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Spreekuren burgemeester en schepenen

Cuylaerts Dorien           burgemeester    N-VA

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

Werkgebied : veiligheid, politie, brandweer en burgerlijke stand

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

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

Boeckx Jos                     2de schepen                                 SNR

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

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

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

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

Keysers Lizette              4de schepen                                 SNR

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

Werkgebied : energie, tewerkstelling, toerisme en milieu

Maes Stef                      5de schepen                                N-VA

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

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

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

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

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

Openingstijden diensten
Gemeentelijke administratie 
en jeugd-, sport- en cultuurdienst                   Molenstraat 5
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur 
en van 13.30 uur tot 19.30 uur

Gemeentelijke werkplaatsen                            Vijversweg 12
dinsdag en donderdag 
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 15.30 uur, 
andere dagen gesloten

Containerpark De Meiren                            Ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 19.00 uur
woensdag & vrijdag 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 15.30 uur
donderdag 8.00 uur - 12.00 uur, zaterdag 8.00 uur - 14.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderclub                                                      Pioenstraat 26
schooldagen : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag :
van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
woensdag : van 6.45 uur tot aanvang school, 
van einde school tot 13.00 uur, 
nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties : geen opvang in Sint-Jozef, 
zie Centrum



B E S T U U R

Akte wordt genomen van het ontslag dat dhr. Willy 
Fransen bij de voorzitter van de gemeenteraad heeft 
ingediend als gemeenteraadslid van Rijkevorsel.
De geloofsbrieven van opvolger Eelen Danny worden
goedgekeurd.

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

Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de
schoolraad d.d. 10 oktober 2013.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 25 NOVEMBER 2013
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Beste inwoners,

Het Kerstfeest staat voor de deur, dat betekent ook dat het jaar bijna ten einde is. Wat gaat de tijd toch snel... pas
nog stonden we te genieten van de muziek van Rijkevorsel Swingt op het dorpsplein, of genoten we van een  
gezellige kermis in Rijkevorsel en Sint-Jozef.

Ook het nieuwe gemeentebestuur is ondertussen niet meer zo nieuw. Reeds een jaar bestuurt de nieuwe ploeg
onze gemeente. Er is al heel wat werk verzet. 

Denken we bijvoorbeeld aan de wegenwerken in de Sint-Luciestraat en Molenstraat, de heraanleg van de
zogenaamde "dolomietparking", de mooie tentoonstellingen "Transparant" en "60 jaar Veusselse dorpsbladen",
het mooie concert in de kapel van Achtel, enzovoort.

Maar ook het komende jaar staat er nog heel wat werk op de plank. Zo werd pas de eerste steen gelegd van het
nieuwe jeugdlokaal in het Kruispad. Over twee jaar zullen +13 en JH de Wauwel er hun intrek kunnen nemen.
In 2014 gaan we extra aandacht besteden aan het begin van de eerste wereldoorlog, met o.a. een mooie tentoon-
stelling in het gemeenschapscentrum te Sint-Jozef. 

Ook Toontaggetkunt wordt volgend jaar weer georganiseerd door de jeugdraad, een cultureel evenement waar
jongeren hun eigen talenten kunnen laten zien. Tevens zal onze gemeente weer deelnemen aan Erfgoeddag met
als thema "Grenzeloos". Kortom, voor elk wat wils. 

Met het nieuwe jaar in zicht gaan ook de dagen weer lengen, iets waar we met z'n allen naar uitkijken. Toch
blijft ook januari nog een donkere maand, wees daarom voorzichtig op de weg. 
Zeker de periode waarin onze kinderen van en naar school fietsen wil ik vragen voorzichtig te zijn en in de smalle
straten rond de scholen even plaats te maken voor hun veiligheid. 

Als afsluiter wil ik, namens het gemeentebestuur, iedereen veel geluk en een goede gezondheid toewensen voor
het nieuwe jaar! En, veilig op de weg, met de gratis oud-op-nieuw feestbus!

                                                                     Karl Geens
                                                                     Schepen van cultuur, bib, feestelijkheden, jeugd, 
                                                                     mobiliteit, communicatie & erediensten



B E S T U U R

Voor onderwijs worden volgende documenten goed -
gekeurd door de gemeenteraad :
- het dossier met wijzigingen / aanvullingen in het

schoolreglement
- de wijzigingen opgenomen in het schoolwerkplan

2013-2014
- de wijzigingen in het arbeidsreglement
- het nascholingsplan voor het schooljaar 2013-2014

De gemeenteraad van Rijkevorsel keurt het jaar -
verslag 2012 en de jaarrekening 2012 van de Sportregio
Noorderkempen ILV goed.

De budgetwijzigingen 3 en 4 van dienstjaar 2013 worden
vastgesteld.

De toelagen voor dienstjaar 2014 worden vastgesteld.

De raad gaat akkoord met de vaststelling van aan -
vullende gemeentebelasting op de personenbelasting -
aanslagjaar 2014.

De raad gaat akkoord met de vaststelling van de gemeen-
telijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor
het aanslagjaar 2014.

Worden aangeduid als vertegenwoordiger van de 
gemeente Rijkevorsel om deel te nemen aan de 
Algemene Vergaderingen in december 2013 :
- Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen

gol : Stefan Maes, schepen
- IKA : Karl Geens, schepen

Worden aangeduid als vertegenwoordiger van de 
gemeente Rijkevorsel om deel te nemen aan de 
Algemene Vergaderingen vanaf december 2013 t.e.m. 
december 2018 van :
- IOK : Jelle De Backer, raadslid
- IOK Afvalbeheer : Stefan Maes, schepen
- CIPAL : Lizette Keysers, schepen
- PIDPA : Eric Vermeiren, raadslid
- IVEKA : Jos Boeckx, schepen

De burgemeester en schepenen hebben geen zitdag
vanaf 23 december 2013 tot en met 5 januari 2014.

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op 25
en 26 december 2013 en op 1 januari 2014 en op 24 en
31 december 2013 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.

27 januari 2014                         24 februari 2014
31 maart 2014                           28 april 2014
26 mei 2014                               30 juni 2014
25 augustus 2014                      29 september 2014
27 oktober 2014                        24 november 2014
8 december 2014

De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis, telkens te 20 uur. Een bevestiging van de
data kun je lezen op het elektronisch informatiebord in
het Dorp, het gemeentelijk aankondigingsbord langs de
Molenstraat en onze website www.rijkevorsel.be onder
de rubriek Bestuur.
De agenda wordt een achttdal dagen voor de raads zitting
bekendgemaakt.
Iedereen kan de openbare zitting van de gemeente -
raadsvergaderingen bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

VOLGENDE GEMEENTERAADSZITTING :
27 JANUARI 2014

ZITDAGEN COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

GEPLANDE RAADSZITTINGEN IN 2014
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B E S T U U R - B U R G E R Z A K E N

De campagne is het resultaat van samenwerking door
slachtoffers, verenigingen die strijden tegen schijn- en
gedwongen relaties, de Dienst Vreemdelingenzaken, de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en lokale
en federale overheidsdiensten en politiediensten. Maggie
De Block: “Aan al deze partners, maar ook bijvoorbeeld
aan onze diplomatieke posten in het buitenland en aan
scholen bezorgen wij een pakket middelen om de bood-
schap te verspreiden.” 
Vreemdelingen, soms met Belgen als medeplichtigen,
misbruiken een huwelijk of het wettelijk samenwonen
om aan een verblijfsrecht te geraken. In dergelijke 
gevallen is sprake van een schijnrelatie waarbij ofwel
beide partners het misdrijf plegen ofwel één van beide
dader is en de andere slachtoffer.
De campagne is het sluitstuk van een reeks maatregelen
die deze regering genomen heeft tegen schijnrelaties en
tegen gedwongen huwelijken zoals vermeld in het 
regeerakkoord.

Gedwongen huwelijk
“België werkt al meerdere jaren aan de preventie van 
gedwongen huwelijken” legt Joëlle Milquet uit. “Deze
problematiek is geïntegreerd in het “Nationaal plan voor
de strijd tegen partnergeweld en andere vormen van
intra-familiaal geweld 2010-2014”.
De huidige campagne is zodoende één van de pijlers
van een veel breder plan dat de consulaten, de politie -
zones en de ambtenaren van de Burgerlijke Stand
sensibiliseert. Daarnaast voorziet het plan dat de cellen
“schijnrelaties” die in meerdere grote steden bestaan,
hun expertise verder gaan ontwikkelen rond en uitbrei-
den met de problematiek van de gedwongen huwelijken.

Film
De doelgroepen van de campagne “Wees geen slachtoffer
van een schijn- of gedwongen relatie” zijn hoofdzakelijk
vrouwen maar ook mannen van alle leeftijden. Extra
focus ligt op de grootste risicogroepen zoals jonge 
vrouwen tussen 16 en 25 jaar oud aan wie wordt voor-
gesteld een relatie aan te gaan met een persoon 
afkomstig bijvoorbeeld uit Marokko, Algerije, Turkije of
Tunesië. Maar ook vrouwen van rijpere leeftijd die op 
vakantie de liefde van hun leven menen te ontdekken,
zijn een doelgroep. Ook mannen, en vooral homo -
seksuelen, vallen steeds vaker ten prooi van fraudeurs
die enkel uit zijn op verblijfsdocumenten en niet op een
liefdevolle, duurzame relatie.

CAMPAGNE : 
WEES GEEN SLACHTOFFER VAN 
EEN SCHIJN- OF GEDWONGEN RELATIE
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GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving van
volgende functie voor onbepaalde duur in gesubsidieerd contractueel
dienstverband (gesco), halftijds (19/38u), met de aanleg van een 
wervingsreserve van twee jaar:

POETSPERSONEEL (M/V)

Functie en profiel
- Functie: als poetspersoneel maakt u deel uit van een ploeg van een

10-tal personeelsleden. U werkt onder het gezag van de verant -
woordelijke schoonmaak en staat in voor het onderhouden en
schoonmaken van de gemeentelijke gebouwen en ruimtes die u 
worden toegewezen. 

- Profiel: u kan opgelegde taken verzorgd, snel en correct tot een goed
einde brengen. U kan zowel zelfstandig werken als in teamverband
en u beschikt over voldoende kennis van (schoonmaak) producten,
materialen en apparaten.

Verdere informatie en kandidaatstellingen
Er zijn geen diplomavereisten. De functie wordt ingevuld in gesub -
sidieerd contractueel dienstverband. Er wordt een selectieprocedure
georganiseerd.

Een informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, 
de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de 
selectie procedure, e.d. kan worden opgevraagd bij de personeels  -
dienst via de tel. nrs. 03 340 00 13  /  03 340 00 14 of via e-mail 
personeel@rijkevorsel.be. 

Interesse in deze functie? 
De kandidaturen, sollicitatiebrief en CV, moeten aangetekend worden
verzonden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de 
personeelsdienst t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen,
Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel en dit uiterlijk op 15 januari 2014.

De burgemeester, mevr. Cuylaerts Dorien,

is vanaf heden bereikbaar

op het gewijzigd gsm-nr.

0473 80 47 90



B U R G E R Z A K E N

De boodschap van de campagne Wees geen slachtoffer
van een schijn- of gedwongen relatie” wordt verspreid
via een korte film die je ook op You Tube vindt, via een
brochure, via een website en via visitekaartjes die 
discreter kunnen worden verdeeld dan de grotere 
brochure. 
Alle informatie, de nieuwe wetgeving over schijnrelaties,
linken naar sociale organisaties die slachtoffers op -
vangen enz. zijn ook te vinden op de website
www.schijnrelatie.be. 

CIJFERS SCHIJN- EN GEDWONGEN RELATIES

Exacte cijfers van het aantal schijnhuwelijken en slacht-
offers dat is voorkomen dankzij de alertheid van de 
ambtenaren van Burgerlijke Stand en dankzij de onder-
zoeken van Dienst Vreemdelingenzaken en parket, zijn
momenteel niet gekend. 

Enkele richtcijfers:
Onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken
In de eerste tien maanden van 2013 heeft de Dienst
Vreemdelingenzaken onderzoek gevoerd naar :
- 6.073 mogelijke schijnhuwelijken.

- 3.513 daarvan waren voorgenomen huwelijken die
dus nog niet voltrokken waren

- 2.560 onderzoeken ging om huwelijken voltrokken
in het buitenland.

De onderzoeken worden meestal aangevraagd door amb-
tenaren van de Burgerlijke Stand die op basis van het
DVZ-onderzoek, besluiten of ze het huwelijk willen vol-
trekken of registreren, of niet.

In 2012 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken onderzoek
gevoerd naar :
- 9064 mogelijke schijnhuwelijken.

- 4902 daarvan waren voorgenomen huwelijken die
dus nog niet voltrokken waren.

- 4162 onderzoeken betroffen huwelijken voltrokken
in het buitenland.

De vreemdelingen betrokken bij de mogelijke, voor -
genomen schijnhuwelijken komen hoofdzakelijk uit 
Marokko, Algerije, Turkije, Tunesië en Brazilië.
Wat de afgesloten huwelijken betreft, gaat het hoofd -
zakelijk om personen afkomstig uit Marokko, Turkije,
Algerije, Tunesië en Kameroen.

Politiestatistieken gedwongen relaties
Het is even moeilijk van precieze cijfers te bekomen over
gedwongen relaties. Uit de statistieken van de Federale
politie blijkt dat in 2010, 14 gedwongen huwelijken zijn
vastgesteld in België, in 2011 gaat het om 12 gevallen
en in 2012 om 14.

Een groot aantal gedwongen relaties worden echter
nooit officieel gemeld of er wordt nooit klacht neer -
gelegd.

Schijn-wettelijk en -gedwongen samenwonen strafbaar
In 2009 hebben de parketten, de Dienst Vreemdelingen-
zaken, politie, gemeenten en de diensten van Buiten-
landse Zaken een actieplan in werking gesteld tegen
schijnhuwelijken.
Toen duidelijk werd dat het plan zijn vruchten afwierp,
zijn fraudeurs wettelijke samenwoning gaan misbruiken
om aan verblijfsdocumenten te geraken.
In 2011 hebben 1123 vreemdelingen verblijf aan -
gevraagd in het kader van wettelijke samenwoning. In
2012 is dit aantal gestegen tot 5227.
Tegelijkertijd met deze stijging werd ook vaker misbruik
van de wettelijke samenwoning vastgesteld. Annemie
Turtelboom, minister van Justitie, en Maggie De Block,
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, hebben daarom
de wet op de schijn- en gedwongen huwelijken aan -
gepast. Onder andere de definitie van schijn-wettelijk en
-gedwongen samenwonen is toegevoegd, slachtoffers
worden beter beschermd, de straffen zijn verzwaard en
vreemdelingen die veroordeeld worden, kunnen een 
inreisverbod krijgen.
Meer informatie vind je op de website 
http://schijnrelatie.be.

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 on -
bekwaamverklaarden geen verklaring kunnen af -
leggen.

WETTELIJK SAMENWONEN
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B U R G E R Z A K E N

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 officiële karakter te beklemtonen zal vanaf
1 januari 2014 deze  afdruk en de wettekst hieromtrent
u overhandigd worden in de vorm van een mapje waar-
voor een kostprijs van 5 euro zal gevraagd worden.

OVERLIJDENS 
Augustus 2013
- Anna Mertens, Bremstraat 26
- Catharina Van Leuven, Helhoekweg 18
- Celina Smolderen, Bremstraat 26
- Eddy De Beuckelaer, Molenakkers 31
- Franciscus Princen, Oud Lo 3
- Frans Verhoeven, Perenstraat 23
- Jan Van Looveren, Bolksedijk 16
- Jozef Sterkens, Bavelstraat 2
- Jozef Van Goubergen, Plaggenweg 6

September 2013
- Herman Hendrickx, Kardinaal Cardijnlaan 2
- Herman Van Looveren, Sint-Luciestraat 8
- Leo Gorrens, Vlimmersebaan 95
- Maria Greefs, Donk 19
- Maria Mees, Helhoekweg 18
- Roger Willems, Salviaweg 2
- Theresia Renders, Bremstraat 26

Oktober 2013
- Achille Van Belle, Kerkdreef 53
- Anna Geerts, Bavelstraat 7
- Coleta Verelst, Helhoekweg 18
- Frans Mertens, Achtel 5/0001
- Jan Mattheusen, Houtelweg 4
- Jozef Van Looveren, Bremstraat 26
- Juul Hermans, Merksplassesteenweg 23
- Maria Seeuws, Senator Coolsdreef 3
- Marcelus Van Wereld, Looiweg 66

GEBOORTEN
Augustus 2013
- Amélie Michaël Lynn Vroman, dochter van Michael

Vroman en Stéphanie Lauryssen 
- Arno Van Den Heuvel, zoon van Wim Van Den 

Heuvel en Annemie De Vos
- Auke Geysen, dochter van Bart Geysen en Loes 

Verbraeken

- Enzo Acubarali Remtula, zoon van Faizal Remtula en
Salima Acubarali

- Korneel Maes, zoon van Maes Kevin en Sterkens
Griet

- Izabella Lemos Rosa, dochter van de Sousa Rosa
Manuel en Lobo Lemos Marcia

- Victor Bogaj, zoon van Michal Bogaj en Magdalena
Dolecka-Bogaj

September 2013
- Anna-Maria Perta, dochter van Vasile Perta en Ileana

Perta
- Abdellah Bousraou, zoon van Azeddin Bousraou en

Samia Ammi 
- Elias Vandeleur, zoon van Mitchell Vandeleur en

Tinne Laenen
- Lieke Snels, dochter van Tom Snels en Lindsay

Schoofs 
- Simon René Adriaan Broos, zoon van Laurentius

Broos en Fabienne Visser

Oktober 2013
- Emke Magda Roger Smolders, dochter van Wim

Smolders en Tinne Ooms
- Esmee Loomans, dochter van Jan Loomans en Tinne

Mattheussen
- Leon Van Gestel, zoon van Bart Van Gestel en Andrea

Van der Linden
- Mathijs Pauwels, zoon van Werner Pauwels en 

Eveline Vloemans
- Merel Oogjen, dochter van Dorón Oogjen en Ariane

Willebrords
- Sen Mertens, zoon van Bart Mertens en Hanne Vriens
- Seppe Veerle Kim Vervoort, zoon van Tom Vervoort

en Griet Lenaerts

HUWELIJKEN
Augustus 2013
- Viskens Glenn en Corthouts Natasja, 9 augustus 2013
- Vissenberg Tom en Sprangers Els, 10 augustus 2013
- Lauryssen Jan en Leemans Loes, 10 augustus 2013
- Peeraer Matthijs en Loomans Kristien, 17 augustus

2013
- Wuilmus Wouter en Janssens Kitty, 17 augustus

2013
- Paeshuyse Peter en Raaijmakers Inez, 23 augustus

2013

September 2013
- Delwiche Franky en Ferrari Ellen, 7 september 2013
- Vervoort Roel en Van Besauw Veronique, 27 septem-

ber 2013

INFORMATIE BURGERLIJKE STAND
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B U R G E R Z A K E N - M I L I E U

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel bereidt zich 
voor op de uitreiking van de nieuwe generatie bio -
metrische paspoorten (reispassen) en elektronische
vreemdelingenkaarten. De twee belangrijkste nieuwig-
heden zijn de vingerafdrukken die van de aanvrager 
worden genomen en de elektronische versturing van de
aanvraag naar de producent. Daarvoor zal op de dienst
burgerzaken van de gemeente Rijkevorsel in de loop van
de maand januari de nodige software geïnstalleerd 
worden. Een definitieve opstartdatum is nog niet 
gekend. 
Omwille van de ingrijpende wijziging graag je aandacht
voor volgende punten :
- een biometrisch paspoort of elektronische vreemde-

lingenkaart moet persoonlijk aangevraagd worden;
je hebt een recente pasfoto in kleur met witte 
achtergrond nodig;

- een aanvraag duurt gemiddeld 20 minuten per 
persoon; kom daarom tijdig naar het gemeentehuis;

- het nemen van vingerafdrukken is niet altijd even
makkelijk; hou er bij de aanvraag rekening mee dat
je de dag voordien niet met thinners, verven en/of 
cement werkt; dit bemoeilijkt de afname van de
vingerafdruk;

- de kostprijs voor een biometrisch paspoort of de 
elektronische vreemdelingenkaart blijft ongewijzigd;

- de leveringstermijn voor een biometrisch paspoort
of de elektronische vreemdelingenkaart wijzigt niet;

- de paspoorten die zonder vingerafdrukken werden 
afgeleverd, blijven geldig gedurende de looptijd.

Meer informatie betreffende de opstart zal je meegedeeld
worden in een volgende editie van het gemeentelijk
infoblad en via de gemeentelijke website.

Info: burgerzaken@rijkevorsel.be
03 340 00 30 - www.rijkevorsel.be

Op 8 en 9 januari 2014 worden de kerstbomen opgehaald
door de technische dienst. De ophaling start op 8 januari
vanaf 8.00 uur ’s morgens. Om in aanmerking te
komen voor deze gratis ophaling moet je kerstboom
vóór deze datum en uur gebracht worden naar één van
de volgende ophaalpunten :

1. kruispunt Kleine Gammel - Heesbeekweg
kruispunt Gammel/Achtel (aan telefooncentrale)
aan de kapel van Achtel
kruispunt Bremstraat/Koekhoven
kruispunt Markweg/Achterstede

2.   hoek Stevennekens/Oude Goorstraat
      inrit Gemeentebos (aan kapel)
      aan bushokje Meir
      aan de chalet St.-Jozef
      aan kerk St.-Jozef, rechts, tegen Kerkdreef
      aan elektriciteitscabine steenfabriek Sas
      Donk (tegen Stevennekens)
      aan speelweide in de Vaerenvelden
      Drijhoek aan wegwijzer St.-Jozef/Vlimmeren

3.   op de hoek Oude Baan/St.-Lenaartsesteenweg
      aan kerkhof Rijkevorsel Centrum
      Molenakkers tegenover nr 61
      kruispunt Kard. Cardijnlaan/St.-Willibrordusstr.
      kruispunt Hoogstraatsesteenweg/Wilgenstraat

4.   op de hoek Helhoekweg/Lozenhofstraat
      aan parking de Wissel (naast kledingcontainer)
      aan de speeltuigen Oud Lo
      aan brandweerkazerne Looiweg
      aan Prinsenhof (Prinsenpad)
      juist over Brug 8
      op de hoek Bochtenstraat /Merelstraat
      aan kerststal Dorp
      op de hoek Binnengeleg/Oostmalsesteenweg 
      (grasveld)

ER WORDEN ALLEEN ECHTE NAALDBOMEN 
(GEEN PLASTIEKEN BOMEN) OPGEHAALD, 

ZONDER MAND OF POT EN ZONDER VERSIERING !!

BIOMETRIE DOET HAAR INTREDE 
IN HET PASPOORT EN DE 
ELEKTRONISCHE VREEMDELINGENKAART

OPHALING KERSTBOMEN
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M I L I E U - O P E N B . W E R K E N

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 hoogrendements-
glas 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, Rijkevorsel
en Turnhout. 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/hoog -
rendementsglas of bij de milieudienst van de gemeente.
Volg de actie op de voet en blijf op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes via: www.facebook.com/hoog -
rendementsglas. 

Wil je graag wat meer informatie?
Kom dan naar de infoavond op maandag 20 januari 2014
in de Raadzaal van het gemeentehuis in Baarle-Hertog
(Parallelweg 1). De infoavond start om 20 uur en is
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 de Bibliotheek van Hoog-

straten (Lindendreef 1B)
- woensdag 12 maart 2014 in de podiumzaal in 

De Wouwer in Ravels (Kloosterstraat 4). 

Heb je er enig idee van hoeveel waterlopen er door onze
gemeente stromen? En welke instantie welk stukje 
beheert? Waarschijnlijk niet. 
En dat is ook niet ver wonderlijk. Er zijn immers 2 
partijen aan het werk die elkaar wel eens voor de voeten
durven lopen : de gemeente en de provincie. Bovendien
houdt water zich niet aan gemeentegrenzen. Het kan
rustig van A naar B kabbelen, of in sommige gevallen
net op de grens hevig buiten zijn oevers treden. In beide
gevallen is het met zoveel beheerders erg onpraktisch
werken. Daarom heeft de gemeenteraad in samenspraak
met alle betrokkenen beslist de gemeentelijke water -
lopen naar de provincie over te hevelen. Zo wordt het
onderhoud op een hoger niveau gecoördineerd. 
Begin 2014 zal de Vlaamse overheid de beslissing
bekrachtigen.

Meer info over het waterlopenbeheer in stroom -
versnellling vind je via deze link: www.provant.be/ 
waterlopen.

GROEPSAANKOOP : GEEF JE GLAS 
EEN HOGER RENDEMENT

HET WATERLOPENBEHEER 
IN ONZE GEMEENTE DOORGELICHT
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O P E N B . W E R K E N

De winter is in het land. Tijd voor mutsen, sjaals en
handschoenen. Maar heb je ook al eens aan je water -
meter gedacht ?
Water heeft de bijzondere eigenschap om bij bevriezing
uit te zetten. Voor watermeters en waterleidingen, die
in de winter niet beschermd zijn, kan dit verstrekkende
gevolgen hebben. Door het uitzetten van het ijs ontstaan
scheurtjes in de leidingen. Bij dooi zien we pas de schade
en de ellende die de vorst heeft aangericht : lekken in de
waterleiding met eventueel waterschade als gevolg.
Vergeet dus niet dat ook je waterleiding op sommige 
momenten bescherming kan gebruiken.

Enkele tips:
- Scherm de leidingen af van de tocht van ramen, 

deuren of kelderluiken.
- Breng beschermende isolatie aan tussen de buiten-

muur en de waterleiding.
- Bij extreme koude is het in je eigen belang om

isolatie aan te brengen rond de leidingen zelf.
- Draai, vòòr je de woning voor een langere periode

verlaat, de hoofdkraan dicht.
- Laat de binnenleidingen leeglopen. Stilstaand water

bevriest immers sneller.
Let op: bij een voortdurende koudeperiode is isoleren 
alleen niet meer voldoende. Zorg dan voor voldoende
verwarming.

Is je leiding toch bevroren?
- Is de waterleiding niet gescheurd, tracht ze dan 

geleidelijk aan te ontdooien (bv. met een haar droger).
Te hevige opwarming kan de leiding immers nog
doen barsten.

- Stel je wel een leidingbreuk vast, sluit dan onmiddel-
lijk de hoofdkraan af, zodat er geen lekwater kan 
verloren lopen. Raadpleeg een loodgieter voor de 
herstelling van de binnenleiding.

Bevindt het lek zich echter op het gedeelte van de Pidpa-
leiding, of is de watermeter zelf stukgevroren, contacteer
Pidpa dan op het gratis nummer.
Meer informatie vind je alvast op de website :
www.pidpa.be

Veelvuldig krijgen we de vraag of de gemeente in 
bepaalde gevallen verkeersborden uitleent. Als regel
geldt dat dit niet gedaan wordt. Wie bepaalde obstakels,
werken of eender welke inname van het openbaar 
domein wil signaleren, dient zelf voor borden, hekken
of pinklichten te zorgen.
Hierop is echter één uitzondering. Als het een verhuis
betreft, leent de gemeente voor één dag borden uit om
een parkeerverbod aan te duiden. Vooraleer de borden
kunnen afgehaald worden, dient men echter op het 
gemeentehuis bij de dienst Mobiliteit een attest af te
halen. Met dit attest kunnen dan op het containerpark
de borden worden opgehaald. Het ophalen van de borden
en het terugbrengen, kan enkel tijdens de openingsuren
van het containerpark. Deze vind je terug op de website
of op de ophaalkalender.

BESCHERM NIET ALLEEN UZELF 
TEGEN DE KOUDE !

UITLENEN VERKEERSBORDEN
VOOR VERHUIS
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De bibliotheek zal gesloten zijn op :
- Woensdag 1 januari 2014 

(Nieuwjaar) 
- Vrijdagavond 10 januari 2014 

(wegens nieuwjaarsreceptie
gemeente personeel)

De kinderen van het eerste leerjaar van De Wegwijzer
zijn al aardig op weg met hun letters! Zo goed zelfs dat
de juffen en meester het tijd vonden om een bezoekje te
brengen aan de bibliotheek. Daar kun je immers heel
veel letters, woorden, zinnen en boeken vinden!
De mensen van de bib hadden een leuk spelletje 'Touwtje
Trek' in elkaar gestoken om zo de bibliotheek beter te
leren kennen. Met een beetje hulp van de mama's en de
papa's werd het een fijne avond!

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- De mooiste sprookjes [P3]
- De mooiste verhalen voor het slapengaan [P3]
- Grote boom is ziek [P5]
- Pepijns geheim [P5]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Die hoed zit goed (WILL Niveau 1)
- Kito & Boris (JONG Niveau 2)

A-boeken (7-9 jaar)
- De Frutsels (HOOFF, Marieke van)
- Leren lezen met Nana van het Roversbos : 

Waar is het nest? (LOOTENS, Ann)
- Lodewijk de koningspinguïn : 

een muzikaal luisterverhaal (LEUE, Dimitri)
- Stinkbom en ketchupkop en de doortrapte dassen

(DOUGHERTY, John)
- Dummie de Mummie en de Dans van de Cobra

(MENTEN, Tosca)
- Jij en ik en alle andere kinderen (MOEYAERT, Bart)

B-boeken (9-12 jaar)
- De val van een engel (VELGHE, Katie)
- Ik en de rovers op zoek naar de Gids van Qvist

(KOLU, Siri)
- De kronieken van de Kroon : De verdwenen prins

(NIELSEN, Jennifer A.)
- De wolvenprinses (CONSTABLE, Cathryn)
- Mysterium : De Zwarte Draak (SEDGWICK, Julian)
- Clandestiene streken op een cruiseschip 

(ZWAAN, Peter De)
- Junior monsterboek 2 (JUNI)

SLUITINGSDAGEN

TOUWTJE TREK

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN JANUARI 2014  

JANUARINIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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C-boeken (12-16 jaar)
- Examendeal (WOODROW, Margje)
- De aflossing (GARCIA, Kami) 
- De legende van de wachters : De redding 

(LASKY, Kathryn)
- Promille (VREESWIJK, Helen)
- Brainwash (SLEE, Carry)
- Firelight : Ziel van vuur (JORDAN, Sophie)
- Soulmates : Het verhaal van Sky (STIRLING, Joss)
- Soulmates : Het verhaal van Phoenix 

(STIRLING, Joss)

Voorleesboeken
- De avonturen van Prinses Tilda (BOONEN, Stefan)
- De gebroken spiegel (COE, Jonathan)

Jeugd Non-fictie
- iDinosaurus[J oertijd (blauwgroen)]
- iZonnestelsel [J sterren planeten ruimtevaart

(bruin)]

Jeugd Strips
- Max Finder (JS C)
- F.C. De Kampioenen : Hello poepa (JS B )

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Het boek der ontwenning (COLPAERT, Geert)
- Het geheim van onsterfelijkheid 

(GLEICHMANN, Gabi)
- De stad (GEMMELL, Stella)
- De vrouw in de spiegel (SCHMITT, Eric-Emmanuel)
- Ule (BEL, Marc de)
- De verborgen bibliotheek (DEAN, A.M.)
- De Ridder : Een wankel evenwicht 

(DEHOUCK, Bram)
- Als de duiven verdwijnen (OKSANEN, Sofi)
- Moord uit het boekje : Misdaadverhalen van groot-

meesters als Jeffrey Deaver, Nelson DeMille en Anne
Perry (DEAVER, J.)

- Serafima (MONTEFIORE, Simon)

Volwassenen Non-fictie
- Home sweet home : The Hummingbird bakery

(Malouf, Tarek) [629.77]
- Het grote Singer naaiboek (Smeesters, Hilde)[625.2]
- Greendelicious kruiden : koken met kruiden uit je

eigen tuin (Boudewijn, Natascha) [629.22]
- Waterloo : De laatste 100 dagen van Napoleon 

(Beeck, Johan Op De) [Frankrijk 944.7]
- Beetgenomen : Zestien maanden om de Bende van

Nijvel nooit te vinden (Geens, Hilde) [395.661]

- De wereld volgens Karl : Witz en wijsheid van Karl
Lagerfeld (Napias, Jean-Christophe) [907.2]

- Kerst in huis : Kerstdecoraties maken in je eigen stijl
[624.9]

- Londen in stijl (Graville, Saskia) [Groot-Brittannië
996.3]

- Outdoor : Avontuurlijke buitenspelen (Schofield, Jo)
[622]

AANDACHT 
VOOR DE LIDKAART 

VAN DE BIBLIOTHEEK

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.



Op 15 december wijzigde de dienstre-
geling van de treinen.

Voor station Noorderkempen in Brecht betekent dit dat
de treinen een paar minuten vroeger zullen vertrekken.
De treinen vanuit Antwerpen zullen aldaar dan weer een
paar minuten laten vertrekken.
De NMBS raadt iedereen aan om voor je vertrek eerst de
dienstregeling op hun website te raadplegen :
www.nmbs.be.

WauW,op 19 november zijn we op superleuke muzische
klassen vertrokken!
We hebben verschillende workshops en activiteiten  
gedaan zoals: dansen, muziek maken, muziek beluis -
teren,….

We kregen les van een professionele juf, die heeft samen-
gewerkt met Herman van Veen. Juf Mirjam gaf ons 
muziek. Zij kon heel goed piano spelen. Juf Marjolein
bezorgde ons knappe ideeën voor de show. 
Op het einde van de week moesten we een show doen
voor alle juffen en meesters! Zo konden we laten zien
wat we gedurende de week geleerd hadden en konden
we laten zien hoe creatief we wel kunnen zijn.
De kamers waar we sliepen waren goed, groot en heel
netjes. In het begin van de week dan toch ;-). 
Naast onze slaapplaats was een heel groot bos  waar we
heel goed konden ravotten!! We hebben er dan ook een
groot bosspel in gespeeld. Dit werd geleid door juf Julie
en juf Marijke. Dit zijn keitoffe stagiairs die gedurende
de hele week meewerkten.
Het eten vonden sommigen goed en sommigen niet zo
lekker.

We hebben ‘s avonds ook een film gekeken: Johnny 
English! Deze film was zeer grappig.
Een fuif, op de laatste avond, dat hoort er natuurlijk ook
bij. We hebben ons kapot gedanst!
Op de laatste dag zijn we nog gaan zwemmen, superleuk!
Op vrijdag zijn we jammer genoeg terug naar huis 
gemoeten.

Caro, Willem, Sander, Janne en Joppe  

WIJZIGING DIENSTREGELING NMBS
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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
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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!

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
✂



In de bijna 35 jaar dat de Zelfmoordlijn bestaat werd het
nummer 02 649 95 55 talloze malen door mensen in
nood gedraaid. Met veel trots kunnen we meedelen dat
vanaf vandaag de weg naar een crisisgesprek nog laag-
drempeliger wordt: De Zelfmoordlijn gaat voortaan door
het leven als Zelfmoordlijn1813, bereikbaar op het 
verkorte nummer 1813. Ook de capaciteit van de lijn is
uitgebreid door een samenwerking aan te gaan met de
vrijwilligers van Tele-Onthaal, die samen met de CPZ
vrijwilligers instaan voor het beantwoorden van de lijn.
Zo zal de chat vanaf nu dagelijks bemand worden van
19u tot 21u.30.

Om te vermijden dat mensen die toch nog het 02-
nummer bellen nergens terecht komen, blijft ook dit
nummer nog een tijdje in werking als noodnummer.

Een portaalsite voor de preventie van zelfdoding in
Vlaanderen  
Naast het verkorte noodnummer werd ook een nieuwe
portaalsite voor suïcidepreventie: www.zelfmoord1813.
be gelanceerd. Deze portaalsite wordt een breed online
platform waar alle informatie rond zelfdoding gecen -
traliseerd wordt, maar waar ook een directe toegang tot
hulp gecreëerd wordt. 
In de eerste fase, die nu gerealiseerd werd, wordt de 
nadruk gelegd op informatie en de toegang naar de
crisis hulp. In de volgende fases zullen modules zoals 
online zelfhulp, online therapie, lotgenotencontact, ...
toegevoegd worden.
De coördinatie van deze portaalsite zal gebeuren door
het Vlaams Expertisecentrum Süïcidepreventie, de 
partnerorganisatie rond zelfdoding, waar ook het CPZ
deel van uitmaakt.

Vrijwilligers gezocht!
Het CPZ blijft continu op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Een enthousiaste groep is momenteel halverwege de 
najaarsopleiding, maar in februari zal een nieuwe op -
leiding starten op verschillende locaties in Vlaanderen.

Meer informatie:
vrijwilligers.zelfmoordlijn.be - 02 649 62 05

Iedereen heeft talent! Daar gaat ook de jeugdraad van
Rijkevorsel van uit! Daarom organiseren ze op zondag 
6 april in samenwerking met de Rijkevorselse jeugd -
verenigingen de derde editie van het culturele 
evenement Toontaggetkunt! De hele dag worden er 
verscheidene workshops ingericht en net als vorig jaar
hebben een aantal jeugdverenigingen leuke pleinspelen
in elkaar geknutseld. Of je nu lid bent van een jeugd -
vereniging of niet, dat maakt niet uit: iedereen is 
welkom!

Deze creatieve dag wordt afgesloten met een vrij podium
op de kiosk achter het gemeentehuis. Ben je bezig met
muziek, dans, tekst, goochelen, theater of wat dan ook,
twijfel dan niet en schrijf je in tot en met zondag 16 
februari. Stuur je gegevens (voor- en achternaam, 
e-mailadres en telefoonnummer), een beschrijving van
wat je wil doen, de tijdspanne en het materiaal dat je
nodig hebt en eventuele andere vereisten door naar
toontaggetkunt@gmail.com. 
Hopelijk zien we jullie allemaal daar!

Het Aster Berkhofmuseum zal gedurende de eindejaars-
periode uitzonderlijk gesloten zijn op woensdag 25 
december 2013, zondag 28 december 2013 en woensdag
1 januari 2014.

TOONTAGGETKUNT : OPROEP VRIJ PODIUM

SLUITINGSDAGEN ASTER BERKHOFMUSEUM

ZELFMOORDLIJN 1813

S O C . Z A K E N - C U L T U U R
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Op zondag 27 april 2014 organiseert het gemeente -
bestuur van Rijkevorsel i.s.m. VVV Toerisme Rijkevorsel,
FARO en de Erfgoedcel Noorderkempen naar jaarlijkse
gewoonte Erfgoeddag. 
Het nationale thema van Erfgoeddag 2014 is 
“Grenzeloos”. Voor één van de activiteiten is de cultuur-
dienst op zoek naar inwoners uit Rijkevorsel die zijn 
geëmigreerd naar het buitenland. 
Heb je familie en/of kennissen die vanuit Rijkevorsel zijn
geëmigreerd, dan zou de cultuurdienst graag met hen
in contact treden. 

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

Op vrijdag 21 februari 2014 vindt het Sportgala Rijke-
vorsel 2013 plaats in de ‘Kuiperij’ (polyvalente zaal) van
het GC te Sint-Jozef. Het sportgala wordt ingericht door
de Sportraad Rijkevorsel i.s.m. met het gemeente -
bestuur.
Hou deze datum alvast vrij en ken je nog laureaten, 
kampioenen of sporters die een uitzonderlijke sportieve
prestatie leverden in 2013 dan kan je dit nog laten weten
aan de sportdienst tot 10 januari 2014.

In de volgende editie zal er meer informatie gepubli-
ceerd worden over het verloop van deze sportieve avond!

Criterium "De Noordloper" is een organisatie van de
Sportregio Noorderkempen ILV i.s.m. de gemeenten
Arendonk / Beerse / Hoogstraten / Wortel / Meer / 
Minderhout / Lille / Malle/ Merksplas/ Oud-Turnhout /
Ravels / Weelde / Rijkevorsel / Turnhout / Gierle / 
Vosselaar / Vorselaar / Brecht / Sint-Lenaarts / Westerlo
/ Reusel / Tongerlo / ’s Gravenwezel / Retie / Poppel /
Olen, lokale verenigingen en LeVHeL.

Criteriumreglement “De Noordloper” 
- Criterium "De Noordloper" is een open criterium

voor recreanten, gevorderde lopers en aangesloten
VAL-leden.

- Enkel de vermelde jogging komt in aanmerking voor
dit criterium. De eigenheid van elke loop moet 
gevrijwaard blijven en het criterium overkoepelt
enkel de verschillende, plaatselijke joggings.

- Deelnameprijs: De lopers, die aan het criterium
wensen deel te nemen, kopen eenmalig een 
criteriumkaart aan €5,00 jongeren -16 jaar betalen
€2,50. Hiervoor krijgen ze een persoonlijke kaart die
ze elke jogging, waaraan ze deelnemen, laten 
afstempelen. De criteriumkaart wordt afgestempeld
na de plaatselijke inschrijving. Elke loop dient nog
afzonderlijk betaald te worden.

- Bij verlies van de criteriumkaart moet een nieuwe
kaart aangekocht worden.

- Criteriumprijs: elke criteriumloper ontvangt een
loopshirt of korte loopbroek (bij deelname aan 
minimum 8 joggings voor volwassenen, 5 voor 
jongeren) OF een loopjasje (bij deelname aan mini-
mum 15 joggings voor volwassenen, 10 voor
jongeren)

- Na de laatste loop vindt de prijsuitreiking plaats van
de tombola. Deze tombola wordt gehouden onder
alle houders van een criteriumkaart.

- De Sportregio Noorderkempen ILV draagt geen eind-
verantwoordelijkheid.

Alle joggings zijn toegankelijk voor mensen met een
handicap (verstandelijk, fysiek, auditief, visueel en/of 
autisme) die niet rolstoelgebonden zijn en het leuk 
vinden om te lopen. 
Een overzicht van de lopen vind je op www.rijkevorsel.be
onder de dienst sport.

ERFGOEDDAG 2014
GEZOCHT : RIJKEVORSELSE EMIGRANTEN

SPORTGALA RIJKEVORSEL : HULDIGING
SPORTLAUREATEN, KAMPIOENEN EN 
UITZONDERLIJKE SPORTIEVE PRESTATIES

LOOPCRITERIUM ’DE NOORDLOPER’ : 
HEEL HET JAAR LOPEN IN EIGEN STREEK !
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Op maandag 20 januari 2014 is de
eerstvolgende algemene vergadering
van de sportraad. Deze vindt plaats
in de Raadzaal van het gemeente-
huis om 20u. 

Wegens omstandigheden hebben 2
beheerraadsleden de beheerraad van
de sportraad verlaten tijdens het
voorbije jaar. Hierdoor zijn we op
zoek naar nieuwe beheerraadsleden. 

Indien je een verregaande interesse hebt in sport, zowel
passief als actief, en je je geroepen voelt om mee met 
andere enthousiastelingen je schouders onder het sport-
beleid van Rijkevorsel te zetten, kun je je kandidatuur
binnenbrengen op de sportdienst. Of je nu aangesloten
bent bij een sportclub of niet, speelt geen rol. 
Kandidaturen binnenbrengen kan tot 15 januari 2014
op de sportdienst.

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

Voor meer informatie kun je terecht op de sportdienst
of bij de voorzitter van de sportraad, Katleen Wuyts via
wuyts.katleen@skynet.be.
 

Momenteel wordt het gemeentelijk sportveld Bavelstraat
tijdens de weekdagen verlicht van 15u tot 21u15. Tijdens
de weekends is dit van 15u tot 20u. Het gemeente -
bestuur wenst dit zo te handhaven tijdens de winter -
periode.
Daarnaast willen nog eens de afstanden van de atletiek-
piste en de Finse piste meegeven. Voor de atletiekpiste
komt dit op 344m voor de binnenbaan en 368m voor de
buitenbaan. De Finse piste is 410m lang. 

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke erkenning als
sportvereniging is beschikbaar tot 15 februari 2014 
op de website www.rijkevorsel.be, onder de rubriek
diensten/sportdienst/links en downloads. Je kunt de 
nodige formulieren ook afhalen bij de sportdienst in het
Klooster.
De aanvraagdossiers zelf moeten binnengebracht 
worden op de sportdienst vóór 1 maart 2014.

Vanuit de sportdienst willen wij 

alle inwoners van Rijkevorsel een 

prettig eindejaar en een gezond 2014 wensen.

Dat het een jaar vol sportieve hoogtepunten

mag worden!

SPORTRAAD : ALGEMENE VERGADERING 
EN SPORTCAFÉ

SPORTRAAD : 
OPROEP KANDIDATEN BEHEERRAAD

VERLICHTING GEMEENTELIJK 
SPORTVELD BAVELSTRAAT

ERKENNING GEMEENTELIJKE
SPORTVERENIGINGEN
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SPEELPLEINWERKING KIEKEBOE :
GEEN INSCHRIJVINGEN 

VOOR MONITOREN IN 2014

In de zomer zet speelpleinwerking Kiekeboe zijn deuren

open voor alle kinderen die zich eens flink willen uitleven.

Om alles mee in goede banen te leiden, doen de jeugd-

dienst en de kinderclub traditiegetrouw beroep op een groep

enthousiaste monitoren.

De voorbije jaren ondervonden we dat een vakantiejob als

monitor een gegeerde job is. Zo ontvingen we in 2013 maar

liefst 78 inschrijvingsformulieren van jongeren uit Rijkevorsel

om als monitor aan de slag te gaan tijdens de speelplein-

werking. Enerzijds zijn we heel blij met de grote respons. 

Anderzijds stellen we in de praktijk vast dat het tewerkstellen

van veel verschillende monitoren het moeilijker maakt om

de continuïteit van de werking te waarborgen.

Daarom heeft het gemeentebestuur besloten om in 2014

geen nieuwe monitoren aan te nemen. Alleen jongeren 

die werkzaam waren als monitor bij Kiekeboe in 2013 

ontvangen een inschrijvingsformulier. Wij willen jullie alvast

bedanken voor het begrip.

TRIPLE P 
INFOAVONDEN OVER OPVOEDING

Gemeentebesturen Baarle-Hertog, Merksplas, 
Hoogstraten en Rijkevorsel organiseren

3 infoavonden over ” Positief Opvoeden'.

Je kind wil ’s nachts niet slapen. Je zoontje heeft driftbuien.

Je kleindochter voelt zich buitengesloten. Alledaagse op -

voedingsvragen zijn meestal wel op te lossen. Maar als 

niemand je vertelt hoe, kunnen ze lang aanslepen en groter

worden. 

Triple P staat voor ‘Positive Parenting Program’. Het Triple 

P-programma biedt praktische hulp bij dagelijkse op -

voedingsvragen. Het helpt ouders om de ontwikkeling en 

gewenst gedrag van hun kind positief te stimuleren. Op deze

lezingen krijg je informatie, tips en kun je vragen stellen. Deze

infoavonden zijn gericht naar alle (groot)ouders met 

kinderen tot 12 jaar. Het is mogelijk om één of twee sessies

bij te wonen, maar de tweede en derde avond bouwen 

verder op de eerste.

Sessie 1: De kracht van positief opvoeden
woensdag 5 februari 2014
Alle kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving

nodig. Door kinderen positief op te voeden, ontwikkelen ze

vaardigheden en zelfvertrouwen die ze nodig hebben voor

succes op school en in hun relaties met anderen. De vijf 

basisprincipes van positief ouderschap worden overlopen.

Sessie 2: Opvoeden tot zelfzekere, bekwame kinderen
woensdag 12 februari 2014
Elke ouder kiest zelf welke waarden, vaardigheden en gedrag

hij wil aanmoedigen bij zijn kinderen. Goed communiceren

met anderen, positief denken en zelfstandig worden zijn

voorbeelden van vaardigheden die kinderen meer kansen

op school en in het leven geven.

Sessie 3: Veerkracht bij kinderen bevorderen
woensdag 19 februari 2014
Ouderschap is kinderen helpen met het omgaan met 

emoties, ook tijdens stressmomenten. Welke vaardigheden

versterken de veerkracht van kinderen? Gevoelens herkennen,

uitdrukken en aanvaarden, positief in het leven staan, om-

gaan met stress en zelf leren om problemen op te lossen. 

Deze drie infoavonden vinden plaats in het administratief

centrum, Vrijheid 149 te Hoogstraten. De avonden starten

telkens om 20 uur en eindigen omstreeks 22 uur. Deelname

is gratis. Vooraf inschrijven is vereist, dit kan gewoon door

uw naam op te geven en welke avond(en) je komt.

Info en inschrijvingen : Kinderclub Rijkevorsel 03/340.00.56

kinderclub@rijkevorsel.be 

TRIPLE P OUDERTRAINING
VOOR OUDERS MET KINDEREN TUSSEN 2 EN 12

Je kind wil ’s nachts niet slapen. Je zoontje ruimt nooit op.

Je kinderen maken veel ruzie. Kortom, opvoeden is niet leuk

meer. Je hebt soms het gevoel dat je er alleen voor staat…

In de Triple P oudertraining kunnen ouders hun ervaringen

delen met andere ouders, informatie over positief opvoeden

krijgen en samen vaardigheden inoefenen. Deze ouders 

willen allemaal hetzelfde: het beste voor hun kinderen en

(opnieuw) plezier beleven aan opvoeden.
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Het groepsprogramma bestaat uit 6 groepssessies en 2 

telefonische gesprekken. Elke ouder ontvangt een werkboek.

De groep bestaat uit maximaal 12  personen. Je kunt alleen

of als koppel deelnemen. De training is gratis.

Volgende thema’s zullen aan bod komen : 

• Wat is positief opvoeden ?

• Waarom reageert je kind zus of zo ?

• Hoe kan je gewenst gedrag beïnvloeden en 

aanmoedigen ?

• Hoe kan je grenzen stellen en je kind zelfbeheersing 

aanleren ?

• Hoe kan je omgaan met stressvolle situaties ?

Voor info en inschrijvingen kun je terecht bij Triple P mede-

werkers Marleen Van Opstal en Annelies Theunissen

( 0492/73.14.16) en op triplep@lentekind.be.

De oudertrainingen gaan door in GC ’t Heilaar te Beerse

(22/4-29/4-6/5-13/5-20/5-10/6) en de Bibliotheek te Hoog-

straten (23/9-30/9-7/10-14/10-21/10-18/11) telkens van

19u30 to 21u30.

GRATIS MET FEESTBUS
VAN OUD NAAR NIEUW

Feestvierders in de provincie Antwerpen kunnen ook dit jaar

weer veilig de overgang van oud naar nieuw maken. Met

steun van het Antwerpse provinciebestuur en de deel -

nemende gemeenten rijden 40 bussen en 29 trams op 

oudejaarsnacht de klok rond tot op nieuwjaarsdag. Vorig

jaar vervoerde De Lijn op oudejaarsnacht bijna 100.000

feestvierders.

Als inwoner van Rijkevorsel kun je op oudejaarsavond vanaf

18u en op nieuwjaarsdag tot middernacht GRATIS bus en/of

tram nemen. Naast een groot aantal bestaande bus- en

tramlijnen zet De Lijn tijdens de oudejaarsnacht ook een 

aantal extra feestbussen in. Deze rijden naar locaties die 

anders niet of moeilijk te bereiken zijn met het openbaar ver-

voer. Voor Rijkevorsel zijn dit:

- Lijn 430: Turnhout – Vosselaar – Beerse – Merksplas –

Rijkevorsel – Hoogstraten – Meerseldreef

- Lijn 620: Antwerpen – Schoten – Brecht – Rijkevorsel –

Hoogstraten – Meer

Haal je GRATIS ticket op voorhand af!!!
Voor een ticket ga je langs in één van de verdeelpunten. 

In Rijkevorsel kun je terecht in het gemeentehuis en de 

bibliotheken tijdens de normale openingsuren.

Fuifnummers met een Lijnabonnement (ook diegenen uit

niet-deelnemende gemeenten/steden en districten) rijden

zonder extra ticket mee. De volledige lijst van verdeelpunten,

reiswegen en dienstregelingen vind je op www.delijn.be/oud-

jaar. Voor meer info kan je contact opnemen met de mede-

werkers van De Lijn via 070/220.200. 
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EERSTE STEENLEGGING
NIEUW JEUGDLOKAAL

Een aantal weken geleden zijn de werken gestart van 

de bouw van een gloednieuw jeugdlokaal in sport- en 

recreatiezone de Sonsheide. JH De Wauwel en de Plussers,

twee bruisende Rijkevorselse jeugdverenigingen die nog niet

over een eigen lokaal beschikken, zullen er in 2015 hun intrek

nemen. 

Om dit te vieren vond op zaterdag 23 november de officiële

eerste steenlegging van het jeugdlokaal plaats. De buren, de

jeugdverenigingen, leden van de gemeenteraad en OCMW-

raad en de pers werden uitgenodigd om eens een kijkje te

komen nemen bij de werken en een glaasje te heffen op een

goed verloop van de bouwwerken en een vruchtbare samen-

werking in de nabije toekomst. 

Uiteraard werd er ook gespeecht: naast een bedankwoordje

vanuit JH De Wauwel en de Plussers kwamen ook de 

schepen van jeugd en de voorzitter van de jeugdraad aan

het woord. Eén ding was duidelijk: alle partijen kijken vol 

enthousiasme uit naar het nieuwe jeugdlokaal en hopen in

2015 alle Rijkevorselse jeugd te mogen verwelkomen!
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Dit jaar gaan de kinderen de laatste dag van het jaar op
pad : zijnde dinsdag 31 december 2013. Op die dag zullen
er weer honderden zingende kinderen op weg zijn. 
Tezamen met  gemachtigde opzichters zal de Lokale 
Politie instaan voor verkeersregeling op de gevaarlijkste
oversteekplaatsen te Rijkevorsel.

Info voor de ouders : Stuur je (kleine) kinderen niet 
alleen de weg op. Zorg voor de nodige begeleiding.
Info voor de autobestuurders : je bent alle dagen voor-
zichtig op de weg maar op 31 december moet je toch
eens een extra inspanning leveren. Wees voorzichtig, pas
je snelheid aan of nog beter laat je auto thuis en doe je
verplaatsingen te voet.
De nodige signalisatie zal geplaatst worden zodat je erop
attent gemaakt wordt dat er een massa zangers op weg
zijn.
Sluit het jaar toch zonder een ongeval af.

De dode hoek bij vrachtwagens en
bussen is jammer genoeg vaak
een krantenkop. Vrachtwagens die
rechts afslaan veroorzaken maan-
delijks minstens één dodelijk 
dodehoekongeval en maken tal
van zwaargewonden onder de 
fietsers. Maar weet ook iedereen
waar de dode hoek bij vracht -
wagens zich bevindt?

Wat is het?
De dode hoek is de ruimte rond de vrachtwagen of bus
waarbinnen de andere weggebruikers deels of volledig
onzichtbaar zijn voor de chauffeur van het voertuig. 

De zones die de vrachtwagenbestuurder niet kan zien,
bevinden zich vlak voor, achter en rechts van zijn voer-
tuig. Dat heeft te maken met het feit dat de bestuurder
hoog in zijn cabine zit, geen achterruit heeft en niet alles
in zijn achterruitspiegels kan zien. Vooral de dode hoek
aan de rechterkant maakt het afslaan naar rechts enorm
gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. 

Veiligheidsmaatregelen
In België en Nederland bestaat er een verplichtende 
wetgeving over de montage van een dodehoekspiegel of
-camera op een vrachtwagen. In de rest van Europa is
deze wetgeving er niet. Dit betekent dat niet alle vracht-
wagens op de Belgische wegen met deze spiegel zijn 
uitgerust. Naast deze technische systemen is het even-
eens noodzakelijk dat je als fietser zelf goed beseft welke
risico’s je loopt als je je in de buurt van vrachtwagens
begeeft. 

Wat kan je zelf doen?
Als fietser of voetganger kun je met behulp van een aan-
tal eenvoudige tips je eigen veiligheid in de nabijheid
van vrachtwagens verhogen.
- Probeer oogcontact te maken met de bestuurder, als

jij de bestuurder ziet, kan hij jou ook zien;
- Stop nooit onder de spiegels, ter hoogte van de 

cabine of vlak voor vrachtwagens;
- Geef veiligheid voorrang, ook al ben je in je recht, als

zwakke weggebruiker kun je het misschien achteraf
niet meer uitleggen;

- Fiets in de kijker (fietsverlichting, lichte kledij, …);
- Breng deze informatie over aan je kinderen en oefen

hen daarin.

Dode hoek bij wagens
Niet alleen zwaar verkeer heeft te maken met de dode
hoek, ook personenwagens hebben daar in toenemende
mate last van. Nieuwe auto’s worden groter en steeds
veiliger voor de inzittenden, maar voor voetgangers en
fietsers is het vaak gevaarlijker in aanraking te komen
met een auto. Door de moderne designs verdwijnen 
andere weggebruikers ook bij auto’s vaak in de dode
hoek. Als automobilist is het daarom belangrijk daar vol-
doende aandacht aan te besteden en de buitenspiegels
goed af te stellen en te gebruiken. 

Bron: BIVV, Blind spot accident causation

LAAT DE DODE HOEK HET NIEUWE JAAR
NIET VERKNALLEN !

ZINGENDE KINDEREN
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Witte doorlopende streep
Een witte doorlopende streep op de
rijbaan betekent dat het voor iedere
bestuurder verboden is deze streep te
overschrijden. De witte doorlopende
streep mag men enkel overschrijden
om een vaste hindernis voorbij te 
rijden.

Onderbroken witte streep
Een witte onderbroken streep op de
rijbaan mag wel overschreden worden
om bijvoorbeeld van richting te 
veranderen, in te halen, van rijstrook
te veranderen, …

Witte doorlopende en onderbroken
streep naast elkaar
Wanneer een doorlopende en een 
onderbroken witte streep naast elkaar
getrokken zijn, moet de bestuurder
alleen rekening houden met de streep
die zich aan zijn kant bevindt. 
Bestuurders die de streep over -
schreden hebben om in te halen,
mogen ze wel opnieuw overschrijden
om hun normale plaats op de rijbaan
te hernemen.

Witte onderbroken streep om fiets-
pad aan te duiden
Het fietspad is een deel van de open-
bare weg dat afgebakend is door
twee evenwijdige witte onderbroken 
strepen of aangeduid wordt met een
verkeersbord. Het fietspad maakt geen
deel uit van de rijbaan. 
Andere bestuurders mogen er niet op
rijden, tenzij om een vaste hindernis
voorbij te rijden.

Fietssuggestiestrook
Een fietssuggestiestrook is een deel
van de rijbaan dat een andere kleur
heeft. Bestuurders moeten, zolang er
geen fietsers rijden, van deze strook
gebruik maken om hun wettelijke
plaats op de rijbaan (zo rechts 
mogelijk) te respecteren.

Overlangse markeringen die de rand
van de rijbaan aanduiden
Een witte, doorlopende streep mag op
de werkelijke rand van de rijbaan, op
een trottoirband of op de boordsteen
van een verhoogde berm aangebracht
worden om deze beter zichtbaar te
maken.

Een gele onderbroken streep
Een gele onderbroken streep mag op
de werkelijke rand van de rijbaan, op
een trottoirband of op de boordsteen
van een verhoogde berm aangebracht
worden . Langs deze streep is het 
parkeren op de rijbaan verboden.

                        (Bron: Wegcode, VAB)

De politieverordening inzake overlast, privatief gebruik
en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare
weg en openbare gezondheid en veiligheid, werd aan -
gepast in zitting van de gemeenteraad d.d. 16/12/2013.
De aangepaste politieverordening treedt in werking
vanaf 1 januari 2014.
Deze verordening vind je terug op www.rijkevorsel.be
onder de rubriek “Politie” of kan ingekeken worden op
de Dienst Secretariaat, Gemeentehuis.

WEGMARKERINGEN :
EVEN TER OPFRISSING

BEKENDMAKING



Onze lotgenotengroep voor vrouwen
met borstkanker ’Samen Verder 
Kempen’, organiseert op woensdag 22
januari 2014 om 9.00 uur een ontbijt-
gesprek in De Villa, Bochtenstraat 12
te Rijkevorsel.  

We laten ons verwennen met een Frans ontbijt voor
13,50 euro.

Ook lotgenoten van Rijkevorsel zijn van harte welkom.
Het is zeker een aangename manier om kennis te maken
met onze groep. Er is plaats voor 25 personen. 
Snel inschrijven is dus de boodschap !

Je kunt inschrijven voor 13 januari 2014 bij Ann Gils op
tel.nr. 0486 38 34 77. Je inschrijving is geldig na storting
van 13,50 euro op rek.nr. van Samen Verder BE73 7333
3424 5660 met vermelding van : ontbijtgesprek te 
Rijkevorsel en naam personen (enkel lotgenoten).

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:

ONTBIJTGESPREKDATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 23 JANUARI 2014 - 20u

23

O C M W - D I V E R S E N

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 8 JANUARI 2014
VERJAARDAGSTAART 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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Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars

AVONDMALEN IN DE EEUWENOUDE 
WINDMOLEN TE RIJKEVORSEL

3 en 4 januari 2014 telkens vanaf 17.00 uur

Op 3 en 4 januari 2014 
brengen de Verenigde Vrij -
willige Rijkevorselse mole-
naars een oud molengebruik
terug in ere. Bij gunstig weer
(niet bij rukwinden of storm-
weer) zullen zij ’s avonds in
het donker de molen in bedrijf
stellen. Met de sfeervolle 
monumentverlichting zullen 
de draaiende molenwieken on-
getwijfeld voor een mooi

schouwspel zorgen. Te volgen vanaf het molenterrein
waar de VVV dan op een nieuwjaarsdrink trakteert en de
molenaars hun nieuwe werkjaar “inmalen”.

Een stukje nostalgie
De Kerstperiode bracht en brengt nog steeds een zekere
rust bij mens en bedrijf. Midwintertijd was niet alleen de
stilstand der zon, maar evenzeer die van de molenwie-
ken. Op Kerstmis heerste er volmaakte rust op de wind-
molens. Maar eens Sint-Sylvester, (patroon van dorsers
en molenaars) en Nieuwjaarsdag was gepasseerd (waarbij
heel wat wafels, pannenkoeken en allerhande gebak 
werden gebakken) zaten ook de bakkers en de bakhuizen
op de boerderijen door hun voorraad meel en moesten
de molenaars alle wieken opzeilen om aan de vraag te 
kunnen voldoen.

Vroeger, toen men op de windmolens volkomen afhan-
kelijk was van windkracht en de wind ieder uur van het 
etmaal moest worden benut,bevond de molenaar zich bij
een goede maalwind vrijwel altijd op zijn molen. Van 
geregelde werktijden was toen uiteraard geen sprake. Er
werd gemalen als het waaide. Bij goede wind, uren,
dagen, nachten, soms een week aan een stuk met zo 
weinig mogelijk onderbreking. En wanneer ’s nachts 
iedereen lag te rusten en de stilte in het dorp volkomen
was geworden, draaide de windmolen en doorkliefden de
wieken in de kille donkerte de ijzige winterlucht. Door
de kleine molenvensters straalde het licht van een olie-
lampje of kaars spaarzaam naar buiten en vanaf de 
molenberg zag de molenaar op het slapende dorp neer.

Toch vereist het avond- en nachtmalen van de molenaars
veel meer oplettendheid dan het malen op klaarlichte
dag. De molenaar kan het weer minder goed bekijken,
hij ziet immers moeilijk de buien aankomen en moet
dus veel meer op het gehoor werken. 

Het spreekt vanzelf dat het vele avond- en nachtmalen
in een onverwarmde en tochtige molen in de donkere 
wintertijd niet altijd prettig was. Vandaar dat één van de
vroegere molenaars in ons dorp op een muur in de ste-
nen bergmolen het oude spreekwoord schilderde : 

“Het molenaarsleven heeft God ons gegeven,
Het malen bij nacht heeft de duivel ons gebracht”!

Een molenspreuk die op heel wat molens in Vlaanderen
en Nederland voortkomt. De vrijwillige molenaars van
vandaag willen dit avondmalen opdragen aan hun voor-
gangers die eeuwenlang, ook in ons dorp, soms tijdens
kille winternachten moesten zwoegen en werken met de
wind ten behoeve van het dagelijks brood voor onze
voorouders. 
Iedereen wordt uitgenodigd om te komen kijken naar
dit schouwspel.

De Stenen Bergmolen aan de Looiweg in Rijkevorsel is
ook in 2014  te bezoeken iedere tweede en laatste zondag
van de maand van 10 tot 17 uur. Je kunt kennismaken
met het oude molenaarsambacht en bij voldoende wind 
toekijken hoe met dit uniek draaiend erfgoed de mole-
naars het graan tot meel malen. De toegang is op die
dagen steeds gratis. 

AVONDMALEN IN DE EEUWENOUDE WIND-
MOLEN TE RIJKEVORSEL



Zondag 19 januari 2014 om 11.00 uur 
Toast Literair “Beatrijs”

Het Lozenhof, Oostmalsesteenweg 91 te Rijkevorsel

Toast Literair, nu drie jaar jong en het jongste taal -
evenement van het Davidsfonds, is een schot in de roos
gebleken. 
Na enkele literaire wandelingen, hebben wij dit jaar 
gekozen voor een intieme en lekkere formule in eigen
dorp. Op zondagmorgen 19 januari wil Inez De Witte ons
meenemen naar de diepe Middeleeuwen. Zij vertelt ons
het prachtige verhaal van “Beatrijs, de vrouw met de
duif”.
Jullie worden om elf uur verwacht aan Zaal Het Lozen-
hof waar de koffie klaarstaat. Van kwart na elf tot twaalf
uur, leest Inez het eerste gedeelte van het verhaal. Dan
is er een korte pauze en krijgen jullie een koffie of fris-
drank. Om kwart na twaalf begint het tweede gedeelte
van het verhaal dat zijn mooie einde vindt tegen één uur.
Dan kunnen we aanschuiven aan een koud buffet. 
Onder de aanwezigen verloten wij een mooi boek.

We vragen wel om in te schrijven
vóór 10 januari door storting van 32
euro (drank en buffet inbegrepen) of
30 euro voor Davidsfonds-leden op
rekeningnummer BE56 4168 0244
1988 van Davidsfonds Rijkevorsel. 
Voor meer inlichtingen kunnen jullie 
terecht bij Roger Verlinden, tel. 03
314 39 01 of davidsfonds.rijkevorsel@
scarlet.be .

Als Heemkundige Kring behoort
het bewaren van het erfgoed tot één
van onze voornaamste taken. In de
aanloop tot het nieuwe werkjaar
werden er binnen het bestuur een
aantal projecten voorgesteld. Om

deze ten uitvoer te brengen hadden we graag beroep
gedaan op de inwoners van ons dorp.

14-18
Samen met de VVV en de cultuurdienst van de gemeente
zijn we druk bezig met het voorbereiden van een 
tentoonstelling die een eerbetoon is voor de soldaten die
hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Daarnaast
waren er in het dorp ook meerdere soldaten die de 
miserie hebben overleefd. 
Wij zijn ervan overtuigd dat bij sommige families nog
documenten vertoeven die een bijdrage kunnen leveren
aan de tentoonstelling. Het beste voorbeeld zijn de 
metalen naamplaatjes, de militaire zakboekjes, brieven
die door de soldaten werden geschreven, een militaire
muts, eretekens... Wanneer er iemand overlijdt wordt er
volgens de overleving steeds ”vuurke gestookt”. Daar
verdwijnen dan dikwijls de waardevolle documenten en
voorwerpen terwijl ze perfect een plaats zouden kunnen
krijgen in ons museum.

Onze jongens onder de wapens.
Een tweede project gaat onder de titel “Onze jongens
onder de wapens”. De verplichte militaire dienst is 
afgeschaft en heel veel jonge mannen hebben, al dan niet
vrijwillig, mogen dienen in het Belgisch leger.
We zijn ervan overtuigd dat er nu nog op heel wat 
zolders militaire uniformen en kentekens liggen tot ze
ver dwijnen in een zak voor oude kledij.
Om een stand in het museum uit te bouwen zijn we
geïnteresseerd in volgende gegevens:
- Het kenteken van op de muts met de achtergrond,

de schouder-kentekens, het  borstzak-kenteken.
- De naam van de eenheid, het adres of plaats waar

men was gekazerneerd.
- Ook militaire zakboekjes en verhalen kunnen we 

gebruiken.
Mocht je deze gegevens ter beschikking willen stellen,
dan kun je steeds contact opnemen met één van de 
bestuursleden. We zijn te bereiken via onze mailbox:
heemkundigekringrijkevorsel@outlook.com.
Op dit adres zijn ook berichten welkom van mensen die
willen helpen om ons erfgoed nog beter te bewaren. Men
hoeft niet noodzakelijk bestuurslid te worden, maar het
mag.

TOAST LITERAIR ’BEATRIJS’ HEEMKUNDIGE KRING 
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Zo zoeken we zeker een aantal vrijwilligers die willen hel-
pen bij het rondleiden van de bezoekers in ons 
museum. Dit jaar hebben meer dan 1000 schoolkinderen
ons museum met klasje bezocht. Indien je je geroepen
voelt om aan dit prachtig initiatief een bijdrage te willen
leveren, neem dan contact op.
DOEN.

OPENING DATA 2014:
Documentatiecentrum - opendeurdag museum 
+ documentatiecentrum
Januari:
- dinsdag van 14 - 16 uur : 7 - 14 - 21 - 28

documentatiecentrum
- Zondag van 14 - 17 uur : 26

opendeurdag museum + doc.centrum

Februari:
- dinsdag van 14 - 16 uur : 4 - 11 - 18 - 25 

documentatiecentrum
- Zondag van 14 - 17 uur : 23

opendeurdag museum + doc.centrum

Maart:
- dinsdag van 14 - 16 uur : 4 - 11 - 18 - 25 

documentatiecentrum
- Zondag van 14 - 17 uur : 30

opendeurdag museum + doc.centrum

April
- dinsdag van 14- 16 uur : 1 - 8 - 15 - 22 - 29 

documentatiecentrum
- Zondag van 14 - 17 uur : 27

opendeurdag museum + doc.centrum

Mei
- dinsdag van 14 - 16 uur : 6 - 13 - 20 - 27 

documentatiecentrum
- Zondag van 14 - 17 uur : 25

opendeurdag museum + doc.centrum

Juni
- dinsdag van 14 - 16 uur : 3 - 10 - 17 - 24 

documentatiecentrum
- Zondag van 14 - 17 uur : 29

opendeurdag museum + doc.centrum

Juli
- Zondag van 14 - 17 uur : 27

opendeurdag museum + doc.centrum

Augustus
- Zondag van 14 - 17 uur : 31 

documentatiecentrum

September 
- dinsdag van 14 - 16 uur : 2 - 9 - 16 - 23 - 30 

documentatiecentrum
- Zondag van 14 - 17 uur : 28

opendeurdag museum + doc.centrum

Oktober
- dinsdag van 14 - 16 uur : 7 - 14 - 21 - 28 

documentatiecentrum
- Zondag van 14 - 17 uur : 26

opendeurdag museum + doc.centrum

November
- dinsdag van 14 - 16 uur : 4 - 18 - 25

documentatiecentrum
- Zondag van 14 - 17 uur : 30

opendeurdag museum + doc.centrum

December
- dinsdag van 14 - 16 uur : 2 - 9 - 16 - 23 - 30 

documentatiecentrum
- Zondag van 14 - 17 uur : 28

opendeurdag museum + doc.centrum

Nb: in juli en augustus is het documentatiecentrum op
dinsdag gesloten

organiseert i.s.m. Oxfam Wereldwinkel

CHOCOLADE- EN WIJNPROEVERIJ

Dompel je onder in (h)eerlijke chocolade! Proef choco-
lade in al zijn geuren en kleuren, en leer wat je er zelf
mee kan maken. Of proef je liever van enkele kwaliteits-
wijnen terwijl je het verhaal achter het product ontdekt?
En misschien kom je zelfs tot de ontdekking dat deze
2 producten verrassend goed samen kunnen gaan…

Waar? In de chalet, Pioenstraat te Sint-Jozef Rijkevorsel
Wanneer? Vrijdag 31 januari 2014 om 19u30
Gezien het beperkte aantal plaatsen is inschrijven nood-
zakelijk bij Rob Maes via e-mail: robert.maes6@telenet.be
of tel. 03/314 66 90. Deze avond is gratis voor de deel -
nemers.

CHOCOLADE- EN WIJNPROEVERIJ
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KAMPIOENENDAG
12 JANUARI 2014

in feestzaal Den Bakker,
Bochtenstraat 2 te Rijkevorsel

Deuren open vanaf 13u

14u : viering van onze kampioenen
15u : verkoop geschonken bons
16u : pauze : boterham met kaas of kop
16.30u : verdere verkoop geschonken bons
17u : trekking tombola

Iedereen van harte welkom

VERBROEDERING 
RIJKEVORSEL

RIKKEN
& JOKKEN

VRIJDAG 17 JANUARI 2014
in ’t Molenhof te Achtel 80, Rijkevorsel

Inschrijven vanaf 19u - Aanvang 19.30u stipt
Deelname : 3 euro

KATOGENTOCHT

18 JANUARI 2014
TUSSEN 17U EN 19.30U

Locatie   voetbalkantine Sint-Jozef (kantine vooraan)
Zuiderdijk 10E, 2310 Rijkevorsel (Sint Jozef)

Prijs leden : 2 euro         niet-leden : 4 euro
kinderen tot 6 jaar gratis

Inschrijven tot 16 januari 2014 bij Sevenants Viviane, 
Waterdelt 3, 2310 Rijkevorsel of via overschrijving 
BE11 9730 2767 5548 (mededeling naam en adres
en het aantal deelnemers)
Tel. info 0479 35 59 49

Zaklampen niet vergeten !! Na het grote succes van vorig jaar organiseert
Gezinsbond Rijkevorsel een leuke katogentocht. Deze keer zullen er twee
tochten zijn : ééntje voor kinderen en de andere voor volwassenen.
Vergeet zeker jullie kindjes niet mee te brengen want we zijn er zeker van
dat de bengels razend enthousiast zullen zijn. Niet onbelangrijk, de weg
zal zeer toegankelijk zijn voor buggy’s !!
Tevens zullen wij onze kindjes veranderen in katjes door ze mooi te 
grimeren.
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ST.-ANTONIUSVIERING 
ACHTEL

ZONDAG 19 JANUARI 2014

10.00 uur 
Plechtige mis opgeluisterd door Cantorij St.-Antonius, 
zegening der offergaven en litanieviering.

Optocht met zegening van kinderfietsen, pony- en paarden-
ruiters, motorijders en tractoren. 
Optreden dansgroep St.-Jorisgilde.

11.30 uur
Verkoop van allerlei offergaven: varkenskoppen, bloed -
worsten, verse melk, kippen, ...

14.00 uur
Winterse wandeling van ong. 7 km in en rond het natuur-
schone Achtel en Keirschot.

De ganse dag is er gezellig samenzijn met warme en koude
dranken en boterhammen met kop en kaas zijn verkrijgbaar.

Van harte welkom in 't Molenhof te Achtel 80 Rijkevorsel.

Iedereen die dit wenst, mag met zijn ’vervoermiddel’ (tractor,
paard, motor, kinderfiets,...) deelnemen aan de zegening, 
met stoetvorming omstreeks 10.40u aan de kapel.

ZATERDAG 25 JANUARI 2014

1STE VELDLOOP
AC RIJKEVORSEL

HEIDE-, BOS- & CROSSPARCOURS

Locatie : voetbalplein, 
Zuiderdijk, Sint-Jozef Rijkevorsel

gelegen naast het Kempisch Kanaal te Sint-Jozef

NATURAPRIJZEN 
VOOR ALLE DEELNEMERS

www.acrijkevorsel.weebly.com

Inschrijving voor elke reeks ter plaatse in de 
voetbalkantine van FC Sint-Jozef. Inschrijven ten laatste

10 minuten voor de start van uw reeks.

KAVVV-leden : GRATIS (singlet of loopshirt 
van de atletiekvereniging is verplicht)

Niet-aangeslotenen : 2,50€ (miniemen en jonger)
5€ (cadetten en ouder)

reeksen geboren in afstand uur

Benjamins (meisjes) 2005 2006-2007 600m 13.30u

Benjamins (jongens) 2005 2006-2007 600m aansluitend

Pupillen (meisjes) 2003 2004 940m 13.40u

Pupillen (jongens) 2003 2004 940m aansluitend

Miniemen (meisjes) 2001 2002 1410m 13.50u

Miniemen (jongens) 2001 2002 1410m aansluitend

Cadetten en scholieren

(meisjes) 1997 2000 2475m 14.00u

Cadetten (jongens) 1999 2000 2475m 14.10u

Scholieren (jongens) 1997 1998 4010m 14.20u

Juniors / Seniors / Masters

(vrouwen) 1996 ... 3070m 14.40u

Masters +40 (heren) vanaf 40j 6140m 15.00u

Juniors / Seniors (heren) 1996 tot 40j 6140m 15.25u

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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D E C E M B E R  -  J A N U A R I

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.

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

• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : Avondmalen in de molen. Meer info : zie rubriek Diversen.
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Nieuwjaarsdrink aan de molen. Meer info : 03/340.00.12.
• ’t Veussels Tonjel speelt  “Laat de beesten los”. ‘t Centrum. 20.00 u. Meer info : www.tveusselstonjel.be

4 januari • Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : Avondmalen in de molen. Meer info : zie rubriek Diversen.
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Nieuwjaarsdrink aan de molen. Meer info : 03/340.00.12.
• ’t Veussels Tonjel speelt  “Laat de beesten los”. ‘t Centrum. 20.00 u. Meer info : www.tveusselstonjel.be

5 januari • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg – van 8.00 tot 12.00 uur – inkom gratis.

7 januari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur.

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

11 januari • De Singer vzw : Soloconcert van Roland, de peetvader van de Belgische blues. 21.00 u. 
Info en reserveren : www.desinger.be

12 januari • Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : De stenen bergmolen in werking.  Kom kennismaken met dit 
uniek draaiend erfgoed en het oude molenaarsambacht. Malen met windkracht van graan tot meel.
Van 10.00 tot 17.00 uur.

• Duivenmaatschappij Verbroedering Rijkevorsel : Kampioenenviering in zaal Bij den Bakker. 
Te 14 u viering van de kampioenen en te 15 u bonverkoop. Meer info : zie rubriek Diversen.
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14 januari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

15 januari • ACV Rijkevorsel : Info-avond “Ziek worden in tijden van crisis…”. 19.30 uur. Klooster Rijkevorsel. 
Meer info : zie rubriek Diversen.

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

• Cultuurgroep Achtel vzw : Rikken & Jokken kaartavond. Inschrijvingen vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.
’t Molenhof, Achtel 80

18 januari • Vogelkring Ons Genoegen : Grote jaarlijkse vogeltentoonstelling. Parochiecentrum. Vanaf 18 u.
• Gezinsbond Rijkevorsel : Katogentocht. 17 en 19.30 uur. Voetbalkantine Sint-Jozef Rijkevorsel, Zuiderdijk. 

Meer info : zie rubriek Diversen.
• De Singer vzw : Concert van The Cluricauns (folk-rock). 21.00 u. Info en reserveren : www.desinger.be

19 januari • Cultuurgroep Achtel vzw : 10.00 uur : Sint-Antoniusviering met nadien zegening, volksdans, verkoop offergaven 
en ’s namiddags vanaf 14.00 u een wandeling door het natuurschone Achtel. Meer info : zie rubriek Diversen.

• Vogelkring Ons Genoegen : Grote jaarlijkse vogeltentoonstelling. Parochiecentrum. Van 9.30 u tot 22 u
• Davidsfonds Rijkevorsel : Toast Literair. “Beatrijs”. 11.00 uur. Het Lozenhof, Oostmalsesteenweg, 91. 

Meer info : zie rubriek Diversen.

21 januari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

22 januari • Samen Verder Kempen : ontbijtgesprek in De Villa 9.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen

23 januari • De Singer vzw : Concert van Raymond van het Groenewoud. 21.00 u. Info en reserveren : www.desinger.be

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

• De Singer vzw : Jazz-impro met Jeremiah Cymerman (VS) en De Kleurencirkel (B). 20.30 u. 
Info en reserveren : www.desinger.be

25 januari • De Singer vzw : CUSTOMS Try-out (pop-rock). 21.00 u. Info en reserveren : www.desinger.be
• AC Rijkevorsel : Veldloop. Meer info : zie rubriek Diversen.

26 januari • Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van 14.00 tot 17.00 uur
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61. Van 13.00 tot 16.30 uur
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Fanfarefeesten : concerten door verschillende harmonieën, fanfares en 

brassbands. Zaal 't Centrum, aanvang 14.00 uur, toegang gratis. 
Meer info: info@vnarijkevorsel.be - www.vnarijkevorsel.be - 0472-55 65 76.

• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : Malen met windkracht van graan tot meel. Van 10.00 tot 17.00u.

28 januari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur.

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

• ACW i.s.m. Oxfam Wereldwinkel : Chocolade- en wijnproeverij. 19.30 uur. Chalet, Pioenstraat. 
Meer info : zie rubriek Diversen.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in FEBRUARI 2014 moet je uiterlijk op 7 januari 2014 

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                                                             078/150.100
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


