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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 gemeenteraad geeft goedkeuring aan het streekpact
2013-2018 van Resoc Kempen. 

De gemeenteraad stemt in met de samenwerkings -
overeenkomst over het beheer van de onbevaarbare 
waterlopen.

Goedkeuring wordt verleend aan de verdeling van de
subsidies ontwikkelingssamenwerking 2013.

Kennis en akte wordt genomen van budgetwijziging 13
op het investeringsbudget 2013 van het OCMW. 

De raad gaat akkoord met het retributiereglement 
betreffende werken aan nutsvoorzieningen op gemeente -
lijk openbaar domein, geldig tot 31 december 2019. 

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

We zijn ondertussen al in de maand december aanbeland en dus komen de feestdagen in zicht.

Bij het schrijven van deze tekst begin november wordt de aandacht getrokken naar de herdenkingen van onze
overledenen en ook naar de herdenkingsplechtigheden van 11 november. Ieder van ons is hier zeker al mee in
aanraking geweest. Bij het bezoek van onze kerkhoven merken we de zorg die hieraan wordt besteed.

In deze periode is het ook mogelijk om de mooiste wandelingen te maken en te genieten van de laatste herfstzon
al kuierend door de afgevallen bladeren.

Onze kinderen en kleinkinderen zijn volop hun cadeautjes en wensen voor de Sint aan het kiezen. De ouderen
denken dan weer aan de Kerst en aan de komende nieuwjaarsfeesten. 

Met het bestuur zijn we volop bezig met de voorbereiding van de mogelijke strooiwerkzaamheden tijdens de
moeilijke dagen die in aantocht zijn. Mogen we zeker ook vragen aan iedereen de nodige aandacht te hebben
voor het gebruik van een correcte verlichting en fluojasjes bij het wandelen en fietsen in het duister. De auto -
bestuurders willen we uitnodigen om tijdens deze donkere periodes zeer oplettend te rijden.

We zijn momenteel ook druk bezig met de opmaak van de meerjarenplannen voor deze legislatuur. Hierin gaan
we investeringen vastleggen voor de volgende jaren. Zoals in het verleden gaan we de tering naar de nering
zetten en prestigeprojecten gaan we ook nu niet aanvangen. De financiën van alle Vlaamse gemeenten staan
onder druk. In onze gemeente is de situatie niet dramatisch zodat we zeker niet de intentie hebben om 
belastingen te verhogen. 

Een goede dienstverlening is echter niet gratis. Het moet wel onze doelstelling zijn om alle diensten voor onze
inwoners maximaal ter beschikking te stellen. Zowel jong als oud moeten een aangenaam Rijkevorsel ervaren.

Met het volledige bestuur wensen we iedereen dan ook een prettig en warm jaareinde en een voorspoedig 2014. 

                                                                     Jos Boeckx
                                                                     Schepen van Financiën, Ontwikkelingssamenwerking, 
                                                                     Kinderopvang en Informatica



B E S T U U R

Er wordt beslist om de toetreding van de gemeente 
Ravels tot de projectvereniging Erfgoed Noorder -
kempen, voor de deelwerking cultureel erfgoed, goed te
keuren alsook wordt beslist de projectvereniging 
Erfgoed Noorderkempen te verlengen voor een periode
van 6 jaar.

In de personeelsformatie wordt de statutaire voltijdse
functie van bibliothecaris B1-B3 geschrapt bij uitdienst-
treding van de huidige titularis, en vervangen door een
contractuele deeltijdse functie van bibliothecaris B1-B3.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 16 december 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.

   

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op 25
en 26 december 2013 en op 24 en 31 december vanaf
12.00 uur.
Het Aster Berkhofmuseum is gesloten op zondag 29 
december 2013.
De Kinderclub sluit de deuren vanaf 24 december te
16.00 uur tot en met 1 januari 2014.

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
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Viering jubilarissen 28 september 2013

De burgemeester, mevr. Cuylaerts Dorien,

is vanaf heden bereikbaar

op het gewijzigd gsm.

0473 80 47 90



B U R G E R Z A K E N

Op 18 oktober 2012 besliste het college van burge -
meester en schepenen om de procedure van ontruiming
van een aantal percelen voor de begraafplaatsen Rijke-
vorsel Centrum en Sint-Jozef op te starten. Zoals de wet
het voorschrijft werd er gedurende 1 jaar, met name van
1/11/2012 tot 1/11/2013 aan elk graf een individuele 
melding geplaatst. De meldingsplicht is zodoende voor-
bij evenals aanvragen tot het bekomen van een naam-
plaatje op de herdenkingszuil werden afgesloten.
De werken inzake de effectieve ontruiming zijn gepland
in het voorjaar van 2014. Verdere communicatie inzake
de plaatsing van de herdenkingszuil zal je bekomen via
het gemeentelijk infoblad. Heb je echter nog vragen dan
kun je hiervoor terecht op de dienst burgerzaken.

Binnenkort kunnen personen met een handicap ook via
hun ziekenfonds aanvragen indienen voor een tegemoet-
koming, parkeerkaart of andere maatregel. Tot nu toe
konden ze hiervoor enkel bij hun gemeente, sociaal huis
of OCMW terecht. Hierdoor stijgt het aantal loketten
waar de persoon met een handicap terecht kan aanzien-
lijk.
Vanaf 16 oktober krijgen de ziekenfondsen immers 
toegang tot Communit-e, de online toepassing om aan-
vragen te registreren bij de DG Personen met een 
handicap.

Wettelijk samenwonen biedt,
naast het huwelijk, een mogelijk-
heid om officieel samen te wonen
onder een juridische bescher-
ming. De verklaring van wettelijk
samenwonen is een schriftelijke
overeenkomst waarin twee per -

sonen zich verbinden samen te leven. Deze verklaring
wordt afgelegd voor de ambtenaar van de  burgerlijke
stand en geregistreerd in het bevolkings register.

Er zijn echter drie voorwaarden om een verklaring van
wettelijk samenwonen te kunnen afleggen:
- Je moet op hetzelfde adres wonen.
- Je mag niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen

met iemand anders.
- Je moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan.

Concreet wil dit zeggen dat minderjarigen en 
onbekwaamverklaarden geen verklaring kunnen 
afleggen.

Voldoen beide personen aan alle voorwaarden dan wordt
de verklaring van wettelijk samenwonen opgesteld.
Beide personen krijgen een afdruk van de verklaring
mee. Om het officiele karakter te beklemtonen zal vanaf
1 januari 2014 deze  afdruk en de wettekst hieromtrent
overhandigd worden in de vorm van een mapje waarvoor
een kostprijs van 5 euro zal gevraagd worden.

Op 22 november 2013
konden de inwoners
van Rijkevorsel terecht
op het gemeentehuis
om hen te helpen 
prijzen en diensten -

pakketten te vergelijken inzake telefoon, internet en 
televisie. Kon je om één of andere reden niet aanwezig
zijn op 22 november 2013 en aangezien het gemeente-
bestuur het belangrijk vindt dat je niet te veel betaalt,
raden wij je aan de vergelijking zelf te maken en te 
surfen naar de website www.besttarief.be. 
Beantwoord de vragen en de vergelijkingssimulator van
het controleorgaan voor de telecommunicatie doet de
rest!

PERSONEN MET EEN HANDICAP KUNNEN
OOK VIA ZIEKENFONDS AANVRAAG DOEN

WETTELIJK SAMENWONENONTRUIMING BEGRAAFPLAATS
RIJKEVORSEL CENTRUM EN SINT-JOZEF

BEZINT VOOR GE U BINDT

TELEFONIE, INTERNET, TELEVISIE :
DURF VERGELIJKEN !
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Zwerfvuil en sluikstort langs de gewestwegen, het is een
oud zeer. Jammer genoeg ook in onze regio. In een 
onderzoek van OVAM zeggen drie op de vier Vlamingen
dat zwerfvuil hen ergert. Volgens velen werkt dat rond-
slingerend vuil ook het onveiligheidsgevoel in de hand.
Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse over-
heid (AWV) zet zich daarom actief in om de gewestwegen
en snelwegen netjes te houden. Voor sluikstorters wordt
de kans op vervolging almaar groter.

Voortdurend opruimen
Het opruimen van zwerfvuil en sluikstort kost de 
gemeenschap handenvol geld. AWV doet heel wat om de
wegeninfrastructuur schoon te houden voor al wie er 
gebruik van maakt. 
Om de twee maanden ruimt AWV (wegendistrict 
Vosselaar) alle gewestwegen in onze regio op. Op de ber-
men van de gewestwegen en op de ring van Turnhout
gebeurt dat maandelijks. De op- en afritten van de snel-
wegen komen twee keer per maand aan de beurt. Op de
parkings van de E34 in Vosselaar en Oud-Turnhout 
passeert de kuisploeg zelfs drie keer per week. 
Maar ondanks al die inspanningen blijven de sluik -
storters terugkomen (vooral in de weekends). Deze foto
bewijst het.

Nieuwe vuilnisbakken op parkings E34
in Oud-Turnhout
Sinds kort staan er op de parkings van de E34 in Oud-
Turnhout veertien nieuwe, ruime vuilnisbakken. Ze zijn
bedoeld voor klein reisafval dat automobilisten tijdens
hun rit snel kwijt willen geraken: etensresten, blikjes en
kranten bijvoorbeeld. De vuilnisbakken, elk goed voor
3000 liter, zijn deels onder de grond geïnstalleerd.
Nieuwe infoborden van OVAM verduidelijken ter plaatse
welk soort afval in de bakken thuishoort en welk zeker
niet. 
Geen vergissingen meer mogelijk dus: geen zakken met
huishoudelijk afval, geen bouwafval, geen versleten
meubelen. Dat soort afval moet meegegeven worden met
de gemeentelijke vuilnisophaling of naar het container-
park gebracht wordt. Wie toch nog rommel dumpt, is
dus een sluikstorter en kan gerechtelijk vervolgd 
worden. De vervuiler betaalt.

Boetes voor sluikstorters
Sluikstorters kunnen gerechtelijk vervolgd en correc -
tioneel gestraft worden. Maar ook GAS-boetes zijn 
mogelijk. Die kunnen oplopen tot 250 euro (vanaf 2014:
tot 350 euro). 
Wegentoezichters van AWV zijn bevoegd om administra-
tieve vaststellingen te doen en een proces-verbaal op te
stellen wanneer ze sluikstorters betrappen. Ze voeren
maandelijks gerichte controleacties uit in samenwerking
met agenten van de federale politie. 
Tot slot kan ook het departement Leefmilieu, Natuur en
Energie van de Vlaamse Overheid administratief 
vervolgen en bestraffen. De overtreders draaien sowieso
ook op voor de opruimingskosten, schadekosten en 
afgiftekosten die AWV moet maken om het achtergelaten
afval op te ruimen. 

Sluikstort gezien? 
Je kunt het melden via www.meldpuntwegen.be.

Meer informatie
Wegen en Verkeer Antwerpen, Wegendistrict Vosselaar
De Breem 5, 2350 Vosselaar, tel: 014 47 30 00, mail :
wegen.antwerpen.districtvosselaar@mow.vlaanderen.be 

STRENGE AANPAK
VAN ZWERFVUIL EN SLUIKSTORT, 
MAAR HARDNEKKIG PROBLEEM

6



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

Heeft je huis nog enkel glas of oud (slecht isolerend)
dubbel glas? Besef dan dat er heel wat warmte ontsnapt
langs deze weg! Indien je huis goed geïsoleerd is, kan
hoogrendementsglas een volgende stap naar een lagere
energiefactuur zijn. Dit zorgt niet enkel voor een lagere
energiefactuur, maar ook voor een verhoogd comfort in
je woning.
Om de investering te verkleinen en iedereen aan te 
moedigen om hoogrendementsglas te plaatsen, 
organiseert de gemeente een samenaankoop van hoog-
rendementsglas. De organisatie verloopt in samenwer-
king met IOK en de gemeenten Arendonk, Baarle-
Hertog, Hoogstraten, Oud-Turnhout, Ravels en 
Rijkevorsel. De samenaankoop gaat begin 2014 van start
waardoor de eerste werken kunnen plaatsvinden in het
voorjaar van 2014. Enkel de plaatsing van het glas 
behoort tot de samenaankoop, maar bij de firma’s die
worden gekozen, kun je uiteraard ook terecht om het
schrijnwerk te laten vervangen.

Heb je interesse? 
Vrijblijvend inschrijven kan op www.iok.be/hoogrende-
mentsglas of bij de milieudienst van de gemeente (vanaf
januari 2014). Volg de actie op de voet en blijf op de
hoogte van de laatste nieuwtjes via: www.facebook.com/
hoogrendementsglas. 

Wil je graag wat meer informatie?
Kom dan naar één van de infoavonden: 
- op maandag 9 december 2013 in zaal De Koning 

in OC de Djoelen in Oud-Turnhout (Steenweg op 
Mol 3); 

- op maandag 20 januari 2014 in de Raadzaal van het
gemeentehuis in Baarle-Hertog (Parallelweg 1). 

De infoavonden starten om 20 uur en zijn gratis. 
Inschrijven is niet nodig.

Wil je mee beslissen?
De keuze van de firma’s gebeurt door een stuurgroep van
mensen die hoogrendementsglas willen laten plaatsen.
Deze stuurgroep komt samen op woensdag 12 februari
2014 om 19 uur in Oud-Turnhout. 
Wil je deel uitmaken van deze stuurgroep? Duid dit dan
aan bij je inschrijving.

Voorstelling van gekozen firma’s
De firma's die gekozen zijn binnen deze cluster komen
zichzelf, hun materialen en hun werkwijze voorstellen
tijdens aparte infoavonden. De infoavonden starten om
20 uur en zijn gratis. Op deze infoavonden kun je ook al
contacten leggen om een offerte te laten opmaken. 
De infoavonden vinden plaats op :
- maandag 10 maart 2014 in het stadhuis van Hoog-

straten (Vrijheid 149)
- woensdag 12 maart 2014 in de podiumzaal in 

De Wouwer in Ravels (Kloosterstraat 4).

Deze winter organiseert IOK , samen met 27 Kempense
gemeenten, voor de 9de keer de energie infotoer. Tijdens
27 infoavonden in de Kempen kom je meer te weten over
energiebesparende maatregelen voor je woning. Er 
worden in totaal 6 thema’s behandeld, ondermeer 
zonneboilers, warmtepompen, het na-isoleren van daken
en muren en de groepsaankoop hoogrendementsglas. 
Een overzicht van de infoavonden kan men terugvinden
via www.iok.be of via een foldertje af te halen in het 
gemeentehuis.

In 2011 startte IOK, samen met 25 Kempense 
gemeenten, de goedkope energielening Kempen of 
energieK op. Tijdens de infoavond in Rijkevorsel zal niet
enkel deze lening van A tot Z worden toegelicht, maar
komt men ook alles te weten over subsidies voor 
energiebesparing.
Deze infoavond gaat door op woensdag 11 december
2013 om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeente-
huis, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel.
De inkom is gratis, inschrijven is niet nodig!

Meer info over de infotoer : 014 56 42 67 of www.iok.be

GEEF JE GLAS EEN HOGER RENDEMENT !

HOE ENERGIE BESPAREN, ONTDEK HET
TIJDENS DE ENERGIE INFOTOER
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M I L I E U - O P E N B . W E R K E N

De bedeling van de ophaalkalender 2014 is voorzien in
de week van 9 december 2013. Indien je eind december
nog geen kalender ontvangen hebt, kan een exemplaar
afgehaald worden aan de receptie van het gemeentehuis
of kun je contact opnemen met IOK Afvalbeheer 
(014 56 27 75). Dan wordt een kalender toegestuurd. 
De ophaalkalender zal eind december ook digitaal 
beschikbaar zijn op de website van IOK Afvalbeheer
(www.iok.be).

Nu we stilaan naar de wintermaanden evolueren, is een
goede straatverlichting belangrijk. Dit draagt immers bij
tot de veiligheid van bewoners, voorbijgangers en
verkeer. Buurtbewoners zien meestal als eerste wanneer
een lamp van de openbare verlichting stuk is. 
De gemengde Vlaamse distributienetbeheerders en 
Eandis rekenen op de medewerking van de bevolking om
een defect snel te melden. 

Wintertoer 
Binnen Eandis is er een zogenaamde ‘wintertoer’. Daar-
bij wordt ’s nachts in alle straten de openbare verlichting
systematisch gecontroleerd. Defecte lichtpunten worden
genoteerd en waar mogelijk onmiddellijk hersteld. Zo
zijn defecten die niet via de straatlampentelefoon of 
-webpagina zijn gemeld, nog voor de winterperiode 
hersteld.       

Wanneer worden defecte straatlampen hersteld?
Een defecte straatlamp, waarvan de adresgegevens en
het nummer van de verlichtingspaal (herkenbaar op de
gele sticker) op een correcte en volledige manier zijn
doorgegeven, wordt binnen de 14 dagen hersteld. Het
gaat hier enkel om een defect aan één lamp. Let wel: na
22 uur dooft een aantal straatlampen automatisch om
energie te besparen. Wanneer de politie een defect meldt
met een veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling 
binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd, ook tijdens
het weekend.  
Bij defecten waarbij de verlichting van een volledige
straat of meerdere straten uitvalt, ligt de oorzaak 
wellicht aan het elektrisch voedingsnet. Technici komen
binnen de 48 uur ter plaatse om de storingsoorzaak te
bepalen. Waar mogelijk zullen ze een voorlopige
herstelling uitvoeren om zoveel mogelijk lichtpunten
terug in dienst te krijgen, in afwachting van een 
definitieve herstelling. Die gebeurt binnen de 14 dagen.   

Melden van defecte straatlampen
Dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma en een
snelle opvolging bij defecten, baat Eandis één van de
meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtings-
infrastructuren in Europa uit. Alle bewoners dragen daar
ook toe bij, door defecte lampen bij voorkeur te melden
via de speciale webpagina www.straatlampen.be. 

OPHAALKALENDER 2014 DEFECTE STRAATLAMPEN MELDEN
IN WINTERMAANDEN
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Meldingen gebeuren via invulvelden waarvan sommige
verplicht zijn om de klacht correct en volledig te 
registreren, waardoor herstellingen sneller worden uit-
gevoerd.  Bovendien wordt de melder via een e-mail 
verwittigd wanneer het defect is hersteld. Wie niet over
een internetaansluiting beschikt, kan een defect melden
via het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.  

De gemeente heeft enkele proefopstellingen lopen om
de traditionele lampen van de openbare verlichting te
vervangen door ledlampen. Zo werd in de Appelstraat bij
de heraanleg geopteerd voor ledverlichting. Ook in 
verkaveling de Heibraak en aan het nieuwe industrie -
terrein aan het Looi zal ledlicht gebruikt worden als
openbare verlichting.
Door deze testopstellingen kan de gemeente nagaan in
hoeverre de lampen energiezuiniger en onderhouds-
vriendelijker zijn en kan er gepeild worden naar de 
reacties van de inwoners, zodat in de toekomst een duur-
zamer beleid kan gevoerd worden.
Hierbij dient wel benadrukt te worden dat het enkel om
proefopstellingen gaat en dat voorlopig niet alle lampen
systematisch zullen vervangen worden door ledlampen.

Het loket in het gemeentemagazijn zal voortaan 
gesloten blijven. De taken van het loket worden voor een
groot gedeelte overgenomen door de parkwachters op
het containerpark. Dit wil o.a. zeggen dat je voor 
volgende diensten terecht kunt op het containerpark:
- aankoop van huisvuilzakken (PMD en biozakken);
- afhalen van rattenvergif;
- aankoop van compostvaten, compostbakken en 

wormenbakken;
- het aanvragen van een ophaling voor grofvuil, snoei-

hout en oude metalen;
- het ophalen en terugbrengen van het materiaal voor

de zwerfvuilinzameling;
- het afhalen van verkeersborden voor parkeerverbod

voor een verhuis (voor het aanvragen van een 
parkeerverbod dien je wel langs te komen op het 
gemeentehuis bij de dienst mobiliteit). 

Let wel dat dit enkel kan tijdens de openingsuren van
het containerpark. Voor verdere inlichtingen kun je 
contact met hen opnemen op het nummer 03 340 00 88.
De openingsuren van het containerpark kun je terug -
vinden op de achterkant van de ophaalkalender en op de
website onder diensten > milieu > containerpark.
De betalingen gebeuren met de badge van het container-
park, die je ter plaatse met je bankkaart aan een 
terminal kan opladen. Er kan dus niet met cash geld 
betaald worden.

Zoals in vorig infoblad vermeld werd, kan de gemeente
niet alle straten op haar grondgebied sneeuw- en ijsvrij
houden. Omdat hierover toch nogal wat vragen rijzen,
willen we graag wat dieper ingaan op de denk- en werk-
wijze die gevolgd werd.
Bij het opstellen van de lijst met straten waar zeker 
gestrooid zal worden, werd met verschillende factoren
rekening gehouden: betreft het een hoofdverbindings-
weg, passeert er openbaar vervoer, zijn er in de nabijheid
scholen, rusthuizen e.d. ? Dat er vooral in drukke straten
wordt gestrooid, heeft ook te maken met het feit dat
strooien pas effect heeft als er voldoende verkeer door-
rijdt. Verder werd er rekening mee gehouden dat de 
bewoners zich steeds dichtbij een gestrooide weg 
bevinden. 
Een probleem dat gevaarlijke toestanden met zich kan
meebrengen, is echter het sluipverkeer. Vele fietsers en
andere weggebruikers verkiezen kleinere wegen in plaats
van gestrooide wegen om gemakkelijker hun bestem-
ming te bereiken (denk maar aan de Achtelsestraat, een
gedeelte van de Heesbeekweg, de Grote Driesen e.a.). We
willen hen bij deze dan ook aansporen om langs de
hoofd- of gewestwegen te rijden.

Een plan met de gestrooide wegen vind je in dit 
berichtenblad. In het rood vind je het traject dat altijd
wordt gestrooid. De wegen in het groen zullen gestrooid
worden wanneer de hoofdwegen vrij zijn gemaakt. 
De gewestwegen vind je blauw ingekleurd.

Wat zijn nu andere belangrijke redenen om niet te
strooien? Strooizout brengt allereerst schade toe aan het
milieu en de rijweg. Strooien is bovendien duur! Daarbij
moet niet enkel gedacht worden aan de prijs van het
zout, maar ook aan het onderhoud van de strooivoer -
tuigen, de vele werkuren van de arbeiders die dag en
nacht en in de weekends paraat moeten staan en even-
eens aan de herstellingen van beschadigde weg -

SNEEUWPRET EN WINTERELLENDE
LEDLAMPEN ALS OPENBARE VERLICHTING

LOKETFUNCTIE CONTAINERPARK
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verhardingen. Daarnaast kampte Vlaanderen enkele
jaren geleden met een zoutschaarste. 

Om dat te vermijden moet elke gemeente zeer zuinig
omgaan met strooizout.
Om enkele cijfers mee te geven: onze strooiwagens 
rijden een toer van 60,5 km waarvan er 45,5 km effectief
gestrooid worden. Om een referentiepunt te hebben: 
Rijkevorsel heeft ± 129 kilometer aan gemeentewegen,
waarvan dus een derde wordt gestrooid. Afhankelijk van
de dosering kan het zoutverbruik tot ± 9,6 ton oplopen
voor het strooien van de 45,5 km.
We willen van deze gelegenheid ook gebruik maken om
de werkmannen, die dag en nacht paraat staan om de
veiligheid op onze wegen te waarborgen, te bedanken
voor hun tomeloze inzet.

We hebben in vorig berichtenblad ook de nadruk gelegd
op de plichten van elke burger om het voetpad voor zijn
perceel sneeuw- en ijsvrij te houden. Wie echter fysiek
in de onmogelijkheid is om sneeuw te ruimen, vraagt
dan  in eerste instantie best hulp aan familieleden of
buren. Kunnen ook zij niet helpen, dan kan je onder 
bepaalde voorwaarden  beroep doen op Assist, de klus-
dienst van het WEB. Voor verdere inlichtingen hierover,
kun je terecht op het nummer 014 46 27 15 of e-mail
naar assist@webwerkt.be. Ook PWA Rijkevorsel biedt de
activiteit ’sneeuwruimen’ aan. Meer info vind je onder
de rubriek Sociale Zaken. Wie een bepaalde graad van
zorgbehoevendheid of een laag inkomen heeft, neemt
best even contact op met het OCMW, waar de sociale
dienst je verder kan helpen op het nummer 03 340 39
65 of e-mail naar ocmw@ocmwrijkevorsel.be.

10
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Verlaagd E-peil vanaf 2014
In 2014 wordt opnieuw een verstrenging van het E-peil
voorzien. Een woning zal dan nog maximaal een E-peil
mogen halen van 60. Het E-peil is een maat voor de
energiezuinigheid van een woning. Daarbij wordt niet
alleen rekening gehouden met de mate waarin de 
woning geïsoleerd is, maar ook met de energiezuinig-
heid van de verwarmingsinstallatie, de sanitaire 
installaties, het ventilatiesysteem … Ook de manier
waarop oververhitting wordt ingeperkt zit hierin vervat.
Hoe lager het E-peil, hoe energie zuiniger een woning.
In 2012 en 2013 mocht dit E-peil nog maximaal E70 
bedragen.

Groene energie verplicht vanaf 2014
In nieuwe woningen of woningen die ingrijpend 
verbouwd worden, moet vanaf 1 januari 2014 een mini-
mumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energie-
bronnen worden gebruikt. De nieuwe verplichting is een
gevolg van de Europese richtlijnen rond hernieuwbare
energie. De nieuwe eis is van toepassing op alle werk-
zaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een
stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd
vanaf 1 januari 2014 én waarvoor een E-peil-eis geldt.
Om aan de nieuwe EPB-eis voor eengezinswoningen te
voldoen, moet je 1 van de volgende 6 maatregelen 
toepassen in je bouwproject:
- Een zonneboiler installeren;
- Een PV-installatie (zonnepanelen) voorzien;
- Een systeem op biomassa gebruiken als hoofd -

verwarmingsbron;
- Een warmtepomp gebruiken als hoofdverwarmings-

bron;
- Aansluiting voorzien op een systeem van stads -

verwarming en -koeling;
- Deelnemen aan een project voor productie van 

hernieuwbare energie, waarvoor de vergunningen
verleend werden na 1 januari 2014.

Indien je er voor opteert om in je nieuwe woning niet
aan 1 van deze 6 maatregelen te voldoen, wordt het
maximaal E-peil 10 % strenger (dus E50 i.p.v. E60 vanaf
2014). Dit kun je bereiken door bijvoorbeeld bijkomende
isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmings -
installatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met
warmteterugwinning of vraagsturing te installeren,
luchtdichter te bouwen ...

Bijkomende informatie
Je kunt natuurlijk met al je vragen terecht bij je 
architect en EPB-verslaggever. Meer informatie vind je
ook op www.energiesparen.be. Op deze website vind je
ook de EPB-wegwijzer (http://www.energiesparen.be/
epb/wegwijzer), een online vragenlijst die aangeeft of je
bouwproject al dan niet aan de energieprestatieregel -
geving moet voldoen. Zo ja, dan krijg je een overzicht
van de desbetreffende EPB-eisen.

Omwille van de interne staatshervorming én de huidige
besparingscontext werden alle provinciale subsidie -
reglementen geëvalueerd, zoals ook de individuele 
toelage voor de aanpassing van de woning van ouderen.
De provincieraad heeft besloten om deze toelage vanaf 
1 januari 2014 niet meer te verlenen. Als gevolg van de
interne staatshervorming mogen de provincies binnen
hun welzijnsbeleid geen subsidies meer uitkeren aan
particulieren. De provincieraad besloot om een duide-
lijke beleidskeuze te maken en bijgevolg alle toelagen
voor particulieren binnen Welzijn & Gezondheid af te
schaffen. De samenwerking tussen de provincie en Lan-
delijke Thuiszorg rond de advisering en begeleiding van
woningaanpassingen wordt voorlopig wel verder gezet.
Ouderen en zorgbehoevenden kunnen zich door deze 
organisatie voor een minimale eigen bijdrage laten 
adviseren in deze vaak complexe technische materie.
Vanaf 2014 moet de aanvraag rechtstreeks bij Landelijke
Thuiszorg gebeuren. 
Voor meer info : www.provant.be/subsidies/welzijn/
Ook de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie kan
nog steeds worden aangevraagd. Deze voorziet eveneens
een tussenkomst in de kosten voor werken aan een 
woning.
Voor meer informatie over sociale voordelen 
en tegemoetkomingen : www.premiezoeker.be of
www.rechtenverkenner.be.
Indien je nog vragen hebt, kun je terecht bij Tanja Wou-
ters: tanja.wouters@welzijn.provant.be of 03 240 56 37.

STOPZETTING PROVINCIALE TOELAGE 
WONINGAANPASSING OUDEREN

STRENGERE NORMEN 
VOOR ENERGIEZUINIG BOUWEN
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Iedereen die lid wordt van de bibliotheek van Rijke vorsel
ontvangt gratis een lidkaart. Deze lidkaart kan zowel in
de bibliotheek van het centrum als in de Aster Berkhof-
bibliotheek gebruikt worden. Je kunt per lidkaart 10 
materialen ontlenen en de uitleentermijn is 4 weken.

We merken echter dat steeds meer lezers hun kaart niet
meebrengen als ze naar de bib komen. Dat is jammer
want het scannen van de boeken verloopt veel vlotter als
iedere lezer zijn lidkaart bij heeft. Het is ook veiliger, zo
worden er zeker geen boeken ten onrechte op iemands
naam gezet.
Wij vragen daarom met aandrang om je kaart mee te
brengen elke keer als je naar de bibliotheek komt.

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Mijn reuze zoekboek [P5]
- De steltenloper [P3]
- Het leukste ABC ter wereld [P5]
- Zoekboek : Rik op school [P3]
- Valentijn en zijn viool [P4]
- Voertuigen : Kijk- en zoekboek [P4]
- Dikkie Dik meeleesboek [P4]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Eén kip voor allen (JOLI  Niveau  5)
- Scoren met de Effies (HOLL Niveau 2)
- Luna’s beestenboel (BERN Niveau 5)
- 1, 2, 3… af! (REMP Niveau 1)

A-boeken (7-9 jaar)
- De kronieken van Qrom : Vuurtoren 

(DIERICKX, Stephan)
- Maar ik ben Frederik, zei Frederik 

(LEEUWEN, Joke van)

- Het geheime koninkrijk : De Toverberg 
(BANKS, Rosie)

- Koen Kampioen (DIKS, Fred)
- De zolderkinderen (SCHOTVELD, Janneke)

B-boeken (9-12 jaar)
- Viva flamenco (STILTON, Thea)
- Dertien rennende hertjes (VENDEL, Edward van de)
- Een geheimzinnige liefdesbrief (STILTON, Thea)
- Viva la vida (BERGEN, Tine)
- Planet Lords : De Helm van Kantor (JONG, Roel de)
- Planet Lords : CoolMickey (JONG, Roel de)
- Hylas en de schaduw van de leeuwin 

(PAVER, Michelle)
- Gooal! Omnibus (GARLANDO, Luigi)

C-boeken (12-16 jaar)
- Het ding en ik (TAN, Shaun)
- De vallei (KUHN, Krystyna)
- De Lunar-chronicles : Scarlet (MEYER, Marissa)
- De 5de golf (YANCEY, Rick)
- Waanidee (JAFFE, Michele)
- Infamous (CONRAD, Lauren)
- Mijn broer en zijn broer (LINDQUIST, Hakan)
- De dagen van de bluegrassliefde 

(VENDEL, Edward van de)
- Stuck : Verdwaald in de tijd (BERGREN, Lisa T.) 

Voorleesboeken
- Mijn oma is van peperkoek (VLIEGER, Evelien De)

Jeugd Non-fictie
- 100 % One Direction [J Popmuziek (geel)]
- Het meisje dat in vuur en vlam stond 

[J Taal – Jeugdliteratuur (oranje)]

Jeugd Strips
- Urbanus omnibus 2 (JS C)
- F.C. De Kampioenen : Dolle Door (JS B)
- F.C. De Kampioenen presenteert Vertongen & Co :

De geslepen slaper (JS B)
- De Kiekeboes : Code E (JS A)

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN JANUARI 2014  

AANDACHT VOOR DE LIDKAART
VAN DE BIBLIOTHEEK

DECEMBERNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK



VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Fuck America (HILSENRATH, Edgar))
- Schaduwdood (HOLT, Anne)
- De Catalaanse brief (GODDARD, Robert)
- Joyland (KING, Stephen)
- Verloren (McGOWAN, Claire)
- Gekooid (CARVER, Tania)
- Natte dozen (PEETERS, Marnix)
- Solo (BOYD, William)
- Weerzien in de woestijn (CHALLIS, Sarah)
- De vrouwenhater (DIEVEL, Louis Van)

Volwassenen Non-fictie
- Gids voor countrygitaar spelen 

(Capone, Phil) [789.31]
- Op kot. Schoonmaken hoort erbij! 

(Schutte, Stephanie) [627.1]
- Taartversieren [629.77]
- Kringloopgeluk [624.9]
- Borsten. Een natuurlijke en onnatuurlijke geschie-

denis (Williams, Florence) [909]
- De Bijbel voor ongelovigen (Kuijer, Guus) [226.4]
- Beauty (Conrad, Lauren) [615.4]
- Vintage thuis [625.1]
- De complete Vlaamse keuken [629.62]

Op volgende dagen is de bibliotheek gesloten :
- dinsdag 24 december vanaf 12 uur
- woensdag 25 december
- donderdag 26 december
- dinsdag 31 december vanaf 12 uur
- woensdag 1 januari

Wij wensen al onze lezers hele fijne 
kerst- en eindejaarsdagen toe.

Een gezond en spetterend 2014!!!!!

Iedereen moet zich vlot en veilig kunnen verplaatsen 
- om te werken, te leren, te winkelen, van cultuur te
proeven, enzovoort. Voor onze economie is het van 
levensbelang dat grondstoffen en goederen vlot op hun
bestemming geraken. De Vlaamse overheid legt daarom
nu de krijtlijnen vast voor het mobiliteitsbeleid op 
middellange (2030) en lange termijn (2050) in het 
Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen.

Mobiliteit is een zaak van iedereen. 
Daarom krijg je de kans om tijdens het openbaar onder-
zoek je bedenkingen, bezwaren en verbetersuggesties te
formuleren bij het ontwerpplan. Ga je akkoord met de
keuzes die de Vlaamse overheid maakt om files, 
verkeersonveiligheid en milieuhinder aan te pakken? Of
zie je de toekomst van onze mobiliteit helemaal anders?
Geef je mening op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be.
Het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen ligt ter inzage
op de dienst mobiliteit in het gemeentehuis.

Je kunt schriftelijk reageren (via de website of per brief)
van 08/11/2013 tot en met 12/01/2014.

Je kunt je brief gratis versturen naar:
Antwoordcode, Mobiliteitsplan, 
DA 853-233-2, 1040 Etterbeek

Meer informatie : www.mobiliteitsplanvlaanderen.be

SLUITINGSDAGEN VAN DE BIBLIOTHEEK
TIJDENS DE EINDEJAARSPERIODE

GEEF UW MENING OVER HET
MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN
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Op dinsdag 21 oktober zijn we met de fiets naar Bolk
gereden, voor de herdenking van de gesneuvelden met
de Halifax. De bemanning van het vliegtuig was juist
afgestudeerd. Ze waren met z’n zeven. De Duitsers 
schoten het vliegtuig naar beneden. 
Tijdens de herdenking waren de familieleden van de 
gesneuvelden uit Canada en Engeland er ook. Toen het
gedaan was kwamen er F16‘s over gevlogen .We kregen
ook souvenirs : een speld , een vlag , een potlood ,…
Het was heel leuk !!!

Senne 

Halifax
Zeven bemanningsleden stierven in de crash. Daarom
gingen we met de fiets naar de Bolkse dijk. De familie
van die zeven mensen waren allemaal aanwezig. Wij
namen het peterschap van het monument op ons. We
zijn er wel een uur gebleven. Dat was leuk maar het
leukste was dat we daarna iets mochten drinken en een
heleboel spulletjes kregen. De spulletjes waren mooi en
leuk.
De familieleden die er waren, waren overgekomen uit
Engeland en Canada. Daardoor konden ze natuurlijk
geen Nederlands maar er was wel iemand die vertaalde
voor ons. Dat was leuk. Maar toen we terugkwamen
waren we wel veel te laat.

Joni

Het vliegtuig Halifax
Op dinsdag 22 oktober zijn we naar de herdenking 
geweest van het monument van het vliegtuig. 
De kinderen waren van het vierde leerjaar. Wij zijn nu
peter of meter van het monument. Het is 70 jaar geleden
toen vliegtuigen van de Royal Air Force de industriestad
Kassel bombardeerde. Een paar kindjes mochten nu ook
bloemen aan het monument leggen.
Het was weeral een leuke uitstap.

Yara

DE LEERLINGEN VAN DE 4DE LEERJAREN
VAN DE WEGWIJZER EN SINT-LUCIASCHOOL
HERDENKEN GESNEUVELDEN VAN
NEERGESTORTE HALIFAX TIJDENS W.O. II

O N D E R W I J S
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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



VVV-Toerisme Rijkevorsel werkt tijdens de winter -
maanden aan de aanpassing van de wandelroutes. 
Bedoeling is om een aantal routes over te zetten op het
wandelknooppuntennetwerk. In afwachting van de 
voltooiing van dit project worden de wandelmappen
“Wandelen in Rijkevorsel” gratis verspreid.
Interesse ? Kom gerust eens langs aan de infobalie in het
gemeentehuis.

VVV-Toerisme biedt
een aantal echte
Veusselse produc-
ten aan.

Veusseltje
Het “Veusseltje” is een heerlijk drankje dat zowel bij
mannen als vrouwen in de smaak valt. De likeur van
24% op basis van graanjenever met een lekkere kruiden-
mix wordt exclusief voor Rijkevorsel en op ambachtelijke
wijze gedistilleerd en is verkrijgbaar in een mooie 
apothekersfles van 0,5 liter of 1 liter, manueel afgewerkt
met een stempel. Op de etiketten staan unieke 
tekeningen van het oude Rijkevorsel. Bijhorende borrel-
glaasjes maken het geschenk compleet.

Cadeaubon
Deze bon kun je kopen in het VVV-kantoor en kan 
besteed worden bij onze Rijkevorselse handelaars en 
verenigingen. Het ideale geschenk dus waar je echt 
iedereen blij mee maakt. Bij aankoop ontvang je tevens
de lijst met deelnemende handelaars

Geschenkmand
Deze mand kan worden samengesteld met VVV-
 producten naar wens. Wat dacht je van een Veusseltje
samen met een ticket voor ons concert in de kerk op 
27 december, een cadeaubon met een wandel- of fiets-
kaart ?
Meer info en bestellingen : VVV-Toerisme Rijkevorsel,
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 12 of 03 340 00 00, 
vvv.toerisme@rijkevorsel.be

VVV-Toerisme Rijkevorsel heeft samen met een aantal
verenigingen, gebuurtes, de parochiemedewerkers, de
fam. Aerts van het Schapenhof en met de steun van het
gemeentebestuur een prachtig kerstprogramma uit -
gewerkt. 
Noteer alvast in je agenda :
- Ondernemend Rijkevorsel en Sint-Jozef ontsteekt de

kerstverlichting op 7/12 in het Dorp;
- bezoek aan en wandeling langs de kerststallen in het

Dorp, de Vaerevelden en Achtel met gezellig samen-
zijn aan de kerststal in het Dorp op 26/12 en aan de
kerststal in de Vaerevelden op 28/12;

- het bewonderen van de mooie raamschilderingen in
de Asterweg;

- Anno Niem ontvangt je voor een aperitiefconcert in
de Kapel van Achtel op 8/12;

- een wandeling over de Kerstmarkt op 15/12, de
bloemschiksters van Monument in de Bloemetjes
creëren op het molenterrein een kerstsfeer;

- het Winterwauwelvuur in het Dorp op 27/12;
- Winterklanken! in de Sint-Willibrorduskerk op

27/12;
- de kerstvieringen in onze kapel en kerken;
- schapenboer Jef die de staldeuren openzet voor het

Schapentheater;
- het afsluiten van de Kerst- en Nieuwjaarstijd met een

nieuwjaarsdrink op het molenterrein op 3 en 4/1.
Een folder met meer info over al deze activiteiten vind
je kortelings in de brievenbus.

VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw
Molenstraat 5, 03 340 00.12 (00)
vvv.toerisme@rijkevorsel.be

WANDELEN IN RIJKEVORSEL

OP ZOEK NAAR EEN ORIGINEEL CADEAU
VOOR DE EINDEJAARSFEESTEN ?

KERST IN RIJKEVORSEL

V V V
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In Rijkevorsel ging de eerste computercursus vanuit 
digidak van start eind 2010. Vrijwilligers van digidak
nemen de cursisten mee op ontdekkingsreis langs de
mogelijkheden van de computer. De reacties van de 
cursisten zijn erg positief over de computercursussen.

Wat biedt digidak aan?
Wist je dat de computer je leven een stuk eenvoudiger
kan maken? Met je computer kun je een e-mail ver -
sturen, een brief als bijlage verzenden, gratis bellen of
via internet een kijkje nemen bij je ouderlijk huis. 
Maar ook je belastingformulier invullen of een kaart 
versturen. Je hoeft er niet eens voor naar buiten! En wat
dacht je ervan om recepten op te zoeken of je reis met
het openbaar vervoer te plannen? 

Weet je niet goed of je een tablet,
een laptop of een computer moet
kopen? Tijdens de vrije inloop
kun je terecht met veel vragen.

Tijdens de initiaties heb je volop
de kans de basis vaardigheden
eigen te maken waar je naar op
zoek bent. In een klein groepje
van maximaal 5 personen
nemen de begeleiders van digidak je mee langs de 
mogelijkheden van de computer en het internet. 

Meedoen of meer weten? 
Bel dan 014 71 11 03 en vraag naar Ingrid Goris.
Of kom langs tijdens de inschrijfmomenten:
- Bibliotheek Aster Berkhof : maandag vm (10u-12u)

9/12/2013
- Bibliotheek Aster Berkhof : maandagvm (10u-12u)

16/12/2013
- Het Klooster : donderdag vm (10u-12u)     

12/12/2013
- Het Klooster : donderdag vm (10u-12u)     

19/12/2013

Digidak Centrum Het Klooster, Molenstraat 5, 
2310 Rijkevorsel, 03 340 00 39.
Vrije inloop op donderdag van 09.00 tot 12.00u

Digidak St.-Jozef bibliotheek Aster Berkhof St.-Jozef,
Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel, 014 71 11 03
Vrije inloop op maandag van 10.00 tot 12.00u

Voor meer inlichtingen kun je terecht op het nr. 
014 71 11 03 en vragen naar Ingrid Goris of ingrid.goris
@digidak.be

De Raad van Bestuur van ons PWA heeft beslist om vanaf
deze winter de activiteit ‘sneeuwruimen’ aan te bieden.
De praktische modaliteiten zullen hetzelfde zijn als voor
de andere activiteiten.
De prijs van een PWA-cheque (= 1 werkuur) bedraagt :
- 5,95 € voor een cheque zonder belastingvoordeel

(aan te kopen op het PWA-kantoor)
- 7,20 € voor een cheque mét fiscaal voordeel (te

bestellen bij de uitgiftemaatschappij Edenred te
Brussel).

Voor meer informatie kun je terecht bij de PWA-dienst :
Molenstraat 5 te Rijkevorsel (gemeentehuis, 1ste ver -
dieping), tel. 03 340 00 58, fax : 03 340 00 70.

Particulieren, feitelijke verenigingen, vzw’s, scholen,
openbare instellingen die gebruik wensen te maken van
deze dienst, kunnen dit al doorgeven aan de PWA-dienst.
De praktische regeling zal afhangen van het aantal
inschrijvingen.

START INITIATIES DIGIDAK IN
RIJKEVORSEL : KOM JE OOK MEE-LEREN ?

NIEUWE ACTIVITEIT BINNEN HET PWA
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Omwille van drukke opvangmomenten zal de gemeente -
lijke buitenschoolse kinderopvang mogelijk een extra
PWA-werknemer aanwerven voor deze taak.
De werktijden zijn maandag, dinsdag en donderdag 
telkens van 15.15 uur tot 17.15 uur.

Om in aanmerking te komen, moet je volledig uit -
keringsgerechtigd werkloos zijn gedurende :
- 2 jaar als je jonger bent dan 45 jaar
- 6 maanden vanaf 45 jaar of ouder.
Ook als je een leefloon ontvangt, kun je voor het PWA
werken.

Bovendien dien je in het bezit te zijn van één van 
volgende diploma’s/getuigschriften :
- BSO kinderzorg
- BSO specialisatie personenzorg
- TSO sociaal technische wetenschappen
- TSO bijzondere jeugdzorg (jeugd- en gehandicapten-

zorg)
- TSO internaatswerking
- TSO leefgroepenwerking
- TSO verpleegsaspirant/gezondheids- en welzijnswe-

tenschappen
- BSO ziekenhuisverpleegkundige en psychiatrisch

verpleegkundige
- OSP jeugd en gehandicaptenzorg

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de
PWA-dienst in het gemeentehuis :
Molenstraat 5
tel. : 03/3400058
e-mail : greet.de.gruyter.pwa@rijkevorsel.be

Vorig jaar heeft Meneer Konijn
(de knuffel van het overleden
meisje Noa) de wereld rond -
gereisd om geld in te zamelen
voor VZW Kindergeluk, een
vereniging die zich inzet voor
kansarme kinderen in Vlaan-
deren. 

Tijdens de maand december 2012 konden luisteraars van
Q-Music ook geld inzamelen door acties op poten te
zetten.

Bij Q-Music merkten ze dat heel veel luisteraars dat
deden en dat Vlaanderen Meneer Konijn een zeer warm
hart toedraagt.

Daarop heeft Q-music beslist om het ‘Meneer Konijn-
fonds’ in het leven te roepen. Op 21/12/2012 deed 
Q-Music een slotshow vanop de luchthaven van Zaven-
tem, in aanwezigheid van Minister Lieten. Ze stelden
toen het ‘Spaarpootje’ voor en engageerden zich daarbij
om de komende jaren geld te blijven inzamelen voor
VZW Kindergeluk.

Dit jaar heeft Q-Music de luisteraars opnieuw op -
geroepen om geld in te zamelen voor VZW Kindergeluk
(in hun Spaarpootje onder andere en door acties op
poten te zetten).

Op dinsdag 17 december 2013 om 14u zal daarom een
Q-Music DJ in Rijkevorsel arriveren om het door de 
luisteraars opgehaalde geld op te komen halen.
Plaats van afspraak is het gemeentehuis.

Voor meer informatie kun je terecht op de cultuurdienst
via cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 37.

Q-MUSIC KOMT NAAR RIJKEVORSEL !WERFRESERVE PWA-WERKNEMERS 
VOOR GEMEENTELIJKE NASCHOOLSE
KINDEROPVANG



In 2014 doet Rijkevorsel opnieuw mee aan de Week van
de Amateurkunsten (WAK). Hierbij wordt de creativiteit
en het enthousiasme van de amateurkunstenaars in de
kijker geplaatst.
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…
Amateurkunstenaars uit Rijkevorsel die in 2014 graag
willen participeren in de Week van de Amateurkunsten,
kunnen contact opnemen met de cultuurdienst.
Meer info: Cultuurdienst Rijkevorsel, 03 340 00 37, 
cultuurdienst@rijkevorsel.be 

Op woensdag 27 november 2013 is er opnieuw een 
algemene vergadering gepland van de Cultuurraad. 
Deze vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis
om 20 u.

Op donderdag 31 oktober ll. ontving Aster Berkhof op
de Boekenbeurs de Oeuvreprijs 2013 van Knack. De
prijs, die de carrière van een schrijver bekroont, ging
eerder al naar Jef Geeraerts (2007) en Pieter Aspe (2010).

Aster Berkhof (93 jaar en ere-burger van Rijkevorsel)
schreef meer dan 100 boeken en is één van de pioniers
van de Vlaamse misdaadroman. Zijn laatste boek “Aline
en de Marmeren Meisjes”, twee thrillers in één band, 
verscheen recent bij uitgeverij Houtekiet.

Jammer genoeg kon Aster Berkhof wegens gezondheids-
problemen niet zelf aanwezig zijn op de prijsuitreiking.
Het boek “Aline en De Marmeren Meisjes” is tevens 
uitleenbaar in de bibliotheken van Rijkevorsel en Sint-
Jozef.

Op vrijdag 21 februari
2014 zullen onze “kam-
pioenen en sporters
met een uitzonderlijke
sportieve prestatie van
2013” in de bloemetjes
gezet worden. We doen
een oproep aan alle 
verenigingen en alle in-
woners om een over-

zicht van hun kampioenen en sporters binnen te
brengen bij de Sportdienst, dit vóór 10 januari 2014. 
Onder uitzonderlijke sportieve prestaties denken we aan
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 sport-
raad hierover beslissen.

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

ASTER BERKHOF ONTVANGT HERCULE
POIROT-PRIJS VOOR ZIJN OEUVRE

WAK 2014
OPROEP AMATEURKUNSTENAARS

ALGEMENE VERGADERING
CULTUURRAAD

SPORTGALA 2013 : OPROEP KAMPIOENEN
EN SPORTERS MET BUITENGEWONE
SPORTIEVE PRESTATIES

C U L T U U R
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Inschrijven en inlichtingen bij Diane Loosen via 
03 240 62 73 of vormingen@apbsport.provant.be.

POSITIEF COACHEN
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Op maandag 16 december 2013 
is de eerstvolgende algemene ver -
gadering en sportcafé van de sport-
raad. 
Deze vinden plaats in de Raadzaal
van het gemeentehuis om 20u. 

De sportdienst wenst u 
alvast een prachtig eindejaar 

en een sportief 2014!

SPORTRAAD : IMPRESSIE 2DE SPORTQUIZ

SPORTRAAD : 
ALGEMENE VERGADERING EN SPORTCAFÉ

AARD VAN DE MELDING

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

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

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer                                                  Datum melding : 
knip mij uit en bewaar mij

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER
✂
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GRABBELPAS HERFSTVAKANTIE :
PLEZIER EN SPEL VOOR IEDEREEN !

Ook deze herfstvakantie hebben onze Grabbelpassers zich

naar hartenlust kunnen uitleven tijdens tal van activiteiten!

De creatievelingen onder hen konden hun eigen strip 

ontwerpen in het Suske & Wiske-museum of mee gaan ge-

nieten van de magie van Toverland, het grootste speelland

van Toosje de Toverheks. Verder werd ook de slaapzaal van

het Klooster omgetoverd tot een heus bouwwalhalla, vol -

gestouwd met Lego, Clics en Kapla. Onze Grabbelpassers

staken hun handen uit de mouwen… en begonnen heuse

bouwwerken te bouwen!

Voor onze sportieve Grabbelpassers stond er een avontuur-

lijke mountainbike-driedaagse op het programma. Zij 

fietsten twee dagen doorheen de Kempen en de laatste dag

gingen ze onze Vlaamse Ardennen onveilig maken! Ook 

konden onze Grabbelpassers (en hun mama’s en papa’s)

met onze bus mee naar de nieuwe Ghelamco Arena te Gent

om er te supporteren tijdens de voetbalmatch AA Gent –

Standard. Feest verzekerd!

Uiteraard konden we deze vakantie onze griezelfans niet 

vergeten! Zij maakten prachtwerkjes en heerlijke spinnensoep

tijdens de workshop ‘Halloweenpompoenen snijden’. 

Achteraf konden ze een uur lang genieten van spannende

griezelverhaaltjes in de molen, verteld door oppermagiër

Dolf en heksenmeesteres Saar. 

Deze spannende griezeldag werd afgesloten met een heuse

lichttocht doorheen Rijkevorsel, waaraan wel 180 personen

deelnamen!! Tijdens de tocht konden de kinderen zich

verwarmen aan hun overheerlijke zelfgemaakte spinnensoep.

De mama’s en papa’s zochten eerder verwarming in een

Veusseltje…
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DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 2013 :
BEDANKT AAN ALLE JEUGDVERENIGINGEN

Op vrijdag 18 oktober organiseerden de jeugdraden van 

Rijkevorsel, Hoogstraten en Brecht voor de tweede maal de

Dag van de Jeugdbeweging voor jongeren die in Hoog -

straten op de middelbare school zitten. Vanaf 7u00 kon de

jeugd terecht op het grasveld achter zaal Pax in Hoogstraten.

Elke jongere die in het uniform van zijn of haar jeugd -

beweging kwam, werd getrakteerd op een gratis ontbijt dat

uitgedeeld werd door vele vrijwilligers vanuit de jeugd -

verenigingen. Deze boodschap was blijkbaar goed over -

gekomen, want net als vorig jaar was de opkomst massaal! 

Om de sfeer er in te brengen werd er beroep gedaan op

onze Rijkevorselse DJ Macevely (beter bekend als Maarten

Holemans) en beatboxer BBG. Ook al was het nog vroeg

in de ochtend, Maarten wist het publiek toch te laten 

bewegen! 

Het feest ging door tot 8u15, maar moest dan afgerond 

worden zodat de verenigde jeugd naar school kon vertrek-

ken. De Dag van de Jeugdbeweging 2013 was weer een heus

succes. En zeker weten dat onze schoolgaande jeugd met

een volle maag naar de klas vertrok.

HELM VERPLICHT !
DE BOUWWERKEN VAN HET 

JEUGDLOKAAL ZIJN GESTART

Na jaren van plannen en vergaderen is het zo ver: halver-

wege de maand oktober is men gestart met de bouw van

het nieuwe jeugdlokaal in de Kruispad in sport- en 

recreatiezone Sonsheide. Dit jeugdlokaal wordt de nieuwe

thuishaven van jeugdhuis De Wauwel en de Plussers van 

Rijkevorsel en Sint-Jozef. Ook voor andere verenigingen zijn

er mogelijkheden, want het gemeentebestuur bekijkt in welke

mate de lokalen verhuurd kunnen worden aan andere 

verenigingen.

Omdat dit perfect in hun leerproces past, wordt de bouw 

gerealiseerd door leerlingen van VITO Hoogstraten in 

samenwerking met de gemeentelijke technische dienst. Leuk

om te weten is dat er hoogstwaarschijnlijk leerlingen uit 

Rijkevorsel aan het bouwen zijn aan het lokaal waar ze later

nog uren in zullen vertoeven!

Het einde van de bouwwerken wordt voorzien in het voorjaar

van 2015. Daarna krijgen de jongeren van jeugdhuis De 

Wauwel en de Plussers de kans om het jeugdlokaal naar hun

smaak aan te kleden. Op het einde van 2015 zouden de 

lokalen volledig klaar moeten zijn en kunnen onze jeugd -

verenigingen hun intrek doen. We hopen dat het jeugdlokaal

een echte ontmoetingsplaats zal worden voor de jongeren

van Rijkevorsel en omstreken!

KINDERCLUB

Tijdens de kerstvakantie sluit de Kinderclub zijn deuren van

dinsdag 24 december 2013 om 16.00 uur tot en met woens-

dag 1 januari 2014. Op maandag 23 december, dinsdag 24

december, donderdag 2 januari en vrijdag 3 januari staat

de Kinderclub paraat om de kinderen op te vangen met

leuke activiteiten. Het kinderclubteam heeft weer haar best

gedaan om supertoffe activiteiten in elkaar te steken. 

Zo willen we de kinderen fijne vakantiedagen bezorgen!

Maandag 23 december : kerstknutselen

Dinsdag 24 december : kerstbingo

Donderdag 2 januari : Woesj we vliegen het nieuwe jaar in...

Vrijdag 3 januari : nieuwjaarsfeestje

Een folder met een overzicht van het activiteitenaanbod en

inschrijvingsformulier zal bezorgd worden via de Rijke -

vorselse scholen. Inschrijven voor deze dagen kan van 9 

december tot en met 13 december.

Op vrijdag 10 januari zal de kinderclub uitzonderlijk om

17.00 uur sluiten omwille van de nieuwjaarsreceptie voor het

gemeentepersoneel.



Op zondag 22 december 2013 van 8.00 uur tot 12.00 uur
worden er een duizendtal wielertoeristen verwacht in
Sint-Jozef Rijkevorsel. De Gammelse Wielervrienden
richten aldaar hun Kerstmountainebikerit in.  
De deelnemers rijden vooral op veldwegen maar op 
enkele plaatsen zullen zij gebruik maken van de open-
bare weg.
Wees op je hoede en rij voorzichtig. Dit laatste geldt ook
voor de fietsers zelf. 

Er wordt nog steeds een massa vuurwerk afgestoken 
tijdens de eindejaarsfeesten. Bij het gebruik van vuur-
werk is het belangrijk dat je de gebruiksaanwijzing aan-
dachtig leest. Neem alle veiligheidsmaatregelen in acht.
Vuurwerk is geen speelgoed.
Jaarlijks is vuurwerk de oorzaak van talrijke lichamelijke
letsels zoals brandwonden, afgerukte vingers, oogletsels
of nog erger ... Ouders geef vuurwerk dus niet zomaar
in handen van je kind en wees er zelf ook uiterst voor-
zichtig mee bij het gebruik ervan.

Wat de verkoop van vuurwerk van handelaars aan 
particulieren betreft, zijn er een aantal wettelijke 
bepalingen zoals : 
- bij alle vuurwerk moet een gebruiksaanwijzing 

worden bijgevoegd in de taal van het gewest;
- er mag geen kruit of vuurwerk worden verkocht aan

kinderen van minder dan 16 jaar;
- de winkeliers moeten een door de Lokale Politie 

genummerd en geparafeerd register van ontploffend
vuurwerk bezitten. Alle aangekocht en verkocht
vuurwerk moet daarin geregistreerd worden. In het
verleden zijn er door de Lokale politie Noorder -
kempen controles uitgevoerd waarna er processen
verbaal werden opgesteld met inbeslagnames van
vuurwerk als gevolg.

Te Rijkevorsel is er een toelating vereist van de Burge-
meester om vuurwerk te ontsteken.

Als je ondanks al deze waarschuwingen en richtlijnen
toch nog vuurwerk wenst af te steken enkele tips :
- vuurwerk en alcohol gaan niet samen. Zorg dat je

nuchter bent;
- ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats. Niet

in de nabijheid van brandbare materialen of op een
plaats waar veel mensen samen zijn;

- houd de toeschouwers op een voldoende veilige 
afstand van het vuurwerk;

- houd de arm gestrekt bij het aansteken van de lont
en buig je nooit boven het vuurwerk. Let op voor
smeulend vuurwerk;

- ontsteek elk  stuk vuurwerk afzonderlijk;
- loopt er toch iets mis. Hulpdiensten bellen (100 of

voor GSM 112). Spoel brandwonden uitgebreid met
water.

Laat een vuurpijl je leven niet verknallen!!!!!!! 

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

VELDTOERTOCHT

FEESTVUURWERK
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Vanaf 15 oktober 2013 zijn de camera's in werking ter
hoogte van parking Noord (naast en achter de kerk) in
Rijkevorsel centrum. Na onderling overleg tussen het
huidige en vorige bestuur en de politie werd er beslist
om parking Noord onder camerabewaking te plaatsen.

De politie werd in het verleden herhaaldelijk geconfron-
teerd met vandalisme, sluikstorten, fietsdiefstallen en
bijkomend spookrijders vanuit de Bavelstraat.

Volgens de politie is parking Noord uitermate geschikt
om er camera's te plaatsen en wel om de volgende vier
redenen :

1. Bewaakte fietsstalling : Na de herinrichting van de
parking Noord, enkele jaren geleden, werd er achter-
aan een grote overdekte fietsstalling geplaatst. Deze
stalling wordt dagelijks goed gebruikt maar ze staat
een beetje verdoken opgesteld, weg uit het straat-
beeld. Uit deze stalling werden de afgelopen jaren
tientallen fietsen gestolen (al dan niet slotvast). Er
werden eveneens fietsen vernield terwijl ze slotvast
in de stalling stonden. Door er een camera op te 
richten zullen er hopelijk in de toekomst minder
fietsdiefstallen gepleegd worden zal ook het vernielen
van de fietsen ophouden of toch tenminste drastisch
verminderen.
Als fietser kun je je fiets best (slotvast) achterlaten in
de “bewaakte” fietsenstalling achteraan parking
Noord.

2. Bewaakte glascontainers : Begin 2013 stonden de
glascontainers verspreid opgesteld in Rijkevorsel
centrum (Wilgenstraat en parking Wissel). Aan de
glascontainers trof de politie regelmatig allerlei 
materiaal aan dat daar niet thuishoort. 
Meermaals heeft de politie vaststellingen verricht van
sluikstort, in en naast de glascontainers, met meestal
onbekende dader. Ook werd er glas gedeponeerd na
20.00 uur en vaak werd het glas gewoon naast de
containers geplaatst of gegooid. De gemeente werd
telkens geconfronteerd met de kosten van de op -
ruiming van de afvalberg. 
Op advies van de politie werden de containers 
gecentraliseerd achteraan de kerk.
Door het plaatsen van camera's pal op de glas -
containers hoopt de gemeente en de politie dat de 
gebruikers zich gedisciplineerd gaan gedragen en dat
de politie minder of geen processen-verbaal moet 
opstellen. De toekomstige dader(s) worden gefilmd
en zijn duidelijk herkenbaar.

3. Vandalisme : Parking Noord wordt ook veelvuldig 
gebruikt als parking omdat er geen parkeerschijf 
geplaatst moet worden. In het verleden werden er
sporadisch enkele auto's beschadigd. Het is een 
geruststelling dat je je auto onder het oog van een
camera kan parkeren en de politie zal in de toekomst
minder werk hebben met het opstellen van processen
verbaal lastens onbekende vandalen.

4. Spookrijders : In het laatste gedeelte van de Bavel-
straat is er éénrichtingsverkeer ingesteld. Als de 
politie controles uitvoert (duidelijk zichtbaar opge-
steld) stellen wij omzeggens geen inbreuken vast. 
Tijdens de nachtelijke uren wordt er echter meer-
maals vanaf parking noord tegen de rijrichting in
naar de rotonde gereden. Dit is een verkeersinbreuk
die beboet wordt met een minnelijke schikking. De
camerabeelden registreren ook een gedeelte van de
Bavelstraat zodat de politie door het bekijken van de
camerabeelden kan overgaan tot vaststellingen en
het opmaken van een proces-verbaal.

Nuttige info 

De camera's functioneren vanaf 15 oktober 2013 en 
filmen permanent (dag en nacht) met een bewegings -
detector. De beelden overdag zijn van zeer goede 
kwaliteit. 's Nachts is de kwaliteit iets minder maar nog
voldoende duidelijk om personen of nummerplaten te
herkennen of te identificeren.

De camera' geven een duidelijk beeld van :
- een gedeelte van parking Noord; 
- de glascontainers volledig, met een deel van de 

Doelenpad;
- de bijna volledige fietsenstalling;
- de rijbaan Bavelstraat met uitrit parking Noord.

De opgenomen beelden gelden als wettelijke bewijs
lastens de dader(s). Aan de hand van de beelden kunnen
er naast gerechtelijke inbreuken ook Gas inbreuken 
opgesteld worden  voor bijvoorbeeld wildplassen, sluik -
storten...
De beelden worden opgeslagen bij de gemeente en
mogen enkel door een bevoegd politieambtenaar in -
gekeken worden en dan nog enkel om over te gaan tot
het vaststellen van een inbreuk of in het kader van een
gerechtelijk onderzoek. Beelden worden maximum
een maand bewaard. Vastgestelde inbreuken worden 
gekopieerd, bewaard en bij het proces-verbaal gevoegd
en dienen als bewijsmateriaal.

De privacy wordt gewaarborgd door het plaatsen van de
bordjes met pictogram "camera". Iedereen, fietsers, auto -

CAMERA’S IN HET CENTRUM



bestuurders, foutparkeerders, dieven, vandalen, sluik -
storters .... hebben er kennis van dat zij zich in een zone
met camerabewaking bevinden. Het plaatsen van de
pictogrammen is wettelijk verplicht. Doordat de beelden
enkel bekeken kunnen worden door de politie is de 
privacy van eenieder gewaarborgd. Enkel diegenen die
zich niet aan de reglementen en voorschriften houden,
zullen zich betrapt voelen.
Door de gemeente werd aangifte verricht bij de Privacy-
commissie.
De camera's zijn eigendom van de gemeente Rijkevorsel.
Ook ter hoogte van het gemeenschapscentrum in Rijke-
vorsel Sint-Jozef staan dergelijke camera's. Sinds de
plaatsing werden aldaar enkele zaken van vandalisme 
opgelost en sindsdien is de veiligheid rondom het 
centrum optimaal.
Het is trouwens een algemene tendens om meer 
camera's te plaatsen. Ondanks de kostprijs zal de brave
burger de plaatsing van de camera's ervaren als een 
middel om de veiligheid in het dorpscentrum te ver -
hogen. Voor de politie is het een nuttig middel om het
aantal processen verbaal met onbekende dader(s) te 
reduceren.  

Meer info kun je bekomen bij de lokale politie.

Hoe woninginbraken voorkomen tijdens de komende
donkere maanden?

Tijdens deze korter wordende dagen, stijgt het risico op
een inbraak. De vrije dagen en de vakantieperiode in 
november vormen een extra risicoperiode, doordat 
sommige bewoners langere tijd afwezig zijn. Zorg er
daarom voor dat je woning 's avonds verlicht is. 
Inbrekers hebben een voorkeur om vaker toe te slaan
tijdens de donkere maanden.

Daarom hebben wij hieronder een aantal preventieve
tips opgelijst:

- Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op 
je lampen en stel ze zo in dat de verlichting op 
wisselende tijdstippen in wisselende kamers aan en
uit gaat volgens je leefpatroon. 

- Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond je
woning. 

- Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat je een ruimte
of je woning maar even. 

- Laat geen briefje betreffende je afwezigheid achter op
je deur.  

- Maak gebruik van het gratis vakantietoezicht dat je
kunt aanvragen via je lokale politie als je op vakantie
vertrekt. 

- Geef je woning een bewoonde indruk. 
- Ga na of je woning zichtbaar is vanop de straat en

verwijder eventuele planten of bomen die de zicht-
baarheid verminderen. 

- Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren,
die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit je
tuinhuis af met een sleutel. 

- Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen
goederen, zoals juwelen, gsm's, videomateriaal, 
computers en andere waardevolle elektronische 
apparatuur.  

- Plaats de verpakking van je nieuwe flatscreen televisie
niet op je trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er
iets te stelen valt.  

- Breng je waardevolle voorwerpen (geld en juwelen)
naar een bankkluis. 

- Registreer de serienummers en noteer de bijzondere
kenmerken van je waardevolle voorwerpen en maak
foto’s van je juwelen. 

- Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. 
Je diefstalpreventieadviseur van de lokale politie geeft
je hierover graag gratis advies. 

- Hou ook een oogje in het zeil voor je buren en 
signaleer verdachte gedragingen onmiddellijk aan de
politiediensten via het nummer 101 of via het 
nummer van je lokale politiezone. Noteer ook de
nummerplaat en het merk van een verdachte wagen
en geef dit door aan de politie. 

Meer informatie en preventietips vind je via deze link:
http://besafe.be/nl/tips/mijnhuis. Hier vind je ook de
contactgegevens van je diefstalpreventieadviseur.

VOORKOM WONINGBRAKEN !

P O L I T I E
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Maandelijks worden in onze politiezone verschillende
WODCA-acties gehouden. WODCA staat voor ‘Weekend
Ongevallen Door Controles Aanpakken’. Ongevallen ten
gevolge van alcohol en drugs in het verkeer komen het
vaakst ’s nachts voor met een duidelijke piek tijdens de
weekendnachten. Door regelmatig controles uit te 
voeren willen we het alcohol- of druggebruik voor of 
tijdens het rijden met de auto doen afnemen. 
Deze controles kaderen in één van de hoofddoelen van de
dienst verkeer om het aantal verkeersslachtoffers te doen
verminderen. Met een alcoholgehalte van 0,5 
promille loop je immers 2,5 keer meer risico op een 
dodelijk ongeval dan wanneer je nuchter bent. Met 0,8
promille is dit risico al 4,5 keer hoger. 

Laat je niets wijsmaken!
Over rijden én drinken doen er heel wat geruchten de
ronde. Zo zijn er nog steeds bestuurders die denken dat
ze in staat zijn om te rijden zolang ze zich niet dronken
voelen. Zij denken dat slechts enkele glazen geen invloed
hebben op hun rijgedrag, en dat hun risico op een 
ongeval er niet door toeneemt. Onderzoek bewijst echter
het tegendeel. Ook al voel je je niet dronken, vanaf een
alcoholgehalte van 0,5 promille heeft alcohol duidelijk
negatieve effecten op je rijvaardigheid. Je bent minder op-
lettend waardoor je voetgangers, fietsers, verkeers borden,
zijstraten of tegenliggers later opmerkt, … of zelfs hele-
maal niet. Je ogen reageren trager, je bent 
minder in staat om verschillende zaken tegelijkertijd in
de gaten te houden, je hebt de neiging om één bepaalde
kant op te kijken, je hebt minder dieptezicht, je reflexen
verminderen, je wijkt sneller af van je rijvak, je wordt
vlugger slaperig, je gaat meer risico’s nemen en je rijstijl
wordt agressiever. 
Anderen denken met een drankje zoals koffie of suiker-
water hun alcoholconcentratie in hun bloed of uit -
geademde lucht te verminderen. Geen enkel drankje of
pil kan echter je alcoholconcentratie  plots doen dalen.
Het drinken van koffie verlengt zelfs de uitwerking van

alcohol in het lichaam. Door even een luchtje te 
scheppen wordt de alcohol al evenmin geneutraliseerd.
Het effect wordt hierdoor alleen maar sterker. 
Ook het tellen van het aantal glazen dat je mag drinken
geeft geen zekerheid. Je alcoholgehalte hangt echter af
van allerlei factoren zoals je gewicht, de snelheid waar-
mee je drinkt, het soort drank, of je hebt gegeten of niet
en zelfs je gemoedstoestand (zenuwen, stress, …). 
Zo kan je alcoholgehalte zelfs van week tot week 
verschillen, hoewel je exact evenveel gedronken hebt. 

Enkele feiten!
- Alcohol speelt een rol in ongeveer 1 op 4 dodelijke on-

gevallen.
- Je bent strafbaar als je met 0,5 promille alcohol in je

bloed achter het stuur kruipt.
- In 85% van de ongevallen met alcoholgebruik is 

de bestuurder geen alcoholverslaafde, maar een 
gelegenheidsdrinker.

- Sinds 1 oktober 2010 worden in ons land speekseltests
gebruikt om bestuurders onder invloed van drugs op
te sporen. Door deze snellere procedure is de kans om
gecontroleerd te worden een stuk groter geworden.

- Overtredingen in verband met alcohol en drugs 
worden strenger bestraft wanneer deze begaan 
worden door een persoon die sinds minder dan twee
jaar houder is van een rijbewijs B. Dit houdt in dat de
rechter het verval van het recht tot sturen moet uit-
spreken en de bestuurder opnieuw een theoretisch of
praktisch examen moet afleggen.

WODCA-CONTROLES



O C M W

Ook in ons dorp kampen men-
sen met verplaatsingsmoeilijk-
heden. De Minder Mobielen
Centrale (MMC) helpt deze
mensen (bejaarden, personen in
een sociale noodsituatie, per -
sonen die minder mobiel zijn of

die moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar 
vervoer) aan vervoer! We stellen de laatste maanden vast
dat de vraag naar vervoer stijgt, en dat onze chauffeurs
wat extra hulp kunnen gebruiken. Beschik je als 
chauffeur over wat vrije tijd, een telefoon, een wagen,
een geldig rijbewijs en ben je sociaalvoelend... Dan ben
je de vrijwillige chauffeur die wij zoeken!
      
De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs die, met hun
eigen wagen, mensen vervoeren. Als chauffeur bepaal je
zelf welke dagen je kunt rijden voor de MMC.    
Elke chauffeur is gedekt door een omniumverzekering
vanuit Taxistop te Gent. Elke chauffeur is net als een
MMC-lid ook verzekerd voor burgerlijke aansprakelijk-
heid.

Als chauffeur ontvang je een onkostenvergoeding per
km, en dit vanaf je thuisadres en terug.
      
Voel je je aangesproken om chauffeur van onze 
Minder-Mobielen-Centrale te worden, of wens je meer 
informatie, neem dan contact op met onze sociale
dienst, telefoon 03 340 39 51(maatsch. ass. Fons Jacobs)
of 03 340 39 65 tijdens de openingsuren.
      
Openingsuren OCMW: 
- maandag tot donderdag van 8.30u - 12.00u 

en van 13.00 u tot 17.00 u 
- vrijdag  van 8.30u tot 13.00u 
- maandagavond 17.30u - 19.30u.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 19 DECEMBER 2013 - 20u

DRINGEND GEZOCHT : CHAUFFEURS VOOR
ONZE MINDER MOBIELEN CENTRALE (MMC)
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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 4 DECEMBER 2013
APPELSTRUDEL, VANILLESAUS, IJS 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
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Jaarlijks voorziet de provincie Antwerpen een subsidie
van 50.000 euro voor projecten rond duurzame en ver-
brede landbouw. Elk jaar wordt er een thema naar
voor geschoven. In 2014 richt de subsidiekorf zich op

projecten rond hoeve- en streekproducten. Er kunnen
projecten ingediend worden rond de distributie van deze
producten en/of rond de vorming van producenten. 
Geïnteresseerden (lokale besturen en vzw’s) kunnen hun
projectaanvraag indienen voor 6 december 2013.

De subsidiekorf landbouw wordt jaarlijks toegekend voor
een totaal bedrag van 50.000 euro. Subsidies kunnen
aangevraagd worden door lokale besturen en vzw’s uit
de provincie Antwerpen. Zij bezorgen hun projectfiche
voor 6 december 2013 aan de dienst Landbouw- en 
Plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen. 
De gekozen projecten mogen rekenen op een financie-
ring met een maximum van 10.000 euro per project.

Voor 2014 richt de subsidiekorf landbouw zich op 
projecten rond hoeve- en streekproducten. 
Gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé : ’Ener-
zijds zijn we op zoek naar projecten rond de distributie
van hoeve- en streekproducten. We bekijken dit breed
en mikken dan ook op alle initiatieven die leiden tot een
betere en bredere verspreiding van de Antwerpse hoeve-
en streekproducten. Anderzijds willen we onze 
producten ondersteunen in hun professionalisering door
projecten rond vorming te ondersteunen. Het kan hier
gaan over de meest uiteenlopende thema’s zoals 
communicatie, marketing en productinnovatie.’

Praktische info :
Tot wanneer : projecten moeten ingediend worden voor
6 december 2013
Info : de projectfiche en de bijhorende handleiding zijn
te vinden op de provinciale website of kunnen aange-
vraagd worden bij de dienst Landbouw- en Plattelands-
beleid op het nummer 03 240 58 31 of via dlp@admin.
provant.be.

OPROEP : PROVINCIE SUBSIDIEERT 
PROJECTEN HOEVE- EN STREEKPRODUCTEN
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Kerstmenu
25 december 2013

Tomatensoep met balletjes 

Gevuld kalkoengebraad, sausje van veenbessen,
gecarameliseerd witloof en pommes duchesses

Kerststronk

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.
(max. 25 personen). Inschrijven voor 15 december 2013 

op het secretariaat van het rusthuis.

16 euro

16 euro

Nieuwjaarsmenu 
1 januari 2014

Boschampignonroomsoep

Stoverij van everzwijn met een puree
van butternutpompoen

Nieuwjaarsgebak

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.
(max 25 personen). Inschrijven voor 18 december 2013

op het secretariaat van het rusthuis.

Sinterklaasmenu
6 december 2013

Velouté van gele raap en zurkel

Gevuld witloof met een sausje van mandarijn
en aardappelen

Tiramisum met speculaas

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.
Inschrijven voor 20 november 2013 - max. 25 inschrijvingen

op het secretariaat van het rusthuis.

13 euro
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Op zaterdag 27 april 2013
werden de eigenaar en de
vrijwillige molenaars van de
Stenen Bergmolen van Rij-
kevorsel gelauwerd. 
In het West-Vlaamse 
Provinciehuis Boeverbos te
Brugge ontvingen zij het
kenteken “Actieve Molen
2013” uit handen van de ka-

binetschef Marc Andries als vertegenwoordiger van mi-
nister Geert Bourgeois. Omdat burgemeester Dorien
Cuylaerts, als vertegenwoordiger van de gemeente 
Rijkevorsel, wegens zwangerschapsverlof toen niet aan-
wezig kon zijn in Brugge kreeg zij op zondag 27 oktober
van de molenaars de eer om het gedenkbordje in de
molen te onthullen en mocht zij tevens een oorkonde in
ontvangst nemen.

De molen is eigendom van de gemeente Rijkevorsel en
wordt al 12 jaar in werking gehouden door de molenaars
Fons Loomans,Marcel Bolckmans, Jan Backx en Marc
Van den Langenbergh, sinds enige tijd bijgestaan door
stagiair-molenaar Luc Geypen.

De nominatie gebeurde door Molenforum Vlaanderen op
basis van volgende criteria :
- De molen als gebouw 

(uitzicht, toestand van het monument)
- De werking van de molen (draaien en malen)
- De inzet van de molenaars
- De ontsluiting van de molen en de gelegenheids -

activiteiten.

De gemeente Rijkevorsel heeft er een erezaak van 
gemaakt om het molenterrein prachtig te onderhouden
en staat samen met de molenaars in voor klein onder-
houd aan de molen. 
De VVV-Toerisme Rijkevorsel ontsluit het molenterrein
en organiseert geregeld gelegenheidsactiviteiten. 
De vrijwillige Rijkevorselse molenaars zorgen ervoor dat
de molen een levend monument blijft, dat het ambacht
van molenaar niet verloren gaat en dat bezoekers 
kunnen kennismaken met het malen van graan tot meel.

Amnesty International voert campagne voor vrije
meningsuiting in Rusland.
Rijkevorsel steunt de mensenrechten! En jij? 

Sinds Poetin aan zijn derde ambtstermijn als president
begonnen is, gaat de mensenrechtensituatie in Rusland
zienderogen achteruit. Hij voerde een resem nieuwe
wetten en regels in die de vrije meningsuiting sterk
inperken.

Journalisten, mensenrechtenactivisten, advocaten, 
bloggers en kunstenaars in Rusland worden hard aan -
gepakt als zij hun kritische stem laten horen. 
Demonstreren is zo goed als onmogelijk gemaakt en
hardop spreken over homoseksualiteit is verboden. 
Russische organisaties die werken rond democratie, 
foltering, corruptie of holebirechten worden gebrand-
merkt als ‘spionnen’.

Het net sluit zich langzaam om al wie in Rusland anders
denkt dan de regering en daar ook openlijk voor 
uitkomt. In aanloop naar de Olympische Winterspelen
in het Russische Sotsji zijn alle ogen op Moskou gericht.
Amnesty International grijpt deze gelegenheid aan om
intensief actie te voeren voor het recht op vrije menings-
uiting in Rusland. Zo steunt ook Geert Hoste deze actie.
Op 7 oktober ontstak hij de Vlam voor de Vrijheid aan
de Russische ambassade in Brussel.

Ook gemeente Rijkevorsel vindt dat elke Rus vrij en 
zonder vrees zijn gedacht moet kunnen zeggen en
steunt daarom voluit de campagne van Amnesty 
International. 
Doe ook mee en stuur snel jouw virtuele “Vlam voor de
Vrijheid” naar Moskou op flamesforrussia.com. 
Zo onderteken je Amnesty’s petitie die president Poetin
oproept om de vrije meningsuiting van alle Russen te
respecteren.

Meer informatie:
www.aivl.be/poetinstopderepressie
www.aivl.be/mijnvlamvoor
www.flamesforrussia.com

STENEN BERGMOLEN NOMINATIE 
’ACTIEVE MOLEN 2013’

POETIN : STOP DE REPRESSIE, 
KIES VOOR VRIJHEID
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Kerk & leven is een weekblad vol verhalen. Verhalen van
dichtbij op de parochiebladzijden. Soms verhalen van
veraf op de algemene bladzijden.
Vaak zijn die verhalen heel herkenbaar. Dikwijls gaan ze
over mensen die op zoek zijn, de handen uit de mouwen
steken, inspireren of gestalte geven aan wat geloven
vandaag betekent.

Ken je Kerk & leven nog niet? 
Vraag dan een proefnummer aan via proefnummer@
kerknet.be of bij Dienst parochiebladen, Halewijnlaan
92, 2050 Antwerpen. Vermeld duidelijk je naam en adres.

Ken je Kerk & leven al wel maar heb je je abonnement
nog niet verlengd, schrijf dan € 30.00 over op rekening
BE 77-77859749-9342 - GKCCBEBB 
t.n.v. Parochieblad Rijkevorsel

Met Kerstmis vieren wij de geboorte van een Mens, die
het heeft aangedurfd om midden onder ons te zeggen:
“Als je God zoekt, hier is Hij. Want, wie Mij ziet, ziet de
Vader!”. Vandaag is Hij niet meer te vinden in Betlehem
of Nazaret. Dit zal ons echter een teken zijn, dat Hij er
is en komt als ‘nieuwgeboren’. “Gij zult een kring van
mensen vinden, elkaar dragend in geloof. De één zal de
ander ten leven zijn.” Zalig Kerstmis!

Met deze kerstwens nodigen je parochiepriester en de
leden van de parochieteams je graag uit om samen met
velen dit hoogfeest te vieren.

Je bent van harte welkom in één van onze vieringen:
- Dinsdag 24 december :

- om 20.00 uur : in de St.-Willibrorduskerk 
- om 22.00 uur  : in de St.-Jozefkerk
beide vieringen worden opgeluisterd door het
parochiekoor

- Woensdag 25 december             
- om 9.30 uur : in de St.-Jozefkerk

viering opgeluisterd door het parochiekoor
- om 10.00 uur : in de kapel van Achtel

viering opgeluisterd door Cantorij
- om 11.00 uur : in de St.-Willibrorduskerk

gezinsviering

Voor haar campagne van 2013 legt Welzijnszorg het 
accent op de armoede ’op den buiten’. Als we aan ’den
buiten’ denken, dan zien we vaak idyllische taferelen; 
je kunt er eindeloos genieten van mooie landschappen,
wegvluchten voor de drukte van het stadsleven en er is
die hartverwarmende en gemoedelijke sfeer onder de
mensen.

En toch ... onzichtbaar en verscholen in dit mooie land-
schap, vinden we maar al te vaak de harde realiteit van
een leven in armoede. De campagne van Welzijnszorg
wil ons hiervan bewust maken. Het gaat over armoede
op het platteland, in dorpen of gehuchten en over de 
armoede achter de gevels van onze lintbebouwing. Met
’Armoede (op den) buiten’ wil Welzijnszorg deuren 
openen en de problematiek van plattelandsarmoede naar
buiten brengen.

Samen met vele partners organiseren de parochies van
Rijkevorsel net als de voorbije jaren ’Soep op de stoep’-
acties ten voordele van Welzijnszorg. Op vier maandagen
in december (2, 9, 16, 23) kun je enkele vrijwilligers ont-
moeten op de wekelijkse markt. Zij bieden je een lekkere
en warme kop soep aan of een bakje soep om mee naar
huis te nemen. Breng eventueel zelf een goed sluitend
doosje mee. Met je vrije bijdrage helpen wij de strijd aan
te gaan tegen armoede. Want armoede went nooit.
Ook op de kerstmarkt zal er een standje zijn waarop 
enkele vrijwilligers je soep aanbieden. We hopen alvast
dat je even halt houdt bij één van deze standjes.

De vrijwilligers van het Parochieteam, De Schakel, ACW
en ACV, OKRA, KVLV, Landelijke Gilde en de Gezins-
bond.

JOUW VERHAAL, ONS VERHAAL
ZIJN VERHAAL

KERSTMIS VIEREN IN ONZE PAROCHIES

ARMOEDE (OP DEN) BUITEN
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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:

Extra open voor de feestdagen:
maandagen 23 en 30 december van 9.30 - 16 uur
vrijdagen 20 en 27 december van 12 - 16 uur
fraai assortiment cadeautjes, wijn, chocolade, decoratie
etc. Ook de Solidariteitsagenda’s en 11.11.11 kalenders
zijn verkrijgbaar.

Wijndegustatie:
Kom onze heerlijk feestwijnen proeven
zaterdag 7 december van 13 - 16 uur in
de winkel.  Van harte welkom!

Mevrouw Greet Van Dijck is de winnares van de Smeer-
ze actie. Zij krijgt een jaar gratis Oxfam choco. Proficiat
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Ondernemend Rijkevorsel & Sint –Jozef nodigt, 

in samenwerking met het Gemeentebestuur, 

de bevolking uit op de feestelijke ontsteking 

van de Kerstverlichting.

Datum: zaterdag 7 december
Tijdstip: vanaf 19 u

Plaats: Dorpsplein Rijkevorsel Centrum

Hou tevens je brievenbus in de gaten: in december 

organiseren wij onze 7de eindejaarsactie. 

Verschillende zelfstandigen en ondernemers geven

jullie de kans om te genieten van speciale acties en

het winnen van  de gekende waardebons. De hoofd-

prijs bedraagt weerom 1500 euro in waardebons, 

te besteden bij de deelnemers.

Het bestuur van Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef

KAART– & BUURTAVONDEN
LANDELIJKE GILDE 2013-2014

Om gezellig de winter door te komen organiseert de 
Landelijke Gilde Rijkevorsel vier kaart-en buurtavonden
waarop iedereen welkom is.

Deze activiteiten gaan door in het lokaal van de Sint 
Jorisgilde, Dorp 47 en starten om 20 uur.

De data zijn als volgt:
- Maandag 9 december 2013
- Maandag 10 februari 2014
- Maandag 10 maart 2014

Info : 
Jos Van Hoeck - tel 03 314 41 03
Feel Vermeiren - tel 03 311 55 51

Tot dan

50-JARIGEN VAN 1964 
RIJKEVORSEL

In 2014 is er een reünie van de 50-jarigen van 1964.
Interesse ? Geef uw gegevens nu reeds door

- An Janssen : anjanssen64@hotmail.com
- Karine Verhoeven : karine.verhoeven@telenet.be

- Jan Vermeiren : vermeirendevos@pandora.be
- Chris Matthe : chris.matthe@skynet.be

HOU 15 NOVEMBER 2014 ALVAST VRIJ !
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KAMPIOENENDAG
Zaterdag 14/12 in zaal “Alma” bij Jozee en Cel

Stevennekens 218 Rijkevorsel

14 uur : Huldiging van de kampioenen
15 uur : Bonverkoop
18 uur : Trekking tombola

Iedereen welkom !!

Duivenbond
“Verbroedering” 

St-Jozef

AARD VAN DE MELDING

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

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

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer                                                  Datum melding : 
knip mij uit en bewaar mij

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER
✂

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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Beste bewoners van Rijkevorsel, 

Na het overdonderende succes van vorig jaar willen
we ook dit jaar iedereen nog eens bij elkaar krijgen ...
rond onze kerststal van de Vaerevelden.
Doe gezellig mee, neem vrienden en familie mee en
kom samen met ons genieten van een hapje en een
drankje met een optreden van ‘A Christmas Carol’.

Daarom nodigen we jullie bij deze van harte uit op
onze

KERSTSTALDRINK 2013
ZATERDAGMIDDAG- & AVOND 28 DECEMBER
VANAF 15U TOT ...
AAN DE KERSTSTAL OP BUSSELS

Wees heerlijk warm ingeduffeld !
Er wordt een tent voorzien !
Steun onze kerststal !
info : hetgebuurt@gmail.com

Bedankt en alvast tot dan !

werkgroep kerststaldrink Vaerevelden

NIEUWJAARSDRINK
VVV-Toerisme Rijkevorsel

nodigt de Rijkevorselse bevolking uit

VRIJDAG 3 JANUARI VANAF 18u

ZATERDAG 4 JANUARI OM 15u EN 18u

MOLENTERREIN - LOOIWEG

GRATIS APPELBOL
OF WORSTENBROOD

(vooraf inschrijven VVV-balie gemeentehuis)

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

Gelukkig

Nieuwjaar!

Kerststal Rijkevorsel Centrum
Bezoek onze prachtige Kempense kerststal 

in het centrum van Rijkevorsel !

dagelijks van 9u tot 21u

Breng ons een bezoekje en geniet samen met de
kinderen van de vele dieren die onze stal tot een
uniek prachtstuk maken.

Op 26 december nodigen we iedereen uit tussen 13.30 uur en 21 uur 
om te genieten van de gezellige kerstsfeer met een knetterend houtvuur 
en een verwarmende borrel.
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D E C E M B E R

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. Vanaf 9 u deur aan deur

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

2 december • Welzijnszorg : Actie “Soep op de stoep”. Meer info : zie rubriek Diversen

3 december • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

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

7 december • Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef : ontsteking van de kerstverlichting. 
Vanaf 19.00 uur op het Dorpsplein Rijkevorsel Centrum

• De Singer vzw : Jazzconcert: Joe McPhee Survival Unit III (VS) Free Jazz, 20.30 uur
Info en reserveren: www.desinger.be 

8 december • 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 tot 17 u

• VVV-Toerisme Rijkevorsel : Aperitiefconcert “Lo Bouno Nouvello”. Kapel Achtel. 11.15 u. Inkom : € 15. 
Meer info : vvv.toerisme@rijkevorsel.be – 03/340.00.12

9 december • Welzijnszorg : Actie “Soep op de stoep”. Meer info : zie rubriek Diversen
• Landelijke Gilde :  Kaart- en buurtavond. Dorp 47. 20 u. 

10 december • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur.

12 december • De Singer vzw : Guido Belcanto, 21.00 uur. Info en reserveren: www.desinger.be 

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

• De Singer vzw : Jong klassiek : Trio Innocence / Duo van de Rijkevorselse Tim Mulleman & Hiu-Man Chan,
20.30 uur. Info en reserveren: www.desinger.be 

14 december • Duivenbond De Verbroedering Sint-Jozef : Kampioenenviering in zaal Alma, Stevennekens, 218. Vanaf 14 u.
• De Singer vzw : Jazz vibes uit Chicago : Jason Adasiewicz’s Sun Rooms (VS), 20.30 uur

Info en reserveren: www.desinger.be 

15 december • VVV-Toerisme Rijkevorsel : Kerstmarkt. Meer info : 03/340.00.12 (00).
• Vrijwillige molenaars : Malen met windkracht van graan tot meel in de Stenen Bergmolen. Van 10 tot 17 u
• Raamschilderingen Asterweg : Vanaf 14.30u kun je de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens bewonderen. 

In de Kersttent (huisnr. 7) kun je terecht voor een gezellige babbel en een drankje om op te warmen.

16 december • Welzijnszorg : Actie “Soep op de stoep”. Meer info : zie rubriek Diversen

17 december • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
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20 december • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom. Gratis. 
Meer info : 0474/31.25.67  

• ’t Veussels Tonjel speelt “Laat de beesten los”. ‘t Centrum. 20 u. Meer info : zie rubriek Diversen

21 december • ’t Veussels Tonjel speelt  “Laat de beesten los”. ‘t Centrum. 20 u. Meer info : zie rubriek Diversen
• De Singer vzw : Desperated Company,  21.00 uur. Info en reserveren: www.desinger.be 
• Raamschilderingen Asterweg : Vanaf 14.30u kun je de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens bewonderen. 

In de Kersttent (huisnr. 7) kun je terecht voor een gezellige babbel en een drankje om op te warmen.

22 december • Gammelse Wielervrienden vzw : Kerstmountainbiketocht. Inschrijving in de Sporthal Kuiperij te Sint-Jozef 
Rijkevorsel, Kerkdreef, 61 tussen 8 en 10.30 u. Afstand naar keuze 26 of 43 km. 
Info : Ward Laurijssens 03/314.40.79

• ’t Veussels Tonjel speelt  “Laat de beesten los”. ‘t Centrum. 14 u. Meer info : zie rubriek Diversen
• Raamschilderingen Asterweg : Vanaf 14.30u kun je de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens bewonderen. 

In de Kersttent (huisnr. 7) kun je terecht voor een gezellige babbel en een drankje om op te warmen.

23 december • Welzijnszorg : Actie “Soep op de stoep”. Meer info : zie rubriek Diversen

25 december • ’t Veussels Tonjel speelt “Laat de beesten los”. ‘t Centrum. 20 u. Meer info : zie rubriek Diversen
• Raamschilderingen Asterweg : Vanaf 14.30u kun je de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens bewonderen. 

In de Kersttent (huisnr. 7) kun je terecht voor een gezellige babbel en een drankje om op te warmen.

26 december • Kerststal Rijkevorsel Centrum : gezellig samenzijn. Van 13.30 tot 21.00 uur.  
Meer info : zie rubriek Diversen

• Raamschilderingen Asterweg : Vanaf 14.30u kun je de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens bewonderen.
In de Kersttent (huisnr. 7) kun je terecht voor een gezellige babbel en een drankje om op te warmen.

27 december • VVV-Toerisme Rijkevorsel : “Winterklanken!”. Uniek concert in de Sint-Willibrorduskerk. 20 u. Inkom : € 5. 
Meer info : vvv.toerisme@rijkevorsel.be – 03/340.00.12

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

• De Singer vzw: Jokke Schreurs en Henk de Laat spelen een jazz-eerbetoon aan Wannes van de Velde, 20.30 uur. 
Info en reserveren: www.desinger.be 

28 december • Kerststal Vaerevelden : kerststaldrink 2013. Vanaf 15.00 uur.  Meer info : zie rubriek Diversen
• Raamschilderingen Asterweg : Vanaf 14.30u kun je de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens bewonderen. 

In de Kersttent (huisnr. 7) kun je terecht voor een gezellige babbel en een drankje om op te warmen.

29 december • Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van  14.00 tot 17.00 uur
• Raamschilderingen Asterweg : Vanaf 14.30u kun je de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens bewonderen. 

In de Kersttent (huisnr. 7) kun je terecht voor een gezellige babbel en een drankje om op te warmen.

31 december • Raamschilderingen Asterweg : Tussen 9 en 16 u kun je de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens bewonderen. 
In de Kersttent (huisnr. 7) kun je terecht voor een gezellige babbel en een drankje om op te warmen.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in JANUARI 2014 moet je uiterlijk op 3 december 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


