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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 :                                                     op afspraak

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 :                                                     op afspraak

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 :                                           op afspraak

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
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Beste inwoner,

Terwijl ik deze tekst aan het typen ben, tikt de regen weeral tegen het raam en steekt de wind nog een tandje bij.
Indien het weer de komende weken niet drastisch verandert, zal het een langgerekte herfst worden, één die 
hopelijk overgaat in een 'normale' prachtige lente.

Nu de nieuwjaarsrecepties definitief achter ons liggen, is ook het tweede jaar van de legislatuur uit de startblokken
geschoten. Zo hebben we na overleg de capaciteit voor onze gemeentelijke lagere school vastgelegd op 322 
leerlingen. Dit cijfer, dat de goedkeuring van alle betrokken partijen heeft, blijft de komende jaren vaststaan.
We dienen wel elk schooljaar de invulling per leerjaar te bekijken rekening houdend met het aantal beschikbare
klaslokalen. Terwijl we dit dossier afsloten, lag er weer een ander dossier op de tafel, namelijk datgene van sport-
centrum 'De Valk'.

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel werd in kennis gesteld van de interesse van een buitenlandse investeerder
om sportcentrum De Valk over te nemen. Het opzet van de nieuwe investeerder was om sportcentrum De Valk
om te toveren tot een exclusief sport- en wellnesscomplex. De potentiële koper richtte zich daarbij hoofdzakelijk
op de hogere inkomens. Het onvermijdelijke gevolg zou zijn dat er geen plaats meer was voor de talrijke sport-
verenigingen, die sinds jaar en dag gebruik maakten van de faciliteiten van sportcentrum De Valk. Zoals u wel
kunt denken, baarde het exclusieve karakter van dit project het gemeentebestuur van Rijkevorsel grote zorgen.

Om die reden bracht het gemeentebestuur dan ook een bod uit rekening houdend met de huidige staat van sport-
centrum De Valk. Het sportcentrum voldoet immers niet aan de wettelijke verplichtingen voor gemeentelijke
sportinfrastructuur. Indien het gemeentebestuur het sportcentrum zou overnemen, waren extra investeringen
aangewezen, o.a. naar toegankelijkheid voor personen met een handicap en sanitaire voorzieningen. Het spreekt
voor zich dat dergelijke investeringen de prijs van het totale kostenplaatje danig zou opdrijven.

Ondertussen is bekend geworden dat zowel het bod van de gemeente als deze van de buitenlandse investeerder
onvoldoende was om tot de verkoop over te gaan. Dit betekent dat onze sportverenigingen hun geliefde sport
voorlopig kunnen blijven beoefenen, een gegeven waar we als bestuur alleen maar opgetogen over kunnen zijn.

Tot slot zou ik jullie allen nog een zonnig begin van de lente willen toewensen en voor velen onder ons een leuke
krokusvakantie !

                                                                     Met vriendelijke groeten,
                                                                     Stef Maes



B E S T U U R

De raad neemt kennis en akte van het voorliggende 
verslag d.d. 29 november 2013 van het beheerscomité
van scholengemeenschap De Schakel.

Kennis wordt genomen van het verslag van de school-
raad d.d. 6 januari 2014.

De capaciteitsbepaling voor GLS De Wegwijzer wordt
voor het schooljaar 2014-2015 vastgesteld op 322 
leerlingen, dit op niveau van de school, met volgende 
capaciteit per leerjaar :
- 1e leerjaar : 69 leerlingen
- 2e leerjaar : 46 leerlingen
- 3e leerjaar : 69 leerlingen
- 4e leerjaar : 46 leerlingen
- 5e leerjaar : 46 leerlingen
- 6e leerjaar : 46 leerlingen

Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2013 van
de Kerkfabriek Sint-Willibrordus, goedgekeurd door de
kerkraad op 2 oktober 2013.

De voorwaarden waartegen de concessie zal verleend
worden aan Mobistar voor de plaatsing van telecommu-
nicatieapparatuur (o.a. technisch lokaal, bovengrondse
dragers (pylonen of masten) met verbindingsantennes
voor telecommunicatie, de hiermee verbonden 
technische apparatuur, ondersteuning en kabels ) op een
buitenoppervlakte van ± 10 m² gelegen aan de 
Keirschothoeveweg en aan de Korenblokweg worden
goedgekeurd.

In het kader van het lokaal woonbeleid wordt goed -
keuring gegeven aan het aangepast leegstands -
reglement. 

Goedkeuring wordt verleend aan de opmaak van een
ruimtelijk uitvoeringsplan RUP ‘Site SAS’ waarbij de 
opdracht zal gegund worden bij wijze van onder -
handelingsprocedure zonder naleving van de bekend -
makingsregels.

De raad gaat akkoord met de verkoop van een repel
grond, gelegen te Rijkevorsel, Eekhofstraat, kadastraal
gekend onder 1ste afdeling, sectie H deel zonder nummer,
met een totale oppervlakte van 18ca tegen de prijs van
€ 3.600,00.

Goedkeuring wordt gegeven aan de kosteloze overdracht
van een strook grond aan de sociale Bouwmaatschappij
De Noorderkempen, met een oppervlakte van 1a 80ca,
gelegen voor de huidige bejaardenwoningen langsheen
de Berkenlaan.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het eerste 
ontwerp van het algemeen nood- en interventieplan van
de gemeente Rijkevorsel.

Goedkeuring wordt gegeven aan het meerjarenplan
2014-2019 en het budget 2014 van Welzijnszorg 
Kempen.

Een verplichte enkelrichting wordt ingesteld in de 
Molenstraat vanaf de Leopoldstraat tot aan de Sint- 
Luciestraat (richting noorden) met uitzondering voor
fietsers en bromfietsers klasse A. 

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

De gemeenteraad bespreekt bij hoogdringendheid in 
besloten zitting het dossier inzake de mogelijke aankoop
van sportcomplex De Valk.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 27 JANUARI 2014
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De overgang van winter- naar zomertijd
vindt plaats in de nacht van zaterdag op
zondag van het laatste weekend
van maart. 

In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 maart 2014 gaat
het zomeruur in : 2 uur wordt 3 uur.



B E S T U U R

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 31 maart 2014 vanaf 20.00 uur in de raad -
zaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op de 
elek tronische informatieborden in het Dorp en aan de
Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord langs de 
Molenstraat en onze website www.rijkevorsel.be onder
de rubriek Bestuur.
De agenda wordt een achttal dagen voor de raadszitting
bekendgemaakt.

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

Elke gemeente of stad in België is verplicht een 
algemeen nood- en interventieplan op te stellen. Dit plan
regelt het gezamenlijk optreden van de verschillende
hulpdiensten tijdens een noodsituatie (ramp). Het bevat
algemene richtlijnen en informatie om het beheer van
een noodsituatie te verzekeren.
De gemeenteraad keurde op 27 januari 2014 het eerste
algemeen nood- en interventieplan van Rijkevorsel goed.
Hierdoor is onze gemeente nog beter voorbereid op 
mogelijke risicosituaties. 
In samenwerking met de brandweer en politie worden
op termijn rampenoefeningen georganiseerd in functie
van een optimalisering van de hulpverlening en 
informatieverstrekking.

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

ALGEMEEN NOOD- 
EN INTERVENTIEPLAN
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GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot aanwerving, met een
vervangingsovereenkomst voor de duur van één jaar in voltijds dienst-
verband, van een (m/v):

BELEIDSMEDEWERKER
PERSONEEL EN ORGANISATIE

ACADEMISCH NIVEAU (A1a-A3a) 

Functie en profiel
- Functie: Als beleidsmedewerker staat u de gemeentesecretaris bij.

U staat in voor de goede werking van de personeelsdienst en de 
algemene organisatie van het gemeentebestuur. U bestudeert 
administratief-juridisch complexe dossiers in uiteenlopende materies,
werkt deze uit en rapporteert hierover.

- Profiel: U geeft blijk van een brede algemene interesse. U heeft een
grote verantwoordelijkheidszin, goede organisatie- en communi -
catievaardigheden en een algemene juridische kennis en u kunt zich
zeer snel inwerken in specifieke materies. Verder treedt u 
diplomatisch en tactvol op, met een rechtvaardige ingesteldheid. 

Verdere informatie en kandidaatstellingen
U bent in het bezit van een masterdiploma.  
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 personeelsdienst via de
tel. nrs. 03/340.00.13 / 03/340.00.14 of via e-mail personeel@
rijkevorsel.be. 

Interesse in deze veelzijdige functie? 
De kandidaturen (sollicitatiebrief, CV, kopie van het vereiste diploma
en bewijs van goed gedrag en zeden) 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 26 maart 2014.



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

6



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

Zoals in een eerder infoblad werd vermeld, zal Elia, de
beheerder van het hoogspanningsnet, in Rijkevorsel een
ondergrondse kabelverbinding aanleggen.
Deze verbinding voorziet in de aansluiting van 
hernieuwbare energiebronnen in de regio Rijkevorsel -
Hoogstraten. 
Het traject zal gaan (komende van Brecht) vanaf de
Korenblokweg, een deel van Kleine Gammel naar de
Karreweg, Lacyns en Merret, dan naar de Torendries,
Kruispad en een deel van de Oostmalsesteenweg en zo
naar de Langstraat.
De werken zullen midden maart aanvangen en in 
december 2014 eindigen. Voor de bewoners en eigenaars
/ gebruikers van de gronden langsheen het traject zal
nog een infovergadering worden gehouden. 

Deze infovergadering zal doorgaan op 11 maart a.s. te
19.30u in de raadzaal, gemeentehuis.

Aan de twee kerkhoven in onze gemeente is heel wat 
onderhoud. Zo ook tussen de zerken waar in de zwarte
grond het onkruid veelvuldig dient te worden ver -
wijderd. Om dit tegen te gaan, zal de groendienst van de
gemeente een proefproject opstarten op bepaalde
blokken van het kerkhof van Sint-Jozef en het centrum.
Hier zullen bodembedekkers worden geplant of gras
gezaaid. Dit zal, naast het verfraaien van de omgeving,
ook het onderhoud beperken. 
Als hiermee goede resultaten worden geboekt, zal deze
werkwijze op de twee kerkhoven worden toegepast.

Het wegdek van de Helhoekweg zal in zijn geheel
vernieuwd worden; dit wil zeggen vanaf de Hoek tot aan
Kruispad. Het dossier zit voorlopig nog in de fase van
het voorontwerp, waarover de plaatselijke bewoners
reeds werden ingelicht tijdens een eerste infoavond. 

Een belangrijke taak van het Vlaamse Gewest is het 
verbeteren van de kwaliteit van het rivierwater. Hiervoor
werd aan Aquafin de opdracht gegeven om de nodige
infrastructuur te bouwen om het huishoudelijk afval -
water te zuiveren. Dit gebeurt door de aanleg van 
collectoren en zuiveringsinstallaties. 
Ook in Rijkevorsel zal Aquafin infrastructuurwerken 
uitvoeren. Het gaat om een uitbreiding van het 
bestaande rioleringsnet. De aanleg van de riolering start
in Kleine Gammel en loopt zo tot aan de Hoogstraatse-
steenweg. Nadien wordt er riolering aangelegd op de
Hoogstraatsesteenweg tot aan Koekhoven.
In dit project worden ook twee pompstations gebouwd:
één op Gammel en één op de Hoogstraatsesteenweg ter
hoogte van de Salmmeerloop.
De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden.
De aannemer zal tijdens de werken de werf zo organi -
seren dat fietsers nog steeds kunnen rijden langs de
Hoogstraatsesteenweg en Gammel. 
Voor ander verkeer zal de N14 tijdens de werkuren 
volledig worden afgesloten. In het weekend en na de
werkuren zal deze wel worden opengesteld voor de 
bewoners langsheen het traject, maar enkel voor een-
richtingsverkeer vanuit Rijkevorsel naar Hoogstraten.

In het Vinkenpad en de Nachtegaalweg is het wegdek
dringend aan vernieuwing toe. Daarom zullen er binnen
afzienbare tijd  wegenwerken worden uitgevoerd. Deze
werken omvatten de opbraak van de bestaande klinkers,
het bouwen van een greppel, het plaatsen van boord -
stenen, het aanleggen van een fundering in gebonden
steenslag, het lokaal aanleggen van een nieuw voetpad
en een nieuwe rijweg in klinkers. De verbindingsweg
tussen Vinkenpad en Donk zal ook mee vernieuwd
worden. Daarnaast zullen er ook een aantal boomvakken
worden aangelegd.
Wanneer dit infoblad verschijnt, zullen de nuts -
maatschappijen (Eandis, Telenet en Belgacom) reeds aan
de aanleg van hun nutsleidingen zijn begonnen. Hun
voorziene termijn  bedraagt elf weken, zodat ze in de
loop van mei klaar zouden zijn.
De aannemer van de eigenlijke wegenwerken, DFM uit
Ravels, zal in principe begin mei starten om de werken
voor het bouwverlof klaar te hebben.

WERKEN HELHOEKWEG

WERKEN COLLECTOR HOOGSTRAATSE-
STEENWEG - KLEINE GAMMEL

WERKEN VINKENPAD EN NACHTEGAALWEG

WERKEN HOOGSPANNINGSNET 
DOOR ELIA

PROEFAANPLANTINGEN 
KERKHOF SINT-JOZEF EN CENTRUM
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W E R K E N - H U I S V E S T I N G

De kledingcontainer van Wereld-Missie-Hulp die aan de
Wissel stond, werd verplaatst en kun je terugvinden 
achteraan de Sint-Willibrorduskerk, waar ook de glas-
bollen staan. We willen er wel op wijzen dat, indien er
nog kleding of glas aan de Wissel wordt achtergelaten,
dit beschouwd wordt als sluikstort, waarvoor een 
gemeentelijke administratieve boete van € 250 kan 
worden uitgeschreven.

Je hebt mogelijk vastgesteld dat er tegenwoordig een
veegwagen in de gemeente wordt ingezet voor het 
kuisen van fietspaden, voetpaden, goten e.d. 
De aankoop van dit voertuig met een capaciteit van 
± 2m³ werd voor de helft gesubsidieerd door OVAM, de
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Het vernieuwen van het wegdek of het repareren van
stuk gereden wegen zijn noodzakelijk, maar het zorgt
natuurlijk ook voor de nodige hinder en overlast voor de
bewoners van de straten waar de wegenwerken plaats-
vinden. Het gemeentebestuur wil het geduld van deze
inwoners belonen met het aanbieden van een receptie. 

Dit geldt voor de wegenwerken waarbij de werken 
beëindigd werden tijdens de huidige legislatuur (vanaf
2013). 
De betrokken inwoners ontvangen kortelings een uit -
nodiging in de bus.

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke
nieuwe woning in Vlaanderen een minimum hoeveel-
heid energie halen uit hernieuwbare bronnen. 
Die verplichting is geïntegreerd in de energieprestatie-
regelgeving (EPB). Daarnaast wordt ook het E-peil 
aangescherpt. Nieuwe gebouwen met bouwaanvraag
vanaf 1 januari 2014 mogen nog maximaal een E-peil
van E60 behalen, in plaats van E70 en worden ook 
verplicht om de muren, daken, vloeren, vensters … nog
beter te isoleren. 

Om aan de nieuwe EPB-verplichtingen te voldoen, is er
de keuze uit:
- één van de volgende zes maatregelen toepassen in de

woning:
- een zonneboiler*;
- een PV-installatie*;
- een warmtepomp*;
- een biomassa-installatie*;
- een aansluiting op een net voor stadsverwarming

of -koeling;
- een participatie in een hernieuwbaar energie -

project binnen uw provincie.
- een combinatie van één of meerdere van de zes maat-

regelen toepassen, zodat een productie van 10
kWh/m² of meer wordt behaald.

* De geplaatste systemen moeten aan kwalitatieve
voorwaarden voldoen (bv. oriëntatie, rendement...)

Voor woningen die aan deze nieuwe EPB-regelgeving
niet kunnen voldoen, wordt het maximale E-peil 10%
verlaagd. Die woningen moeten voldoen aan maximum
E54 in plaats van E60. Dat kan door bijvoorbeeld bij -
komende isolatie te voorzien, een efficiëntere ver -
warmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem
met warmteterugwinning en/of vraagsturing te 
installeren, luchtdichter te bouwen ...
Ook voor kantoren en scholen en voor grotere woon -
gebouwen met meer dan één wooneenheid worden er
nieuwe EPB-eisen opgelegd.

Meer info: 
www.energiesparen.be/epb/groeneenergie
www.energiesparen.be/epb/welkeeisen

KLEDINGCONTAINER 
OOSTMALSESTEENWEG

VEEGWAGEN

RECEPTIE INWONERS 
N.A.V. WEGENWERKEN

MINIMUMAANDEEL HERNIEUWBARE 
ENERGIE IN NIEUWBOUW &
AANGESCHERPTE EPB-EISEN VANAF 2014
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B I B L I O T H E E K

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereld -
oorlog begon. 
Ons land was bij deze vreselijke oorlog betrokken. 
We merken in de bibliotheek dat het thema van de 
Wereldoorlogen nog sterk leeft bij de mensen. Vooral de
lezers die zelf een oorlog bewust hebben beleefd, willen
er boeken over lezen. Maar ook jongeren zijn geïnteres-
seerd in deze periode uit de geschiedenis.
Gedurende vier jaar worden er vele herdenkingen 
georganiseerd overal in ons land. In de bibliotheek van
Rijkevorsel willen we dit belangrijke historische feit niet
aan ons laten voorbijgaan. We hebben gezorgd voor 
enkele nieuwe boeken over Wereldoorlog I waarmee we
een thematafel maken. Alle materialen kunnen worden
uitgeleend.
Enkele titels :
- Oorlog en Trauma : soldaten en ambulances, 

soldaten en psychiaters (Uitgeverij Hannibal)
- Brood willen we hebben ! (Giselle Nath)
- WOI een geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog

(William Kelleher Storey)
- Het ansicht van de grote oorlog (Staf Schoeters)

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- De wedstrijd van Schildpad en Haas [P3]
- De nachtwensjesautomaat [P3]
- Een verhaal met een staart(je) [P3]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Help, ik ben een mug! (BOS Niveau 3)
- ‘Het smulparadijs’ (BEYE Niveau 5)
- Het pleintje : Winterwarmte (VAND Niveau 1-5)
- 3 x Koen Kampioen (DIKS Niveau 5)
- Piratenfeest (HOOF Niveau 5)
- Heksje Lilly geeft een feestje (KNIS Niveau 5)

A-boeken (7-9 jaar)
- Voetbalgoden : De twaalfde man 

(GEMERT, Gerard van)
- Meester Pompelmoes (ANDREUS, Hans)
- Operatie Flapoor (GROOTEL, Leny van)
- Storm op de Bleshof (CHRISTIAANSE, Nicolle)
- De spannende speurtocht (KNISTER)

B-boeken (9-12 jaar)
- De verloren vampier (STILTON, Geronimo)
- Septimus Heap : Vuer (SAGE, Angie)
- Septimus Heap : Boek Zes : Duyster (SAGE, Angie)
- De heks van vuur en vlam (STILTON, Thea)
- Het mysterie van de Fluitende Grotten 

(MOSS, Helen)
- Het mysterie van de nachtelijke schim 

(MOSS, Helen)
- Zwart water (WOUDA, Suzanne)
- Kaya is happy (HAUPTMANN, Gaby)

C-boeken (12-16 jaar)
- Wat niemand weet (DIERICKX, Karen)
- Tunnels 6 : Bestemming (GORDON, Roderick)
- De Lima-express (CLAES, Erwin)
- Slavenhaler (RUGGENBERG, Rob)

Voorleesboeken
- Flipje in Dierenland (STEE, Alexandra van)
- Flipje in Fruitland (STEE, Alexandra van)

Jeugd Non-fictie
- Spot het insect [J Insecten Spinnen Slakken (geel)]
- Mijn eerste quizboek [J Puzzels Quizzen (geel)]
- F.C. De Kampioenen : Waar of niet waar? 

Het super quizboek [J Puzzels Quizzen (geel)]
- Van pup tot hond [J Honden (groen)]
- De boeiende wereld van de dinosaurussen 

[J Oertijd (blauwgroen)]
- Het grote piratenboek [J Schepen (rood)]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN MAART 2014  

DE EERSTE WERELDOORLOG VAN 1914-1918
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MAARTNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK

Wauw
Wat cool!
Dit is zot.

Amai dat is leuk.
Wow!!

van Lode
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Jeugd Strips
- De guitenstreken vanKwik en Flupke (JS A HERG)
- Lucky Luke : De zwarte heuvels (JS B GOSC)
- De Blauwbloezen : Colorado story (JS C CAUV)
- G. Raf Zerk : Geen been om op te staan (JS C CAUV)
- De belevenissen van Jommeke : Papegaaienbruiloft

(JS A NYS)
- De belevenissen van Jommeke : Olmek en Toltek 

(JS A NYS)

VOLWASSENEN
Grote letter
- Kwaad [GL (VIETOR, Nelleke)]
- Casanova op Patmos [GL (MARLE, Marjan Van)]
- Als het ijs gesmolten is [GL (VERMAAT, Carla)]
- Zoals het lot het beschikt [GL (JONGKIND, Arie)]
- Geheime liefde [GL (PETERS, Suzanne)]
- Leugens en liefdes [GL (NIJNATTEN, Angelique van)]

Volwassenen fictie
- Regengoden (BURKE, James Lee)
- Moord op Huilwater (BRYNARD, Karin)
- Giftige vlinders (DEFLO, Luc)
- Middernacht : Elise 3 (ADRIAN, Lara)
- De vijand (ASPE, Pieter)
- Voor het leven (KINGSBURY, Karen)
- Nachtdienst (BROUWERS, Julienne)
- Babylon (CHURTON, Alex)
- De ontheemden (MAALOUF, Amin)
- Hoofd op hol (GIBSON, Rachel)
- Erfelijk belast (BILLINGHAM, Mark)
- Het geheim van de kalligraaf (SCHAMI, Rafik)
- Ripper (ALLENDE, Isabel)

Volwassenen Non-fictie
- Maakbaar (Verbrugghe, Carolien) [624.9]
- Gezinstransisties in Vlaanderen (Corijn, Martine) 

[308.2]
- Handboek WordPress (van Ittersum, Dirkjan) 

[528.52]
- De wetsdokter (Van de Voorde, Wim) [395.72]
- De keizerin : Het verhaal van de vrouw die bijna 

vijftig jaar over China heerste (Chang, Jung) 
[China 946.5]

- De eeuw van Brussel : Biografie van een wereldstad
(Min, Eric) [Brussel 938.1]

- Zero zero zero (Saviano, Roberto) [395.661]
- Top Gear Quizboek  (Master, Matt) [657.7]

Digidak staat garant voor cursussen
in een prettige en ontspannen sfeer.
In digidak ontvangen we per cursus
niet meer dan 5 cursisten. Met veel
succes hebben veel cursisten de lessen
in Rijkevorsel al gevolgd. 

Heb je ook vragen als:
- Welke computer/tablet past bij mij?
- Ik heb nog nooit met de computer/tablet gewerkt?

Zou ik het ook kunnen leren?
- Hoe schrijf ik een brief op de computer?
- Sociale netwerken, wat zijn dat?
- Facebook, twitter, app’s?
- Een tablet aankopen? Wat zijn app’s?
- Een belastingbrief invullen, hoe doe ik dat?
- Hoe Skypen met mijn kleinkinderen?
- Hoe zoek ik informatie op het internet?
- Hoe haal ik mijn foto’s van mijn fototoestel en hoe

zet ik deze foto’s op mijn computer?
- …

Na de paasvakantie worden de volgende cursussen 
gegeven: Basis computer, Basis Internet en E-mail, 
Digitale Fotografie, NIEUW tablet voor beginners, 
sociale netwerken en nog zoveel meer. Kom het allemaal
ontdekken bij digidak. 

Inschrijven verplicht tijdens de inschrijfmomenten of na
de paasvakantie tijdens de vrije inloop. 
Daarnaast kun je, als je thuis geen computer hebt of
extra wilt oefenen, onbeperkt en gratis begeleid oefenen.
Of heb je vragen over je computer of problemen met de
computer? Kom dan langs tijdens de vrije inloop. Onze
begeleiders helpen je graag voort.

Meedoen of meer weten? Bel dan 014 / 71 11 03 en vraag
naar Ingrid Goris.
Of kom langs tijdens de inschrijfmomenten:
- St-Jozef : maandagvm (10u-12u) - 24/03/2014
- St-Jozef : maandagvm (10u-12u) - 31/03/2014
- Centrum : donderdagvm (10u-12u) - 27/03/2014
- Centrum : donderdagvm (10u-12u) - 3/04/2014

- Digidak Centrum : Het Klooster, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel, 014/71 11 03
Vrije inloop op donderdag van 09.00u tot 12.00u

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

COMPUTER (TABLET) CURSUSSEN
GRATIS VOOR IEDEREEN !
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De gemeenteraad nam op maandag 27 januari 2014 een
beslissing inzake capaciteitsbepaling van de school en
de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2014-2015.

Capaciteitsbepaling
De totale capaciteit voor onze school, GLS De Wegwijzer,
is vanaf 27 januari 2014 bepaald op 322 leerlingen. Voor
het schooljaar 2014-2015 is de capaciteit per leerjaar als
volgt bepaald:
- het eerste leerjaar: 69 leerlingen
- het tweede leerjaar: 46 leerlingen 
- het derde leerjaar: 69 leerlingen
- het vierde leerjaar: 46 leerlingen
- het vijfde leerjaar: 46 leerlingen
- het zesde leerjaar: 46 leerlingen

Belangrijk:
Er is geen enkel probleem voor de leerlingen die nu in
het eerste en tweede leerjaar zitten (volgend schooljaar
tweede en derde leerjaar). Zij blijven ingeschreven!
Er is een gemiddelde van 23 leerlingen per klas gehan-
teerd om zowel de totale als de capaciteit per leerjaar te
bepalen. 
Dit betekent enkel dat er volgend schooljaar in het
tweede en derde leerjaar geen leerlingen bij kunnen 
ingeschreven worden. Daar is de capaciteit bereikt. 
De capaciteit per leerjaar wordt jaarlijks herbekeken.

Inschrijvingsperiode en voorrangsperiode:
(gemeenteraadsbeslissing 25 januari 2013)
De inschrijvingsperiode voor de broers en zussen van
leerlingen die in De Wegwijzer zitten en voor de 
kinderen van personeelsleden: de eerste twee weken na
de krokusvakantie. 
Concreet betekent dit: start inschrijvingen op maandag
10 maart tot en met vrijdag 21 maart 2014.

De inschrijvingsperiode voor de andere leerlingen start
de eerste zaterdag na de paasvakantie, dus op zaterdag
26 april.

De capaciteitsbepaling en de inschrijvingsperiodes 
worden bekendgemaakt aan alle belanghebbenden: via
een brief aan de ouders,  alsook het gemeentelijk
berichtenblad, op de gemeentelijke website, de website
van de school en wordt uitgehangen aan het gemeente-
huis.

Eén van de voorwaarden om ingeschreven te worden is
dat men akkoord gaat met het pedagogisch project en
het schoolreglement van de school. Dat kan je terug -
vinden op onze website www.glsdewegwijzer.be 

Ter gelegenheid van gedichtendag zijn de leerlingen van
De Wegwijzer in hun pen gekropen.
Enkele gedichten vind je tussen de artikels in het info-
blad.

CAPACITEITSBEPALING

’VERWONDERING’ VANUIT DE WEGWIJZER :
GEDICHTENDAG 30 JANUARI

Wow, De Wegwijzer!

Wauw, wat een gekke juf!
Wauw, zoveel hoofdletters!
Wauw, wat een grote klas!
Wauw, zo'n moeilijke som!

Wauw, wat een coole meester!
Wauw, zoveel spullen!
WAUW, 10 OP 10!!!

Wauw!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

van Kobe

Wauw
Leuk,tof!

Super, cool, mooi!
Plezierig, knap, prachtig, bravo!

Wow!!

van Finn
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Rijkevorsel heeft een rijk verleden aan bijnamen. Wie
kent er niet Stany van den Tjoek, Willy van den Tres,…
De verhalen achter bijnamen zijn heel uiteenlopend. 
In sommige bijnamen herken je een deel van de voor- of
achternaam. Andere bijnamen verwijzen naar een 
beroep, naar een uiterlijk kenmerk of verwijzen naar een
typisch gedrag of een grappige anekdote. Een bijnaam
kan voor de drager zowel positief als negatief over -
komen. 
VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw zou deze bijnamen graag
“vereeuwigen”.  

Bijnamen zijn een stukje erfgoed die niet verloren
mogen gaan voor onze eigen jeugd. Toeristen worden in
contact gebracht met de authenticiteit en eigenheid van
onze bevolking. 

Inwoners van Rijkevorsel kennen elkaar, zijn harde 
werkers, houden van feesten, zijn sociaal en fier op hun
gemeente.

Er wordt gedacht aan de realisatie van 2 projecten, één
in onze parochie Sint-Jozef en één in het centrum.

In Sint-Jozef Rijkevorsel werd na de heraanleg van de
dorpskern een mooi plaatsje langs het kanaal gerea -
liseerd. De bewoners, passanten, … kunnen gezellig 
vertoeven op een terras met rustbanken. Dit terras is 
gelegen langsheen het fietsroutenetwerk. Op deze plaats
zouden we graag een muur met stenen (waarin de 
bijnaam wordt verwerkt) in de handvormen van steen-
fabriek ‘t Sas zien staan.

In het centrum wordt met tegels gewerkt. Deze tegels
zouden verwerkt worden in het voetpad in de dorpskern
of verspreid over het traject van een korte dorps -
wandeling.

VVV-Toerisme Rijkevorsel is op zoek naar inwoners die
hun bijnaam graag vereeuwigd zouden zien.  
Ben je geïnteresseerd of heb je graag meer info over dit
project, stuur dan een mail naar vvv.toerisme@ 
rijkevorsel.be of tel. nr. 03/340.00.12.

Het fietsknooppuntennet-
werk in de Antwerpse
Kempen is goed voor
ruim 2.000 kilometer
fietsplezier en maakt ge-
bruik van de allermooiste
trajecten. Met extra aan-
dacht voor veiligheid en
comfort.

Het netwerk kreeg deze
winter een grondige face-
lift.  Goed voor een 50-tal
nieuwe knooppunten en
175 km nieuwe trajecten.

Een nieuw netwerk vraagt een nieuwe fietskaart. 
De 4 oude kaarten zijn vervangen door één grote kaart
die de ganse Antwerpse Kempen omvat. De kaart kost 
€ 9,95 en is verkrijgbaar aan de VVV-infobalie in het 
gemeentehuis.

Bij aankoop van een nieuwe fietskaart ontvang je een
leuk extraatje. Je krijgt één maand gratis fietsbijstand
(gezinspolis) van VAB cadeau. Deze actie loopt tot eind
2014.

BIJNAMEN EN VEUSSEL ! FIETSKNOOPPUNTENNETWERK
ANTWERPSE KEMPEN

Verwondering is iets mooi,
zoals een vrije aap zonder kooi.

Verwondering maakt je verbaasd
zoals een Ferrari die naast je staat.

Verwondering is een wonder, je kunt niet zonder.
Verwondering is een fantasie
dat ik in sommige films zie.
Verwondering is friendship

eigenlijk is verwondering wel hip.
Verwondering is echte fantasie,
zoals dat varken dat ik daar zie.
Dat varken had een lange snuit,

nu is het verhaaltje uit.

van Senne



Op zondag 27 april 2014 
organiseert het gemeente -
bestuur van Rijkevorsel i.s.m.
VVV Toerisme Rijkevorsel,
FARO en de Erfgoedcel Noor-
derkempen naar jaarlijkse 
gewoonte Erfgoeddag. 

Het nationale thema van Erfgoeddag 2014 is 
“Grenzeloos”. Bij één van onze activiteiten wordt de
mogelijkheid geboden om je souvenirs te laten 
schatten. 

Het schatten gaat door in het Heemkundig Museum,
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel en dit van 10u tot 12u
en van 13u tot 15u. Reserveren is verplicht! 

Meer informatie en reservatie : cultuurdienst via 
cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 37.

SPORTTECHNISCHE VORMINGEN
Letselpreventie: stretching, warming up 
en cooling down
Woensdag 12 maart 2014 van 19.30u tot 22.30u
- Plaats: GC De MaRc/kt, Markt 1, 2330 Merksplas
- Lesgever: Marc Lorent
- Kostprijs: € 10,00

Vrijwilligersbeleid: van start met een vrijwilligersbeleid.
Hoe behoud je je vrijwilligers
Donderdag 20 maart 2014 van 19.30u tot 22.30u
- Plaats: GC De Wouwer, Kloosterstraat 4, 2380 Ravels
- Lesgever: Koen Vermeulen

- Kostprijs:
-  € 12,50 bestuurders bij sportclubs aan gesloten bij
VSF 
- € 30,00 bestuurders bij sportclubs niet aangesloten
bij VSF
- € 20,00 sportfunctiona rissen

OPLEIDINGEN EN VORMINGEN APRIL 2014
- Aspirant initiator volleybal op 17 en 18 april 2014 te

Turnhout
- Trainer B Volleybal start op 27 april 2014 te Beerse
- Voetbalclinic: creatief opwarmen in functie van de

verdere training op 30 april 2014 te Oud-Turnhout

Inschrijven kan via www.provant.be/sport

Veldrijder Thijs Aerts uit Rijkevorsel kroonde zich zater-
dag 1 februari in het Nederlandse Hoogerheide tot
wereld kampioen in de categorie van de junioren. Ter
gelegen heid van deze fantastische sportprestatie 
organiseerden supportersclub Wielervrienden William’s
Place en het gemeentebestuur een kampioenenfeest in
Rijkevorsel. 

Voor de jonge Thijs Aerts is het behalen van de gouden
medaille op het WK veldrijden de bekroning van een 
geweldig seizoen. Twee weken geleden fietste hij naar
een mooie derde plaats op het Belgisch Kampioenschap
in Waregem en vorige week nog won Thijs zijn aller -
eerste wereldbekermanche in het Franse Nommay. 

Ook broer Toon Aerts heeft dit seizoen van zich doen
spreken, maar dan in de beloftencategorie. Hij werd
tweede in de Superprestige-wedstrijd van Zonhoven en
reed knap naar het zilver op het Belgische Kampioen-
schap. Na een zeer sterke rit tijdens het WK, werd Toon
hier verdienstelijk 5de nadat hij zich gans de wedstrijd
voor het Belgische team had weggecijferd.

Thijs won tijdens het Sportgala Rijkevorsel 2012 de titel
van “belofte van het jaar 2012”, terwijl Toon mocht
pronken met de titel van “sportman van het jaar 2012”.
In 2013 kregen we een bevestiging van hun talent waar-
door ze beiden ook voor 2013 tot de kandidaten “sport-
man van het jaar 2013” behoorden. En wat 2014 betreft,
lijkt de sportman met een wereldkampioen nu al bekend

ERFGOEDDAG 2014
LAAT UW SOUVENIRS SCHATTEN

OPLEIDINGEN / VORMINGEN IN DE REGIO

GEBROEDERS AERTS ZETTEN RIJKEVORSEL
OP DE CYCLOCROSSKAART !
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te zijn. Anderzijds kan dit voor de andere Rijkevorselse
sporters enkel een extra stimulans betekenen om er dit
jaar vol voor te gaan!

De supportersclub Wielervrienden William’s Place werd
dit voorjaar opgericht door initatiefnemers Dirk 
Schelles, Inge Aerts, Glen Verlinden en Tom Van Den
Broeck. De fanclub richt zich zowel op veldrijders als op
wegwielrenners. Met name veldrijders Thijs en Toon
Aerts en wegwielrenner Gert Dockx (Lotto-Belisol), allen
uit Rijkevorsel, zijn peter van de fanclub. De supporters-
club legt regelmatig een bus in naar diverse wedstrijden
van de gebroeders Aerts en Gert Dockx. Ondertussen telt
de vereniging al meer dan 100 leden. Na de wereld -
prestatie van Thijs Aerts in Hoogerheide zal dit aantal
zonder twijfel nog flink stijgen. 

Dat feesten bij de Rijkevorselnaren in het bloed zit, bleek
uit het schitterende onthaal dat wereldkampioen Thijs
en vice-Belgisch kampioen Toon kregen toen ze op 
zondagavond rond 20.30u aankwamen aan hun
supporters lokaal William’s Place. Met zo’n 400 tot 600
supporters werden ze via een erehaag, gevormd door
leden van de supportersclub, naar het podium in de tent
geleid. Beiden hadden wel iets verwacht, maar niet dat
Rijkevorsel hen in zulke getalen zou eren. Zowel vanuit
de supportersclub Wielervrienden William’s Place als het
gemeentebestuur werden zowel Thijs en Toon als ook
hun ganse entourage in de bloemetjes gezet. 

S P O R T
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Als kers op de taart maakte de teammanager van Tele-
net-Fidea, Hans Van Kasteren, nog bekend dat Toon
vanaf 2015 als prof in het veld zal rondrijden.

Na de officiële ceremonie werd het feest ingeluid met
een zestal gratis vaten zodoende dat veldrijdenminnend
Rijkevorsel nog tot in de vroege uurtjes van deze 
geweldige prestaties kon genieten!
Nogmaals bedankt voor zulk een sportief hoogtepunt,
Thijs en Toon, en we wensen jullie nog veel succes !

Aangezien Rijkevorsel zelf geen zwembad heeft, wil het
gemeentebestuur via het reglement betoelaging buiten -
gemeentelijk zwembadgebruik voor inwoners van Rijke-
vorsel het zwemmen promoten. 

Het doel van dit reglement is om de inwoners van 
Rijkevorsel te stimuleren om te zwemmen. Hierdoor
komen dus enkel beurtenkaarten, abonnementen en
zwemlessen in aanmerking. Men kan geen betoelaging
krijgen voor losse zwembeurten of groepslessen zoals
bijv. aquagym. Ook de aansluiting bij een zwemclub
komt niet in aanmerking voor een toelage. De korting
die de inwoners van Rijkevorsel kunnen bekomen, 
bedraagt 30% van de prijs van het abonnement of de
beurtenkaart.
Abonnementen en beurtenkaarten van volgende zwem-
baden komen in aanmerking: Zundert (NL), Brasschaat,
Beerse, Lille (momenteel nog gesloten), Herentals en
Turnhout (momenteel nog gesloten). Over welke abon-
nementen en beurtenkaarten het juist gaat, staat in het
reglement. 
Mensen met een handicap die in het Gielsbos gaan
zwemmen, kunnen ook een aanvraag indienen. Dit
zowel voor de persoon met een handicap als voor 1 
begeleider. Aangezien er in het Gielsbos niet met 
abonnementen of beurtenkaarten gewerkt wordt, tellen
hier wel losse zwembeurten.
Om deze korting te bekomen, dien je met je abonnement
of beurtenkaart, je identiteitskaart en je betalingsbewijs
langs te komen bij de sportdienst, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel. Aldaar kun je een aanvraagformulier 
bekomen. Dit formulier, samen met het reglement, kun
je ook downloaden van de gemeentelijke website,
www.rijkevorsel.be, onder de rubriek vrije tijd & 
toerisme/sport/links & downloads.
De betaling van de toelage gebeurt na elk kwartaal.
D.w.z. in de maand april voor aanvragen ingediend in 
januari tot maart, in juli voor aanvragen ingediend in
april tot juni, in oktober voor aanvragen ingediend in
juli tot september en in januari voor aanvragen 
ingediend in oktober tot december.

BETOELAGING BUITENGEMEENTELIJK
ZWEMBADGEBRUIK
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Verwondering
Op een mooie zomerdag, toen ik nog in mijn bedje lag,

Zag ik iets fantastisch, iets wonderbaarlijk maar zeker niet gevaarlijk.
Het waren schaapjes met hun jongen, het was zo mooi.

Gelukkig zaten ze niet in een kooi dat zou mega-erg zijn!
Zeker omdat ze zo mooi zijn.

Ik zag niet alleen de mooie schaapjes, ik zag ook coole bloemen.
De bijtjes waren aan het zoemen.

Ik wou in het mega-zwembad, zo lekker nat.
Ik zag ook een koe en die zei : boe!!

van Noor

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
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TOONTAGGETKUNT : 6 APRIL
GRATIS PRET EN CULTUUR VOOR IEDEREEN !

Op zondag 6 april 2014 organiseert de jeugdraad

van Rijkevorsel, in samenwerking met de 

Rijkevorselse jeugd verenigingen, het jeugdhuis en het

gemeentebestuur Rijkevorsel, voor de derde maal

het culturele evenement ‘Toontaggetkunt’.

Op deze dag willen ze het creatieve talent van 

kinderen en jongeren uit Rijkevorsel en omstreken

aanwakkeren door gratis culturele workshops aan

te bieden en door podiumkansen te bieden op ons

vrij podium.

Wil jij ook graag deelnemen aan de workshops? 

Binnenkort krijg je een flyer op school of in je 

brievenbus waarin alle informatie staat om je in te

schrijven! 

Kom je liever gewoon een kijkje nemen? 

Iedereen is welkom op dit culturele evenement!

★
DOLLE PAASPRET IN DE KINDERCLUB EN BIJ DE GRABBELPAS !

Ook tijdens de paasvakantie hoeven de Rijkevorselse kinderen en jongeren zich niet te vervelen! 

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de verschillende activiteiten die de Kinderclub en de Grabbelpas 

hebben gepland tijdens de paasvakantie.

GRABBELPAS

Zondag 6 april: Toontaggetkunt (alle leeftijden)

Maandag 7 april: Koken: Amerikaanse namiddag 

(leeftijd 2005 t.e.m. 2002)

Maandag 7 april: Lichtgraffiti 

(leeftijd 2001 t.e.m. 1998)
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Dinsdag 8 april: Skiën en snowboarden 

(leeftijd 2006 t.e.m. 2002)

Woensdag 9 april: Knutselfestijn: sok-apen, gekke

wasknijpers en tasjes uit Tetra (leeftijd 2007 t.e.m. 2002)

Donderdag 10 april: Schapenhof (leeftijd 2011 t.e.m. 2008)

Donderdag 10 april: Spelnamiddag VDS 

(leeftijd 2007 t.e.m. 2002)

Donderdag 10 en vrijdag 11 april: DJ-workshop 

(leeftijd 2001 t.e.m. 1998)

Vrijdag 11 april: Bezoek aan politie, brandweer en de molen 

(leeftijd 2007 t.e.m. 2002)

Maandag 14 april: Kleuter– en kinderyoga

(leeftijd 2011 t.e.m. 2002)

Maandag 14 april: Vissen bij de Aalscholvers 

(leeftijd 2005 t.e.m. 1998)

Dinsdag 15 april: Beekse Bergen (leeftijd 2007 t.e.m. 2002)

Dinsdag 15 april : Skaten en BMX’en in Eindhoven

(leeftijd 2001 t.e.m. 1998)

Woensdag 16 april: Pimp je kleerkast 

(leeftijd 2006 t.e.m. 2002)

Donderdag 17 april: Poppentheater Propop 

(leeftijd 2010 t.e.m. 2006)

Donderdag 17 en vrijdag 18 april: 12 G Noord: Survival

(leeftijd 2001 t.e.m. 1998)

Vrijdag 18 april: Paradag in Tielen (leeftijd 2007 t.e.m. 2002)

KINDERCLUB
Ons team van de Kinderclub staat paraat om jullie twee 

onvergetelijke vakantieweken te bezorgen. We lichten alvast een

tipje van de sluier op:

Maandag 7 april: Olympische Spelen in de Kinderclub

Dinsdag 8 april: Workshops lenteknutselen

Woensdag 9 april: Pyjamadag & gezellig samen brunchen

Donderdag 10 april: Jongens/meisjesdag

Vrijdag 11 april: Een dag vol muziek!

Maandag 14 april: Workshops paasknutselen

Dinsdag 15 april: Dierendag

Woensdag 16 april: Plant- en zaaidag

Donderdag 17 april: Poppenkast, film, toneel...

Vrijdag 18 april: Oefenen met de paashaas
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ALGEMENE INFORMATIE

Folders met alle info over de Paasvakantie zullen worden bedeeld via de Rijkevorselse scholen

in de week van 10 tot 14 maart.

Voor de activiteiten van de kinderclub en de grabbelpas kan je inschrijven vanaf woensdag 19 maart 

tot en met woensdag 26 maart. Er kan ook opnieuw online ingeschreven worden.

Je kan online inschrijven vanaf woensdag 19 maart om 6.45 uur.

Meer informatie hierover kan je terugvinden op onze website www.jeugdrijkevorsel.be of op de 

facebookpagina van jeugddienst Rijkevorsel: www.facebook.com/jeugddienst-rijkevorsel

Voor meer informatie over onze buitenschoolse kinderopvang kan je steeds terecht op volgend 

telefoonnummer : 03/340.00.56 of via e-mail kinderclub@rijkevorsel.be

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de kinderclub met een inschrijvingsstop worden gewerkt.

Dat betekent dat er maximum 98 kinderen in de kinderclub kunnen opgevangen worden.

Na de uiterste inschrijvingsdatum van 26 maart 2014 zullen er hoe dan ook geen inschrijvingen

meer worden aangenomen voor de paasvakantie

Deze maatregel hanteren we om een kwaliteitsvolle opvang aan jullie kinderen te garanderen.

INFOAVONDEN OVER KINDEREN EN ECHTSCHEIDING

Op donderdag 3 april organiseren stad Hoogstraten en de gemeenten Rijkevorsel, Baarle-Hertog

en Merksplas een informatieavond over het thema “kinderen en echtscheidingen”.

Een scheiding is het begin van een hele reeks veranderingen in het leven van een kind: hij of zij zal mama

en/of papa minder zien, moet misschien verhuizen en van school veranderen. Dit alles roept bij kinderen

gemengde gevoelens op. Wat betekent een scheiding voor mijn kind(eren) en mijn relatie met mijn kind?

Welke reacties kan ik verwachten? Wat is normaal en wanneer moet ik extra ondersteuning zoeken? 

Hoe kan ik een goede ouder blijven na mijn echtscheiding? Hoe kan mijn omgeving 

(familie, school,…) ondersteunen?

Dit alles wordt toegelicht op de infosessie van 19u30 tot 21u30

in de bibliotheek van Hoogstraten (Lindendreef 1B).

Eerder op de dag organiseert stad Hoogstraten ook een infosessie over ‘Grootouder zijn als je kind gaat

scheiden’. Deze gaat door van 14u tot 16u in Lokaal dienstencentrum ’t Gebuurt (Jaak Aertslaan 4).

De inkom voor beide sessies is gratis, maar het is wel nodig om vooraf in te schrijven. Hiervoor kan je

terecht bij de dienst samenleving van stad Hoogstraten: 03/340.19.59 – samenleving@hoogstraten.be
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Rijkevorsel wordt doorkruist door 2 gewestwegen : 
gewestweg N14 Hoogstraten - Oostmalle en gewestweg
N131 Sint Lenaarts - Merksplas. Deze gewestwegen zijn
gesignaleerd als voorrangswegen.
Daarnaast zijn er nog enkele belangrijke gemeente -
wegen gesignaleerd als voorrangsweg zijnde : Beerse-
baan, Stevennekens en aansluitende Vlimmersebaan en
recent ook gedeelte Bavelstraat en Bolksedijk.

Op de andere gemeentewegen geldt de voorrang van
rechts. Meestal wordt de voorrang van rechts niet gesig-
naleerd omdat dit een overvloed van verkeersborden met
zich meebrengt. Enkel op gevaarlijke en onoverzichte-
lijke kruispunten wordt de voorrang van rechts 
gesignaleerd.

De voorrang-van-rechtsregel is een duidelijke en belang-
rijke regel uit de wegcode. Toch merken we echter op
dat heel wat bestuurders deze regel niet naleven of niet
goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. We zetten
de belangrijkste zaken op een rijtje.

ALGEMENE REGEL
De voorrang-van-rechtsregel geldt op elk kruispunt waar
geen verkeerslichten staan of waar evenmin verkeers-
borden aanwezig zijn die de voorrang regelen. Een voor-
beeld hiervan wordt getoond op onderstaande foto (het
kruispunt De Sluis - Achtel). Ook op kruispunten die
aangekondigd worden met het verkeersbord B17 (drie-
hoekig bord met een zwart kruis), is voorrang van rechts
van toepassing.

Vroeger verloor een bestuurder die van rechts kwam,
zijn voorrang als hij stopte. Sinds 1 maart 2007 behoudt
hij zijn voorrang. Dat is een belangrijke wijziging van
de voorrangs-van-rechtsregels. Als een bestuurder dus
stopt om voetgangers te laten oversteken of om fietsers
die op het fietspad rijden, te laten passeren, behoudt hij
zijn voorrang. Hij is trouwens verplicht om te stoppen
voor fietsers als dit fietspad doorloopt. Rijden fietsers
echter op een fietssuggestiestrook, dan hebben ze geen
voorrang.

ENKELE VOORBEELDEN
Op kruispunten waar het ver-
keer niet geregeld wordt door
een bevoegd persoon, verkeers-
lichten of verkeersborden geldt
de voorrang van rechts. De be-
stuurder van auto 1 komt van
rechts en krijgt voorrang als
hij rechtdoor rijdt, linksaf of
rechtsaf slaat.

Auto 2 komt van rechts en
moet over een zebrapad
rijden. In dat geval moet de be-
stuurder van de auto die van
rechts komt, stoppen en de
voetgangers die zich op het ze-
brapad bevinden of er zich op
willen begeven, voor laten.
Auto 2 heeft wel nog steeds
voorrang op auto 3.

Aangezien er in dit voorbeeld
geen zebrapad is, moet de be-
stuurder de voetganger niet
voor laten gaan. Auto 2 moet
nog steeds voorrang verlenen
aan auto 1.

Auto 2 komt van rechts en
moet over een fietspad
rijden. In dat geval moet de be-
stuurder van de auto die van
rechts komt, stoppen en de
fietsers en/of bestuurders van
bromfietsen die zich op het
fietspad bevinden voor laten
gaan. Auto 3 moet auto 2 voor
laten gaan, aangezien auto 2
zijn voorrang van rechts be-
houdt, ook als hij eerst gestopt
is om een fietser of bromfietser
voorrang te verlenen.

DE VOORRANGSREGELS
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UITZONDERINGEN
Aardeweg of pad
De bestuurder die een aardeweg of een pad wil verlaten
die aansluiting heeft op een verharde weg, moet altijd
voorrang verlenen.

Privé-uitrit
De bestuurder die de privé-uitrit verlaat moet stoppen
en voorrang geven aan weggebruikers (ook aan de voet-
gangers) op de rijbaan.

Verlaten van parkeerplaats
De bestuurder die een parkeerplaats verlaat, moet voor-
rang geven aan weggebruikers (ook aan de voetgangers)
op de rijbaan.

Rotonde
Bij het oprijden van een rotonde geldt geen voorrang van
rechts. Bestuurders die zich al op de rotonde bevinden,
krijgen voorrang.

Bron : BIVV, voorrang van rechts

Tussenkomsten voor kinderen van een gezin dat van een
dienstverlening van het OCMW gebruik maakt.

Een Bloso-sportkamp is voor de jeugd een ideale
vakantie activiteit : samen met vrienden genieten van een
gezonde brok sport en ontspanning.

Vanaf dit jaar krijgen kinderen, die behoren tot een gezin
dat één of andere vorm van dienstverlening geniet van
het OCMW of van een CAW (Centrum Algemeen 
Welzijnswerk), een korting van 50% op het normale
tarief. Onder dienstverlening wordt verstaan : een leef-
loon, budgetbegeleiding, budgetbeheer, huurtoelage,
materiële hulpverlening,...

Wens je meer informatie, of wil je de verschillende 
kampen kennen, dan kun je contact opnemen met de 
sociale dienst van het OCMW waar een brochure ter 
inzage ligt met de verschillende kampen.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 20 MAART 2014 - 20u

BLOSO SPORTKAMPEN

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

Verwondering lees ik in jouw blik
Je ogen blinken en flikkeren

steeds je iets zegt.
Je bent speciaal… dat is iedereen.

Ik verwonder me.
Ik ben geschrokken en verbaasd 

maar ook weer verwonderd.
Dat vind ik leuk. 

Dat maakt jou, de enige echte jou!

van Chloë

Verwondering
Verwondering kan heel simpel zijn:
een vlinder die door de wei vliegt 

of een kip op een ei.
Verwondering kan heel klein zijn:

een tand uit 
of een  knuffel.

Verwondering kan ook heel groot zijn:
een golvende zee 

of een donderende regenbui.
Verwondering kan heel veel zijn

van Milan 
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Reeds vele jaren levert het OCMW maaltijden bij 
gebruikers aan huis. De prijs voor de maaltijden die de
gebruiker diende te betalen, is afhankelijk van het feit of
de gebruiker al dan niet van het WIGW-tarief kan 
genieten. De prijs voor een warme maaltijd wordt dan
als volgt bepaald :

1. Er is een vast tarief voor iedereen ten bedrage van
€ 7,00 per maaltijd;

2. Er is een verminderd tarief van € 6,50 voor
gebruikers die vallen onder het WIGW/OMNIO-
statuut of die genieten van de verhoogde tegemoet-
koming;

3. Er is een verminderd tarief van € 6,50 voor diegenen
die hun maaltijdbox zelf komen ophalen, of die in de
refter van het rusthuis komen eten of die in de toe-
komst in het lokaal dienstencentrum komen eten;

4. Er kunnen door het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst afwijkingen op deze prijzen worden
toegestaan op vraag van de gebruiker en na een 
sociaal en financieel onderzoek.

De warme maaltijden worden elke werkdag aan huis 
geleverd, hoewel de gebruiker uiteraard niet verplicht is
om elke dag een maaltijd af te nemen. Iedere inwoner
die dit wenst, kan warme maaltijden aan huis bekomen,
maar uiteraard is het vooral de bedoeling om minder -
validen, bejaarden,... mensen die omwille van ziekte,
leeftijd,... niet meer of slechts moeilijk in staat zijn zelf
hun maaltijd te bereiden, de kans te geven toch dagelijks
een warme maaltijd te kunnen eten.

De maaltijd bestaat uit een tas soep, een hoofdgerecht
en dessert. Ook dieetmaaltijden zijn mogelijk.

Aanvragen tot het bekomen van warme maaltijden aan
huis of verdere informatie kunnen bekomen worden op
de sociale dienst van het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310
Rijkevorsel (03 340 39 65 of ocmw@ocmwrijkevorsel.be)

DIENST WARME MAALTIJDEN AAN HUIS
VERJAARDAGSFEESTJE

RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

WOENSDAG 6 MAART 2014
CHOCOLADEBISCUIT 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

Vaderdagmenu
19 maart 2014

Paprikaroomsoep met rijst

Kalkoenmedaillon met provençaalse saus
Erwten en wortelen

Frieten

Kwarkmousse met ananas

GELIEVE U AAN TAFEL TE BEGEVEN TUSSEN 11.30U EN 12.00U (MAX 25 PERS.)

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS VOOR 9 MAART.

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be

11,50€



Zondag 23 maart 2014 “Pensentocht” wandeling 
Officiële Wisselbekertocht - Actie: Sportief wandelen

Deelname kost € 1,00 per persoon vanaf 14 jaar, 
ongevallenverzekering inbegrepen.

Vertrek en aankomst in de Parochiezaal Sint-Jozef 2310
Rijkevorsel, Pastoor Lambrechtstraat. Hopelijk bevalt
het de deelnemende wandelaars om het parcours, rijk
aan oude kleiputten en broedaarden van wilde vogels
eens te bewandelen in een ander tijdstip van het jaar.

Deze wandeltocht staat ook in het teken van “Sportief
wandelen” (niet te verwarren met competitie wandelen).
Je komt toch ook je sportiviteit testen? Hoe dit in zijn
werk gaat? Kom gerust kijken. Je koopt een startkaart
voor € 1,00 en kiest een afstand vanaf 20 km. Bepaal zelf
tegen welke snelheid je die afstand aflegt, bij vertrek -
rustposten - aankomst word je in gescand (rusttijd wordt
niet meegerekend voor de tijd). 

Alle jeugdige deelnemers tot en met 13 jaar mogen 
GRATIS deelnemen, maar dienen wel een startkaart af
te halen en volledig in te vullen (uiteraard zijn deze ook 
verzekerd).

De wandeling is met het openbaar vervoer te bereiken:
“De Lijn” 431 halte Sint Jozef Rijkevorsel.
Alle informatie op 014 614561 of 0479 399714.

Op 1 januari 2014 is het Vlaams huurgarantiefonds in
werking getreden. Dit huurgarantiefonds is een ver -
bintenis die kan worden afgesloten door verhuurders die
zichzelf willen beschermen tegen inkomensverlies 
indien een huurder de huur niet kan betalen.

Als je als verhuurder bent aangesloten bij het huur -
garantiefonds, is je huuropbrengst voor een bepaalde 
periode gegarandeerd. Er zijn niet veel voorwaarden 
verbonden aan dit fonds. Elke private woningverhuurder
die een nieuw huurcontract afsluit vanaf 1 januari 2014,
kan zich vrijwillig aansluiten bij het huurgarantiefonds.
Aansluiten kan tot uiterlijk 2 maanden na het onder -
tekenen van het huurcontract en kost 75 euro.

Zodra je geconfronteerd wordt met 3 maanden huur -
achterstand kun je naar de vrederechter stappen en laten
weten dat je bent aangesloten bij het huurgarantiefonds.
De vrederechter zal dan meestal een afbetalingsplan 
opleggen aan de huurder. Het huurgarantiefonds stelt
een deurwaarder aan om te controleren of de huurder
deze afbetalingsvoorwaarden nakomt. Als de huurder het
afbetalingsplan niet volgt, past het huurgarantiefonds
éénmalig maximaal 3 maanden huur bij met een plafond
van 2.700 euro. Het huurcontract wordt dan niet 
ontbonden en er wordt ook niet overgegaan tot uithuis-
zetting.

Jezelf aansluiten bij het huurgarantiefonds kan via de
website www.wonenvlaanderen.be. Daar print je het aan-
vraagformulier, dat per post dient te worden terug -
gestuurd. Een ander alternatief om je huurinkomsten te
garanderen is verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Meer informatie
- E-mail: huurgarantiefonds@rwo.vlaanderen.be
- T 02 553 64 86 

WANDELCLUB ’T BEERKE BEERSE A018 VZW VLAAMS HUURGARANTIEFONDS GESTART
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Mijn hart is een pracht
het is een bloem.

Het bonkt
want het is rond.

Als het licht geeft, is het rood
want het is groot.
Ik vind het mooi.

Het is mijn droom.
Als ik er naar kijk,

is het kleurrijk!

van Oscar
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Donderdag 13 maart 2014 om 20.00 uur 
Causerie Boudewijn Cox - componist

in de kapel van het Klooster, Molenstraat 5 
te Rijkevorsel

Beste leden,

We gaan de muzikale toer op! Het is algemeen geweten
dat België talloze topmuzikanten en dirigenten telt.
Minder bekend is het feit dat we ook enkele top -
componisten hebben. En laat nu één van hen Boudewijn
Cox zijn, de zoon van ons trouwe Davidsfondslid Hans
Cox!

Om het adagio “geen
sant in eigen land” te
ontkrachten, bieden we
Boudewijn graag een 
podium aan, hier in 
Rijkevorsel waar hij
zijn jeugd heeft door -
gebracht. 

Op donderdag 13 maart komt hij ons zijn werk toe -
lichten en uiteraard zal hij ons ook verwennen met 
muzikale fragmenten uit zijn oeuvre.
Als docent a.i. aan het Koninklijk Conservatorium van
Brussel zal hij ons ongetwijfeld prachtig begeleiden op
een unieke muzikale reis. Een muzikaal hoogstandje dus
en een absolute aanrader.

Reserveer bij Roger Verlinden, tel 03 314 39 01 of 
davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be vóór 5 maart 2014. 
Deelnameprijs: € 7, € 5 met Davidsfonds-cultuurkaart.
Betalen kan ter plaatse.

Zondag 13 april is het onze agility wedstrijd, er zullen
ongeveer 400 honden aanwezig zijn, het is een selectie-
wedstrijd voor het WK in Luxemburg 11 - 12 - 13 - 14
september, dus dat betekent dat we heel wat helpende
handjes en voetjes kunnen gebruiken.
Wie graag wil helpen, kan zich opgeven bij de mensen
van de agility. Gratis inkom.

Voor meer informatie over deze wedstrijd : 
0495 57 28 42 (Christel Meeusen).   

AGILITY WEDSTRIJDTOAST LITERAIR ’BEATRIJS’

Pasar Rijkevorsel / Merksplas richt een wandeling in

op zondag 02/03/2014.Het vertrek is voorzien

om 14.00 uur op de parking van HUBO Rijkevorsel

Stwg op Merksplas 104 te 2310 Rijkevorsel

De wandeling is 8 km lang.

Info Rik Verhoeven - tel 0474 27 42 55
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3 MAART 2014
18.00u tot 20.30u

WOONZORGCENTRUM PRINSENHOF
HELHOEKWEG 18 - 2310 RIJKEVORSEL
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Cultuurgroep Achtel vzw

ZONDAG 23 MAART 2014

HANEKAP
13.30 uur : vertrek stoet aan de kapel van Achtel naar 
koning 2013 met fanfare ’Vermaak na Arbeid’

14.15 uur : Titelstrijd koning 2014 op de Achtelse 
kapelberg

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

Alle Achtelse jongeren geboren in 2000 en ouder 
op post evenals supporters en sympathisanten 

vanaf 13.00 uur. 

Iedereen van harte welkom.

ZONDAG 16 MAART 2014 
levert het oudercomité van De Wegwijzer

binnen de gemeente ontbijtpakketten aan de zeer 
democratische prijs van € 7.

Vanaf dit jaar zal er verse charcuterie (hesp)
aan de ontbijtpakketjes toegevoegd worden

U maakt zelf de keuze wat u wenst.

Aan huis geleverd (binnen de grenzen van Rijkevorsel)
Keuze uit verschillende leveringstijden : 

tussen 8.30u en 9.30u 
tussen 9.30u en 10.30u of 

u haalt uw ontbijt zelf af aan de school (De Wegwijzer)
op zondag 16 maart 2014 tussen 7.30u en 10.30u.

Wil je ontbijtpakketten bestellen, 
dat kan tot vrijdag 28 februari 2014,

vraag informatie door te telefoneren naar 
GLS De Wegwijzer op het nummer 03 340 00 60 

of 03 340 00 61

Wij danken u voor het vertrouwen en voor de bestelling
Oudercomité De Wegwijzer

Waar : Gemeenschapscentrum
St. Jozef - Rijkevorsel

Wanneer : Zaterdag 15 maart 2014

Uur : 17 uur weging,  
17u30 aanvang wedstrijden

Inkom : 5 €
Alle sympathisanten op post

info@judoclubdebres.be  -  www.judoclubdebres.be

JUDOCLUB  “DE BRES”

CLUB KAMPIOENSCHAP 2014
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TWEEDEHANDSBEURS
BABY- EN KINDERKLEDING /UITZET   

(GEEN SPEELGOED,GEEN SCHOENEN)
23 maart 2014 - van 13.30 u tot 16.30 u

PAROCHIECENTRUM  Dorp 21 - Rijkevorsel
Leden krijgen 5% op gezinsspaarkaart

Voor verdere info : Gezinsbond Rijkevorsel 0479 35 59 49

Kleuren….
Kleuren zijn raar

bij een regenboog staan die daar
Ik denk er over na

Het gebeurt gewoon
Ik weet niet hoe het gebeurt
maar ze komen om de beurt

Wie vertelt me dat nu?
Dat weet ik echt niet.

Ik vind kleuren altijd raar.

van Noah
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M A A R T

1 maart • De Singer vzw : You Raskal You : CD-presentatie (Belgische pop/rock). 21.00 uur. Info en reserveren : www.desinger.be.

2 maart • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 8.00 tot 12.00 uur, inkom gratis.
• Chiro Sint-Jozef : Kindercarnaval. Gemeenschapscentrum, Kerkdreef. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
• Pasar : Wandeling.  Vertrek 14.00 uur. Parking t.h.v. Hubo, Merksplassesteenweg 104. Meer info : 0474 27 42 55.

3 maart • Rode Kruis : Bloedinzameling. Prinsenhof, Helhoekweg. Van 18.00 tot 20.30 uur.

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

7 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen. Prinsenhof. Van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen welkom. Gratis. 
Meer info : 0474 31 25 67.

• JH De Wauwel : Quiz. De Singer, Bavelstraat. 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Jeugdtheater Globe : “Niet lachen, ’t is een drama.” ’t Centrum. 20.00 uur.

8 maart • Jeugdtheater Globe : “Niet lachen, ’t is een drama.” ’t Centrum. 20.00 uur.
• De Singer vzw : Toptrio uit New York : Steve Lahmann (jazz). 20.30 uur. Info en reserveren : www.desinger.be.

9 maart • 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.

10 maart • Landelijke Gilde :  Kaart- en buurtavond. Dorp 47. 20 u.

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

12 maart • Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef, 61. Van 13.00  tot 17.00 uur.

13 maart • Davidsfonds Rijkevorsel : Causerie Boudewijn Cox. Klooster, Molenstraat. 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

14 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur. Iedereen welkom. Gratis. 
Meer info : 0474 31 25 67.

• Jeugdtheater Globe : “Niet lachen, ’t is een drama.” ’t Centrum. 20.00 uur.

15 maart • Judoclub De Bres : clubkampioenschap. Gemeenschapscentrum. Vanaf 17.00 uur. Inkom € 5. 
Meer info : zie rubriek Diversen.

• Werkgroep Broederlijk Delen : Noord-Zuid-Quiz. Spijker Hoogstraten. 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Ouderraad Het Kompas : Kompasfuif. Parochiezaal Sint-Jozef. 20.30 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.
• De Singer vzw : Guy Swinnen speelt “Songs from the Attic”. 21.00 uur. Info en reserveren : www.desinger.be.

16 maart • Oudercomité De Wegwijzer : Ontbijt aan bed. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Jeugdtheater Globe : “Niet lachen, ’t is een drama.” ’t Centrum. 14.00 uur.

18 maart • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur.
• De Singer vzw : Jazz met het Eric Revis Quartet (VS). 20.30 uur. Info en reserveren : www.desinger.be.

21 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur. Iedereen welkom. Gratis.
Meer info : 0474 31 25 67.

23 maart • Gezinsbond Rijkevorsel : Tweedehandsbeurs. Parochiecentrum, Dorp. Van 13.30 tot 16.30 uur. 
Meer info : zie rubriek Diversen.

• Cultuurgroep Achtel vzw : Hanekap. Achtel. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Wandelclub ’t Beerke : Pensentochtwandeling. Vertrek Parochiezaal Sint-Jozef. Meer info : zie rubriek Diversen.

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

28 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur. Iedereen welkom. Gratis.
Meer info : 0474 31 25 67 

29 maart • De Singer vzw : Jazzconcert van het onnavolgbare Nederlandse ICP-Orchestra (Instant Composers Pool). 20.30 u. 
Info en reserveren : www.desinger.be.

30 maart • 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
• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : Malen met windkracht van graan tot meel van 10.00 tot 17.00 uur
• Rijkevorselse Rederijkers vzw: Halfvastenstoet. Vertrek om 14.30 uur. Meer info : zie www.halfvastenstoet.be

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in APRIL 2014 moet je uiterlijk op 4 maart 2014 

binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be
Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.



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
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