische (en vaak ook geïntegreerde) landbouwteelt staat
voorop. Het team engageert zich om zoveel mogelijk de voe-
ding zo lokaal mogelijk aan te kopen zodat het aantal CO2-ki-
lometers gedrukt wordt. Er werd besloten om bij de start

OPROEP AAN DE HANDELAARS :
ZET UW ZAAK IN DE KIJKER EN NEEM
DEEL AAN ‘MET BELGERINKEL NAAR 
DE WINKEL’! 

TUK OP ONZE VERGETEN GROENTEN?
SLUIT JE DAN AAN BIJ VOEDSELTEAM
RIJKEVORSEL 
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M I L I E U - O P E N B . W E R K E N

samen te werken met de Wieltjeshoeve in Turnhout en
Widar uit Merksplas. Indien andere landbouwers zich kun-
nen vinden in de doelstellingen van het voedselteam en
wensen samen te werken, kunnen zij altijd contact opne-
men met de onderstaande contactpersonen. Er wordt ook
veel belang gehecht aan de teams als maatschappelijk ge-
beuren. Zo wordt samenwerking tussen de deelnemende
boeren gestimuleerd en kan een Voedselteam ook landelijke
uitstappen organiseren. 

HOE GAAT HET IN Z’N WERK?
Via de website www.voedselteams.be doe je een bestelling.
Bij je bestelling geef je aan voor hoeveel personen je een pak-
ket fruit, groenten, brood of zuivel wenst. In de pakketten
zitten vaak ook de zogenaamde ‘vergeten groenten’ van wel-
eer die je nu amper of niet in de winkel vindt. Recepten hier-
voor worden binnen het voedselteam uitgewisseld. Er is geen
aankoopverplichting, dus je kan zelf kiezen of je bestelt en
wat je bestelt. De bestelling wordt op vrijdag doorgegeven
aan de landbouwers die vervolgens ervoor zorgen dat de be-
stelling op donderdagavond voor jou klaarstaat in de keuken
van het klooster (net naast het gemeentehuis van Rijkevor-
sel). Betalen doe je maandelijks via een overschrijving.

Heb je ook zin om je aan te sluiten bij het voedselteam of
wil je het gewoon eens voor een tijdje uitproberen? Dan kan
je best contact opnemen met Katrijn Janssens, contactper-
soon voor het voedselteam in Rijkevorsel. Of je bent welkom
op 21 maart 2013 tussen 19.30u en 20.30u in de keuken van
het klooster (naast het gemeentehuis van Rijkevorsel).

Smakelijk!

Contact Voedselteam Rijkevorsel: Katrijn Janssens, 
katrijnendries@telenet.be 

De volgende maanden zullen er werken worden uitgevoerd
in de Doelenpad, de Kasteelweg, de Appelstraat en een ge-
deelte van de Middelstede en de Markweg. In de Doelenpad
worden de bestaande voetpaden en de rijweg opgebroken.
Zowel de rijweg (in klinkers) als de voetpaden zullen er ver-
nieuwd worden. Aan de kant van de oneven huisnummers
zullen parkeerplaatsen worden voorzien met ook de aanplan-
ting van enkele bomen.
In de Kasteelweg worden er over de hele lengte voetpaden
aangelegd van de Bochtenstraat tot aan de Bavelstraat. Tus-
sen de Bochtenstraat en de Middelstede  wordt het voetpad
aan één zijde aangelegd, terwijl vanaf de Middelstede er aan
de twee zijden een voetpad wordt voorzien. Dit werk kadert
in een groter plan om stap voor stap een voetpadennetwerk
uit te bouwen dat van de Bochtenstraat naar de Bavelstraat
en Bremstraat gaat.
Op het kruispunt van de Kasteelweg met de Doelenpad en
de Eekhofstraat zijn in het verleden al meermaals ongeluk-
ken gebeurd. Bij de nieuwe aanleg werd hiermee rekening
gehouden. Zo zal er naast een verhoogd verkeersplateau in
klinkers ook een asverschuiving van de rijweg worden voor-
zien. Hierdoor zal de aanrijdsnelheid drastisch verlagen en
moet het kruispunt veiliger worden. De rijweg zal in asfalt
worden aangelegd.
In de Middelstede zal in het eerste gedeelte tot aan huisnum-
mer 21 en op het einde vanaf huisnummer 52 de rijweg in
zijn geheel opgebroken worden.  Naast de aanleg van een
greppel-boordsteencombinatie wordt ook het asfalt volledig
vernieuwd. Deze werkwijze zal ook in een groot gedeelte van
de Markweg worden toegepast, net als in de  Appelstraat,
waar de wegversmallingen zullen behouden blijven.
Ook het fietspaadje tussen de Middelstede en de Perenstraat
zal met klinkers worden aangelegd. Voor de veiligheid is er
ook een fietssas voorzien aan de kant van de Middelstede.
Belangrijk om te weten is dat de werken in verschillende
fasen zullen worden uitgevoerd, waarbij er onder andere re-
kening wordt gehouden met de halfvastenstoet. Het is de in-
tentie klaar te zijn met deze werken tegen het einde van
augustus, zodat ook de organisatie van de kermis niet in het
gedrang komt.
Bij het ter perse gaan zullen de nutsmaatschappijen reeds
begonnen zijn met het leggen van de nodige kabels en lei-
dingen. Tegen half maart zal dit klaar zijn, maar dan zullen
nog wel de individuele overkoppelingen dienen te gebeuren.
Half april zal de aannemer starten met de eigenlijke wege-
niswerken. Er zal uiteraard getracht worden de hinder zoveel
mogelijk te beperken, maar het kan bij dergelijke werken
niet anders dan dat er enig ongemak zal zijn voor bewoners
en weggebruikers. Hierbij willen we hen dan ook op voor-
hand al bedanken voor hun begrip en medewerking.

WERKEN DOELENPAD, KASTEELWEG, 
MIDDELSTEDE (DELEN), MARKWEG
(DEEL) EN APPELSTRAAT 
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Dit jaar vindt reeds de 7de editie van de
“Koffiestop” plaats. Overal in Vlaande-
ren schenken vrijwilligers dan opnieuw
koffie. In ruil voor deze (h)eerlijke kof-
fie kunnen de mensen een vrije bij-
drage geven voor het werk van

Broederlijk Delen. Onze bibliotheek en
ons filiaal willen deze actie graag steu-
nen. Op 1 maart zal je dus ook in de bi-
bliotheek van een  (h)eerlijke koffie
kunnen genieten ten voordele van het
goede doel.

In de Bib in de Molenstraat 20 te Rijkevorsel is dit van
10 tot 12 en van 18 tot 20u.

In de Aster Berkhofbib in de Kerkdreef 61A te Sint-Jozef
(Rijkevorsel) ben je welkom van 10 tot 12u.

… ‘Stilte’ van Shusaku Endo en be-
spreekt het boek op maandag  11
maart 2013 om 20u in de parket-
zaal boven de Bib. 

Deze roman is gebaseerd op histo-
rische feiten en speelt zich hoofd-
zakelijk af in het Japan van rond
1640. Twee Portugese missionaris-
sen proberen de weinige christe-
nen die nog in Japan zijn

overgebleven na de massale vervolgingen en het instel-
len van de doodstraf op aanhangers van het christen-
dom, te helpen bij het in stand houden en het
verspreiden van hun geloof. Shusaku Endo, een op 
12-jarige leeftijd katholiek geworden Japanse auteur,
geeft een goede beschrijving van de verschillen tussen
de Japanse en de westerse benadering van vraagstukken
als God, zonde en dood. Daarbij geeft hij een verklaring
voor de houding van de toenmalige autoriteiten, die het

christendom als een gezagsondermijnende godsdienst
zagen. Maar de roman is vooral boeiend in de weergave
van de twijfels van één van de Jezuïeten aan zijn geloof
en aan God, die maar niets van zich laat horen (vandaar
de titel).

Van 2 tot 17 maart is het weer
Jeugdboekenweek! Het thema
in 2013 is ‘tijd’ met als slogan
Een zee van tijd.  De Jeugd-
boekenweek kijkt naar het
verleden en richting toe-
komst, telt de dagen van de
week en ziet de seizoenen pas-
seren. Ze is opgejaagd en ze
verveelt zich. Ze denkt na over
de eeuwigheid. Ze zet de tijd
stil. Ze zoekt het juiste verhaal

en laat het voor altijd duren.
De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfesti-
val van Vlaanderen. Veertien dagen lang zetten biblio-
theken, boekhandels, culturele centra en scholen de
mooiste boeken in de kijker. 
Ook in de Bib van Rijkevorsel zullen er naar aanleiding
van deze week weer heel wat leuke nieuwe boeken ver-
schijnen! 

De beide bibliotheken zullen 
gesloten zijn op 1 april 2013
(Paasmaandag)

KOFFIESTOP IN DE BIB OP VRIJDAG 1
MAART 2013  

DE LEESCLUB LEEST…  

JEUGDBOEKENWEEK 2013: 
EEN ZEE VAN TIJD 

SLUITINGSDAG
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B I B L I O T H E E K

Omdat we van een aantal bibliotheekgebruikers verno-
men hebben dat zij online niet kunnen zien of een boek
al dan niet beschikbaar is in de Bib van Rijkevorsel,
geven we hieronder de uitleg hoe je dit kan doen via
onze website en ook enkele tips om het euvel te verhel-
pen indien het nog niet lukt. Het kan namelijk in vele
gevallen mits enkele eenvoudige aanpassingen aan je
computerinstellingen reeds opgelost worden. 

Indien je problemen hebt, mag je het altijd laten weten
aan het bibliotheekpersoneel. Wij hebben dan volgende
gegevens nodig om door te geven aan de beheerder van
de website :
- Welk besturingssysteem gebruik je (bijv. Windows 7)?
- Welke internetbrowser en welke versie (bijv. internet

explorer versie 8)?
- Gebruikt je bepaalde beveiligingssoftware die websites

of scripts blokkeert?
- Eventueel een screenshot doorsturen van het pro-

bleem kan altijd zeer nuttig zijn.
Met deze informatie kan de websitebeheerder aan de slag
om het probleem op te lossen. 

Een standaardtip is om eens alle tijdelijke internetbe-
standen (de browsercache) te wissen en de browser

daarna heropstarten. Vele problemen zijn hiermee vaak
al opgelost.

Een andere snelle fix kan zijn dat je even een andere
browser installeert zoals bijv. Firefox of Google Chrome
en het daarmee probeert. Als er daar geen probleem is,
kan je alvast verder, terwijl  de websitebeheerder uit-
zoekt wat precies de oorzaak is van het probleem dat je
nu ondervindt. 

Hoe kan je de beschikbaarheid van een materiaal opzoe-
ken via onze website? 
Stap 1: Ga naar http://rijkevorsel.bibliotheek.be 
Stap 2: Typ in het witte vak bovenaan (een deel van) de
titel van het boek dat je zoekt of de naam van de auteur
en klik op “zoek” of druk op Enter. 
Stap 3: Klik door op de titel van het materiaal waarvan
je wil weten of het beschikbaar is of uitgeleend. 
Stap 4: Scroll naar beneden en kijk of het gevraagde ma-
teriaal beschikbaar is in de Bib van Rijkevorsel of Sint-
Jozef. Als het werk uitgeleend is, kan je zien tot wanneer. 
Stap 5: Indien het materiaal niet gevonden wordt, kan
je bovenaan rechts nog verfijnen op “Selecteer locatie”:
bij “Toon resultaten uit” dien je “Rijkevorsel” te veran-
deren in “Provinciaal bibliotheeknetwerk Isis” om te
zien in welke bibliotheek van de provincie Antwerpen
het gezochte materiaal te vinden is. 
Wij kunnen dit dan bestellen via IBL (interbibliothecair
leenverkeer). Kostprijs van deze service bedraagt  per
boek, tijdschrift of ander gedrukt materiaal € 2,50. 

OPZOEKEN BESCHIKBAARHEID BOEK OF
ANDER MATERIAAL VIA ONZE WEBSITE:
UITLEG EN PRAKTISCHE TIPS
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Banjo

Een banjo is een grappig
instrument,
ik denk dat iedereen hem wel
kent.
Het is een soort van 
kleine gitaar,
Maar hij is ook best raar.
Een banjo is klein,
maar ook zeker wel fijn.
Een banjo is mijn
lievelingsinstrument,
en daarom voel ik me een 
echte vent.

Ramzi Oulad (6A)

Gitaar

Glinsterende tranen liggen
op houtwerk van mijn gitaar
gevoelige klanken komen boven
bij het raken van een snaar.
Een zachte melodie
gespeeld in mineur akkoorden
gevoelens komen naar buiten
die ik anders niet kon verwoorden.
In de klankkast vormt zich
een heel nieuw lied
zonder enige tekst of woorden.
Maar met gevoelens die niemand
ziet.

Lotte (6B)



B I B L I O T H E E K

JEUGD
Kijk-  en prentenboeken
- Saar bij de dokter [P2]
- Mijn grote kerstzoekboek [P3]
- Pieter en de vogels [P3] 
- Gijs en zijn Hurzels [P4]
- Lieve opa, ik help je wel [P5]

AA–boeken (niveau–lezen) 
-     Mijn eerste Kidkatgroeiboek: ik lees het zelf! (BOUW
      Niveau 0-5)
-     Kom je mee naar de zee? (NOOR Niveau 1)
-     Wat fijn om zes te zijn (SCHO Niveau 1)
-     Waar is de stift? (HOLL Niveau 2)
-     Een spook bij de tent (WERF Niveau 2)
-     Foeksia en de spiegelheks (LOON Niveau 4)
-     Hoera voor Pip (HOLL Niveau 5)

A–boeken (7-9 jaar)
-     Kief de goaltjesdief vol. 6: Tussen de palen (GEMERT,
      Gerard Van)
-     De avonturen van Lukas en Simon: Sakkerloot 
      (HOOYBERGHS, Anne-Marie)
-     Mijn geweldige tovertante (VERROEN, Dolf)
-     Hotel 13: Het mysterie van kamer 13 (VERHULST, 
      Gert)

B–boeken (9-12 jaar)
-     Nachtruiter (EPSKAMP, Jacqueline)
-     Didi de dodo, of Ei zonder land (LEUE, Dimitri)
-     Liesl & Po (OLIVER, Lauren)
-     Stoebel & Sara en de geheime opdracht 
      (VEREIJKEN, Anja)

C–boeken (12-16 jaar)
-     Rollercoaster (BRACKE, Dirk)
-     Alles voor Romeo (CAZEMIER, Caja)
-     Onsterfelijk (KHOURY, Jessica)
-     YA-thriller: Drijfjacht (MOLEMAKER, Rom)
-     Noodweer (MOSTREY, Nancy)
-     Heks & tovenaar vol. 1: Heksenjacht (PATTERSON,
      James)
-     Legenden van de verrezen wereld vol.2: Dochter van
      het bloed (TROISI, Licia)

Voorleesboek
-     De Schuddebuikjes en hun vrienden… 
      (SOMERS, Anne-Marijn)

Jeugd Non–fictie
-     Het grote Kididoc hoe-boek [041]
-     Wie maakt dinosaurusbotten schoon?: Werken in 
      een museum [430.8]
-     Elfjes nachtlichtjes: voorleesverhaaltjes vol inspiratie
      en vreugde die je kind zullen betoveren en stimule
      ren [433.75]
-     De winter van Kapitein Winokio: 25 winterliedjes en
      -versjes voor peuters en kleuters [788.2]
-     Wie springt door het vuur?: Werken op een filmset 
      [798.42]
-     Het grote dolfijnenkindboek [Nederland 855.7]

Jeugd strips
-     The Garfield show vol. 1: Katvis (DAVIS, Jim – JS A)
-     The Garfield show vol. 2: De Egyptokatten (DAVIS, 
      Jim – JS A)
-     The Garfield show vol.3: Catzilla (DAVIS, Jim – JS A)

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
-     Alle dingen zijn schitterend (BOOGERS, Alex)
-     De keisnijders (BUYSSER, Pieter De)
-     Bekentenissen van een koningin (DUNN, Suzannah)
-     Black-out (ELSBERG, Marc)
-     Sterren boven Cornwall (FENWICK, Liz)
-     De Verloren Legioen kronieken vol. 3: De weg naar 
      Rome (KANE, Ben)
-     De broodjesroofverhalen (MURAKAMI, Haruki)
-     Post mortem (TERRIN, Peter)
-     Bobby Dollar vol. 1: De Weg naar de hemel 
      (WILLIAMS, Tad)

Volwassenen Non–fictie
-     De 360° werknemer: de nieuwe arbeidscultuur en de
      eindeloze concurrentie [367.2]
-     De vijf gezichten van angst: een pleidooi om beter 
      bang te zijn [415.3]
-     Met kinderen groeien: over aandacht in opvoeding 
      en gezin [433]
-     Steve Jobs: de biografie [520.4]
-     Alle motoren 2012 [567.6]
-     Beter zien zonder bril: een beproefde methode voor
      het zelf behandelen van oogafwijkingen, gebaseerd 
      op de ideeën van dr. H.W. Bates [605.3]
-     Het eenvoudigste wijnboek ter wereld: wijn, eindelijk
      eenvoudig uitgelegd [678.72]
-     Jeroen Bosch: tussen hemel en hel [Nederland 
      737.1]
-     Cirque sans soleil (MAREC)  [738.8]       
-     I’m your man: het leven van Leonard Cohen [785.8] 

Het bibliotheekteam wenst je alvast 
een vrolijk Pasen!

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN MAART 2013  
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O N D E R W I J S

Tijdens de voorbije maanden is
de hernieuwing van de school-
raad aan de gemeenteschool
gestart. Deze schoolraad be-
staat momenteel uit 3 verte-
genwoordigers van de
leerkrachten en 3 vertegen-
woordigers van de ouders. Deze

afgevaardigden werden in de voorbije maanden gekozen.

Vanuit de lokale gemeenschap mogen nog 3 vertegen-
woordigers gekozen worden. Daarom deze oproep aan
de meerderjarige burgers met belangstelling voor het
onderwijs, om via de lokale vereniging waarbij zij zijn
aangesloten, zich kandidaat te stellen voor de school-
raad. Uit de ingestuurde kandidaturen zullen 3 vertegen-
woordigers van de lokale gemeenschap gecoöpteerd
worden.

Deze vertegenwoordigers mogen echter niet vallen
onder de wettelijke onverenigbaarheden : zij mogen o.a.
geen lid zijn van een schoolraad, schoolbestuur of ou-
dervereniging van een ander schoolnet, en dienen het
pedagogisch project van de school formeel te onder-
schrijven.

De schriftelijke kandidaturen worden uiterlijk 30 maart
2013 verwacht bij de voorzitter van de schoolraad, p/a
Gemeentebestuur, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel.

De gemeenteraad nam op 28 januari 2013 een beslissing
inzake de capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiode
voor GLS De Wegwijzer voor het schooljaar 2013-2014.
Echter zal het college van burgemeester en schepenen,
in overleg met de directie van GLS De Wegwijzer, een
nieuw voorstel inzake capaciteitsbepaling en inschrij-
vingsperiode voorleggen aan de gemeenteraad op maan-
dag 25 februari 2013. Het volgende zal hierbij worden
voorgesteld:
− Verhogen van de capaciteit van 262 naar 276 

leerlingen;
− De algemene inschrijvingsdatum te verplaatsen naar

zaterdag 20 april 2013.
De voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen

van personeelsleden blijft ongewijzigd, namelijk van 18
februari tot en met 1 maart, nadien vervalt hun voor-
rang.

Infoavonden zullen plaatsvinden op dinsdag 16 april
2013 voor de Sint-Luciaschool en op donderdag 18 april
2013 voor GLS De Wegwijzer.

Ter gelegenheid van de gedichtendag zijn de leerlingen
vqn De Wegwijzer in hun pen gekropen. Het thema was
MUZIEK. Een kinderjury bekroonde deze prachtige ge-
dichten.

De gedichten van de winnaars vind je terug tussen de ar-
tikels in het infoblad.

KANDIDATUURSTELLING VOOR DE
SCHOOLRAAD VAN DE WEGWIJZER

CAPACITEITSBEPALING EN 
INSCHRIJVINGSPERIODE GLS 
DE WEGWIJZER

GEDICHTENDAG LEERLINGEN 
DE WEGWIJZER. THEMA MUZIEK

11

Het dierenorkest

Het dierenorkest,
speelt vrolijke deuntjes.
Ze spelen nog veel meer
en gaan hard te keer.

De eend speelt gitaar,
die mist wel een snaar.
De tijger klarinet
en de leeuw trompet.

En de dirigent,
is meneer konijn. Goed dat je
hem kent.
Ze lezen noten
en spelen met hun poten.
Het dierenorkest met hun 
vrolijke deuntjes
is gewoon: THE BEST!!!

Ruth (5A)

Muziek

Ik speel graag muziek
voor een groot publiek
met mijn gitaar
dat is wel wat raar.
Er kan er nog eentje bij
dan maak ik je mega blij.
Dan zijn we met z’n twee.
Wie doet er met me mee?
Dan maken we samen muziek
en spelen samen voor het
publiek.
Dan maken we samen lol
en kun je ‘s avonds onder de
wol.

Lisse Abrahamsen (5B)



SOC. ZAKEN - CULTUUR
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Een digidak is een openbare computerruimte waar je
kan komen werken op een computer onder begeleiding
van vrijwilligers. Je kan er met je vragen terecht tijdens
de vrije inloop of je kan je inschrijven voor een initiatie.
Vanaf januari starten er nieuwe computerinitiaties bij
digidak. Vooraf inschrijven is verplicht. 

Je kan inschrijven in de digidaks op volgende data (of tij-
dens de vrije inloop):
Inschrijfmomenten voor Initiatie 2013 2de periode (apr-
juni)
Locatie          Dag              Moment                Datum
St-Jozef         maandag      vm (10u-12u)       18/03/2013
St-Jozef         maandag      vm (10u-12u)       25/03/2013
Centrum       donderdag    vm (9u-12u)        21/03/2013
Centrum       donderdag    vm (9u-12u)        28/03/2013

Vrije inloop
Locatie    Moment                                    Plaats
St-Jozef   elke maandag van 10 – 12u     A. Berkhof Bib.
centrum  elke donderdag van 9u – 12u  Klooster 
(uitgezonderd inschrijfmomenten en schoolvakanties)

DE CINEMA KOMT 
NAAR JE TOE! 

BLACK CAT WHITE CAT – 27 maart 2013

Op woensdag 27 maart 2013 orga-
niseert de Cultuurdienst i.s.m. JH
De Wauwel in het kader van “De

cinema komt naar je toe” een filmvertoning van de
knotsgekke gangsterkomedie “Black Cat, White Cat”.

De film vertelt het verhaal van de hoogbejaarde ‘gypsy

godfather’ Grga Pitic en zijn vriend Zarije Destanov. Za-
rije’s zoon Matko is een nietsnut die met zijn achttien-
jarige zoon Zare aan de oevers van de Donau woont. Hij
voert daar een illegaal handeltje met de Russen die er
regelmatig voorbij varen. Op een dag denkt Matko zijn
grote slag te kunnen slaan op de zwarte markt. Hij kan
zijn eigen vader niet om geld vragen en keert daarom
naar Grga. Matko vertelt hem dat Zarije dood is. 

De oude man is ontsteld door het nieuws en besluit
Matko te helpen. Matko draaft door na zijn succesvolle
bedrog en betrekt vervolgens de zigeunergangster Dadan
bij de deal. Met alle gevolgen vandien…. 

Inschrijven voor deze film kan bij de Cultuurdienst 
(03/340.00.37 of cultuurdienst@rijkevorsel.be) of bij de
Oxfam Wereldwinkel. Voor en na de film is er een klein
café voorzien. De inkom is gratis.

THE ARTIST – 17 april 2013

Op woensdag 17 april 2013 wordt
de veelvuldige gelauwerde film

“The Artist” geprojecteerd in de kapel van het klooster,
deze keer in samenwerking met Davidsfonds Rijkevor-
sel.

De film speelt zich af in de late jaren twintig in Holly-
wood. George Valentin is de grote ster van de stille film,
een charmeur extraordinaire in driedelig pak. Wanneer
hij per toeval de voorpagina’s haalt terwijl een mooie fan
hem kust, is Hollywood in de ban van ‘het mysterieuze
meisje’. Maar terwijl Valentin weigert mee te gaan met
de tijd, wordt zij de diva van de gesproken film. Valentin
raakt aan lager wal. Zijn vrouw verlaat hem, zijn stille
films floppen en jagen hem het bankroet in. Wanneer
Valentin plots verdwijnt, gaat Peppy hem zoeken. 
The Artist won in 2012 maar liefst 5 Oscars.  

Inschrijven voor de film kan vanaf 13 maart 2013 bij de cul-
tuurdienst (03/340.00.37 of cultuurdienst@rijkevorsel.be)
of bij de Oxfam Wereldwinkel. Voor en na de film is er
klein café voorzien. De inkom is zoals steeds gratis.

CULTUURDIENST

NIEUWE INSCHRIJVINGEN DIGIDAK



In het voorjaar van 2013 wordt op VIER, van maandag
tot donderdag, het tv-programma De Slimste Gemeente
uitgezonden. In deze nieuwe tv-quiz gaat presentator Mi-
chiel Devlieger op zoek naar de slimste gemeente van
2013.  Na een preselectie blijven er nog 81 gemeenten
over die het tegen elkaar zullen opnemen, waaronder ook
Rijkevorsel.
Op woensdag 13 maart wordt de Rijkevorselse quizploeg,
bestaande uit Lore Aertsen, Mark Engelbos en burge-
meester Dorien Cuylaerts, verwacht voor de tv-opname
in Londerzeel. Per gemeente voorziet productiehuis
Woestijnvis 60 plaatsen voor supporters. Wil je graag mee
komen supporteren voor Rijkevorsel, schrijf je dan in via
cultuurdienst@rijkevorsel.be. Gelieve naam, telefoon-
nummer en adres door te geven. Inschrijven kan tot en
met 4 maart.

Op zondag 21 april 2013
vindt in Vlaanderen naar
jaarlijkse gewoonte Erfgoed-
dag plaats. 

Dit jaar is het thema “Stop de Tijd”.  Het gemeentebe-
stuur van Rijkevorsel zal die dag i.s.m. Erfgoedcel Noor-
derkempen en VVV Rijkevorsel een fietstocht van
ongeveer 15 km inrichten met als titel “Trappen door de
Tijd”. Deze tocht zal je brengen langs belangrijke verha-
len uit de geschiedenis van Rijkevorsel. 

Tevens zal er die dag ook een tentoonstelling lopen over
oude brieven, dit i.s.m. Erfgoedcel Noorderkempen. Voor
deze tentoonstelling zijn wij nog op zoek naar oude brie-
ven die vergroot kunnen tentoongesteld worden met wat
extra informatie bij. 

Heb je thuis nog oude brieven liggen of ken je iemand
die oude brieven heeft, aarzel dan niet met ons contact
op te nemen via 03/340.00.37 of 
cultuurdienst@rijkevorsel.be. 

Meer informatie over Erfgoeddag zal je in het infoblad
van april kunnen terugvinden. 

We gaan terug naar het voorjaar van 1953… Nederland
likt zijn wonden na de zware watersnoodramp, waarbij
bijna 2000 slachtoffers het leven laten. Voetbalclub FC
Luik is op weg naar hun vijfde en uiteindelijk laatste
kampioenstitel. Radiomedewerkers van het NIR (de la-
tere BRT) krijgen een opleiding bij de BBC om zich voor
te bereiden op hun nieuwe job bij de in het najaar op te
richten tv-zender…. Het spreekt voor zich dat we het
hebben over een geheel ander tijdperk.

Soldatenbladen als steun voor de Belgische strijdkrach-
ten

Het is een periode waarin de Tweede Wereldoorlog nog
vers in het geheugen ligt en de Koude Oorlog volop
woedt. Belgische strijdkrachten zijn gelegerd in West-
Duitsland om een mogelijke communistische aanval een
halt toe te roepen. Als gevolg hiervan zijn vele soldaten
meerdere maanden van huis. Om de soldaten een hart
onder de riem te steken worden her en der soldatenbla-
den opgericht. Zo ook bij ons. Op 8 maart 1953 ver-
schijnt de eerste editie van Band, een tijdschrift om de
band met het thuisfront aan te halen. De eerste jaren
wordt het blad verkocht aan de kerk van Sint-Jozef na
elke dienst. Het is meteen een succes. Onder andere de
vader van de bekende auteur Aster Berkhof is één van de
pioniers van het blad. Ook Aster Berkhof zelf schrijft de
eerste jaargangen een vervolgverhaal voor de soldaten.

Onder impuls van Milac, de katholieke vormingsbewe-
ging in het Belgisch leger, was een jaar eerder in het cen-
trum van Rijkevorsel reeds het soldatenblad De Brug
opgericht. De titel van het blad verwijst ook duidelijk
naar de gelegerde soldaten in West-Duitsland. Met het
tijdschrift wil men immers een brug slaan tussen de be-
woners van Rijkevorsel en hun dorpsgenoten bij het
leger. De eerste uitgave verschijnt in januari 1952 en
wordt eveneens aan de kerk verkocht, dit aan een zachte
prijs van vijf oude Belgische franken. De Brug, alsook
Band, worden gratis opgestuurd naar de kazerne waar
de soldaten vertoeven, maar ook naar de Rijkevorselse
missionarissen die overal ter wereld zijn uitgezwermd.
Twintig jaar lang is het soldatenblad De Brug een succes,
tot het in 1972 ter ziele gaat.

De verrijzenis van De Brug 

Terwijl de edities van Band van de persen blijven rollen,
is er in het centrum van Rijkevorsel gedurende enkele
jaren geen dorpsblad te bespeuren. Tot in 1976 enkele

ERFGOEDDAG 2013 – STOP DE TIJD

TENTOONSTELLING 60 JAAR VEUSSELSE
DORPSBLADEN

WOON EEN TV-OPNAME BIJ VAN 
‘DE SLIMSTE GEMEENTE’
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enthousiastelingen de handen in elkaar slaan en beslui-
ten om de traditie van het uitgeven van een dorpsblad
in ere te herstellen. De benaming van het tijdschrift is
dezelfde als voorheen, ondanks het feit dat de redactie-
medewerkers deze keer geen banden hebben met Milac.
De Brug wordt een socio-cultureel en informatief volks-
blad, waarbij het de opzet is om hechte banden te sme-
den tussen de uitdijende interessegroepen en
leefgemeenschappen van Rijkevorsel. Dit lijkt ook te luk-
ken. Met een oplage van meer dan duizend exemplaren
wordt De Brug een vaste waarde voor veel inwoners van
Rijkevorsel. De redactionele stukken zijn gevarieerd. Ze
bestrijken alle thema’s en ook de dorpspolitiek wordt
niet uit de weg gegaan. Zo’n 25 jaar geleden leidt dit zelfs
tot het intrekken van de subsidies door de gemeente,
waarna De Brug klacht indient bij de provinciegouver-
neur. De populariteit van het blad komt echter nooit in
het gedrang. In 2006 mogen de  medewerkers van De
Brug de cultuurprijs van Rijkevorsel in ontvangst
nemen. Enkele jaren later besluiten de vrijwilligers om
De Brug in schoonheid op te doeken.

De huidige lichting: Band en De Nieuw Brug 

Band blijft tot 1994 een tijdschrift dat voor de soldaten
van Sint-Jozef bestemd is. Maar bij het afschaffen van de
dienstplicht wordt luidop de vraag gesteld of het nog nut
heeft om het blad verder te publiceren. De aanmoedigingen
van de lezers om niet te stoppen met Band, motiveren
de medewerker om door te gaan. Net zoals bij De Brug
transformeert Band van een soldatenblad naar een echt
dorpsblad. Band wordt nog steeds maandelijks uitgege-
ven en dit al gedurende 60 jaar, in totaal goed voor maar
liefst 640 edities.

Nog geen half jaar na het verdwijnen van De Brug wordt
het volksblad, door een mix van oude rotten en dynami-
sche jonge leeuwen, in een andere en meer kleurrijke
vorm opnieuw tot leven gewekt. Het eerste nummer van
De Nieuw Brug verschijnt in augustus 2010 en is binnen
de drie weken uitverkocht. Er blijkt dus nog voldoende
interesse te zijn voor een volksblad in Rijkevorsel. De
Nieuw Brug wordt nadien tweemaandelijks uitgegeven.
De medewerkers van De Nieuw Brug mikken niet op een
specifiek publiek. Het blad richt zich op iedereen die iets
meer wil weten over het reilen en zeilen in Rijkevorsel
en dat op een open, onafhankelijke en sappige manier.

Tentoonstelling in het Aster Berkhofmuseum

Vele inwoners van Rijkevorsel en omstreken hebben
jarenlang uren leesplezier beleefd aan de talrijke edi-
ties van deze dorpsbladen. Meer nog, de bladen heb-
ben een aanzienlijke schat aan informatie 

opgeleverd, waardoor ze – bedoeld of onbedoeld - 
meegewerkt hebben aan de geschiedschrijving van
Rijkevorsel en Sint-Jozef Rijkevorsel.

Redenen genoeg voor het gemeentebestuur om een
tentoonstelling over de dorpsbladen in te richten. In
deze expositie, getiteld “60 jaar Veusselse Dorpsbla-
den”, zijn zo goed als alle uitgaven van de verschei-
dene dorpsbladen beschikbaar ter inzage. Straffe
verhalen, frappante voorpagina’s, opmerkelijke foto’s
en prachtige illustraties zijn opgediept uit de archie-
ven en worden opnieuw voor het voetlicht gebracht.
Een unieke en interessante tentoonstelling waar je
letterlijk door de Rijkevorselse geschiedenis kan bla-
deren.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling tekende
Willy Geets (Wegé), vaste tekenaar van De Brug en
De Nieuw Brug, voor de affiche een illustratie met
daarin figuren verwerkt van zowel Band, De Nieuw
Brug, De Brug, alsook het oude soldatenblad De
Brug.

De tentoonstelling 60 jaar Veusselse Dorpsbladen
kan bezocht worden in het Aster Berkhofmuseum
in Sint-Jozef van 11 maart tot en met 26 mei. Dit
kan tijdens de openingsuren van het museum: 
- elke woensdag van 13u tot 17u
- de tweede maandag van de maand van 17u30 tot 
  19u30 
- en de laatste zondag van de maand van 13u tot 
  16u30. 
De expositie is ook te bezoeken op afspraak door
contact op te nemen met de cultuurdienst: 
cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03/340.00.37. 
De inkom is zoals steeds gratis.

Op woensdag 20 maart komt de Algemene Vergadering
van de Cultuurraad samen in de raadzaal van het ge-
meentehuis. 
Op het programma staat onder andere de hersamenstel-
ling van de cultuurraad, waarbij ook het dagelijks be-
stuur opnieuw verkozen dient te worden. 
Iedereen is welkom vanaf 20u.

ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD

C U L T U U R
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SPORTTECHNISCHE OPLEIDINGEN

Sporten voor kinderen met ADHD
Donderdag 14 maart 2013 van 19u30 tot 22u00
• Plaats: Zaal De Welgezinde, Administratief Centrum, 

Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
• Lesgever: Wilfried Rawoe
• Kostprijs: €15,00

SPORTBESTUURLIJKE VORMINGEN

Wegwijs in de BTW en de sportclub
Maandag 4 maart 2013 van 19u30 tot 22u30
• Plaats: GC De MaRc/kt, Markt 1, 2330 Merksplas
• Lesgever: Dynamo Project
• Kostprijs: €12,5 leden sportclubs aangesloten VSF -
€30,00 leden sportclubs niet aangesloten VSF

De sportclub van de toekomst: 10 succestips
Donderdag 25 maart 2013 van 18u30 tot 22u00
• Plaats: CC De Reynaert, Maurits Pottenstraat, 2350

Vosselaar
• Lesgever: René Schreurs
• Kostprijs: €12,50 leden, €15,00 niet-leden

Opleidingen en vormingen maart 2013
• Voetbalclinic op 17 april 2013 te Oud-Turnhout
• Initiator tafeltennis vanaf 27 april 2013 te Lille (Gierle)

Inschrijven kan via www.provant.be/sport!

Op 15 februari werden de sportlaureaten van het sport-
jaar 2012 bekendgemaakt op het jaarlijks sportgala 
Rijkevorsel:
• Sportjongere 2012: Thijs Aerts 
• Sportploeg 2012: LRV Rijkevorsel 8-tal pony's
• Sportman 2012: Toon Aerts 
• Sportvrouw 2012: Jolien Herthogs 
• Sportverdienste 2012: Louis Peeters

Het werd wederom een schitterend extra-sportief spek-
takel waar al de Rijkevorselse sporters die op een of an-
dere manier uitblonken in hun sport eens extra in de
picture werden gezet. Tussen de officiële gedeeltes door
gaven de Rijkevorselse sportverenigingen Judoclub De
Bres en Rijkerack BC flitsende en spectaculaire demo’s.
Nadien werd er nog gezellig nagekaart bij een natje en
een droogje. Ondertussen kon ook iedereen genieten van
de mooiste sportfragmenten van het afgelopen jaar.

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

Eind januari 2013 ging het vernieuwde zwembad van
Beerse terug open. Aangezien we in Rijkevorsel zelf geen
zwembad hebben, willen we via het reglement betoela-
ging buitengemeentelijk zwembadgebruik voor inwo-
ners van Rijkevorsel langs deze weg het zwemmen
promoten.

SPORTGALA RIJKEVORSEL: 
SPORTLAUREATEN 2012 

OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO 

BETOELAGING BUITENGEMEENTELIJK
ZWEMBADGEBRUIK 
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Het doel van dit reglement is om de inwoners van Rij-
kevorsel te stimuleren tot life-time-sport via het zwem-
men. Hierdoor komen dus enkel beurtenkaarten,
abonnementen en zwemlessen aan bod en kan men geen
betoelaging krijgen voor losse zwembeurten of groeps-
lessen zoals bijv. aquagym. De korting die de inwoners
van Rijkevorsel kunnen bekomen, bedraagt 30% van de
prijs van het abonnement of de beurtenkaart.
Abonnementen en beurtenkaarten van volgende zwem-
baden komen aan bod: Zundert (NL), Brasschaat,
Beerse, Lille, Herentals en Turnhout. Over welke abon-
nementen en beurtenkaarten het juist gaat, staat in het
reglement. 
Mensen met een handicap die in het Gielsbos gaan
zwemmen, kunnen ook een aanvraag indienen. Dit
zowel voor de persoon met een handicap als voor 1 be-
geleider. Aangezien er in het Gielsbos niet met abonne-
menten of beurtenkaarten gewerkt wordt, tellen hier wel
losse zwembeurten!

Om deze korting te bekomen, dien je met je abonnement
of beurtenkaart, je identiteitskaart en je betalingsbewijs
langs te komen bij de sportdienst, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel. Aldaar kan je een aanvraagformulier beko-
men. Dit formulier, samen met het reglement, kan je
ook downloaden van de gemeentelijke website, www.rij-
kevorsel.be, onder de rubriek vrije tijd &
toerisme/sport/links & downloads.

De betaling van de toelage gebeurt na elk kwartaal.
D.w.z. in de maand april voor aanvragen ingediend in ja-
nuari tot maart, in juli voor aanvragen ingediend in april
tot juni, in oktober voor aanvragen ingediend in juli tot
september en in januari voor aanvragen ingediend in ok-
tober tot december.

Piano spelen vind ik leuk
als ik speel, ligt iedereen in een
deuk.
Ik volg pianoles
maar dat is geen succes.
Dat vind ik niet zo erg
want ik speel hoog op een berg.
In de kerk klinkt alles heel luid
Als ik speel op mijn blokfluit.

Frederique Jaspers (2B)

Levende instrumenten

Mijn fluit zegt altijd fluit fluit.
De violen gaan dan met hun
strijkstok heen en weer.
De trommel zegt
vanrommeldebommeldebom bombom.
Dat vinden de gitaren maar stom.
O! O! De trommel botst tegen de
violen.
De trommel zegt dan
rommeldebommeldebom bom bom.
Dan zeggen de violen: kom kom
doe toch niet zo stom.
We gaan samen spelen kom.
Dan zegt de trommel
kijk daar eens, 
het is klaar!

Joni Lamberts (3B)

Fiep fiep doet mijn fluit
dat is een mooi geluid.
Ping ping doet mijn gitaar
Wat is dat raar!
Ligt het aan mij of aan mijn
snaar?

Lala doet mijn stem,
want ik maak het voor hem.
Tring tring doet de bel.
Oei, hij is te snel.

Mijn liedje is nog niet klaar
en mijn liefje is al daar.

Sam Van Dooren (2A)

Vogeltje fluit op de tak

Ik zit in het park
naast een hark.
Ik zeg tegen de hark 
kijk die vogeltjes fluiten 
in het park.
Tjilp tjilp tjilp
Vogeltje fluit.
Dat zit gewoon in hun huid
dat geluid.
Dat vogeltje in die bak
gaat mee swingen op de tak.
Ze dansen nu vol gemak
de gangstyle op de tak.
Dat noem ik muziek.

Robbe (4B)
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GRABBELPAS

De grabbelpas heeft een spetterend programma vol afwisse-
lende en verrassende activiteiten in elkaar gestoken.

Dinsdag 2 april: BMX / Skaten in Eindhoven 
We trekken naar Eindhoven voor een dag vol BMX en skateplezier!

We doen dat in één van de grootste indoor-skateparken van Eu-

ropa, Area 51 en in het nabijgelegen BMX-park 040.

Dinsdag 2 april: Bezoek aan dierenkliniek Het Binnenhof
Voor al wie er ooit van droomde om eens een kijkje te nemen ach-

ter de schermen van een dierenkliniek, is deze activiteit een abso-

lute must. 

Woensdag 3 april: Ochtendcinema: Madagascar 3
Het wordt lachen, gieren en brullen met de filmvoorstelling van het

derde deel van deze knotsgekke Madagascar-reeks. Mét popcorn,

dat spreekt voor zich!

Donderdag 4 april: Spelnamiddag VDS in Arendonk
Met de bus gaan we naar Arendonk, waar de enthousiaste ani-

matoren van VDS, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, enkele flit-

sende en spetterende activiteiten hebben voorbereid.

Vrijdag 5 april: Madame Tirette’s Naaiatelier
Naaien is trendy! Daarom laten we het hippe naaiatelier van Ma-

dame Tirette overkomen naar Rijkevorsel. Je leert op enkele uren

tijd jezelf een rugzakje maken, die je mee naar huis mag nemen..

Maandag 8 april: Vissen bij de Aalscholvers
We vertoeven een namiddag aan de rand van de visvijver van vis-

sersclub “De Aalscholvers”. Goed voor enkele uren gegarandeerd

hengelplezier!

Dinsdag 9 april: Natuurhulpcentrum openluchtspeeltuin Bokrijk
We trekken naar Limburg, waar we in de voormiddag op bezoek

gaan bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, bekend van het

tv-programma Dieren in Nesten. In de namiddag gaan we naar

Bokrijk, waar we ons kunnen uitleven in de grote openluchtspeel-

tuin. 

Woensdag 10 april: Vilten van een sjaal
Vilten is een van de oudste processen om van wol een stof te

maken. Met wat water, zeep, wol,…en de warmte van je handen

maak je een sjaal naar je eigen creatie.

Donderdag 11 april: Bezoek aan speelboerderij De Hooiberg
Net over de grens in Bladel is De Hooiberg gesitueerd, een speel-

boerderij van maar liefst 4000m². Alle binnen- en buitenattracties

van De Hooiberg zorgen voor uren ravotplezier!

Donderdag 11 april en vrijdag 12 april: 12 G Noord adventure 2
12 G Noord is een tweedaagse survivalactiviteit met overnachting

in grote legertenten. Ben je sportief, ga dan voor het avontuur en

schrijf je in!

KINDERCLUB

De begeleid(st)ers van de kinderclub hebben ook een keitof
activiteitenprogramma voor het paasverlof in elkaar gestoken.
Tijdens de eerste week van de paasvakantie staat in de kin-
derclub alles in het teken van de lente. 
De tweede week van de paasvakantie spelen we rond allerlei
leuke beroepen.

Dinsdag 2 april : 
We hopen dat de paashaas ook voor alle lieve guiten van de

kinderclub eitjes heeft verstopt. Met ons paasmandje trekken

we erop uit om paaseitjes te zoeken.

Woensdag 3 april
Na het succes van vorige jaren gaan we met de kinderen aan

de slag om opnieuw een mini- moestuintje te creëren.

Donderdag 4 april
Heb je zin om je creatief uit te leven?  We gaan de kinderclub

omtoveren tot een knutselatelier waar we de mooiste, origi-

neelste lentecreaties gaan ontwerpen.

Vrijdag 5 april
De kiddies beter gekend als onze kleuters gaan een hele dag

leuke lentespelletjes spelen. De kinderen van de lagere school

die de stoere naam coolkids dragen, trekken op tocht.

Maandag 8 april :
De eerste dag van de beroepenweek kruipen we in de huid

van de marktkramer. We gaan allerlei lekkernijen maken en

daarna verkopen in ons kraampje. 

Dinsdag 9 april
Het is vandaag niet boer zoekt vrouw maar boer zoekt die-

ren….. Samen met de boer en de boerin gaan we op zoek

naar de dieren.

Woensdag 10 april
Net zoals de schilder gaan we de ganse dag aan de slag met

verf en borstel. Dat wordt lekker kliederen met verf!

Donderdag 11 april
We zetten ons als rasechte acteurs in de “spotlights”. De kid-

dies samen met Kaatje en Kamiel. De coolkids strijden voor

de eerste plaats van steracteur. We sluiten deze dag af met

een party!

Vrijdag 12 april
We gaan een ganse dag spelen, stoeien, ravotten in binnen-

en buitenspeeltuin speelstad te Wechelderzande. 

Folders met alle info over de paasvakantie zullen worden 

bedeeld via de Rijkevorselse scholen vanaf 1 maart.

INSCHRIJVEN VOOR DEZE ACTIVITEITEN TIJDENS DE 

PAASVAKANTIE IS EEN MUST !!!!

Inschrijven voor deze activiteit kan vanaf woensdag 13 maart.

Na de uiterste inschrijvingsdatum 20 maart 2013 zullen er
hoe dan ook geen inschijvingen meer worden aangenomen
voor de paasvakantie.
Deze maatregel hanteren we om een kwaliteitsvolle opvang

aan jullie kinderen te garanderen.

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. Voor meer informatie over onze

buitenschoolse kinderopvang kan je steeds terecht op volgend

telefoonnummer : 03/340.00.56 

of via e-mail kinderclub@rijkevorsel.be

Wenst je meer informatie, inlichtingen over de 

grabbelpasactiviteiten: 03/340.00.35 

of e-mail jeugddienst@rijkevorsel.be

PAASVAKANTIE GRABBELPAS en kinderclub
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Op vrijdag 08 maart 2013 om 14.00 uur zal er een op-
tocht plaatsvinden van  de leerlingen van “De Wegwijzer.
Er zal tijdelijk verkeershinder zijn in de omgeving van
de school en op het af te leggen parcours zijnde : 
Leopoldstraat, Korte Molenweg, Banmolenweg, E. Van
Roeystraat, Prinsenpad, Helhoekweg, Hoek, Dorp, 
Bavelstraat, Bremstraat, Berkenlaan, Wilgenstraat en
Hoogstraatsesteenweg.   
Er worden geen omleidingen ingesteld en wij vragen van
de automobilisten een klein beetje geduld.

Op zondag 10 maart 2013 wordt door de Rijkevorselse
Rederijkers de jaarlijkse halfvastenstoet georganiseerd. 
De feesttent zal opgesteld worden vooraan in de 
Doelenpad waardoor aldaar meerdere dagen verkeers-
hinder zal ontstaan. 
Het parcours van de stoet is als volgt : vorming in de 
Bavelstraat, via de rotonde naar Dorp en vervolgens
Bochtenstraat, Merel- en Lijsterstraat, Looiweg, 
Boshoevenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg, Hoek,
Dorp en via de rotonde naar de Bavelstraat waar de stoet
zal ontbonden worden.
In de vermelde straten zal parkeerverbod zijn op 
zondag 10 maart 2013 en in de namiddag zullen deze
straten volledig verkeersvrij gemaakt worden. Gepaste
omleidingen zullen ingesteld worden.
Zoals vorige jaren is er met de Rederijkers en de café-
uitbaters overeengekomen om geen frisdranken en 
alcohol te schenken in glas. (ook niet op de wagens in
de stoet). Dit verbod geldt voor, tijdens en na de 
halfvastenstoet.
Het dorpscentrum  zal verkeersvrij blijven tot 20.00 uur.
Beide maatregelen zullen ongetwijfeld bijdragen tot de
veiligheid van dit evenement 
Gelieve de omleidingen te volgen of laat uw auto op 
10 maart 2013 gewoon thuis staan.

Toezicht en verkeersregeling zal gebeuren door de Poli-
tie, wijkpost Rijkevorsel.
Let op : Zondag 10 maart 2013 (ook tijdens de dag) 
zullen er  WODCA controles uitgevoerd worden op de
invalswegen naar Rijkevorsel toe. 
Glaasje op ……niet achter het stuur !!!!!! 

KINDERCARNAVAL

HALFVASTSTENSTOET 

Een leven vol muziek

Muziek maakt me blij!
Stil zijn dat is echt niks voor mij!
De wereld zou veel leuker zijn als

er dansende bloempotten
en zingende marmotten zouden zijn.

En in de zoo danst de olifant de
cha cha cha

En de apen oefenen de salsa.
In de wei luistert de koe een lied,

en hij geniet. 
De bloemen swingen op en neer,
en de bladeren zingen hun liedje

weer.

Een leven vol muziek.
Dat is wat ik bedoel.

Een mooi liedje geeft me een goed
gevoel.

Britt Van Looy (4A)

Het dieren orkest

Een koe en een duif, 
ik heb liever hip hop 

en een fuif.
Een notenbalk met een valk.

Ach ... een microfoon.
Dat is gewoon.

Dansen als een beest.
Het is een groot feest.
Vrolijk zijn, zo als een

modderzwijn.
Ik word een ster.
Ik kom heel ver.

Noah Heylen (3A)
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WAT? 
De provincie kent een toelage toe die 300 euro bedraagt
voor de kinderen die thuis verblijven en 150 euro voor
kinderen die een school, een semi-internaat of een dag-
centrum bezoeken 

VOOR WIE? 
Ouders van gehandicapte kinderen. Ouders en kind die-
nen wel op hetzelfde adres in de provincie Antwerpen in-
geschreven te staan. 

HOE? 
De toelage wordt toegekend voor een kind tot 21 jaar met
een handicap en waarvoor de ouders een verhoogde kin-
derbijslag ontvangen. Het netto belastbaar inkomen van
2011 van de aanvrager én diens partner mag niet hoger
zijn dan 23.000 euro ( nog te indexeren) en te verhogen
met 10 procent voor elke persoon fiscaal ten laste. 

Het aanvraagformulier moet vóór 1 juli 2013 op de pro-
vincie toekomen.

Aanvragen kunnen ingediend worden bij de sociale
dienst van het OCMW. Volgende documenten moeten
dan meegebracht worden : 
- een attest van het kinderbijslagfonds waaruit blijkt dat

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

zinssamenstelling, waaruit moet blijken dat het kind
in 2012 op hetzelfde adres woonde als de aanvrager; 

- een kopie van het aanslagbiljet personenbelasting in-
komsten 2011.

Zoals de voorbije jaren, kunnen sommige personen ook
dit kalenderjaar weer beroep doen op het “ stookolie-
fonds” dat werd opgericht om de weerslag van de brand-
stofprijsstijging op te vangen.

Om te weten of men kan genieten van deze tussenkomst
worden hieronder de belangrijkste voorwaarden opge-
somd.

Indien je meent hieraan te voldoen, kan je een aanvraag
indienen op de sociale dienst van het OCMW, 
Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel, tel. 03/340.39 65.

OVER WELKE BRANDSTOF GAAT HET ?
Het gaat om volgende brandstoffen :
- huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk

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

pomp;
- bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveel-

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

WIE KAN EEN BEROEP DOEN OP DEZE 
FINANCIËLE TUSSENKOMST ?

1. Personen met recht op een verhoogde verzekerings-
tegemoetkoming :
Personen die over het WIGW-statuut of OMNIO-statuut
beschikken ( Verhoogde tegemoetkoming, te bewijzen
met sticker van mutualiteit)

2. Personen met een laag inkomen
Personen die geen recht hebben op een verhoogde tege-
moetkoming van het ziekenfonds, maar wiens inkomen
lager ligt dan €16.632,81, te verhogen met €3.079,19

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 21 MAART 2013 
OM 20.00 UUR.

DE PROVINCIALE TOELAGE TER ONDERS-
TEUNING VAN DE THUISVERZORGING VAN
KINDEREN MET EEN HANDICAP 2013

HEEFT U RECHT OP EEN 
VERWARMINGSTOELAGE IN 2013 ?

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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per persoon ten laste, komen ook in aanmerking. Voor
deze categorie moet er ook rekening gehouden worden
met het onroerend inkomen van alle eigendommen, met
uitzondering van de eigen woning waarin men woont.

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

Hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage hangt af van de prijs die je betaald hebt voor
je energie, maar is over het algemeen beperkt tot 
€ 0,14 cent voor de eerste 1.500 liter. Dit komt overeen
met € 210,00 per jaar.

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

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

voor je de steun kan krijgen,
• of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeen-

komt met het leveringsadres en het adres waar je ge-
woonlijk verblijft.

Het OCMW zal je vragen minimaal volgende documen-
ten voor te leggen. Zonder deze gegevens kan geen aan-
vraag ingestuurd worden :
• In ieder geval de leveringsfactuur die niet ouder is dan

60 dagen. Indien je in een gebouw met meerdere ap-
partementen woont, vraag je aan de eigenaar of be-
heerder van het gebouw een kopie van de factuur en
een attest met vermelding van het aantal appartemen-
ten waarop de factuur betrekking heeft.

• De identiteitskaart van je zelf en van al de inwonende
meerderjarige gezinsleden.

• Een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden
• Het laatst ontvangen aanslagbiljet in de personenbe-

lasting en je laatst ontvangen aanslagbiljet in de on-
roerende voorheffing ( kadastraal inkomen)

Woensdag 6 MAART 2013 : Chocoladebiscuit en koffie
prijs : 2,50 euro
inschrijven op het secretariaat van het rusthuis

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur.
Prijs : €11,5. Maximum 25 personen

Menu :
Heldere bouillon met brunoisegroenten

***
Gevulde paprika met tomatensaus

Pommes duchesse
***

Chocoladegebak

Inschrijven voor 9 maart 2013

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur.
Prijs : €16,5. Maximum 25 personen

Menu :
Aspergesoep met balletjes

***
Zalmfilet met fijne groenten in roomsaus met boursin

Krielaardappelen
***

Paasdessert
Inschrijven voor 16 maart 2013 op het secretariaat van
het rusthuis.

VERJAARDAGSFEESTJE

VADERDAGMENU – 19 MAART 2013

PAASMENU – 31 MAART 2013

Met extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering,  

Interesse? Stuur of mail uw sollicitatiebrief samen met uw cv en een 
afschrift van het brevet, getuigschrift of bekwaamheidsattest naar  
OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 27, 2310 Rijkevorsel.

Voor verdere inlichtingen kan u terecht tijdens de kantooruren op het  
secretariaat van het OCMW, Prinsenpad 27, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 340 39 65 
of ocmw@ocmwrijkevorsel.be

Het OCMW Rijkevorsel heeft openstaande  
vacatures voor volgende functies (m/v):

Voor het rustoord Prinsenhof, 
Helhoekweg 18, Rijkevorsel. De voorkeur voor nachtdienst  
is tevens bespreekbaar. Momenteel zijn 2 functies hoofdzakelijk  
in de nachtdienst direct te begeven.
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Zaterdag 2/3 wordt het startschot gegeven aan de Paas-
beurs. Versiering, kuikens, geschilderde eieren, ..., voor
ieder wat wils. Ben je leerkracht van een klas en wil je
graag je klas mooi versieren of allerhande materiaal uit-
zoeken waarmee je verder zelf nog aan de slag kan? In
De Kringwinkel vind je dan vast wat je zoekt én tegen
een betaalbare prijs!

De Kringwinkels WEB gaan retro...
Op zaterdag 16 maart verkopen alle Kringwinkels in
Vlaanderen originele retro-spullen en nostalgische vin-
tage uit de jaren '50, ’60, ’70 en ’80. Vanzelfsprekend kan
je die dag in De Kringwinkels WEB allemaal unieke spul-
len op de kop tikken: meubelen, verlichting, kleding en
accessoires, affiches of elpees, …. Je doet daarmee ook
een goede zaak. Want winkelen in De Kringwinkel is
spullen en mensen nieuwe kansen bieden.
Onze Kringwinkel in de Korte Gasthuisstraat in Turn-
hout (La Ganga) doet niet mee aan deze actie, WEL
nemen onze drie andere winkels (in Turnhout, Meer en
Retie) deel. 

Op vrijdag 15 maart sluiten onze winkels en magazijnen,
uitgezonderd La Ganga, om 16u om de Retrobeurs voor
te bereiden.

Bij deze nodigen we iedereen uit op de voorjaarswande-
ling  van 03/03/2013.  
We vertrekken om 14.00 uur aan het natuurreservaat
KOOLDRIES. Dit is gelegen te Brecht tussen brug 10 en
brug 11 langs het kanaal Schoten Dessel. De wandeling
zal 7,5 km lang zijn. Deelname is  gratis. 
Onderweg houden we een kleine rust voor een drankje
of een hapje. 

Meer info op tel 0474/27.42.55 bij Rik Verhoeven

VVDH Kringroep 60 “Het Looi” Rijkevorsel, houdt op 
23 maart 2013 een IPO-I-II-III-wedstrijd voor Duitse
Herders aan onze kantine te Senator Coolsdreef 3 te 
Rijkevorsel. Deze wedstrijd omvat speuren, gehoorzaam-
heid en pakwerk. Iedereen welkom om te komen kijken,
toegang gratis. Aanvang 9u00. 
Meer info: lennydesign@telenet.be

PAASBEURS IN DE KRINGWINKEL WEB
VANAF ZATERDAG 2/3

RETROBEURS IN DE KRINGWINKEL 
OP ZATERDAG 16/3

PASAR RIJKEVORSEL/ MERKSPLAS
VOORJAARSWANDELING  

IPO-I-II-III-WEDSTRIJD VOOR 
DUITSE HERDERS

JUDOCLUB  “DE BRES”

CLUB
KAMPIOENSCHAP 2013

Waar : Gemeenschapscentrum
St. Jozef - Rijkevorsel

Wanneer : Zaterdag 9 maart 2013

Uur : 18 uur weging,  
18u30 aanvang wedstrijden

Inkom : 5 €
info@judoclubdebres.be
www.judoclubdebres.be

Alle sympathisanten op post

50-JARIGEN
RIJKEVORSEL & 

ST. JOZEF GEBOREN IN
1963

ZATERDAG 26 OKTOBER 2013 plannen we een
bijeenkomst van de 50-jarigen bij 

Den Bakker in Rijkevorsel.
Om zoveel mogelijk mensen per mail 

te bereiken, hadden wij graag 
jullie contactgegevens ontvangen 

via volgende adressen :

RIJKEVORSEL: gilbertehendrickx@telenet.be, Looi-
weg 75 2310 Rijkevorsel 
en/of filip.sterkens@telenet.be

ST. JOZEF: Monique Gabriels, Hoge Heideweg 100,
2310 Rijkevorsel (of via school het Kompas meegeven
of binnenbrengen)
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De vasten is weer van start gegaan en
dus willen we ook Broederlijk Delen
steunen.
Dit jaar staat Oeganda in de kijker. Het
gezicht van onze campagne dit jaar is
Molly Ebang. Deze jonge weduwe uit

Noord-Oeganda levert elke dag strijd tegen honger en
ondervoeding. Broederlijk Delen zorgt ervoor dat Molly
en 13.000 andere families in Noord-Oeganda de kans
krijgen om zelf in hun levensonderhoud te voorzien en
de honger te stoppen.
Daarom willen we hen financieel ondersteunen en dit
doen we door enkele koffiestops te organiseren in onze
parochies.

Op maandag 18 februari is de eerste koffiestop
al geweest. De eerstvolgende koffiestop is op
maandag 4 maart op de wekelijkse markt in
het centrum. De volgende koffiestops hebben
plaats in de kerken na de weekendvieringen.
Op zaterdag 16 maart in de kerk van Sint-Jozef

na de viering van 17.00 u en op zondag 17 maart in de kerk
van Sint-Willibrordus na de viering van 11.00 uur. Op
maandag 18 maart sluiten we de reeks af met een laatste
koffiestop op de wekelijkse markt.

We danken alvast alle medewerkers die hieraan meehel-
pen maar ook al diegenen die even halt houden aan onze
standjes. Het is een kleine moeite voor ons allemaal
maar een hartverwarmende ondersteuning voor onze
partners in het Zuiden.

Lezing met maaltijd
Dinsdag 19 maart 2013 om 19.00 uur
In de Gildekamer van de St-Jorisgilde, Dorp 47

“Vakmanschap” is de rode draad van de Nacht van de 
Geschiedenis in 2013.
Vakmanschap vergt oefening, en dat is zeker waar voor de
oude kunst van het schieten met de kruisboog. Om lid te
kunnen zijn van de St-Jorisgilde, de gilde van de kruis-
boogschutters, moet je handigheid en doorzettingsvermo-
gen hebben. 
Het toeval wil dat de St-Jorisgilde van Rijkevorsel dit jaar
550 jaar bestaat.
Het Davidsfonds wil deze heuglijke verjaardag mee vieren.
We willen een ruimer publiek laten kennismaken met de
werking van de Gilde en we willen hen de gelegenheid
geven te genieten van de traditionele gildemaaltijd.
Bij een (ook al traditioneel) welkomstdrankje, krijgen we
een woordje uitleg over deze typische maaltijd. Na de
maaltijd zal Theo Aerts, opperhoofdman van de Hoge Gil-
deraad van de Kempen, een boeiende uiteenzetting hou-
den over de geschiedenis van de St-Jorisgilde.

Deelnemingsprijs: 20 euro. Omdat we een overzicht willen
houden op het aantal deelnemers, is inschrijven vooraf
verplicht en de uiterste inschrijvingsdatum is 
5 maart 2013.
Inschrijven kan bij Roger Verlinden, tel 03/314.39.01 of
via mail davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be  of  bij Hoofd-
man Jef Michielsen.
Wij vragen de deelnemingsprijs te storten op rekeningnr.
BE56 4168 0244 1988 van   Davidsfonds Rijkevorsel.

DOE MEE AAN DE KOFFIESTOP

DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS:
“550 JAAR SINT-JORISGILDE”
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Turnkring  
lenig & gezwind

Spel- en omnisportdriedaagse!
Kamp tijdens de paasvakantie op 3,4 en 5 april 2013

Waar: Turnzaal De Wegwijzer te Rijkevorsel

• fun en plezier beleven
• kenismaking met een tal van sporten!
• veilige sportomgeving

Inbegrepen: professionle begeleiders, 
1 drankje en koek/dag, verzekering

• van 7 tot 12 jaar
• 9u. tot 16u.
• €35 voor leden
• €40 voor niet leden voor 3 dagen

Inschrijvingen bij Ria Verbraeken: 03/314.61.48. 
of ria.verbraeken@skynet.be 

dit tot 24 maart 2013.
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De volgende bijeenkomst van de rouwverwerkinggroep
O.V.O.K. "Ouders van een overleden kind ", 
regio Kempen -Turnhout, heeft plaats in het Janssen
Ontmoetingcentrum Stationstraat 60 – 62 te Turnhout,
op  vrijdag 8 maart 2013 om 20 uur. 
www.ovok.be -  e-mail: info@ovok.be 

Thema van de avond: Medicatie na een zwaar verlies, 
lapmiddel of soms noodzaak ?

De begeleiding gebeurt door professionele ervaringsdeskun-
digen met een opleiding in counseling en rouwverwerking. 
Voor alle ouders die een kind verloren zijn zonder onder-
scheid van leeftijd of aard van overlijden zoals: ongeval,
ziekte, zelfdoding, gestorven bij geboorte, miskraam, wie-
gendood enz…

info: 014/439614       
e-mail:  eddy.vanemmerick@telenet.be     

ROUWVERWERKINGGROEP 
‘OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND’ 
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KLEUTERSCHOOL 
HET MOLEKE EN KLEINE MOLEKE

INFOMOMENT 
SCHOOLJAAR 2012-2013

Dinsdag 19 maart 2013 – 19.30 uur
Eetzaal van Het Moleke (Banmolenweg 9)

Instapdagen : 15 april - 13 mei - 2 september 2013

De kleuterleidster(s) en de directie nodigen de ouders van de kleuters die
2,5 zijn op bovenstaande instapdagen uit voor een infomoment.

Wij starten om 19.30 uur in de eetzaal van Het Moleke (Banmolenweg 9).
Voor elke instapdag wordt er ook nog een speeluurtje voorzien. Wij houden

je hier zeker van op de hoogte!

Graag inschrijven voor dit infomoment vóór woensdag 6 maart 2013
bij mevr. Ilse Geerts , Directie

Tel. 03 314 12 69 of directie@het-moleke.be

Uitnodiging

Donderdag 28 maart
Gastspreker Chris Discart "Vrij onderwerp".
Chris presenteert een selectie foto's "eigen werk".

Welkom om 20.00 uur eerste verdiep - oude pastorij Dorp 47 Rijkevorsel

Zondag  17 maart 2013 van 10u00 - 16u30

Klooster, Molenstraat 5 in Rijkevorsel
15 euro/koppel (broodmaaltijd en drank inbegrepen
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Ooms Guido, Rijkevorsel, Bruneel - Cox, 1.500 €
Sprangers Cindy, Rijkevorsel, Apoth. De Schrijver 100 €
Bervoets - Van Roy, Rijkevorsel, Babyboom, 100 €
Schepers Jan, Rijkevorsel, Bakkerij Nooyens, 100 €
Meyvis Henri, Rijkevorsel, S. Van den Langenbergh, 100 €
Tomboy Hella, Rijkevorsel, Bak. Adriaensen-Adams, 100 €
Beckx Georgette, Rijkevorsel, Jeff Meeuwesen, 100 €
Joris, Rijkevorsel, Bakkerij Nooyens, 100 €
Cocx An,Rijkevorsel, Apotheek De Volksmacht, 100 €
Smolderen Ann, Rijkevorsel, Karel Van Gestel, 100 €
Snoeys Dirk, Rijkevorsel, Frituur Boemerang, 100 €
Janssens Maria, Zandhoven, Kapsalon Knip, 50 €
Van den Langenbergh, Rijkevorsel, Rest. Waterschoot, 50 €
Beckx Maria, Rijkevorsel, Frituur Boemerang, 50 €
Peeters Gerda, Malle, Foto De Greef, 50 €
Laurijssen Jan, Rijkevorsel, Den Bloeme Winkel, 50 €
Van Dooren J.,Rijkevorsel, De Snelse Hap, 50 €
Geentjens Jos, Rijkevorsel, Den Bloeme Winkel, 50 €
Van Looveren Adriaan, Rijkevorsel, Marynissen Mirèse, 50 €
Coolen Liliane, Rijkevorsel, Funco, 50 €
Schuurmans Maria, Rijkevorsel, Bakker Gert, 50 €
De Vrij Sandra, Rijkevorsel, Den Bloeme Winkel, 50 €
Horban Olena, Rijkevorsel, S. Van den Langenbergh, 50 €
Nuyts Rita, Rijkevorsel, Beenhouwerij Swaegers, 50 €
De Cordt Mark, Rijkevorsel, Apoth. De Schrijver, 50 €
Van Dooren/Haest, Rijkevorsel, Frituur Boemerang, 50 €
Scheynen Rosa, Rijkevorsel, Bakkerij Nooyens, 50 €
Swaegers Lutgard, Rijkevorsel, Jeff Meeuwesen, 50 €
Verdonck, Rijkevorsel, Jacobs Team, 50 €
Verboven Jef, Rijkevorsel, Jeff Meeuwesen, 50 €
Joris - De Bie, Rijkevorsel, Frituur Boemerang, 50 €

WINNAARS EINDEJAARSACTIE 2012
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KWB – Paaseierentocht 
Paasmaandag 1 april 2013 

 
 

Chirolokalen Zuiderdijk 
Aanvang: 13.00 uur 

 
Ieder kind zal lekkere eitjes ontvangen en 
voor de ouders is er een drankje voorzien. 

 
Organisatie : kwb Sint – Jozef Rijkevorsel. 

Meer info: 03/312.43.97. of frans@kwbsintjozef.be 

Cultuurgroep Achtel vzw

ZONDAG 3 MAART 2013

HANEKAP
13.30 uur : vertrek stoet aan de kapel van Achtel naar 
koning 2012 met fanfare ’Vermaak na Arbeid’

14.15 uur : Titelstrijd koning 2013 op de Achtelse 
kapelberg

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

Alle Achtelse jongeren geboren in 1999 en ouder op
post evenals supporters en sympathisanten vanaf

13.00 uur. 

Iedereen van harte welkom.
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Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef

PAASACTIE 2013
van 16 tot en met 31 maart

U herkent de deelnemers aan hun affiche
Doe uw aankopen bij deze handelaars

en maak kans op mooie prijzen !

De winnaars van deze wedstrijd worden persoonlijk verwittigd,

alsook vermeld op www.ondernemendrijkevorsel.be
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ARMOEDE IS ONRECHT!!
VINDT U DAT OOK?

Broederlijk Delen en Welzijnszorg dóen er iets aan.
Broederlijk Delen vecht tegen de armoede in het Zuiden, 

Welzijnszorg richt zich op de armoede in eigen gemeente.

De activiteiten bestaan uit voedselbedeling, fondsenwerving,
speelgoedinzameling, 

koffie-stops, informatievoorziening  en nog veel meer.                                       

Hebt u (zo nu en dan) enkele uurtjes beschikbaar en wilt u
meehelpen de armoede te bestrijden, neem dan contact op

met info.fed.hoogstraten@skynet.be

De Federatie Hoogstraten-Rijkevorsel omvat de parochies van de
gemeenten Meerseldreef, Meerle, Meer, Hoogstraten, Minder-

hout, Wortel, Rijkevorsel en Sint Jozef.

Binnen de Federatie zal een Werkgroep Welzijnszorg en Broeder-
lijk Delen worden opgericht, die zorg zal dragen voor een goede

samenwerking 
tussen de plaatselijke afdelingen, 

activiteiten zal coördineren en een inspirerende taak zal hebben.

Enthousiaste mensen zijn van harte welkom om deel uit te
maken van deze werkgroep.

Info en contact:
Greet Uydens, tel. 03 314 33 63,
info.fed.hoogstraten@skynet.be

Rijkevorsel

TWEEDEHANDSBEURS
baby- en kinderkleding (geen speelgoed, 

geen schoenen)
UITZET                               

21 april 13.30-16.30 u

PAROCHIECENTRUM
Dorp 21 - Rijkevorsel

Leden krijgen 5% op gezinsspaarkaart
Verkopers kunnen enkel inschrijven op zaterdag 23 maart

Tussen 13.00 u en 14.00 u
IN ’T CENTRUM DORP 21

(prijs deelnamelijst € 8, op vertoon van lidkaart € 3)



26

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

M A A R T

1 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen. Prinsenhof. Van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen welkom. 
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

• Rijkevorsel Leeft : Kaartprijskamp Rikken & Jokken.. Oude pastorij. Inschrijven vanaf 19.00 uur.
Aanvang 19.30 uur. Info : www.rijkevorsel-leeft.be

• Jeugdtheater Globe “Het geluid van zwetende Chinezen”. ’t Centrum. 20.00 uur. Inkom € 5, 
kassa € 6

• Broederlijk delen : koffiestop in de bibliotheek. Van 10.00 tot 12.00 u. en van 18.00 tot 20.00 u.

2 maart • Jeugdtheater Globe “Het geluid van zwetende Chinezen”. ’t Centrum. 20.00 uur. Inkom € 5, 
kassa € 6

3 maart • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg – van 8.00 tot 12.00 uur – 
inkom gratis

• Jeugdtheater Globe “Het geluid van zwetende Chinezen”. ’t Centrum. 14.00 uur. Inkom € 5, 
kassa € 6

• Pasar Rijkevorsel/Merksplas : voorjaarswandeling. Meer info : zie rubriek Diversen
• Cultuurgroep Achtel vzw : Hanekap. Achtel. Meer info : zie rubriek Diversen.

5 maart  • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur

8 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. 
Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

• De Singer vzw : Steve Wynn Solo. 21.00 uur. Bavelstraat, 35. Steve Wynn, ex-frontman van de 
legendarische Amerikaanse gitaarband The Dream Syndicate speelt helemaal solo in De Singer. 
Info en reserveren : www.desinger.be

• Kon. Sint-Jorisgilde Rijkevorsel : feestschieting. Gildelokaal. Van 19.00 tot 21.00 uur. Meer info :
zie rubriek Diversen

9 maart • Judoclub De Bres : clubkampioenschap. Gemeenschapscentrum. Vanaf 18.00 uur. Inkom € 5
• Kon. Sint-Jorisgilde Rijkevorsel : feestschieting. Gildelokaal. Van 13.00 tot 19.00 uur. Meer info : 

zie rubriek Diversen

10 maart • Vrijwillige molenaars : De Stenen Bergmolen in werking. Malen met windkracht van graan tot 
meel. Van 10.00 tot 17.00 uur

• Rijkevorselse Rederijkers vzw : Halfvastenstoet.Vertrek om 14.30 uur. Meer info : 
zie www.halfvastenstoet.be

• Kon. Sint-Jorisgilde Rijkevorsel : feestschieting. Gildelokaal. Van 10.00 tot 12.00 uur. Meer info :
zie rubriek Diversen

12 maart • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur

14 maart • De Singer vzw : David Galle. 20.30 uur. Bavelstraat, 35. Stand-up comedy-avond met David 
Galle: Overleven in de chaos! Info en reserveren : www.desinger.be

15 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur, iedereen welkom, 
gratis. Meer info : 0474 31 25 67.
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17 maart • Dag voor koppels die gaan trouwen. Klooster, Molenstraat. Van 10.00 tot 16.30 uur. Meer info : 
zie rubriek Diversen.

19 maart • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.
• Kleuterschool Het Moleke en Kleine Moleke : infomoment. Het Moleke, Banmolenweg. 19.30 uur. 

Meer info : zie rubriek Diversen
• Davidsfonds Rijkevorsel en de Sint-Jorisgilde : Nacht van de Geschiedenis. Lezing met maaltijd. 

Gildekamer, Dorp, 47. 19.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

22 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

23 maart • VVDH Kringgroep 60 “Het Looi” : wedstrijd voor Duitse Herders. Lokaal Senator Coolsdreef, 3. 
9.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen

24 maart • Vrijwillige molenaars : De Stenen Bergmolen in werking. Malen met windkracht van graan tot 
meel. Van 10.00 tot 17.00 uur

26 maart • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

28 maart • Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Gastspreker Chris Descart “Vrij onderwerp”. Oude Pastorij, eerste
verdieping. 20.00 uur

29 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

30 maart • De Singer vzw : Parker-Lytton-Vanche. 20.30 uur. Bavelstraat, 35. Schilder-kunstenaar Vanche 
toont zijn nieuwste werk in De Singer tijdens een concert van jazz-impro-artiesten Evan Parker
en Paul Lytton. Info en reserveren : www.desinger.be

31 maart • 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.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in april 2013 moet je uiterlijk op 4 maart 2013 

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


