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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

Akte wordt genomen van het ontslag dat dhr. Roger
Kemland bij de voorzitter van de gemeenteraad heeft 
ingediend als gemeenteraadslid Rijkevorsel.
De geloofsbrieven van opvolger Roefs Karel worden
goedgekeurd. 

Het nieuwe raadslid legt de eed af in openbare zitting in
handen van de voorzitter van de raad en voegt zich 
vervolgens bij de vergadering.
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt opnieuw
vastgesteld.

Mevr. Jeanine Roymans (N-VA) wordt aangeduid als 8e

gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene 
Vergadering van de P.W.A.               

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 30 SEPTEMBER 2013
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Beste inwoners,

De novembermaand ook nevelmaand genoemd, is de herfstmaand bij uitstek.
Een prachtig kleurenpanorama van planten bomen en bladeren.

Ook de wegenis- en rioleringswerken in Het Looi, de Molenstraat en Sint-Luciestraat veranderen het straatbeeld.
Natuurlijk brengen deze werkzaamheden ook heel wat moeilijke situaties met zich mee voor de buurtbewoners.
Alvast mijn dank voor uw begrip voor dit tijdelijk ongemak. 

Na het winterverlet zal er gestart worden met het uitvoeren van de wegeniswerken in de Vinkenpad en
Nachtegaalweg. De bovengrondse leidingen zullen hier ondergronds gebracht worden en oude ondergrondse
nutsleidingen zullen vervangen worden. In deze twee straten zullen er op verschillende plaatsen inheemse bomen
geplant worden. 

Tevens zijn we bezig met het ontwerp van de wegeniswerken in de Helhoekweg. Dit werk zal vermoedelijk na
het zomerverlof van start gaan.

Regelmatig krijg ik vragen over de situatie van de ruilverkaveling.
Het ruilverkavelingsplan Rijkevorsel – Wortel is voorlopig goedgekeurd door de bevoegde minister op 23 mei
2001. Het Milieu Effecten Rapport is conform verklaard op 13 mei 2003. 
Momenteel wordt het plan getoetst en geactualiseerd. 
De start van de uitvoeringsfase, opstart van de ontwerpen van de inrichting en de oprichting van het
ruilverkavelingscomité is voorlopig gepland in 2015.
Ondertussen zullen de waterlopen van 3de categorie overgedragen zijn aan de provincie.

Graag wens ik iedereen  mooie, veilige en gezellige dagen toe.

                                                                     Bob Van den Eijnden
                                                                     Eerste schepen



B E S T U U R

Worden aangeduid als vertegenwoordiger van de 
gemeente Rijkevorsel om deel te nemen aan de 
Algemene Vergadering d.d. 16 oktober 2013 van de cvba 
Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer
in de provincie Antwerpen en voor alle verdere Algemene
Vergaderingen t.e.m. 31 maart 2017: 
- mevr. Nathalie Cuylaerts, raadslid als vertegen -

woordiger
- mevr. Nathalie Stoffelen, raadslid als plaatsvervanger

De strook grond die gelegen is voor de huidige bejaarden-
woningen langs de Berkenlaan wordt gedesaffecteerd uit
het openbaar domein. Deze wordt overgedragen aan de
sociale Bouwmaatschappij De Noorderkempen in functie
van de uitbreiding 10 bejaardenwoningen na voorleg-
ging van het aankoopdossier met ontwerpakte.

De gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van het
tijdelijk aflopend politiereglement aan de servitudeweg
naast feestzaal ‘Den Bakker’ van 14/8 tot 28/8, door de
burgemeester uitgevaardigd, en bekrachtigen dit.

De raad neemt kennis van de goedkeuring van de 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen van de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2013 in verband
met de financiële bijdrage 2013 aan de politiezone
Noorderkempen.

Op verzoek van de Gemeentebelang&VLD-fractie werden
volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze 
gemeenteraad :
- Parkeerstroken Kasteelweg

De raad gaat niet akkoord met het voorstel om de
parkeerstroken te verwijderen.

- Vuilbakken bushaltes
Er werd beslist niet in te gaan op het verzoek tot
plaatsing van een vuilbak aan elke bushalte in
Rijkevorsel.

De gemeenteraad gaat in besloten zitting, bij geheime
stemming over tot de samenstelling van de gemeentelijke
commissie voor Ruimtelijke Ordening GECORO.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 25 november 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 gemeentelijk
aankondigingsbord langs de Molenstraat en onze website
www.rijkevorsel.be onder de rubriek Bestuur.
De agenda wordt een achttal dagen voor de raadszitting
bekendgemaakt.

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

   

Mogen wij de bevolking van Rijkevorsel vragen hun
huizen te bevlaggen met de Belgische driekleur of met
de vlag van de Vlaamse Gemeenschap op zondag 11
november e.k., de dag waarop wij de wapenstilstand
herdenken.
Om hulde te brengen aan onze dierbare gesneuvelden
en om aan de 11 novemberviering een plechtig karakter
te geven, hopen wij ook op een grote vertegen   -
woor diging van onze verenigingen en van gans de
bevolking, waarvoor alvast onze hartelijk dank.

’Een volk dat zijn helden eert, is een groot en dankbaar
volk !’

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

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

11 NOVEMBERVIERING
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B U R G E R Z A K E N

Vanaf 1 oktober 2013 zullen ook de voorlopige
rij bewijzen model 3, model 18 maanden en model 36
maanden in bankkaartmodel uitgegeven worden. Vanaf
die dag worden de voorlopige rijbewijzen dus niet meer
op de gemeente aangemaakt, maar door een externe
firma. Opgelet, dit betekent dat je het voorlopige 
rijbewijs pas na enkele dagen kan afhalen.
Net als de rijbewijzen in bankkaartmodel zijn deze op
een aantal manieren beveiligd tegen vervalsing. Zo zijn
de bestanddelen van de kaart optisch dood, werden 
variabele elementen gebruikt die bescherming bieden
tegen het kopiëren of vervalsen van de foto en heeft de
kaart een specifieke beveiligingsondergrond. 
Deze nieuwe kaarten zijn ook duurder. De kostprijs 
bedraagt 20 euro. Voor de aanvraag moet je je persoonlijk
aanbieden aan het loket van de dienst burgerzaken. Er
is enkel een pasfoto nodig indien je liever een andere foto
hebt op je voorlopig rijbewijs dan op je elektronische
identiteitskaart staat. 
Enkel de internationale rijbewijzen worden niet in
bankkaartmodel afgegeven, daar blijft de papieren versie
bestaan.

Op de begraafplaatsen is er een toename van metaal -
diefstallen. Samen met de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken doet het gemeentebestuur een 
oproep tot waakzaamheid. 
Graag geven wij je volgende preventiemaatregelen mee:
- Maak foto’s van je waardevolle voorwerpen op en

rond het kerkhof. Dat vergemakkelijkt de identificatie
van gestolen voorwerpen;

- Neem dadelijk contact op met de politie wanneer je
een verdachte situatie opmerkt op het kerkhof;

- Markeer bronzen en koperen voorwerpen met behulp
van synthetisch DNA. Deze stof licht op en maakt de
markering zichtbaar onder een UV-lamp, wat de 
politiecontroles kan vergemakkelijken;

- Geef elke diefstal aan bij de politie.

Het gemeentebestuur zal binnenkort meewerken aan
een nationale campagne “Telefonie, internet, televisie:
Durf vergelijken!”. Met deze campagne wil de Federale
Overheidsdienst Economie consumenten aanzetten om
bewuster een leverancier te kiezen voor dergelijke 
diensten.

Concreet is het de bedoeling om op 22 november 2013
tussen 14 u en 19 u de inwoners van Rijkevorsel te 
helpen om prijzen en dienstenpakketten te vergelijken.
De prijsvergelijking zal meer bepaald worden uitge-
voerd via de vergelijkingssimulator van het BIPT
(www.bestetarief.be). Tijdens de campagnedag zullen
de inwoners van Rijkevorsel terecht kunnen in het
gemeentehuis, waar er onder meer 2 ambtenaren van de
FOD Economie aanwezig zullen zijn. 
Meer informatie betreffende de campagne kun je ook
terugvinden op de website http://economie.fgov.be.

OOK VOORLOPIG RIJBEWIJS 
IN BANKKAARTMODEL

OPROEP TOT WAAKZAAMHEID : TOENAME
VAN METAALDIEFSTALLEN OP KERKHOVEN

BEZINT VOOR GE U BINDT
TELEFONIE, INTERNET, TELEVISIE :
DURF VERGELIJKEN !
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DUURZAAMHEID-MILIEU - OPENB. WERKEN

Dit jaar heeft de fietscampagne ‘Met Belgerinkel Naar De
Winkel’ 831 volle spaarkaarten opgeleverd. Uit al deze
spaarkaarten werden in totaal 16 winnaars getrokken.
Op 11 september 2013 werden deze winnaars in de 
bloemetjes gezet met een receptie en mochten ze hun
prijs komen afhalen in het gemeentehuis. 

En de winnaars zijn :
- Hoofdprijs : de Belgerinkel fiets :

Van Dijk Roger 

- Een fietsbox t.w.v. € 10.00 van de provincie 
Antwerpen :
Pauwels Ineke

- Een fietsmand :
Janssens Frans                                             
Van Der Steen Greet                                    
De Saedeleer Wendy                                    
Gils Ann                                               
Kuylen Anita

- VVV-cadeaubon t.w.v. €20 :
Guns Willy                                               
Mertens  Jozef                                              
Van Goubergen Denise                               
Sprangers Rita                                             
Van Been Elly

- VVV-cadeaubon t.w.v. €10 :
Van Hout Lisette                                          
Eysermans Patricia                                      
Van Den Langenbergh Rosa      
De Prins Lydia                                              
Van Tichelt Nicole                                        

Een dikke proficiat voor aan deelnemers! Goed gefietst!

De gemeentelijke technische dienst verwittigt dat vanaf
26 november 2013 de verwelkte bloemen van de
gedenkstenen op de kerkhoven zullen verwijderd worden.
Indien je zelf de bloempotten wenst weg te doen, moet
dat vóór die datum gebeuren. Anders zal de technische
dienst deze verwijderen. Er mogen geen bloempotten
worden ingegraven.

De gemeente is zich al volop aan het voorbereiden
op het komende winterseizoen. Sneeuw en vriesweer 
kunnen voor de nodige winterpret zorgen, maar brengen
ook vaak problemen mee voor de weggebruikers. 

Om praktische redenen is het voor de gemeente niet
doenbaar om alle gemeentewegen te strooien. Daarom
heeft de technische dienst een lijst met hoofdwegen
opgemaakt, die zeker bij sneeuwval of ijzel geruimd en
gestrooid moeten worden. Er werd bij het samenstellen
van de lijst voor gezorgd dat elke inwoner zich
slechts over korte afstand moet verplaatsen om een
vrij gemaakte hoofdweg te bereiken. Wegen waar weinig 
verkeer komt, werden niet opgenomen in deze lijst

’MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL’
PRIJSUITREIKING

BEGRAAFPLAATSEN

DE WINTERDIENST
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O P E N B . W E R K E N

omdat hier het strooien weinig efficiënt is. Pas als de
hoofdwegen voldoende gestrooid zijn, kan er nog
overgegaan worden tot het strooien van de overige
wegen. Ook een lijst van te strooien voet- en fietspaden
werd opgesteld.

Naast de gemeentewegen hebben we natuurlijk ook nog
de gewestwegen, waar het Vlaams Gewest moet instaan
voor het sneeuwruimen en strooien. In het verleden was
het echter zo dat de gemeente zelf bijkomende ruim- en
strooiwerken uitvoerde. Vooral de fietspaden langsheen
de Oostmalse- en de Hoogstraatsesteenweg en Gammel,
de voornaamste schoolroutes, werden samen door de 
gemeente en het Vlaams Gewest sneeuw- en ijzelvrij 
gemaakt. 

We kregen ook opmerkingen van inwoners en bedrijven
die niet goed bereikbaar waren voor hun leveranciers.
We willen echter ook wijzen op de verantwoordelijkheid
van leveranciers en van weggebruikers, die op dergelijke
afgelegen locaties of kleinere wegen moeten zijn, om
hun rijstijl aan te passen en zelf zo veilig mogelijk te 
rijden, onder meer door het gebruik van winterbanden.
Tot slot willen we er nog even op wijzen dat niet enkel
de gemeente moet instaan voor de veiligheid van de
weggebruikers. In de winterperiode zijn ook de inwoners
verplicht om de hinder tot een absoluut minimum te 
beperken. 

Zo is het bij vriesweer verboden om, onder welke voor-
waarde ook, water op de openbare weg te gieten of te
laten lopen. Bij ijzel en sneeuw is men bovendien
verplicht om op het voetpad een vrije doorgang te 
voorzien van minstens 1,20 meter voor voetgangers.
Sneeuw en ijs dienen op het voetpad langs de boord -
stenen te worden gelegd en zeker niet op de rijweg te
worden gegooid. Het nodige dient gedaan te worden om
gladheid te vermijden. Deze verplichtingen rusten op
de bewoners van de huizen en op de eigenaars of
vrucht gebruikers van leegstaande woningen. Wanneer
het woningen/appartementsgebouwen betreft, bewoond
door meerdere gezinnen, dan rust de verplichting op de
onderste bewoner of als deze afwezig is op de bewoner
van de dichtst daarboven gelegen verdieping.
Zowel door de inspanningen van de gemeente als deze
van de bewoners, kunnen we er dan voor zorgen dat we
een veilige winter tegemoet gaan.

Van september tot juni worden verschillende  vereni-
gingen ingeschakeld om het zwerfvuil op te ruimen.
Elke ingeschreven vereniging krijgt een aan gepast traject
en dient er 4 maal per jaar het zwerfvuil te verwijderen. 

De verenigingen voeren deze taak telkens op een
zaterdag uit. Op sommige wegen is het wegens het 
ontbreken van een voetpad, fietspad en berm nood -
zakelijk dat de vrijwilligers op de rijbaan gaan. De
verenigingen krijgen van de gemeente richtlijnen en 
signalisatiekledij mee om dit op een zo veilige mogelijke
manier te doen. Dit neemt echter niet weg dat andere
weggebruikers, zowel voertuigen als fietsers, eveneens
op hun hoede dienen te zijn als ze een groepje vrij -
willigers tegenkomen.

De gemeente gaat steeds op zoek naar nieuwe en betere
manieren om perken aan te planten. Hierbij wordt 
getracht een evenwicht te vinden tussen esthetische en
ecologische factoren en het gemak van het onderhoud. 
Zo zijn de aanplantingen op de rotonde in de Wouwer
verwezenlijkt volgens het principe van een prairietuin.
Prairieplanten bieden immers vaak een vernieuwende,
gemakkelijke en variatierijke oplossing, als men op
zoek is naar zowel aantrekkelijke als onderhoudsarme 
beplantingen voor het openbaar domein.
De rotonde in de Wouwer werd aangelegd volgens het
principe van een gemengde beplanting, met de vaste
planten en grassen kriskras door elkaar. De hoogte van
de planten varieert sterk, maar elke plant werd zo 
gekozen dat ze de onderlinge concurrentie aankan. De
kleuren evolueren met de seizoenen mee. 

ZWERFVUILINZAMELING 
DOOR VERENIGINGEN

AANPLANTINGEN ROTONDE DE WOUWER
EN BERKENLAAN
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O P E N B . W E R K E N  -  V V V

Om deze kleurenvariatie te bereiken werden een twintigtal
verschillende soorten aangeplant. Omdat een prairietuin
enkele jaren nodig heeft om tot volle wasdom te komen,
werden er wel  bloemenzaden bij gezaaid om al eerder
een rijke kleurenvariatie te bekomen.
Een opmerking die al vaker werd gemaakt, is dat de 
rotonde nu vol verdorde planten staat. Dit is echter een
bewuste keuze, omdat de zaden in het najaar de kans
nog moeten krijgen zich te verspreiden. In het voorjaar
zal de rotonde dan terug zuiver gezet worden.
In de Berkenlaan heeft de gemeente tijdens een eerste
fase reeds enkele borders aangeplant. In de keuze van
bloemen en planten werd geopteerd voor aanplantingen
die vlinders, bijen en andere insecten aantrekken.
Er werd ook een zithoek gecreëerd, zodat het voor 
omwonenden en bezoekers aangenaam verpozen is.
De aanleg van de borders in de Berkenlaan en van de
rotonde in de Wouwer werd vakkundig uitgevoerd door
de arbeiders van de gemeentelijke groendienst.

Aan kruispunten is het belangrijk dat weggebruikers 
optimaal zicht hebben op het verkeer komende van de
zijkanten. Al te vaak wordt echter vastgesteld dat er 
beplantingen, veelal hagen, het zicht belemmeren.
Nochtans staat in het politiereglement volgend artikel:
De maximum hoogte van de beplantingen - andere dan
bomen - van een voortuin of van een perceel grond, 
gelegen op de (drie)hoek gevormd door de rooilijnen en
een schuine lijn op 5 meter van het snijpunt van de rooi-
lijnen, wordt beperkt tot 0,70 meter (zie onderstaande
figuur).

Dit betekent dat aan een kruispunt, op de scheidingslijn
tussen privé en openbaar domein, een haag een maxi-
male hoogte van 0,70 meter mag hebben en dit gemeten
aan beide zijden over een lengte van 5 meter vanuit de
hoek van het perceel. 
Eveneens dienen we er op te wijzen dat volgens steden-
bouwkundige voorschriften een haag op minimum 0,5
meter van de rooilijn dient aangeplant te worden. 

Noteer alvast in je agenda :

VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw organiseert in december
2 unieke concerten.

Op zondagmiddag 8 december zal de kapel van Achtel de
ontmoetingsplaats zijn voor een mooi aperitiefconcert
door “Anno Niem”.
Anno Niem speelt muziek die door kwaliteit toch de tijd
overleefde.  Anno Niem brengt deze muziek in de tegen-
woordige tijd met oude en eigentijdse instrumenten.
Anno Niem accentueert het volkse karakter van oude
muziek, trekt een klassieke lijn onder oude volkse
melodieën.
Inkom : 15 euro (korte receptie na optreden inbegrepen)
Deuren open : 11 u, begin concert : 11.15 u
Beperkt aantal kaarten beschikbaar

Op vrijdagavond 27 december zet de Sint-Willibrordus-
kerk de deuren open voor een eindejaarsconcert.
Iedereen herinnert zich wellicht nog die zwoele warme
dag vorig jaar toen we een concertdag organiseerden in
de spiegeltent op het molenterrein.
Zij die er toen niet bij konden zijn, krijgen opnieuw de
kans om “Music Emotions Symphonic Pop Orchestra”
samen met de piperband “Pagus Wasia” aan het werk te
zien met een aangepast eindejaarsprogramma.
Inkom : 5 euro
Deuren open : 19.30 u, begin concert : 20 u

Kaarten voor deze concerten worden verkocht vanaf
begin november aan de VVV-infobalie in het gemeente-
huis.
Eind november ontvangt iedereen nog een folder met
alle eindejaarsactiviteten van de VVV.

SNOEIEN HAGEN AAN KRUISPUNTEN

EINDEJAARSCONCERTEN
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Categorie jeugd:
- Van Hasselt Wannes;
- Leysens Yente;
- Peeters Tim;
- Van Laere Mathias;
- Van Hool Evy;
- Verschueren Cato;
- Seuntjens Ward;
- De Cordt Lien;
- Jacobs Britt;
- Voeten Stijn;
- Van Boxel Jasmien;
- Snoeys Marthe.

Deze lezers (jeugd en volw) winnen een boekenbon, ter
waarde van 12,50 euro.
Aantal deelnemers in de bib van het centrum, 1.547
(jeugd) en 1.116 (volw). In de Aster Berkhofbibliotheek
kregen we 276 ingevulde briefjes in de doos voor de
jeugd en 209 in de doos voor de volwassenen.

Categorie volwassenen:
- Verhaert Petra;
- Peeters Louise;
- Frans Herman;
- Van Leuven Ann;
- Daems Leen;
- Peeters Yen;
- Hermans Evelien;
- Poels Roos.

In de bibliotheek van Sint-Jozef kwamen 42 kinderen op
zoek naar de schat en brachten 22 kleuters een mooi
gekleurde tekening binnen. In het centrum zochten
en vonden 65 kinderen de schat en kregen we 31 
tekeningen.

Volgende deelnemers wonnen hiermee een extra prijs
die ze mochten afhalen in de bibliotheek van het centrum
op 12 oktober tijdens de verwendag.
Yasminah Debeuckelaer, Jonas Van Dyck, Liene Van
Hooydonck, Hanne Huybrechts, Brent Tilburgs,
Keersmaeckers Myrthe, Ellen Stynen zijn de extra be-
loonde kunstenaars.

Voor volgende schattenjagers was er ook een extra
prijs: Marthe Van Dyck, Joppe Hillen, Bo Oostvogels,
Mathis Hapers, Seppe Sterkens, Caro Francken en Luca 
Verdonck.

JEUGD
AA-boeken (niveau-lezen) 
- Dino is mijn vriend (STRA Niveau 5);
- Junior Suske en Wiske : Stripverhaaltjes op 

AVI-leesniveau 1 (VAND Niveau 1);
- Junior Suske en Wiske : Stripverhaaltjes op

AVI-leesniveau 2 (VAND Niveau 2);
- Junior Suske en Wiske : Stripverhaaltjes op 

AVI-leesniveau 3 (VAND Niveau 3).

A-boeken (7-9 jaar)
- Jacques naar de stad (SMITH, Alex T.);
- De grote konijnen reddingsactie (DAVIES, Katie);
- Heksje Lilly : Op avontuur bij de minimensjes 

(KNISTER);
- De lievelingspony (JETTEN, Gertrud);
- De Smurfen : Avontuur in Parijs (STERN, David J.).

B-boeken (9-12 jaar)
- Het leven van een Loser. Zwaar de klos! 

(KINNEY, Jef);
- For girls only. De G van geluk (AAR, Hetty van);
- Ik kan nog steeds niet vliegen (WOLTZ, Anna);
- Bobby en de geestenjagers (HAZELAAR, Loes);
- De elfenheuvel. De ontknoping (PARDON, Petra);
- Gladiator . Deel 3 : Zoon van Spartacus 

(SCARROW, Simon).

C-boeken (12-16 jaar)
- Broederband :  Boek 2 : De indringers 

(FLANAGAN, John);
- Broederband : Boek 3 : De jagers (FLANAGAN, John);
- Vergelding (BOWLER, Tim);
- Loverboys (VREESWIJK, Helen);
- Verbreken (DESTEFANO, Lauren);

WINNAARS ZOMERLEESACTIE

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN NOVEMBER 2013  
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- Saeculum (POZNANSKI, Ursula);
- De opkomst van negen (LORE, Pittacus);
- Gone (GRANT, Michael);
- Het protest (GRISHAM, John). 

Jeugd Non-fictie
- One Direction. Het officiële fanboek 

[J Popmuziek (geel)];
- Op weg naar de top [J Popmuziek (geel)];
- Dinosaurussen : lach en leer [Oertijd];
- Atlas. Een fantastische ontdekkingsreis langs de

schatten van de wereld [Atlassen - Vlaggen].

Jeugd Strips
- MEGA : 10 strips (JS C);
- Urbanus omnibus (JS C);
- De Rode Ridder : Excalibur (JS B).

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- De wraak van Prada (WEISBERGER, Lauren);
- Vervolging (PIPERNO, Alessandro);
- Diepe wonden (NEUHAUS, Nele);
- Villa Triste (GRINDLE, Lucretia);
- Viking : Zoon van het Noorden (SEVERIN, Tim);
- In bloed geschreven (ROLLINS, James);
- Strijder voor Rome : Oorlog in het oosten 

(SIDEBOTTOM, Harry);
- Het uur van de engelen (TRUSSONI, Danielle);
- Stad van de engelen (TRUSSONI, Danielle);
- Geliefd door Eden (CHAIKIN, Linda);
- Oorlog en terpentijn (HERTMANS, Stefan);
- De twaalfde van nooit (PATTERSON, James).

Volwassenen Non-fictie
- Ode aan de Mark : Poosplaatsen (Storm van Leeuwen,

Pien) [België 987.3];
- Desserts : Lekkernijen voor elke dag [629.75];
- Wiskunde n 30 seconden (Brown, Richard) [511];
- Mythologie in 30 seconden (Segal, Robert A) [216.1];
- 668 dingen doen aan het water (Hagenbeek, Eveline)

[Nederland 993];
- Te gast in Rusland & Oekraïne (Bruggen, Arnold van)

[Rusland 993];
- Golf van Napels ontdekken en beleven 

(Käther, Carola) [Italië 995.3];
- Stockholm in kaart [Zweden 996.3].

Een nieuwe manier van reizen
De nieuwe MOBIB-kaart van De Lijn is een contactloze
elektronische kaart met foto die 5 jaar geldig blijft. Deze
kaart vervangt het huidige gratis abonnement voor
65-plussers. Op de MOBIB-kaart kunnen in de toekomst
verschillende soorten vervoerbewijzen en diensten opge-
laden worden, ook van andere aanbieders.

Hoe aanvragen
De 65+’ers krijgen een brief van De Lijn met de vraag of
ze een MOBIB-kaart wensen. In die brief staat ook hoe
ze de kaart kunnen aanvragen en wat de voordelen zijn.
De 65+’ers blijven gratis reizen, maar De Lijn vraagt wel
een administratiekost van 5 euro voor de aanmaak en de
verzending van de MOBIB-kaart. Zodra de 5 euro betaald
is, valt de MOBIB-kaart maximaal vier weken later in
hun brievenbus, samen met een gebruiksaanwijzing.
Niet alle 65+’ers worden gelijktijdig aangeschreven. Dat
gebeurt verspreid over verschillende maanden en op
basis van hun verjaardag. 65+’ers die nog geen brief
ontvangen hebben, maar waarvan de Omnipas (papieren
abonnement) wel al vervallen is, mogen die Omnipas
blijven gebruiken tot nader bericht.

Eenvoudig gebruik
Het gebruik van de MOBIB-kaart is eenvoudig. Bij elke
op- of overstap moet de 65+’er registreren.
Het volstaat om de MOBIB-kaart kort voor de blauwe 
cirkel onderaan de MOBIB-ontwaarder te houden. Zodra
de ontwaarder de kaart herkent, verschijnt er een groen
vinkje op het scherm. De reiziger mag dan doorlopen.
Bij het afstappen verandert er niets en hoeft de 65+’er
dus niets te doen.
Het zal even duren voor alle voertuigen van De Lijn
uitgerust zijn met nieuwe MOBIB-ontwaarders. Als er
nog geen MOBIB-ontwaarders aanwezig zijn op het
voertuig waar de 65+’er opstapt, wordt de MOBIB-kaart
van De Lijn aan de chauffeur getoond, of aan een
lijn controleur als die dat vraagt.

Waar geldig
Dankzij een initiatief van de Vlaamse Overheid, kunnen
65+’ers die gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest
gratis en onbeperkt reizen met alle bussen en trams van
De Lijn. De MIVB (Brussel) en de TEC (Wallonië) zijn

NIEUWE MOBIB-KAARTEN VOOR 65+’ERS
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gestopt met het gratis vervoer van 65+’ers. Ze kunnen
nog wel een voordelig jaarabonnement kopen bij de
MIVB en de TEC. Heb je een Omnio- of leefloonstatuut?
Dan blijft een jaarabonnement bij de MIVB en de TEC
gratis.
Je vindt alle info op www.mivb.be of www.infotec.be

Info
Heb je nog vragen ?
Bel dan 070 220 200 (€ 0,30/minuut) of surf naar
www.delijn.be.

Op maandag 23 september kregen we na de voormiddag -
speeltijd hoog bezoek in onze klas. Een oud-strijder
uit de Tweede Wereldoorlog, Wilf Jackson, ging een 
bezoekje brengen aan onze klas. 
We hadden er  ons natuurlijk al goed op voorbereid. Zo
hadden we in de klas al eens goed nagedacht over de 
vragen die we gingen stellen.
Ieder mocht dan ook twee vragen stellen. Op de vragen
antwoordde hij heel normaal, maar ook grappig. Het was
heel interessant. Zo vertelde hij dat hij afspraakjes had
met meisjes tijdens de oorlog. Dat konden we natuurlijk
goed verstaan, ook al sprak hij in een andere taal. Hij
vertelde ook over een vrouw die hij tijdens een gevecht
hielp bevallen en over de gewonden die hij moest 
verzorgen tijdens de oorlog. (Wilf zat in het medical
team.)

Er was ook een tolk (Marc) bij. Zo moesten we de vragen
niet in het Engels stellen en konden we hem goed 
verstaan. We mochten de vragen natuurlijk in het Engels
‘proberen’ stellen. 
Wilf Jackson had veel medailles bij. Die hebben allemaal
een betekenis. Dat heeft hij ook allemaal uitgelegd.
Hij demonstreerde ons hoe ze in de oorlog warm eten
konden koken zonder rook te maken. 
Ze mochten geen rook maken omdat ze anders werden
gezien door de Duitsers.
Hij had ook snoepjes meegebracht voor ons. Het zijn 
Engelse snoepjes met daarop het teken van de Polar
Bears.
Op het einde van het bezoek mochten we Wilf nog
een cadeau overhandigen. Dit was een schilderij met
medailles erop. Deze medailles hadden we vooraf in de
klas versierd. We mochten er ook een boodschap (in het
Engels) op schrijven. 
Natuurlijk maakten we ook een cadeau voor Dick Henry.
Hij kon er helaas niet bij zijn.
We vonden het heel fijn en leerrijk om Wilf Jackson te
mogen ontmoeten. 

Lena Bauweraerts & Liesse Baeyens☺
ENGELS OUD-STRIJDER WILF JACKSON 
OP BEZOEK IN DE WEGWIJZER

Gemeentelijke Lagere School
Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel

T 03 340 00 60 - T 03 340 00 61 - F 03 314 21 97
secretariaat@glsdewegwijzer.be - www.glsdewegwijzer.be
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Nog tot en met 24 november 2013 loopt in het Aster
Berkhofmuseum de tentoonstelling “Transparant” met
werken van Lynn Cocx en Bernadette D’Haese.

De tentoonstelling is geopend:
- elke woensdagnamiddag van 13u – 17u;
- elke 2de maandagavond van de maand

van 17.30u – 19.30u;
- elke laatste zondag van de maand van 13u – 16.30u;
- op afspraak: 03 340 00 37.

Meer informatie is te verkrijgen op de cultuurdienst via
03 340 00 37 of cultuurdienst@rijkevorsel.be

Onlangs is het laatste boek van Aster Berkhof verschenen.
Het werk kreeg de titel “Aline & de marmeren meisjes”.

Het boek bevat 2 misdaadromans: “Aline” en “De
marmeren meisjes”. De verhalen gaan als volgt:

Aline
Aline, een jonge journaliste, geliefd maar ook gevreesd
voor haar columns, staat pal achter de conservatieve
politicus Bertrand Deroovere. Hij is dan ook stiekem
haar minnaar. Maar in de woelige aanloop naar de
verkiezingen wordt Aline ontvoerd en opgesloten.
Ongeveer tegelijkertijd pleegt een zelfmoordenaar een
aanslag op de partijlokalen van Deroovere, waarbij de
politicus dood onder het puin gevonden wordt, terwijl
de jonge terrorist het overleeft.
Wie zit er achter beide misdaden? Moslims? Politieke
tegenstanders? Of een jaloerse man die een oogje heeft
op Aline?

De marmeren meisjes
De universiteit moet een nieuwe rector kiezen. Vier
proffen zijn kandidaat. Professor Van Halsberghe is het
populairst, maar hij zou zich schuldig hebben gemaakt
aan plagiaat. Professor Hermans wordt dan weer
verdacht van lidmaatschap van een moordcommando,
toen hij in zijn jonge jaren in Afrika verbleef. Biochemi-
cus Herts is evenmin onbesproken. Hij zou geregeld ge-
tuige zijn van heidense mensenoffers op het primitieve
platteland in het Midden-Oosten, waar hij een laborato-
rium heeft. De vierde kandidaat is de flamboyante
geleerde Bernini, die marmeren beeldjes van jonge
meisjes in Egypte opgraaft, maar insiders weten dat zijn
liefde zich niet beperkt tot marmeren meisjes alleen…
Wie wordt er rector en welke middelen zetten de heren
in om hun slag thuis te halen?
Dit laatste boek van Aster Berkhof is verkrijgbaar in de
betere boekhandel en kan binnenkort ook uitgeleend
worden in de bibliotheek van Rijkevorsel en Sint-Jozef.

In 2014 doet Rijkevorsel opnieuw mee aan de Week van
de Amateurkunsten (WAK). Deze gaat door van 25 april
tot 4 mei 2014, onder het thema “de Groote Kunst”.
We zijn het er immers allemaal over eens: er heerst
continu creativiteit en enthousiasme onder amateur-
kunstenaars. Om dit extra in de kijker te plaatsen,
organiseert het Forum voor Amateurkunsten i.s.m.
verschillende gemeenten jaarlijks de Week van de
Amateurkunsten, afgekort de WAK. 

TENTOONSTELLING TRANSPARANT

ASTER BERKHOF SCHRIJFT ALLERLAATSTE
BOEK

WAK 2014
OPROEP AMATEURKUNSTENAARS



Met het thema 'de Groote Kunst' wil men de brug slaan
naar de herdenkingen van 'De Groote Oorlog' in 2014.
Wat betekende kunst in oorlogstijd? En hoe reflecteerde
oorlog in de kunst? Maar eveneens 'waarin is kunst
groots', 'kunst met een grote en kleine K', letterlijk grote
kunst, enz…

In dit kader doet de WAK-werkgroep van Rijkevorsel een
oproep aan de bevolking om kunstwerken die op de één
of andere maar duidelijke manier verwijzen naar de oorlog
binnen te brengen bij de cultuurdienst. Deze werken
kunnen een inspiratiebron zijn voor de deelnemende
kunstenaars en  versterken  de moderne werken in de
groepstentoonstelling van begin mei.
Amateurkunstenaars die in 2014 graag willen partici-
peren in de Week van de Amateurkunsten, kunnen
contact opnemen met de cultuurdienst.

Meer info
Cultuurdienst Rijkevorsel – 03 340 00 37 – cultuur-
dienst@rijkevorsel.be 

Sporttechnische opleidingen

GPS in de sport: GPS en computer
Donderdag 07 november 2013 van 19.00u tot 22.30u
• Plaats: De Warande, Warandestraat 42,

2300 Turnhout
• Lesgever: Marco Pietersma
• Kostprijs: €40,00

Vrijwilligersbeleid
Maandag 18 november 2013 van 19.30u tot 22.30u
• Plaats: Gemeentehuis, Zaal Berendonk, Vrijheid 29,

2370 Arendonk
• Lesgever: Koen Vermeulen
• Kostprijs:

€12,50 bestuurders/medewerkers sportclubs aange-
sloten bij VSF
€ 30.00 bestuurders/medewerkers niet aangesloten
bij VSF
€ 20.00 sportfunctionarissen

Positief Coachen: toneelvoorstelling ‘Wel winnen hé!’
Donderdag 28 oktober 2013 & Woensdag 20 november
2013 & maandag 25 november 2013 
• Plaats:

28/10: GC De Wouver, Kloosterstraat 4, 2380 Ravels
20/11: CC Reynaert, Maurits Pottersstraat, 2350
Vosselaar
25/11: GC De Marc/KT, Markt 1, 2330 Merksplas

• Uur: telkens van 20.00u tot 21.30u, deuren open
vanaf 19.30u

• Acteurs: Bas Grevelink en Ewald van Kouwen
• Kostprijs: €10,00

Inschrijven en inlichten bij Diane Loosen kan via
03/240 62 73 of vormingen@apbsport.provant.be

OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO
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Op vrijdag 21 februari 2014 richt de sportraad i.s.m. het
gemeentebestuur het “Sportgala 2013 Rijkevorsel” in.

Langs deze weg willen we iedereen nogmaals oproepen
om een sporter of sportploeg kandidaat te stellen voor
de sportlaureaten 2013. Volgende laureaten worden er
gehuldigd:

Sportman van Rijkevorsel 2013;
Sportvrouw van Rijkevorsel 2013;
Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2013;
Sportploeg van Rijkevorsel 2013;
Sportverdienste van Rijkevorsel 2013.

Voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:
Inwoner zijn van Rijkevorsel;
Als ploeg een vereniging uit Rijkevorsel vertegen-
woordigen;
Een pracht van een sportieve prestatie geleverd
hebben in 2013;
Een belangrijke bijdrage leveren aan het sport-
gebeuren in Rijkevorsel.

Kandidaturen kunnen binnengebracht worden op de
sportdienst tot 1 december 2013. De nodige formulieren
vind je terug op de website of kun je bekomen op de
sportdienst. De verkiezing van de sportlaureaten vindt
immers reeds plaats in december. Dit gebeurt tijdens de
algemene vergadering van de sportraad.

Daarnaast zullen tijdens dit sportgala onze “kampioenen
en sporters met een uitzonderlijke sportieve prestaties
van 2013” in de bloemetjes gezet worden. We doen een

oproep aan alle verenigingen en inwoners om een
overzicht van hun kampioenen en uitzonderlijk sportieve
sporters binnen te brengen op de sportdienst, dit vóór
10 januari 2014. 

Onder “uitzonderlijke sportieve prestatie” verstaan we: 
• het behalen van een zilveren of bronzen medaille op

provinciale, landelijke of internationale kampioen-
schappen en tornooien;

• het behalen van een zwarte gordel of dan in de
gevechtsporten;

• het promoveren naar een hogere afdeling zonder
kampioen te spelen, ….

Bij twijfel of de prestatie inderdaad wel ‘uitzonderlijk’
genoemd kan worden, zal de beheerraad van de
sportraad hierover beslissen.

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

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

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

SPORTGALA 2013: OPROEP KANDIDATUREN 

ZICHTBAAR BEWEGEN IN RIJKEVORSEL:
FLUOVESTJES VOOR VOLWASSENEN! 

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

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

Het gemeentebestuur wil alle lopers nogmaals proficiat
wensen met hun geleverde prestaties. Iedereen heeft zijn
uiterste best gedaan. Een impressie van de voormiddag
vind je hieronder, op de facebookpagina van de sport-
dienst of de website van de verschillende scholen.

Graag danken wij ook nogmaals Bibchip voor de tijds-
registratie, Fruitbedrijf Bruneel-Cox voor de sponsoring
van de appels, KFC Zwarte Leeuw voor het gebruik van
hun terreinen, AC Rijkevorsel voor de ondersteuning
via voorlopers en de sportraad Rijkevorsel voor hun
medewerking!

Ook bedanken we onze fotograaf, Michiel Cleymans voor
de leuke foto’s!

Wil je de uitslag bekijken, ga dan naar www.uitslagen.be!

TERUGBLIK SCHOLENVELDLOOP 2013

S P O R T
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Op vrijdag 8 november 2013 richt de sportraad Rijkevorsel
voor de tweede maal een algemene sportquiz in! De quiz
vindt plaats in zaal ‘t Centrum.

De quiz is gericht naar ploegen van 6 tot 8 personen met een
brede interesse of kennis van de sport. Het inschrijvings-
geld bedraagt € 20,00 per ploeg en dien je bij voorkeur
vooraf over te schrijven op het rekeningnummer
BE91 0682 0099 8676 om zeker te zijn van deelname.
Gelieve sportquiz 2013 en de naam van je ploeg te
vermelden bij de overschrijving!

Voor meer info kun je steeds terecht op de sportdienst!

Wegens omstandigheden hebben 2 beheerraadsleden de
beheerraad van de sportraad verlaten. Hierdoor zijn we
op zoek naar maximaal 3 nieuwe beheerraadsleden. Ben
je begaan met het sportieve gebeuren in Rijkevorsel
of ken je zo iemand, stel je dan kandidaat. Of je nu
aangesloten bent bij een sportclub of niet, speelt geen rol.

De beheerraad vergadert maandelijks (ongeveer 10x per
jaar) op maandagavond. Als beheerraadslid ben je zeer
nauw betrokken bij het sportbeleid in onze gemeente.
Er dienen adviezen omtrent gemeentelijke zaken
geformuleerd te worden, het optimaliseren van de
subsidiereglementen behoort ook tot de taken, onder-
steunen van initiatieven, enz. …

Decretaal zijn we verplicht om een minimale man-vrouw-
verhouding 1/3 – 2/3 te hebben in onze beheerraad.
Onder de nieuwe bestuursleden dienen dus zeker 1 man
en 1 vrouw te zijn.

Voor meer informatie kun je terecht op de sportdienst
of bij de voorzitter van de sportraad, Katleen Wuyts via
wuyts.katleen@skynet.be en 03 314 37 62 of de sport-
dienst via sportdienst@rijkevorsel.be en 03 340 00 36.

Wat zeg je als vader of moeder aan de ontbijttafel op de
dag van een spannende wedstrijd? Wat zeg je als coach
vlak voor die wedstrijd tegen je sporters?
Wat doe je als trainer als de training voor geen meter
loopt? 
Hoe kun je als bestuurs- of commissielid een optimaal
leerklimaat creëren?
Hoe kun je met elkaar een cultuur neerzetten waarin
prestaties verbeteren, sportiviteit toeneemt, meer pubers
lid blijven en het aantal vrijwilligers groeit?

Over dat soort thema’s gaat de theatervoorstelling ‘Wel
winnen, hé!’.

Het verhaal is gestoeld op praktijkervaringen van top-
coaches en onderbouwd met jarenlang wetenschappelijk
onderzoek. De voorstelling leidt aantoonbaar tot betere
prestaties, minder afhakers, meer vrijwilligers en meer
sportiviteit en respect.

De theatervoorstelling “Wel winnen, hé!” gaat over het
versterken van sportclubs en het effectief begeleiden van
(jeugd-)sporters.

Speeldata theatervoorstelling “Wel winnen, hé!”:
• 28/10: GC De Wouver, Kloosterstraat 4, 2380 Ravels
• 20/11: CC Reynaert, Maurits Pottersstraat, 2350

Vosselaar
•    25/11: GC De Marc/KT, Markt 1, 2330 Merksplas

SPORTRAAD: 2DE SPORTQUIZ RIJKEVORSEL 

OPROEP KANDIDATEN SPORTRAAD

POSITIEF COACHEN 
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De week van 14 tot 18 oktober was het de week van de 

Buitenschoolse Kinderopvang. Ook in de Kinderclub van 

Rijkevorsel was deze week een groot succes !

In het kader van het thema ’SAMEN’ hebben de kinderen de

ganse week keitof samen gespeeld, gedanst, geknutseld,... 

Er heerste een grote samenhorigheid in onze kinderclub. Aan

de hand van leuke activiteiten hebben we aan kinderen laten

zien wat zo leuk en nuttig is aan samenwerken.

Deze activiteiten zorgde voor een supertoffe sfeer.

En dit kun je zien op de foto’s.

Uitreiking molenzoektocht en ballonwedstrijd

Op woensdag 9 oktober was het feest in de Raadzaal! De

prijzen voor de winnaars van onze Molenzoektocht en onze

ballonwedstrijd werden immers uitgereikt.

De Molenzoektocht werd (in samenwerking met VVV-Toerisme

Rijkevorsel) georganiseerd in het kader van Grensland

Kinderland, waar verschillende gemeenten uit de Noorder-

kempen aan deelnamen. Maar liefst 42 kinderen gingen

samen met Mieleke Molenaar en Wiske Molenwiek op tocht

doorheen Rijkevorsel om zo op speelse wijze meer te weten

te komen over onze (vroegere) molens. 4 van deze kinderen

werden (vanwege het hoogste aantal juiste antwoorden)

uitverkoren als winnaars!

De ballonwedstrijd wordt elk jaar georganiseerd tijdens de

attractiedag aan De Valk. Op deze dag zorgt speelplein-

werking Kiekeboe en de Gezinsbond voor een grootse afsluiter

van de zomervakantie en dus ook van de speelpleinwerking.

Op het einde van deze dag laten alle kinderen hun ballon

vliegen. Mensen die deze ballon terugvinden kunnen hem

gratis terugsturen naar de jeugddienst. Dit jaar werden er

maar liefst 42 kaartjes teruggestuurd!
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Op 26 oktober 2011 werd er door de gemeenteraad van
Rijkevorsel een politieverordening getroffen (het GAS
reglement) waarin diverse artikels zijn opgenomen 
bestemd voor eigenaars van honden. Hierna volgens 
enkele artikels die je als eigenaar van hond(en) zeker
moet kennen en naleven.

Afdeling I Hoofdstuk II art 1.2.13 :
Lawaai van huisdieren
Huisdieren dienen zodanig gehouden te worden dat de
door deze dieren voortgebrachte geluiden niet van aard
zijn de rust van de omwoners in het gedrang te brengen.

Afdeling I Hoofdstuk V. art. 1.5.1 : Honden
De eigenaar en/of begeleider van een hond is verplicht
te beletten dat openbare wegen en gebouwen en hun
aanhorigheden, voetpaden, bermen , fietspad, rijbaan,
gemeentelijke parken, speelpleinen, speelweiden, sport-
terreinen, wandelstraten, bevuild worden hun hond.
De begeleider van een hond is verplicht een zakje voor
het verwijderen van de uitwerpselen van de hond in het
bezit te hebben of een voorwerp dat hetzelfde doel heeft.
Het zakje of voorwerp met hetzelfde doel dient op het
eerste verzoek van de politie te worden getoond.
Indien toch uitwerpselen terechtkomen op voornoemde
plaatsen, is de eigenaar en/of de begeleider van de 
betrokken hond verplicht deze onmiddellijk te verwij-
deren.
De persoon met een handicap of ziekte, die gebruik
maakt van een assistentiehond, valt niet onder deze 
bepalingen.
Het niet naleven van deze bepalingen wordt bestraft met
een sanctie van 250 euro en de kosten van het opruimen
(door de gemeente) zal gefactureerd worden aan de 
eigenaar en/of begeleider.

Hoofdstuk III Art. 2.3.5. : Dieren in het verkeer.
Op de openbare weg of openbaar domein moeten honden
aan de leiband gehouden worden. Op deze plaatsen mag
de leiband niet langer dan 1.5 meter zijn of uitgerold
worden.
Loslopende honden worden, op kosten en risico van de
eigenaar, opgesloten in het schuthok en overgebracht
naar het dierenasiel. Ook hiervoor kan een Gasboete
opgelegd worden van 250 euro.

De Politie Noorderkempen zal in de toekomst controle
verrichten. 

Conclusie : Draag zorg voor je hond, geniet van de
wandeltochten met je hond maar neem er de minder
aangename werkjes bij. Bezorg je buren geen overlast.
Opgeruimd staat netjes.

Op vrijdag 20 september 2013 hebben onze kleuter-
en lagere scholen deelgenomen aan de Strapdag. De
Strapdag is een dag in de week van de mobiliteit, waarbij 
stappen en trappen centraal staan. 
Kleuterschool ’t Moleke heeft een toonmoment 
georganiseerd voor de ouders om toch maar eens te
laten zien wat de kleuters allemaal kunnen in het 
verkeer. 
Lagere scholen De Wegwijzer, Sint-Lucia en het Kompas
hebben ook hun best gedaan. Alles stond in het teken
van de octopus die symbool staat voor veilig verkeer aan
scholen. Zo hebben ze gedanst op het straplied en flink
mee gezongen! 

Dikke proficiat aan alle ouders die zich engageerden om
hun kind te voet of met de fiets naar school te laten
komen!

HONDEN

STRAPPEN DOET JE GOED !
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De afgelopen jaren is het gebruik van de gsm sterk
toegenomen. Ook achter het stuur wordt er te vaak gebruik
gemaakt van de mobiele telefoon. In onze politiezone
werden dit jaar al meer dan  400 vaststellingen gedaan
van bellen achter het stuur. Wanneer je als bestuurder
belt achter het stuur zijn je gedachten bij het gesprek
en verdwijnt de rijtaak naar de achtergrond. Dit blijft
niet zonder gevolgen voor je rijgedrag!

Rijden en bellen = dodelijk
Het besturen van een voertuig is een dynamische taak
waarbij je je moet aanpassen aan een voortdurend
veranderende verkeersomgeving (een overstekende
voetganger, plots remmende auto’s, … ). Dit vereist een
groot deel van je aandacht en intense hersenactiviteit.
Als je als bestuurder van een voertuig belt:
- zie je 4 op de 10 verkeersborden over het hoofd;
- geef je in 1 op de 4 gevallen geen voorrang;
- vertraag je plots als je een oproep ontvangt of zelf

iemand opbelt;
- vertoon je een aarzelend, onaangepast rijgedrag;
- wijkt de auto af van zijn traject;
- vertoon je onaangepast rijgedrag in aanwezigheid

van zwakke weggebruikers;
- heb je een langere reactietijd.
Uit onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven
blijkt de kans op een ongeval met 75% toe te nemen als
je belt met de gsm in de hand, en met 24% als je
handenvrij belt. 

Wetgeving
Sinds 1 juli 2000 is bellen tijdens het rijden verboden,
behalve als je een handenvrije kit gebruikt. Artikel 8.4
van het verkeersreglement stelt: “Behalve wanneer zijn
voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder
geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij
in de hand houdt.” Stilstaan duidt hierbij op een voer-
tuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of
uitstappen van personen of voor het laden of lossen van
voorwerpen. Het is dus ook niet toegestaan te bellen
voor een rood licht of in een verkeersopstopping. Bellen
achter het stuur is een overtreding van de 2de graad,
waarvoor je wordt gestraft met een geldboete vanaf
€110.

Enkele tips
Voor wie toch wil bellen tijdens het rijden, hier enkele
tips:
- Gebruik een handenvrije kit (zonder is bellen wettelijk

verboden). Er bestaan verschillende modellen, van
eenvoudige tot heel gesofisticeerde modellen. 

- Vertel je correspondent dat je aan het rijden bent. Zo
snapt hij of zij meteen dat je met beperkingen zit.
Vereist het gesprek je volle aandacht, bel dan terug
nadat je een veilige en reglementaire parkeerplaats
hebt gevonden.

- Bel alleen voor dringende en noodzakelijke gesprekken.
Meld bijvoorbeeld kort en bondig dat je iets later zal
zijn. Lange, ingewikkelde of emotionele gesprekken
stel je beter uit tot een ander moment.

- Wind je niet op, zelfs al is het een heftig gesprek. Je
afreageren op andere weggebruikers lost zeker niets
op en vergroot de kans op een ongeval.

- Houd je aandacht bij het verkeer. Wees extra voor-
zichtig: voer geen ingewikkelde manoeuvres uit,
houd voldoende afstand en let op je snelheid.

SMS’en
Bij het gebruik van de gsm om te sms’en is er naast de
cognitieve en fysieke afleiding ook de visuele afleiding.
De bestuurder let minder op de weg, hetgeen het sms’en
zeker zo gevaarlijk maakt.

Bron: Bellen of rijden, BIVV

BELLEN EN RIJDEN
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Regelmatig stellen we vast dat in een echtscheidings-
overeenkomst afspraken werden gemaakt omtrent de 
betaling van onderhoudsgeld voor de kinderen, maar dat
na verloop van tijd deze afspraken niet meer nageleefd
worden, en dat dus het onderhoudsgeld niet meer of
niet regelmatig meer betaald wordt. Vaak geeft dat
toch wel wat financiële zorgen voor diegene die het
onderhoudsgeld zou moeten ont vangen.

Om aan deze problemen wat tegemoet te komen, werd
er een Dienst voor Alimentatievorderingen opgericht,
die in bepaalde situaties het onderhoudsgeld zal voor-
schieten en zelf gaat trachten dit in te vorderen bij de
onderhoudsplichtige.

Er zijn echter bepaalde voorwaarden aan verbonden, met
name :
- je moet in België wonen;
- het onderhoudsgeld werd in de periode van 12 

maanden voor de aanvraag ten minste twee maal niet
of niet volledig betaald;

- het onderhoudsgeld waarvan sprake werd vastgesteld
in een beslissing van de rechter of in een overeenkomst
(bv. notariële akte);

- het maandelijks netto-inkomen mag niet hoger zijn
dan €1.373,00 per maand, te verhogen met 65 euro
per kind ten laste

Het maximale voorschot bedraagt €175,00 per maand
en wordt in eerste instantie voor zes maanden toe gekend.
Indien je aan de voorwaarden blijft voldoen, kan dit ver-
lengd worden.

Aanvragen kunnen gericht worden aan :
Dienst voor Alimentatievorderingen - kantoor 136
Otterstraat 24/26, 2300 Turnhout, tel. 0257 833 20
davo.turnhout@minfin.fed.be

Uiteraard kun je ook op de sociale dienst van het OCMW
terecht voor meer uitleg.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013 - 20u

ONDERHOUDSGELD NIET GEKREGEN ?
DAVO HELPT JE !
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SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

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

Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel (Sint-Jozef)
Tel. 03 340 00 95
  Openingsuren Sint-Jozef :
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  dinsdag en donderdag       10.00 - 12.00 u

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

WOENSDAG 6 NOVEMBER 2013
CHOCOLADEGEBAK EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

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

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



Woonzorgcentrum Prinsenhof is een voorziening met
vele verzorgende handen voor zwaar zorgbehoevende en
dementerende ouderen. 
Binnen ons aanbod trachten we onze bewoners zoveel
mogelijk aan te spreken op hun mogelijkheden en 
kwaliteiten. En trachten we dit alles te bieden in een 
huiselijk kader.

Om dit alles, in optimale omstandigheden, te kunnen
bieden aan al onze bewoners zijn we regelmatig op zoek
naar “zorgende handen” van vele vrijwilligers. Misschien
wel jou zorgende handen?

Wij bieden je een aangename groep vrijwilligers, die
nieuwe mensen met open handen zullen ontvangen!
Binnen ons vrijwilligerswerk trachten we ook te
luisteren naar wat je te bieden hebt ! Misschien heb je
nog bepaalde hobby’s of interesses waarmee je onze 
bewoners wat te bieden hebt.

Interesse om onze ploeg te vervoegen ? 
Of gewoon nieuwsgierig geworden ?

Voor meer informatie:
WZC Prinsenhof, Helhoekweg 18, 2310 Rijkevorsel
Dagelijks verantwoordelijke Jef Roos:
03 340 39 05, jroos@OCMWRijkevorsel.be
Ergotherapeute Gitte Vermeiren:
03 340 39 06, gvermeiren@OCMWRijkevorsel.be

i.s.m.

Lezing door Toon Horsten
Donderdag 28 november 2013, 20.00 uur
St-Joris Gildezaal, Dorp 47, Rijkevorsel

Vagebonden, clochards, verschoppelingen, zwervers,
ontheemden, ze zijn al bekend sinds de Oudheid. 
Was Diogenes geen clochard?
Wie opgroeide in het België van de 20e eeuw heeft zijn
ouders wel eens horen vragen: ”Je hebt toch wat geld bij
je?” Tot 1993 immers had ons land een strikte wet op de
landloperij. Wie op straat liep zonder voldoende geld om
een brood te kopen kon opgepakt worden en in de 
weldadigheidskolonie van Merksplas of Wortel belanden.

Journalist en schrijver Toon Horsten (°1969) groeide op
in Wortel, in de buurt van de rijksweldadigheidskolonies.
Voor zijn boek “Landlopers”heeft hij tientallen bewakers,
directieleden, politiemensen, wetenschappers en (gewezen)
bewoners gesproken. 
Op donderdagavond 28 november brengt hij voor ons
een lezing uit zijn boeiende werk. Deze avond loopt in
samenwerking met Vormingplus Kempen.

Inkom: 5 euro

ZIN IN VRIJWILLIGERSWERK 
BIJ OUDEREN ?

LANDLOPERS
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…voor weidevogels, landbouwers en consumenten. Of
dat hopen we toch in de toekomst te kunnen zeggen.
Voorlopig kun je nog geen melk van hier kopen. 
Momenteel onderzoeken we nog tot eind 2013 welke
kansen en knelpunten er zijn om Melk van hier op
de markt te brengen. Melk van hier wordt lokaal
geproduceerd door landbouwers uit de Noorderkempen
met extra aandacht voor natuur- en landschapswaarden.
Consumenten die melk van hier drinken betalen een 
eerlijke prijs aan de lokale landbouwers en ondersteunen
hen om het open landbouwlandschap en de weidevogels
van de Noorderkempen te beschermen. 
Ben jij bereid om melk van hier te kopen? Kunnen
landbouwers melk produceren én extra zorg dragen voor
het open landschap zodat weidevogels opnieuw meer
kansen krijgen? Zijn consumenten bereid om een
eerlijke prijs te betalen voor de geproduceerde melk én
voor het agrarisch natuurbeheer of weidevogelbeheer?
Op deze en andere vragen zoeken we antwoorden
bij landbouwers, melkindustrie, distributieketens en
consumenten. 

Wat denk jij van Melk van hier? 
Deel je ideeën, positieve en negatieve reacties met ons via
onze website (www.rlkgn.be of www.rldevoorkempen.be),
neem deel aan onze mini-enquête voor consumenten
of voor melkveehouders of kom je inzichten delen en
oplossingen aandragen op ons praatcafé op donderdag
21 november, 19.30u in zaal Casino, Wortel - Kolonie.
Van harte welkom!
Bij voorkeur je deelname aan het praatcafé bevestigen
bij Leen Gielis (leen.gielis@rlkgn.provant.be 014 /85 25 14)

Een initiatief van 

Dit initiatief kadert binnen een overkoepelend project draagvlak -
verbreding Landbouw & Milieu van de Vlaamse overheid. Met de steun
van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het Departement
Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agent-
schap voor Natuur en Bos.

Wat ?
Infoavond voor ouders van kandidaat vormelingen, 
Parochie St-Jozef Rijkevorsel
- Meedelen van praktische info omtrent het catechese-

jaar;
- Spreker over waarom nu nog christen zijn?;
- Inschrijvingsmoment.

Wanneer ?
maandag 18 november van 20u tot ong. 21u

Waar ?
parochiezaal van St-Jozef (zaaltje boven)

Meebrengen
trouwboekje + inschrijvingsgeld (30 €)

Belangrijke data
- Startdag: 7 december van 14u - 17u45;
- Sterzingen: 4 januari van 10u tot 17u30;
- Vormelingendag: 22 februari van 9u tot 17u30;
- Naamopgave: 22 maart van 16u30 tot 17u45;
- Kamp 3-daagse: 8-9-10 april;
- Vormselviering: donderdag 29 mei.

Contact
Nancy Heulens, Stevennekens 91, 03 311 61 74, 
catechese-stjozef@hotmail.be

MELK VAN HIER, DA’S MEER PLEZIER INFOAVOND VORMSELCATECHESE 2014
PAROCHIE SINT-JOZEF - RIJKEVORSEL

Volleybalclub Rijkevoc stelt voor:

KERSTROZENVERKOOP
tvv onze jeugdwerking

zaterdag 30 november vanaf 9u

Onze jeugd komt door weer en wind deur aan deur.

Alvast bedankt voor uw steun!



Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel vzw
Oostmalse steenweg 4, 2310 Rijkevorsel,
www.oxfamwereld winkels.be/rijkevorsel

Openingstijden:
maandag 9.30 - 12.30 uur
woensdag en zaterdag 10.00 - 16.00 uur
stelt voor:
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Ben je tussen de 10 jaar en de 15 jaar?

Wil je maar een uurtje per week sporten
zonder competitie?

Dan ben je welkom op elke dinsdag 
in de turnzaal “de wegwijzer”, 

daar organiseren wij: omnisport voor jongeren.

Op 12 en 19 november geven wij proeflessen!

Meer info: Verbraeken Ria: 03 314 61 48
Verbraeken Griet: 0494 11 17 45
ria.verbraeken@skynet.be

TOMBOLA STEUNKAARTEN 2013 KVG RIJKEVORSEL

1149 1659 0885 2794
0469 0231 2924 2045
0407 0786 1942 0615
1335 1200 2467 2116
1093 1532 0328 0563
2774 0870 1863 2283
0924 0277 2332 1739
0172 1104 2517 2830
1472 0076 2678 1609

PRIJZEN AF TE HALEN TOT 15 DECEMBER  2013
BREMSTRAAT 37 RIJKEVORSEL - TEL: 03 314 77 99

VLIMMERSEBAAN 104 RIJKEVORSEL - TEL : 03 312 25 16
MET DANK VOOR UW STEUN EN SYMPATIE

  
 
 
 

Optredens op maandag 11 november 2013 
 Zaal De Singer, Bavelstraat 35,  Rijkevorsel 

   Inkom 7  Voorverkoop 4 (Oxfam Wereldwinkel)  
 
 

           JONG PIANOTALENT 

         ALL FAIR VIEW 

             FOUR OF A KIND 

     SHANKS 

SMARTONES 

PATRICK VAN DOOREN   VANE 

     GEORGE KOOYMANS 

               TEGENNENOAM 

   TIM MULLEMAN 

         MOUNTAINS TO MOVE 

IRIS 

V.U.: 11.11.11 P.a. Gildeweg 5, Rijkevorsel 
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Deze INFO en ook vorige 
edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be

missie-aCtie
2013

voor onze rijkevorselse 
missionarissen

zondag 17 november

groot missiefeest
in het parochiecentrum te Rijkevorsel van 13 tot 21 uur 

Kinderspelen, versnaperingen, eendjeskraam,
verkoopstanden allerlei en vooral gezelligheid !!!   

In de loop van de namiddag worden regelmatig winnaars
van de kleurwedstrijd uitgeloot. 

Je kan onze missionarissen ook steunen 
door een storting op het banknummer 743-0431694-58

missiewerking Rijkevorsel 

PLANTJESWEEKEND
KOM OP TEGEN KANKER 2013

800 plantjes verkocht in onze gemeente !

Hartelijk dank aan iedereen die actief heeft mee gewerkt
aan het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker 

in het weekend van 14 september.

Hartelijk dank ook aan iedereen die een azalea kocht 
van onze vrijwilligers.

Dankzij jullie konden wij weer een bedrag 
van 4.800 euro overmaken aan de actie.

Dank !!
namens Plantjesweekend Rijkevorsel
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1 november • De Singer vzw : Jazzconcert van het trio KAISEI met de Japanse pianiste Aki Takase (NL/JP).
20.30 u. Info en reserveren : www.desinger.be

3 november • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg – van 8.00 tot 12.00 u. –
inkom gratis

4 november • De Singer vzw : Jazz-impro van Agusti Fernandez, avant-garde boegbeeld uit Spanje (ES). 20.30 u.
Info en reserveren : www.desinger.be

5 november • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 u. 

9 november • De Singer vzw : Jazz-bebop : Rein de Graaf Trio feat. Ronny Cuber (NL/VS). 20.30 u.
Info en reserveren : www.desinger.be

• 11.11.11. : Soepverkoopactie. Meer info : zie rubriek Diversen

10 november • Vrijwillige molenaars : De Stenen Bergmolen in werking. Kom kennismaken met dit uniek draaiend
erfgoed en het oude molenaarsambacht.  Malen met windkracht van graan tot meel.
Van 10.00 tot 17.00 u.

11 november • 11.11.11 : Optredens De Singer. Meer info : zie rubriek Diversen

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

Vertrek 19.00 uur aan de Molen. Om deze tocht een extra
dimensie te geven, willen we aan de inwoners wiens
huizen we passeren, vragen om hun ramen, deuren,
voortuinen, gevels, e.d. aan te kleden in het teken van
“Griezelen”. Dit maakt het voor onze jonge deelnemers
des te spannender en leuker.

De route van de lichttocht dit jaar:
Molenterrein – Potbergstraat - Hoge Akkers – Bussels –
Doorsteek Bussels - Mutsaardweg – Moerenweg –
Doorsteek Plaggenweg - Plaggenweg – Mutsaardweg –
Looiweg – Boshoevenweg – Lozenhofstraat – Tulpstraat    –
Prinsenpad - Oude Braak (TUSSENSTOP) – Sint-Lenaartse-
steenweg – Merret - Oude Molenweg – Bergsken –
Molenstraat – Vonderstraat - Sint Willebrordusstraat –
Molenstraat – Banmolenweg – Molenstraat – Dorp -
Sint-Lenaartsesteenweg - Emiel Van Roeystraat – Hoek –
Bochtenstraat – Doorsteek Vinkenpad – Vinkenpad – 
Merelstraat - Potbergstraat 

31 OKTOBER • LICHTTOCHT
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14 november • De Singer vzw : Try-outvoorstelling van Steven Mahieu : ‘Maniak’ (B). 20.30 u.
Info en reserveren : www.desinger.be

15 november • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom.
Gratis. Meer info : 0474 31 25 67  

17 november • Missiefeest – Parochiecentrum – van 13.00 tot 21.00 u. Meer info : zie rubriek Diversen.

19 november • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 u. 

22 november • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom.
Gratis. Meer info : 0474 31 25 67  

• De Singer vzw : Rootsconcert : Brendan Croker & Pierre Velghe (GB/FR). 21.00 u.
Info en reserveren : www.desinger.be

24 november • Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van  14.00 tot 17.00 u.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef, 61. Van 13.00  tot 16.30 u.
• Vrijwillige molenaars : Malen met windkracht van graan tot meel in de Stenen Bergmolen.

Van 10.00 tot 17.00 u.
• Het Kompas : 19de Spaghettidag. Gemeenschapscentrum Sint-Jozef.

Meer info : zie rubriek Diversen

26 november • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 u. 

28 november • Davidsfonds Rijkevorsel : ‘Landlopers’, lezing door Toon Horsten. Dorp 47. 20.00 u. Inkom : € 5.
Meer info : zie rubriek Diversen

29 november • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom.
Gratis. Meer info : 0474 31 25 67 

• De Singer vzw : Jazzconcert : Mike del Ferro Trio (NL). 20.30 u. Info en reserveren : www.desinger.be

30 november • W.S.C. Sint-Jozef : Veldrijden omloop Kievitsheide. Form. D : Master B/master C 10.15 u.,
Amateurs/master A 11.15 u., Form.C : Nieuwelingen 13.15 u., Provinciaal Kamp. Dames 14.15 u.,
Form. B : Liefhebbers 15.15 u.

• De Singer vzw : L’Amour Monstre : het verhaal van Serge Gainsbourg (theater/pop) (B). 20.30 u.
Info en reserveren : www.desinger.be

• Volleybalclub Rijkevoc: Kerstrozenverkoop tvv de jeugdwerking. De jeugd komt door weer en
wind deur aan deur vanaf 9u.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in december 2013 moet je uiterlijk op 5 november 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                         0477/995.991
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

WACHTDIENSTEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN
24 uur op 24 bereikbaar op 014/40.50.13

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


