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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 inwoners

Begin maart was het de Week van de Vrijwilliger. Een mooi woord, ‘vrij-williger’. Een vrijwilliger is iemand die
uit vrije wil iets doet, niet gedreven door geldzucht noch eigenbelang. In onze samenleving zijn dit stilaan witte
raven geworden: niet geleid door een overvolle agenda, of de noodzaak om van ’s morgens tot ’s avonds te werken
om nog meer geld te verdienen, zetten vrijwilligers zich onbaatzuchtig in voor hun medemensen.

Je vindt ze trouwens op vele plaatsen in onze gemeenschap: het jeugdwerk, het sportieve of culturele 
verenigingsleven, in rust- of verzorgingsinstellingen, in onze scholen, maar ook dichter bij huis: buren die 
elkaar helpen, of die voor mekaar wel eens een boodschap doen,...

Onze verenigingen en buurtwerkingen bloeien en groeien door onze vrijwilligers. Terecht moeten wij hen daarom
koesteren, en af en toe eens in de bloemetjes zetten. Een complimentje geeft immers vleugels !

Als gemeentebestuur wensen wij daarom ook onze dank aan al die vrijwilligers te richten: jullie maken onze 
gemeente tot een echte gemeenschap, waar het goed en mooi is om te wonen ! Oprechte dank voor zoveel
inzet !

Ondertussen zijn we de lente ingedoken: de natuur is ontwaakt uit zijn winter(?)-slaap, de zon rijkt steeds hoger
aan de hemel, dikke jassen en truien worden stilaan weer voor een paar maanden weggeborgen. En samen met
die lente en dat deugddoende licht, komt er voor vele mensen ook weer een boost aan energie aan: wij schieten
terug in gang in onze tuinen, de lenteschoonmaak wordt gehouden, we hernemen massaal onze buiten hobby’s,…

Ook in onze gemeente en OCMW staat weer heel wat werk op stapel. Elders in deze Info kun je ongetwijfeld
lezen over tal van wegen- en infrastructuurwerken.

Binnen ons OCMW werd door de OCMW-raad einde 2013 een landschapsarchitect aangesteld om de binnenplaats
van ons woonzorgcentrum, samen met de achterliggende tuinen in eigendom van het OCMW, aan te pakken en
om te vormen tot een groene oase, midden in ons dorp. Er wordt hierbij ruimte gecreëerd om te wandelen, te
bewegen en daarna uit te rusten op een bankje onder een lommerrijke boom. Maar er blijft natuurlijk ruimte
om petanque te spelen ! Wanneer deze werken in de loop van het jaar voltooid zullen zijn, nodigen wij graag al
onze inwoners uit om hiervan te komen mee-genieten !

Vanuit het OCMW kijken wij alvast uit naar een zonnige zomer !

                                                                     Wim De Visscher
                                                                     Schepen en OCMW-voorzitter
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De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de enkele 
wijzigingen in het schoolreglement 2014-2015 van GLS
De Wegwijzer.

Goedkeuring wordt gegeven aan het burgemeester -
convenant waarmee het bestuur zich eenzijdig ertoe
heeft verbonden de CO2-uitstoot tussen nu en 2020 met
20% te verminderen door de energie-efficiëntie met 20%
te verhogen en het aandeel van duurzame energie -
bronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen.

De ‘politieverordening inzake overlast, privatief gebruik
en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare
weg en openbare gezondheid en veiligheid’, zoals goed-
gekeurd door de gemeenteraad in zitting d.d. 26 oktober
2011 wordt aangepast goedgekeurd met ingang van 
1 maart 2014.

Het organiek reglement van het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum Rijkevorsel wordt goedgekeurd.

Akkoord wordt gegaan met de modaliteiten van de 
samenstelling van de vaste commissie van advies die het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Rijke -
vorsel als adviserend orgaan zal bijstaan, waarbij 
volgende vertegenwoordiging wordt vastgelegd:
- 2 vertegenwoordigers vanuit de cultuurraad
- 1 vertegenwoordiger vanuit de jeugdraad
- 1 vertegenwoordiger vanuit de sportraad.

De 10 politieke vertegenwoordigers van het beheers -
orgaan van het gemeenschapscentrum Rijkevorsel 
worden verkozen.

De grond gelegen te Rijkevorsel in de verkaveling Koek-
hoven fase 4B en 5B  met de erop uitgevoerde infra -
structuurwerken, kadastraal gekend sectie H nummers
342H en 337G, met een oppervlakte van 3a 05ca, wordt
kosteloos aanvaard door de gemeente voor openbaar nut
om opgenomen te worden in de openbare wegenis van
de gemeente.

Op verzoek van raadslid-voorzitter Van Nyen werd 
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 
gemeenteraad :
- Personeel. Aanpassing personeelsformatie. 

Bibliothecaris-cultuurfunctionaris
In de personeelsformatie wordt de contractuele deel-
tijdse functie van bibliothecaris B1-B3 geschrapt en
vervangen door een contractuele voltijdse functie van
bibliothecaris -cultuurfunctionaris B1-B3.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 28 april 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.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 24 FEBRUARI 2014

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

4

De gemeentelijke diensten 

zullen gesloten zijn op 

paasmaandag 21 april 2014
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Sinds januari beschikt de gemeente over een eigen 
communicatieambtenaar.  Hij staat in voor het in-
formeren van de inwoners en verenigingen over de
besluitvorming van het gemeentebestuur en de dienst -
verlening van de verschillende gemeentediensten. Daar-
naast verzorgt hij ook de relaties met de pers en de
interne communicatie tussen de diensten en personeels -
leden onderling.

Meer info : Jan Huybrechts
communicatie@rijkevorsel.be, 03 340 00 16

Iedere Belg is vanaf zijn achttiende verplicht om aan de
verkiezingen deel te nemen. De stemverrichtingen voor
de inwoners van de gemeente Rijkevorsel zullen plaats-
vinden op de 2 gekende locaties met name het gemeen-
schapscentrum, Kerkdreef 61 en de gemeentelijke lagere
school, de Wegwijzer, Leopoldstraat 1. De stemburelen
zullen geopend zijn van 8 tot 16 uur. 

Als men op de dag van de verkiezingen niet persoonlijk
kan komen stemmen, omwille van één van de redenen
die in het kieswetboek staan, kan er een volmacht
gegeven worden aan een andere kiezer. Deze persoon
hoeft geen familielid te zijn. 
Voor algemene regelgeving en veelgestelde vragen met
betrekking tot de verkiezingen kun je nu reeds de web-
site www.verkiezingen.fgov.be raadplegen.

Op de dag van de verkiezingen zal het gemeentehuis
geopend zijn van 8 tot 16 uur. Kiezers die geen
oproepingsbrief ontvangen hebben of nog andere vragen
hebben kunnen dan terecht op de dienst burgerzaken.

Net zoals bij de voorgaande verkiezingen zullen er ook
nu weer demotoestellen geplaatst worden in het
gemeentehuis, het openbaar centrum voor maatschap-
pelijk welzijn en de bib. Deze toestellen zullen toeganke-
lijk zijn tijdens de openingsuren. Verdere communicatie
kun je hieromtrent terugvinden in de volgende editie.

COMMUNICATIEAMBTENAAR

VERKIEZINGEN 25 MEI 2014
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GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds
dienstverband (38/38u), met aanleg van een wervingsreserve van
twee jaar, van een (m/v):

BIBLIOTHECARIS-
CULTUUR-

FUNCTIONARIS 
B1-B3

Functie en profiel
- Functie: Als bibliothecaris-cultuurfunctionaris sta je in voor de 

algemene leiding en het beheer van de bibliotheek, met inbegrip
van de uitleenpost, alsook van de gemeentelijke cultuurdienst. 
Je verricht beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk
en als diensthoofd ben je verantwoordelijk voor het aansturen en
coördineren van het personeel.

- Profiel: Je toont een brede interesse voor de culturele sector en de
literatuur en je beschikt over de nodige kennis van het vakgebied
en de wetgeving ter zake. Verder heb je prima leidinggevende
en communicatieve vaardigheden en kun je goed zelfstandig en
probleemoplossend werken.

Verdere informatie en kandidaatstellingen
Je bent in het bezit van minimum een bachelordiploma, een kandi-
daatsdiploma of een diploma van hoger onderwijs van één cyclus
of daarmee gelijkgesteld onderwijs.  
Je dient te slagen voor een aanwervingsprocedure. 

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 functie? 
De kandidaturen (sollicitatiebrie, 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 24 april 2014.
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GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving
voor onbepaalde duur in gesubsidieerd contractueel voltijds dienst-
verband (38/38u), met aanleg van een wervingsreserve van twee
jaar, van een (m/v):

WERKMAN -
CHAUFFEUR 

GROENBEHEER
RIJBEWIJS CE

Functie en profiel
- Functie : Als werkman-chauffeur sta je in voor het besturen van

voertuigen specifiek voor de dienst groenbeheer, o.a. veegwagen,
tractor (met klepelmaaier), bestelwagen, ... Verder verleen je ook
bijstand bij onderhoud van groenzones, maaien van grachten en
bermen, manueel of machinaal reinigen van kolken, snoeien,
etc… Je werkt hierbij onder het gezag van de ploegbaas groen-
beheer en het diensthoofd van de technische dienst.

- Profiel : Zowel zelfstandig als in teamverband kan je opgelegde
taken verzorgd, snel en correct tot een goed einde brengen. 
Je beschikt over de nodige beroepsvaardigheden als chauffeur
en hebt voldoende kennis van de gebruikte vervoermiddelen, 
machines en materialen. 

Verdere informatie en kandidaatstellingen
Het gaat om een functie in de graad E1-E3. Bij voorkeur heb je enige
ervaring in een gelijkaardige functie. Er zijn geen diplomavereisten.
Je bent in het bezit van het vereiste rijbewijs CE.
Er wordt een selectieprocedure georganiseerd.

Een informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, de
wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de 
selectieprocedure, 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, CV en bewijs van goed gedrag en
zeden) moeten aangetekend worden verzonden of tegen ontvangst-
bewijs afgegeven worden op de personeelsdienst t.a.v. het College
van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel
en dit uiterlijk op 24 april 2014.

GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving
voor onbepaalde duur in gesubsidieerd contractueel voltijds dienst-
verband (38/38u), met aanleg van een wervingsreserve van twee
jaar, van een (m/v):

WERKMAN -
KLINKERLEGGER

Functie en profiel
- Functie : Als werkman-klinkerlegger sta je in voor het uitvoeren

van specifieke taken in het vakgebied van de functie klinkerlegger.
Verder verleen je ook bijstand bij allerhande werkzaamheden 
binnen de afdeling wegen en gebouwen van de gemeente. Je
werkt hierbij onder het gezag van de ploegbaas wegen en 
gebouwen en het diensthoofd van de technische dienst.

- Profiel : Zowel zelfstandig als in teamverband kan je opgelegde
taken verzorgd, snel en correct tot een goed einde brengen. 
Je beschikt over voldoende kennis van technieken, producten en
materialen die worden gebruikt in het betrokken vakgebied.

Verdere informatie en kandidaatstellingen
Het gaat om een functie in de graad E1-E3. Bij voorkeur heb je enige
ervaring in een gelijkaardige functie. Er zijn geen diplomavereisten. 
Er wordt een selectieprocedure georganiseerd.

Een informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, de
wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de 
selectieprocedure, 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, CV en bewijs van goed gedrag en
zeden) moeten aangetekend worden verzonden of tegen ontvangst-
bewijs afgegeven worden op de personeelsdienst t.a.v. het College
van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel
en dit uiterlijk op 24 april 2014.



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

Aan de handelaars van de gemeente Rijkevorsel,

Onze gemeente draagt ook in deze bestuursperiode de
lokale economie een warm hart toe. Door je aanwezig-
heid in onze gemeente zorg je ervoor dat onze burgers
vlakbij boodschappen kunnen doen, in een vertrouwde,
familiale sfeer.
Klanten die je handelszaak bezoeken met de fiets of te
voet (in plaats van met de auto), dragen nog eens extra
bij aan de leefbaarheid van onze kernen. We willen
daarom ook graag dit jaar weer deze klanten in de 
bloemetjes zetten met de campagne “Met Belgerinkel
naar de Winkel”, van 26 april tot 31 mei 2014.
Nieuw in de campagne dit jaar is dat je elke fietsende
klant beloont met een Belgerinkel-lot in plaats van een
stempel op een spaarkaart. Het volstaat dat de klant zijn
lotnummer registreert op de Belgerinkel-website om
kans te maken op mooie prijzen, waaronder een 
prachtige Achielle retrofiets, fietsmandjes en VVV-
cadeaubonnen, uitgereikt door onze gemeente.

Deelnemen aan deze campagne is voor jou als handelaar
volledig gratis. Alle kosten (inschrijving + pakket met
campagnemateriaal) worden betaald door de gemeente.

Het enige wat je moet doen:
1. Je schrijft je in via www.belgerinkel.be/handelaar 

(tot 28 maart)
2. Midden april bezorgen wij het campagnemateriaal
3. Van zaterdag 26 april tot 31 mei beloon je de 

klanten die te voet of met de fiets winkelen met een
Belgerinkel-lot.

Voor meer info kun je terecht op de belgerinkelwebsite
www.belgerinkel.be of bij onze contactpersoon: Blockx
Dymna, tel. 03/340.00.27 (enkel op woensdag en 
donderdag) of via dymfna.blockx@rijkevorsel.be.

De campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel” is een
initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezins-
bond. Deze campagne loopt over heel Vlaanderen, in
2013 met 180 gemeenten, 10.000 handelaars en 60.000
fietsende klanten. 

Na de succesvolle acties voor een gezamenlijke sanering
van stookolietanks en een gezamenlijke aankoop van
zonne-energie en dak- en muurisolatie, organiseert IOK
dit jaar, samen met Arendonk, Baarle-Hertog, Hoog -
straten, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel en Turnhout,
een groepsaankoop voor het plaatsen van hoog -
rendementsglas. Het vervangen van oude ramen (en
eventueel schrijnwerk) zorgt voor een lager verbruik
voor verwarming. Dit is niet alleen goed voor het milieu,
maar ook voor je portefeuille.

De gekozen firma’s en hun prijzen voor deze groeps -
aankoop zijn gekend. Je kunt een overzicht vinden op
www.iok.be/hoogrendementsglas of je kunt het overzicht
opvragen / afhalen bij de milieudienst, milieudienst@
rijkevorsel.be.

Om deel te nemen aan de samenaankoop, dien je zelf
deze firma’s te contacteren. Zij komen gratis en geheel
vrijblijvend bij je thuis een offerte op maat opmaken. 
Hierbij worden de algemene prijzen en voorwaarden
toegepast zoals ze in het overzicht weergegeven zijn.
Deze prijzen zijn enkel voor de plaatsing of vervanging
van hoogrendementsglas. Indien je ook schrijnwerk wil
laten plaatsen of vervangen, zullen hiervoor extra kosten
aangerekend worden. Deze meerprijs wordt afgesproken
bij het opmaken van de offerte op maat.

Opgelet: deze prijzen en voorwaarden zijn enkel geldig
voor inwoners van de gemeenten die hierboven vermeld
staan (de werken dienen plaats te vinden binnen de
grenzen van deze gemeenten).

Alle prijzen zijn gegarandeerd voor offertes opgemaakt
en ondertekend tot en met 31/12/2014. Je dient bij
aankoop steeds te vermelden dat je meedoet aan de
samen aankoop hoogrendementsglas van IOK en de
gemeenten  Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten,
Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel en Turnhout.

GROEPSAANKOOP HOOGRENDEMENTS-
GLAS ARENDONK, BAARLE-HERTOG,
HOOGSTRATEN, OUD-TURNHOUT, 
RAVELS, RIJKEVORSEL, TURNHOUT

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

De mobiele lijnwinkel staat voortaan elke eerste
maandag van de maand van 8.00 uur tot 12.30 uur op
de markt in’t centrum van Rijkevorsel.
In de lijnwinkel op wieltjes kan iedereen terecht die 
informatie wenst over het aanbod, tarieven, reiswegen,
... Ook abonnementen, lijnkaarten, buzzypassen of elk
ander vervoerbewijs kan men hier aankopen. Zo hoeft
men zich niet meer naar de lijnwinkel in Antwerpen,
Turnhout of Mechelen te verplaatsen.
Lukt het niet om de mobiele Lijnwinkel in Rijkevorsel
te bezoeken dan misschien wel in een buurgemeente.  

- maandag 7/04/2014 : Rijkevorsel, markt
(8.00u - 12.30u)

- donderdag 10/04/2014 : Brecht (St Lenaarts),
markt (8.00u - 12.30u)

- dinsdag 15/04/2014 : Hoogstraten, Vrijheid
(8.00u - 12.30u)

- maandag 5/05/2014 : Rijkevorsel, markt    
(8.00u - 12.30u)

- donderdag 8/05/2014 : Brecht (St Lenaarts), markt
(8.00u - 12.30u)

- maandag 19/05/2014 : Brecht, Station 
(13.45u - 18.15u)

- dinsdag 20/05/2014 : Hoogstraten, Vrijheid
(8.00u - 12.30u)

- maandag 2/06/2014 : Rijkevorsel, markt    
(8.00u - 12.30u)

- donderdag 12/06/2014 : Brecht (St Lenaarts), markt
(8.00u - 12.30u)

- maandag 16/06/2014 : Brecht, Station       
(13.45u - 18.15u)

- dinsdag 17/06/2014 :
Hoogstraten, Vrijheid
(8.00u - 12.30u)

Vind je het ook zo storend wanneer de weg bezaaid is
met rondwaaiend papier en karton tijdens de inzamel-
dag? Een touwtje kan dit nochtans makkelijk voor -
komen. Bind je papier en karton steeds goed vast met
een stukje natuurkoord of stop het in een gesloten 
kartonnen doos. Zo zorg je mee voor een propere straat,

maak je het werk van de laders gemakkelijker en werk
je mee aan een betere recyclage van papier-karton. Spaar
de rug van de laders en maak je pakken niet zwaarder
dan 15 kg. 
Komt het papier om welke reden toch op straat terecht,
dan moet je het opruimen!
Opgelet, de ophaaldienst neemt papier en karton niet
mee wanneer het wordt aangeboden in plastic bakken,
boxen of wasmanden. Enkel correct gesorteerd papier
en karton verpakt in een kartonnen doos of samen -
gebonden met natuurtouw wordt meegenomen. 

TIP :
Beperk papierverbruik: Kleef een sticker ‘geen reclame-
drukwerk aub’ op je brievenbus als je geen ongevraagd
reclamedrukwerk in de bus wil. De sticker is gratis te
verkrijgen aan de receptie in het gemeentehuis.

Van 21 tot 29 maart 2014 organiseert Recupel, in nauwe
samenwerking met de gemeente, de afvalinter -
communale, de Kringwinkels, Bebat en de elektro -
handels een grootscheepse nationale inzamelcampagne
van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten
(AEEA). Ook batterijen zijn welkom. 
Ter ondersteuning en stimulans van deze actie wordt er
een competitie tussen gemeenten georganiseerd. De 
gemeente die in deze actieweek het meeste kilo’s AEEA
per inwoner inzamelt, wint een reuze ontbijtpicknick die
deze zomer gratis aan de inwoners aangeboden wordt.

Breng tussen 21 en 29 maart 2014 je afgedankte elektro
-apparaten naar één van de talloze Recupel ophaal -
punten. Je kunt er, indien het apparaat nog werkt, mee
terecht in een Kringwinkel of hergebruikcentrum.
Werkt het apparaat niet meer, dan kun je het gratis kwijt
in het containerpark of in je elektrowinkel indien je er
een nieuw toestel aankoopt.  

MOBIELE LIJNWINKEL IN RIJKEVORSEL

PAPIER-KARTON ZOEKT 
TOUWTJE / KARTONNEN DOOS

VERZAMEL MET Z’N ALLEN OUDE ELEKTRO,
MAAK VAN RIJKEVORSEL DE BESTE 
RECYCLEERGEMEENTE VAN HET LAND 
EN WIN EEN REUZE-ONTBIJTPICKNICK
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M I L I E U - R U I M T . O R D E N I N G

Op zaterdag 29 maart 2014 organiseert WWF voor de
zesde maal ‘Earth Hour’ in België. Van 20.30 u tot 
21.30 u zullen opnieuw meer dan één miljard mensen
wereldwijd uit ruim 100 landen symbolisch de lichten
doven om aan te tonen dat de strijd tegen de klimaat -
verandering iedereen aangaat.

Waarom meedoen aan Earth Hour?
De zeespiegel stijgt en de oceanen warmen op. Langere
en meer intensieve droogtes bedreigen de gewassen, de
natuur en de zoetwatervoorziening.
De biodiversiteit op onze planeet wordt bedreigd door de
klimaatverandering, van de ijsberen in het Noordpool-
gebied tot de zeeschildpadden aan de Afrikaanse kust.

De gemeente wil mee de aandacht vestigen op de
energie problematiek en de klimaatsverandering en doet
daarom een oproep om op 29 maart 2014 één uur lang
zoveel mogelijk lichten te doven, tussen 20.30 uur en
21.30 uur.

Meer informatie op www.wwf.be/earthhour.

Infovergadering donderdag 3 april 2014 - 19h
Kolonie 32, 2323 Wortel, zaal ‘Den Bayerd’

Beste bewoner,
Het domein Wortel-Kolonie is met zijn historische
gebouwen en imposante dreven een parel in het land-
schap van Wortel. Het Antwerpse provinciebestuur wil
dan ook, samen met verschillende partners en vele 
inwoners, dat de toekomst van dit domein verzekerd is.
Hiervoor stellen wij een provinciaal ruimtelijk uit -
voeringsplan ‘Wortel-kolonie’ op.

Waarom een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
(PRUP)?
Momenteel bestaat er voor Wortel-kolonie een inrich-
tingsplan en een drevenbeheersplan en werd het bos -
beheersplan recent goedgekeurd. Ook loopt momenteel
een ruilverkaveling in delen van het gebied. Voor de 
realisatie van de ruilverkaveling en de vertaling van het
inrichtingsplan is o.a. een wijziging van het gewestplan
noodzakelijk. Daarnaast was er nood aan een algemene
visie zowel betreffende de mogelijke invulling van de 
gebouwen als betreffende de toegankelijkheid. Daarom
stippelden de provincie Antwerpen, samen met vzw
Kempens Landschap en andere overheden een visie uit,
op basis van de bestaande plannen, om de eenheid van
dit domein te bewaren en te versterken. Kortom: dit
PRUP behoudt de eenheid van het landschap en zorgt
voor een duidelijke toekomstvisie.

Openbaar onderzoek
Het ontwerp PRUP ‘Wortel-Kolonie’ wordt aan een open-
baar onderzoek onderworpen en dit van 10 maart 2014
tot en met 8 mei 2014. In deze periode heb je de kans
om opmerkingen of bezwaren bij dit plan over te maken
aan het provinciebestuur. Je kunt het ontwerp bekijken
in het provinciehuis, op het gemeentehuis van Hoog-
straten of via de provinciale website: www.provant.be/
openbare_onderzoeken (of beschrijving via doorklikken)

Infovergadering
Op donderdag 3 april  2014 nodigen wij je graag uit voor
een infovergadering. Op deze avond lichten we de tot-
standkoming, de visie, de inhoud en de procedure van
het PRUP toe. Vertegenwoordigers van het provincie -
bestuur, de gemeente Hoogstraten, de Vlaamse Land-
maatschappij en de vzw Kempens Landschap zullen
aanwezig zijn om op eventuele vragen te antwoorden.
- WANNEER: 3 april 2014, 19h
- WAAR: Zaal ‘Den Bayerd’, kolonie 32, 2323 te Wortel
- VOOR WIE: iedereen is deze avond welkom
- CONTACT: Ben De Bruyn, 03/240.67.87

ben.debruyn@admin.provant.be

Aansluitend wordt er ook gezorgd voor een drankje.
Wij hopen je te mogen begroeten op 3 april 2014 en 
danken u alvast voor uw belangstelling.

Luk Lemmens,
Provinciaal gedeputeerde voor 

ruimtelijke ordening en -planning

PRUP KOLONIE 
TE WORTEL (HOOGSTRATEN)

EARTH HOUR 2014 - 29 MAART 2014
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O P E N B . W E R K E N

In vorig infoblad werd gemeld dat de werken aan de
collector zouden beginnen aan Kleine Gammel en dan
via Gammel en de Hoogstraatsesteenweg tot aan Koek-
hoven worden voortgezet.

Deze fasering is echter inmiddels achterhaald. De aan-
nemer zal immers in de andere richting de werken 
uitvoeren. Dit wil zeggen vertrekkend vanaf Koekhoven
en zo in verschillende fasen naar Kleine Gammel. 

Het traject van de omleiding zal de eerste maanden via
Sint-Lenaarts verlopen. Maar vermits Elia werken gaat
uitvoeren op deze omleidingsweg (in principe vanaf juni)
zal vanaf dan de omleiding gaan via Wortel en Bolk.
De omleiding van de Lijn zal via Bolk naar Wortel gaan
en zo naar Hoogstraten.

Als er zich wijzigingen voordoen, kun je dit op de web-
site van de gemeente terugvinden zodra het bekend is.
De werken starten in principe op 1 april 2014.

Waar de meeste inwoners zich te weinig van bewust zijn,
is dat voor werken op openbaar domein steeds een 
toelating moet gevraagd worden. Het is verboden om op
eigen houtje werken uit te voeren aan bermen, grachten,
opritten e.d. Voor alle werken, bijvoorbeeld het 
ver harden van bermen, aanleggen van opritten en ook
vernieuwen van bestaande opritten, aanbrengen van
aanplantingen, maken van grachtbeschoeiingen, 
ver lagen van boordstenen e.d. dien je immers een 
toelating te krijgen. Het komt nog te vaak voor dat 
mensen bijvoorbeeld hun oprit terug moeten uitbreken,
omdat er geen toelating voor werd verleend en dit niet
volgens de voorschriften werd aangelegd.

De toelating kun je steeds schriftelijk aanvragen met een
brief ter attentie van het college van burgemeester en
schepenen. Het college zal dan ook beslissen of je al dan
niet de geplande werken mag uitvoeren.

Indien het echter werken betreft aan een gewestweg zal
het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams 
Gewest een vergunning moeten afleveren voor werken
op openbaar domein. Deze aanvragen kunnen echter ook
via de gemeentelijke diensten gebeuren. 

Het gemeentebestuur krijgt herhaaldelijk meldingen
binnen van de aanwezigheid van ratten, zowel op het
openbaar domein, bijvoorbeeld langs waterlopen, als op
privé domein. Als het gaat om muskusratten, worden
deze bestreden door de Vlaamse Milieumaatschappij. De
individuele burgers spelen hier ook een rol in, aangezien
zij voor de muskusrat een meldingsplicht hebben bij het
gemeentebestuur.

Wat betreft de bestrijding van de bruine rat, daar is de
inwoner voor verantwoordelijk op zijn eigendom. Dit
neemt niet weg dat de gemeente ook hulp kan bieden.
Zo kan er iemand deskundig van de gemeente ter plaatse
gaan om het probleem in te schatten en om nuttige 
informatie te geven. 

Voor veel meer informatie over de preventie en de 
bestrijding van de ratten kun je terecht op de website
van de provincie: www.provant.be bij leefmilieu > water-
lopen > rattenbestrijding. 
Hier vind je gedetailleerde informatie over de bruine rat
en de muskusrat. 

RECHTZETTING : WERKEN AAN DE 
COLLECTOR HOOGSTRAATSESTEENWEG -
KLEINE GAMMEL

AANPASSINGEN 
AAN HET OPENBAAR DOMEIN

RATTEN : PREVENTIE EN BESTRIJDING
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Op initiatief van de beheerraad van de bibliotheek wordt
op maandagavond 5/5/2014 een lezing georga niseerd
over het boek ‘Woesten’. Dit is de debuutroman van Kris
Van Steenberge, een Lierenaar, die zeer lovende kritiek
heeft gekregen.

Lierenaar Kris Van Steenberge debuteert met ’Woesten’
Onderwijzer Kris Van Steenberge uit Lier maakt zijn 
debuut als schrijver met de roman ’Woesten’. Een 
verhaal dat zich afspeelt in de Westhoek tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
’Ik ben een verhalenverteller en geen historicus,’ stelt
de 50-jarige Lierenaar. ’Wie dit boek leest om meer te
weten te komen over WO I, komt bedrogen uit. Ik heb
een literaire roman geschreven en geen geschiedkundig
werk. Woesten, een klein dorpje in de Westhoek, de
Grote Oorlog met alle leed en pijn en de ongekende
kracht van de wapens die voor het eerst gebruikt werden
tussen 1914 en 1918 dienen als kader om mijn verhaal
te vertellen. Mijn boek handelt over verwoesting en 
verminking. En hoe daarmee om te gaan. Dan is WO I,
de donkerste bladzijde in onze vaderlandse geschiedenis,
de ideale setting.’

Wie interesse heeft in deze schrijver en zijn opmerkelijk
debuut is van harte welkom op 5/5/2014 in de parketzaal
boven de bibliotheek om 20 uur. De toegang is gratis. De
drankjes worden verzorgd door de Oxfam Wereldwinkel. 

JEUGD Kijk- en prentenboeken
- Voertuigen kijk- en zoekboek [P4]
- De Hennie de Heks en de piraten [P3]
- Lekkerbekken boek [P5]
- Kleine Beer zoekt zijn vriendjes [P4]
- Het bijzondere ei van Mama Eend  [P3]
- Vrolijk Pasen! De vijf mooiste paasverhalen [P3]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Lisa wil een draak (FLOR  Niveau 3)
- Avontuur in de woestijn (OUDH Niveau 3)
- een heks in mijn buurt (OUDH Niveau 2)
- hiphop in de modder (ABEE Niveau 2)
- mijn juf doet raar (OUDH Niveau 2)
- waar is de maan? (MULD Niveau 1)
- wat wit en wat geel (MULD Niveau 1)
- naar het park voor pret! (VAND Niveau 1)

A-boeken (7-9 jaar)
- Floortje op ponykamp (BUIS, Suzanne)
- Het voetbaltoneel (GERARD, Hilde E.)
- Op reis met de tandenrobot (SCHALTIN, Veerle)
- Sara en de ridder (OUDHEUSDEN, Pieter van)
- Een circus in de tuin (OUDHEUSDEN, Pieter van)
- Valentijns vreselijke vakantie (HEER, Nancy de)

B-boeken (9-12 jaar)
- Brief in geheimschrift (VISSER, Rian)
- Wie wordt de nieuwe meesterchef?

(STILTON, Geronimo)
- De heks van eb en vloed  (STILTON, Thea)
- Pita en Svenne : De vader met de grote schoenen

(NILSSON, Moni) 
- Scènes uit het leven met 3 vaders 

(SLEGERS, Marlies)

C-boeken (12-16 jaar)
- Stefans dagboeken 3 & 4 : Begeerte - Moordlust

(WILLIAMSON, Kevin)
- Sproetenliefde (STOFFELS, Maren)
- P.S. Ik ben uw dochter (VRIENS, Jacques)
- De woede van het vuur (MANKELL, Henning)
- IJsbarbaar  (RUGGENBERG, Rob)

LEZING DOOR KRIS VAN STEENBERGE 
OVER ZIJN BOEK ’WOESTEN’

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN APRIL 2014  

APRILNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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Voorleesboeken
- Het reuzeleuke voorleesboek : De mooiste verhaaltjes

voor klein en groot (REUZ)

Jeugd Non-fictie
- Het leuke chocolade bakboek [J koken (geel)]
- Knutselpret voor kleuters [J knutselen (geel)]
- Naaiatelier voor kinderen : de leukste naaiwerkjes om

zelf te maken [J Handwerk (geel)]
- De klok en de tijd [J wetenschappen – tijd (blauw)]
- Zelf wenskaarten maken [J knutselen met papier

(geel)]
- Ik ken al 25 paddenstoelen [J Paddenstoelen (groen)]

Jeugd Strips
- De avonturen van Urbanus (JS C LINT) : 

verschillende nieuwe verhalen.
- De Kiekeboes (JS A MERH) : verschillende nieuwe

verhalen.
- F.C. De Kampioenen (JS C LEEM) : verschillende

nieuwe verhalen.
- De belevenissen van Jommeke (JS A NYS) : verschil-

lende nieuwe verhalen.
- De guitenstreken van Kwik en Flupke (JS A HERG)

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Het bastaardmeisje (TARDITI, Maria)
- De Wolf van Wall Street (BELFORT, Jordan)
- De godin van de kleine overwinningen

(GRANNEC, Yannick)
- De vrouw die de honden eten gaf 

(HEMMERECHTS, Kristien)
- De kunst van het wachten (NOLENS, David)
- Het sprongbeen (SARRAZIN, Albertine)
- Gisèle (SMIT, Susan)
- De boekwinkel (MEYLER, Deborah)

Volwassenen Non-fictie
- Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot

heden (Van Uytven, Raymond) [938]
- Karel de Grote : een keizer op de grens tussen twee

werelden (Bauer, Raoul) [925.3]
- De beeldentaal van symbolen (Buyle, Marjan) [710.3]
- Slaapwandelaars : Hoe Europa in 1914 ten oorlog

trok (Clark, Christopher) [Europa 927.5]
- Sletvrees (Bergman, Sunny) [308.1]
- In Vlaamse velden (Allegaert Sophie) [België 986.3]
- Oorlogsdagen : Overleven in bezet Vlaanderen tijdens

de Eerste Wereldoorlog (Serrien, Pieter) 
[België 927.5]

- Birth day : Hoe de wereld zijn kinderen verwelkomt
(Blancquaert, Lieve) [615.7]

10 jaar werd eraan gebouwd, duizenden hectaren land
onteigend en honderden gebouwen gesloopt. 23 forten,
11 schansen en talloze kleinere verdedigingswerken
moesten de belangrijkste Belgische havenstad 
beschermen. De Stelling van Antwerpen vormde een 
onneembare vesting.
Hoe anders was de realiteit. De Stelling van Antwerpen
hield het in de herfst van 1914 nog geen 10 dagen vol.
Het beton van de forten bleek niet bestand tegen de
Duitse kanonnen. Jaren later kregen sommige forten
nog een tweede leven, maar opnieuw bleken ze niet 
opgewassen tegen de Duitse overmacht.
Sindsdien leidde de Stelling van Antwerpen een ver -
borgen bestaan. In de verlaten forten sloeg men 
materiaal op en soms deed het Belgische leger er een
oefening. Maar verder gebeurde er niets. Toen in de jaren
’70 de laatste militairen vertrokken nam de natuur het
heft in handen. Waar manschappen overnachtten, over-
winteren nu vleermuizen. Ooit kale omwallingen zijn
groene paradijzen, waar spechten en uilen broeden in
oude bomen en de vestinggrachten zitten boordevol vis.
Journalist Joost Vermeulen en fotografe Rénie van der
Putte ontdekten een paar jaar geleden bij toeval de 
verlaten schoonheid van deze militaire monumenten.
Hun nieuwsgierigheid werd geprikkeld. Het resultaat is
een mooie wandelgids. In zeven wandelingen voeren zij
je langs bijna alle nog aanwezige onderdelen van de 
Stelling. En al wandelend leer je iets over de Stelling zelf
en over de dramatische dagen in het najaar van 1914.
Deze wandelgids is te verkrijgen aan de VVV-infobalie in
het gemeentehuis. Kostprijs : € 14,95

WANDELEN LANGS 
DE STELLING VAN ANTWERPEN



We vonden het SUPERTOF!
Nu weten we hoe gehandicapten aan sport doen. Heel
interessant en heel speciaal.
We hebben torbal gespeeld. Hiervoor heb je een rinke-
lende bal nodig. Het lijkt een beetje op voetbal maar je
speelt het zittend en vangt en rolt de bal met je handen.
Omdat deze sport wordt gespeeld door slechtzienden
hadden we allemaal een donkere bril op.
Bij atletiek mochten we speerwerpen, super! Daarna
deden we een soort petanque, ik denk dat ze het botchia
noemde. Best moeilijk maar soms ook wat raar. We 
verbaasden ons over wat die mensen allemaal kunnen. 
We speelden ook netbal met mensen met een mentale
handicap. We hebben zelfs een wedstrijd gedaan. Wat
een mega ervaring ! 

De leerlingen van het 5e leerjaar 

Nog meer halen uit je digitaal fototoestel !
Wil je meer uit je digitaal fototoestel halen? Wil je wel
eens weten waarvoor al die knopjes dienen? Tijdens deze
sessie kom je meer te weten over je digitaal fototoestel,
gecombineerd met tips voor betere en creatievere foto’s.
Uiteraard mag je je eigen fototoestel meebrengen, best
met handleiding, oplader en eventueel de verbindings-
kabel naar je PC.
- dinsdag 22 april van 10u tot 12u
- Digidak in de bibliotheek Aster Berkhof St.-Jozef 

Rijkevorsel (Kerkdreef 61, St.-Jozef Rijkevorsel)

Opendeur + ’Uw PC een spaarpot?’
Elektriciteit kost geld, dat is niets nieuws. Maar mis-
schien betaal je wel teveel ! Doe je voordeel met de V-
TEST van de VREG. Wij willen je daarbij helpen. Neem
hiervoor best je jaarverbruik aan gas- en/of elektriciteit
in kWh en de datum van de laatste factuur mee. Wie is
de goedkoopste leverancier van TV, internet, telefoon?
Breng je laatste factuur mee dan berekenen we samen
het beste tarief. Hoe kun je profiteren van het voor -
deligste aanbod? Er zijn ook heel wat mogelijkheden om
groepsaankopen te doen wat ook meer voordeliger is. De
begeleiders helpen je op weg om hierover meer te weten
te komen.
- donderdag 24 april van 9u tot 12u
- Digidak Centrum, het Klooster (Molenstraat 5, 

Rijkevorsel)

G-SPORT IN DE KUIPERIJ TE SINT-JOZEF

DIGITALE WEEK - DIGIDAK RIJKEVORSEL
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Skypen met ex-inwoners van Rijkevorsel
Skypen? Wat is het? Hoe werkt het? Als je vrienden of 
familie hebt in het buitenland kan je via skype heel een-
voudig communiceren. Bovendien is skypen bij digidak
gratis. Uiteraard kun je ook skypen met je kinderen of
kleinkinderen.
Een aantal inwoners van Rijkevorsel zijn intussen 
geëmigreerd naar het buitenland. Op zondag 27 april
zijn er verschillende skype-sessies tussen 10u en 17u
waarin we zullen zulle skypen met ex-inwoners. Wil je
weten hoe het met hen gaat? Kom dan zeker langs.
- zondag 27 april van 10u tot 17u
- Digidak in het Klooster (kapel), Molenstraat 5 te 

Rijkevorsel

Neem ook gratis deel aan onze wedstrijd en win kado-
bons van de gemeente Rijkevorsel !

Digidak locaties en uren van de vrije inloop
- Digidak centrum (het Klooster) :

Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, tel. 014 71 11 03
donderdag 9u tot 12u

- Digidak in de bibliotheek Aster Berkhof Sint-Jozef :
Kerkdreef 61, Rijkevorsel St.-Jozef, tel. 014 71 11 03
maandag 10u tot 12u

Digidak organiseert in elke locatie ook nog initiaties.
Spring eens binnen tijdens de vrije inloop of kijk op onze
website www.digidak.be.

Digidak organiseert ook weer initiaties na de paas -
vakantie. Er zijn nog vrije plaatsen. Inschrijven kan 
tijdens de openingsuren die je hierboven ziet. Voor meer
informatie kun je terecht bij de begeleiders in de locaties
of op tel.nr. 014 71 11 03.

Op zondag 27 april 2014 vindt in Vlaanderen naar jaar-
lijkse gewoonte Erfgoeddag plaats. Dit jaar is het thema
“Grenzeloos”. Het gemeentebestuur van Rijkevorsel zal
die dag in samenwerking met VVV-Toerisme Rijkevorsel
een fietstocht van ongeveer 15 km inrichten met als titel
“Grenzeloos Rijkevorsel”. Deze tocht zal je brengen
langs verschillende haltes waar je een blik over de grens
kan werpen of een grensoverschrijding kan beleven. 

Paardenmolen aan De Molen - Vertrek en aankomst
Het centrale vertrek- en aankomstpunt van deze dag
bevindt zich aan de Molen in de Looiweg. Je wordt uit-
genodigd tot een bezoek aan de Molen, waarbij je zal
worden gegidst door de Molenvrienden.
Tevens word je de mogelijkheid geboden om een 
nostalgisch ritje te maken op een nostalgische paarden-
molen. Je wordt tevens uitgenodigd om het Molenspel
te spelen. 

Souvenirs schatten in het Heemkundig Museum
Er is in Rijkevorsel één plekje waar je de tijdsgrens met
slechts enkele passen kan overschrijden, en dat is in het
Heemkundig Museum, in de kelder van het gemeente-
huis. Stap doorheen de geschiedenis van Rijkevorsel, die
zich op enkele vierkante meters bevindt. Bewonder de
schatten die het museum huisvest, en waan je even
terug in een klaslokaal uit de jaren 1900. 
Tevens is er die dag een schatter aanwezig waarbij je je
souvenirs kunt laten schatten. Let wel: inschrijven hier-
voor is verplicht en kan via cultuurdienst@rijkevorsel.be
of 03 340 00 37.

ERFGOEDDAG 2014
PROGRAMMA IN RIJKEVORSEL
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Skypen in de kapel in het Klooster
Sinds enkele jaren is het zeer gemakkelijk om vanuit uw
luie zetel contact te maken met de andere kant van de
wereld. 

Doorheen de jaren zijn er verschillende Rijkevorselnaren
andere oorden gaan opsnuiven.
In de Kapel van het voormalige Klooster word je de 
mogelijkheid geboden om terug contact te leggen met
de geëmigreerde inwoners van Rijkevorsel. Zij zullen je
graag vertellen hoe het toen in Rijkevorsel was en wat
ze missen als ze aan ons mooie dorp terugdenken. 

Omdat je misschien graag contact legt met mensen 
die je nog kent van vroeger, vind je het concrete 
programma hier onder:
- 10u: Leen Rombouts (Frankrijk)  
- 11u: Hans Pleysier (Zuid-Afrika)
- 13u: Tonny Van Loij (Amerika)   
- 14u: Wilf Jackson (Engeland) 
- 15u: Kim Francois (China)        
- 16u: Leen Brits (Chili)

Kerk Rijkevorsel Centrum
Decennia lang gingen Rijkevorselse missionarissen op
pad om het leed uit de wereld te verzachten. 

In de Sint-Willibrorduskerk kun je een bezoek brengen
aan de tentoonstelling omtrent de Rijkevorselse 
missionarissen. 

Let wel: tussen 11u en 12u is de tentoonstelling niet toe-
gankelijk vanwege een eucharistieviering.

Aster Berkhofmuseum
Als we het hebben over de grens oversteken, kunnen we
Aster Berkhof uiteraard niet links laten liggen. Deze
veelschrijver van ondertussen 93 jaar heeft dikwijls
grenzen overgestoken om zijn verhalen te kunnen
schrijven. Daarom zal het Aster Berkhofmuseum uit -
zonderlijk geopend zijn van 10u tot 17u en zal er 
speciale aandacht worden geschonken aan zijn reis -
verhalen. 

Tevens loopt er in het kader van de Week van de 
Amateurkunsten 2014 met als thema “De Groote Kunst”
een tentoonstelling in het Aster Berkhofmuseum. 

In het kader van WAK 2014 met als thema “De Groote
Kunst” organiseert het gemeentebestuur van Rijkevorsel
i.s.m. de gemeentebesturen van Baarle-Hertog en
Merksplas een groepstentoonstelling met als titel 
“De Groote Kunst”. 
Deze tentoonstelling gaat door in het Aster Berkhof -
museum van 26 april t.e.m. 4 mei a.s. met werken van
Diane Mees (Schilderkunst), Lut Hermans (Schilder-
kunst), Liesbeth Verboven (Schilderkunst), Tine Dekkers
(Schilderkunst), Pauline Wolfswinkel (Keramiek), 
Ilse De Backer (Kalligrafie), Ria Jansens (Schilderkunst),
Maj Sas (Schilderkunst), Frans Van Gils (Keramiek) en
Connie Elst (fotografie)

Openingsmomenten tentoonstelling 
“De Groote Kunst”

De tentoonstelling is te bezoeken op:
- Zondag 27 april van 10u tot 17u (Erfgoeddag);
- Maandag 28 april van 10u tot 12u

en van 15.30u tot 19.30u;
- Dinsdag 29 april van 10u tot 12u;
- Woensdag 30 april van 10u tot 12u 

en van 13u tot 17u;
- Zondag 4 mei van 13u tot 16.30u.

Naast de tentoonstelling in Rijkevorsel kun je ook een
bezoek brengen aan de tentoonstellingen in Baarle-
Hertog (Klooster Zondereigen) en Merksplas (GC De
Marckt). 
De tentoonstelling in Baarle-Hertog loopt van 26 april
t.e.m. 4 mei. De tentoonstelling in Merksplas loopt van
2 t.e.m. 4 mei.
De verschillende tentoonstellingslocaties zullen worden
verbonden met een fietsroute.

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 2014
’DE GROOTE KUNST’
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SPORTTECHNISCHE VORMINGEN
Aspirant-initiator Volleybal
Donderdag 17 en vrijdag 18 april 2014 van 9u00 tot
17u30
- Plaats: Technico Sporthal, Smiskensstraat 45, 2300

Turnhout
- Lesgever: docent VTS
- Kostprijs: € 35,00 en € 5,00 voor de cursustekst

Trainer B Volleybal
Vanaf zondag 27 april 2014 
- Plaats: SC Beerse, Rerum Novarumlaan 31, 2340

Beerse
- Lesgever: Docenten VTS
- Kostprijs: € 180,00 (module 1, 2 en 3)

Voetbalclinic: creatief opwarmen in functie van de 
verdere training
Woensdag 30 april 2014 van 19u00 tot 21u30
- Plaats: Voetbalterrein FC Zwaneven, Rhoode 11, 2360

Oud-Turnhout
- Lesgever: Guy Peeters, Progress Sport vzw
- Kostprijs: € 15,00

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

Op vrijdag 21 februari 2014 werden de sportlaureaten
van het sportjaar 2013 bekendgemaakt op het jaarlijks
Sportgala Rijkevorsel:

-    Sportjongere 2013: Martijn Van Leeuwen
-    Sportploeg 2013: Rijko Senior
-    Sportverdienste 2013: Herman Quirynen
-    Sportvrouw 2013: Tinne Vermeiren
-    Sportman 2013: Thijs Aerts

Het werd wederom een schitterend extra-sportief 
spektakel waar al de Rijkevorselse sporters die op één of
andere manier uitblonken in hun sport eens extra in de
picture werden gezet. Tussen de officiële gedeeltes door
gaf de Rijkevorselse sportvereniging TTK Rijkevorsel een
flitsende demonstratie tafeltennis. We sloten de avond
af met een homage aan 2 Veusselse broers die begin 2014
voor sportieve hoogtepunten zorgden in een bij uitstek
volkse sport, nl. cyclocross. De sportraad wenste op een
zeer persoonlijke manier zowel Toon (vice-Belgisch
kampioen) als Thijs (wereldkampioen) Aerts proficiat
met hun prestatie. Nadien werd er nog gezellig na -
gekaart bij een natje en een droogje. Ondertussen kon
ook iedereen genieten van de mooiste sportfragmenten
van het afgelopen jaar.

Een impressie van de avond vind je hieronder terug of
via de facebookpagina van de Sportdienst Rijkevorsel of
de webite van Bart Huysmans. We danken Bart dan ook
voor deze mooie foto’s!  

OPLEIDINGEN / VORMINGEN IN DE REGIO

SPORTGALA RIJKEVORSEL 2013



Overzicht van de genomineerde sporters waaruit de 
algemene vergadering van de sportraad winnaars heeft
bepaald via geheime stemming:

Jeugdsporters:
- Mirthe Van Dijck: paardrijden - LRV Rijkevorsel 
- Martijn Van Leeuwen: karten

Sportploeg:
- KFC Zwarte Leeuw U7: voetbal
- FC Den Booze United: voetbal
- LRV Rijkevorsel 8-tal Midden: paardrijden 
- Rijko senior: korfbal

Sportverdienste:
- Stan Floren: TTK Rijkevorsel - tafeltennis
- Herman Quirynen: all round sportman
- Peter Voeten: LRV Rijkevorsel - paardrijden

Sportvrouw:
- Gitte Geens: paardrijden - LRV Rijkevorsel
- Tinne Vermeiren: wielrennen - cyclocross

Sportman:
- Thijs Aerts: cyclocross - Telenet-Fidea
- Toon Aerts: cyclocross - Telenet-Fidea
- Gert Dockx: wielrennen - Lotto-Belisol
- Mark Goetschalckx: wielrennen - triatlon
- Kris Aernouts: paardrijden - LRV Rijkevorsel

Het gemeentebestuur wil een aantal aandachtspunten
belichten m.b.t. het skate- en sportpark, dit zowel naar
de jongeren als de ouders toe. Van de gebruikers wordt
het nodige respect gevraagd naar de omgeving toe. Dit
wil zeggen het afval deponeren in de daarvoor voorziene 
afvalbakken, de aanwezige infrastructuur gebruiken op
de juiste manier. Respect hebben voor de natuur en de
bestaande omheining, ook die van de buurtbewoners.
M.a.w. niet wildplassen, niet op de aardewal lopen, ...

Tot slot wil men er nog eens op wijzen dat er wel degelijk
openingsuren gelden op het skate- en sportterrein en dat
met aandrang gevraagd wordt om deze te respecteren.
Vanaf deze maand is het skate- en sportpark terug open
van 9u tot 21u en voor gans de zomerperiode tot 30 
september. Voor 9u ’s morgens en na 21u ’s avonds mag
niemand gebruikmaken van het skate- en sportpark !

Aan de ouders vraagt men om de kinderen en jongeren
hierop mee attent te maken, zodat het skate- en sport-
park een aangename plaats blijft om als jongere je sport
te kunnen beoefenen, maar dat ook de buurt kan 
genieten van mooie zomerse avonden!

De dagen worden langer, de nachten korter! De tempe-
raturen aangenamer om ook ’s avonds nog buiten te 
bewegen en te sporten. Toch is het belangrijk om goed
“zichtbaar” te “bewegen”. De sportraad van Rijkevorsel
zorgt hiervoor! De sportraad heeft immers oranje fluo-
vestjes laten maken die sportieve volwassenen, indivi -
dueel, in groep of met hun ploeg kunnen dragen.
Vooraan staan de logo’s van de sportraad en de gemeente
Rijkevorsel en achteraan de slogan “Zichtbaar bewegen”!
De keuze voor deze slogan is dubbel. Enerzijds kunnen
mensen op een veiligere en dus beter zichtbare manier
sporten door het dragen van een fluovestje zodat ze op-
vallen in het verkeer. Anderzijds kan iedereen zien dat
er in Rijkevorsel zeer actief en ook veilig aan sport wordt
gedaan! Je kunt een fluovestje bekomen tegen de demo-
cratische prijs van €2,00 per stuk op de vrijetijds -
diensten van de gemeente in het Klooster.
Volg het goede
voorbeeld van de
fietsgroep Okra, die
wekelijks “Zicht-
baar bewegen”! 

SKATE- EN SPORTPARK SONSHEIDE : 
OPEN VAN APRIL T/M SEPTEMBER 9-21U

ZICHTBAAR BEWEGEN IN RIJKEVORSEL :
FLUOVESTJES VOOR VOLWASSENEN !

S P O R T
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Op vrijdag 28 maart 2014 om 14.00 uur zal er een 
optocht plaatsvinden van de leerlingen van “De Weg -
wijzer. Er zal tijdelijk verkeershinder zijn in de om -
geving van de school en op het af te leggen parcours
zijnde : Leopoldstraat, Korte Molenweg, Banmolenweg,
E. Van Roeystraat, Prinsenpad, Helhoekweg, Hoek, Dorp,
Bavelstraat, Bremstraat, Berkenlaan, Wilgenstraat en
Hoogstraatsesteenweg.   

Er worden geen omleidingen ingesteld en wij vragen van
de automobilisten een klein beetje geduld.

Op zondag 30 maart 2014 wordt door de Rijkevorselse
Rederijkers de jaarlijkse halfvastenstoet georganiseerd. 
De feesttent zal opgesteld worden vooraan in de Doelen-
pad waardoor aldaar meerdere dagen verkeershinder zal
ontstaan. 
Het parcours van de stoet is als volgt : vorming in de
Bavelstraat, via de rotonde naar Dorp en vervolgens
Bochtenstraat, Merel- en Lijsterstraat, Looiweg, Bos -
hoevenweg, Oostmalsesteenweg, Hoek, Dorp en via de
rotonde naar de Bavelstraat waar de stoet zal ontbonden
worden (de omloop is ingekort aangezien Lozenhof-
straat en Helhoekweg niet meer in het parcours zijn 
opgenomen).

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

KINDERCARNAVAL

HALFVASTENSTOET

P O L I T I E
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In de vermelde straten zal parkeerverbod zijn op zondag
30 maart 2014 en in de namiddag zullen deze straten
volledig verkeersvrij gemaakt worden. Gepaste 
omleidingen zullen ingesteld worden.
Zoals vorige jaren is er met de Rederijkers en de café-
uitbaters overeengekomen om geen frisdranken en 
alcohol te schenken in glas (ook niet op de wagens in de
stoet). Dit verbod geldt voor, tijdens en na de halfvasten-
stoet.
Het dorpscentrum zal verkeersvrij blijven tot 01.30 uur.
Deze maatregelen zullen ongetwijfeld bijdragen tot de
veiligheid van dit evenement. Gelieve de omleidingen te
volgen of laat de auto op 30 maart 2014 gewoon thuis
staan. Toezicht en verkeersregeling zal gebeuren door
de Politie, wijkpost Rijkevorsel.

Let op : Zondag 30 maart 2014 (ook tijdens de dag)
zullen er WODCA-controles uitgevoerd worden op de 
invalswegen naar Rijkevorsel. Ook de bestuurders van
de carnavalswagens zullen aan een verplichte ademtest
onderworpen worden.
Glaasje op ... Niet achter het stuur !!

Op woensdag 9 april 2014 is er te Rijkevorsel een door-
tocht van een wielerwedstrijd gepland. Het betreft de
klassieke wedstrijd voor beroepsrenners “Scheldeprijs
Vlaanderen”.
De renners komen op 9 april 2014 omstreeks 13.40 uur
vanuit Wortel en rijden via de Bolk, Bolksedijk, Eekhof-
straat, Doelenpad, Dorp, Bochtenstraat, Drijhoek,
Merksplassesteenweg en Beersebaan naar Beerse toe. De
doortocht doorheen Rijkevorsel centrum zal geregeld
worden door de Politie en door talrijke signaalgevers 
gemachtigd door de Burgemeester.
Gedurende een twintigtal minuten zal er geen verkeer
tegen de rijrichting van de renners toegelaten worden.
Volg de aanwijzingen van de signaalgevers en de bevelen
van de lokale en begeleidende federale politie zodat de
verkeershinder tot een minimum beperkt blijft.

Ingevolge nieuwe Ministeriële richtlijnen kan er bij de
politiediensten enkel door de titularis van het voertuig
een aangifte verricht worden van verlies of diefstal van
een inschrijvingsbewijs.
Let er daarom op dat je bij de aankoop van een 2de hands
voertuig steeds in bezit bent van de vereiste boord -
documenten. Indien je het betreffende voertuig wil laten
inschrijven en je beschikt niet over de vereiste boord -
documenten kun je het voertuig niet aanbieden ter 
keuring en kan het ook niet ingeschreven worden. Aan-
gezien jezelf geen titularis bent van het voertuig kun je
dan ook aangifte van verlies of diefstal verrichten. 
Dit moet gebeuren door de laatste titularis en/of 
eigenaar !! 
Deze opgelegde regels zijn er gekomen om fraude met
gestolen voertuigen tegen te gaan.   

Vanaf 1 maart 2014 is ritsen in het verkeer verplicht en
werd het dus opgenomen in de Wegcode. Het is één van
de maatregelen om het verkeer in ons land beter te laten
doorstromen en de files te verminderen. Overtreders 
riskeren een boete van 55 euro. 

Ritsen doe je met twee
Ritsen werkt enkel als zowel de automobilisten op de
wegvallende rijstrook als deze op de aanliggende rij-
strook de regels respecteren. Als iedereen honderden
meters voor de versmalling begint aan te schuiven op de
aanliggende strook terwijl de rijstrook die gaat weg -
vallen helemaal leeg blijft of als de chauffeurs op de aan-
liggende strook het invoegen van andere chauffeurs
blokkeren werkt ritsen niet. Nochtans, door beurtelings
in te voegen aan de flessenhals zelf geraak je er eens zo
snel door.

DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD
SCHELDEPRIJS VLAANDEREN

VERLIES OF DIEFSTAL 
INSCHRIJVINGSBEWIJS

RITSEN EN LATEN RITSEN VERPLICHT



P O L I T I E - O C M W

20

Ritsen hoe doe je dat?

1. Blijf zo lang mogelijk doorrijden op de rijstrook die
gaat wegvallen;

2. Op ongeveer 300 meter voor de wegversmalling (vaak
aangegeven met een bord) pas je je rijsnelheid aan
aan de snelheid van de voertuigen op de aanliggende
strook;

3. Als voertuig op de aanliggende strook maak je vrij-
willig ruimte om het invoegend voertuig tussen te
laten;

4. Op ongeveer 50 meter voor de versmalling voeg je in
zonder af te remmen en het verkeer te verstoren.

Bron: Ritsen doe je zo; 
Agentschap wegen en verkeer

In de gemeente Rijkevorsel werd vorige maand een 
preventieve actie opgezet door de politiezone Noorder-
kempen, gericht naar inbraken. Deze actie situeerde zich
in en rond de straten Drijhoek, Merelstraat en Vinken-
pad. Tijdens de actie werden in totaal 42 voertuigen en
57 personen onderworpen aan een meer doorgedreven
controle, waarbij 6 gerechtelijke processen-verbaal 
werden opgesteld m.b.t. verdovende middelen en 14 
processen-verbaal inzake verkeersmisdrijven. Eveneens
werden 3 rijbewijzen ingehouden en 1 rijbewijs in beslag
genomen. 

De politiezone Noorderkempen en het gemeentebestuur
van Rijkevorsel hechten een groot belang aan dit soort
van acties. Op basis van onveiligheidsgevoelens van haar
inwoners wordt getracht om vaste verkeersposten in te
nemen op belangrijke verkeersassen, alwaar voertuigen,
personen en voorwerpen aan een doorgedreven controle
worden onderworpen. Naast deze vaste verkeersposten
zijn er ook anonieme politievoertuigen die patrouilleren
in de inbraakgevoelige wijken en aldaar verdachte zaken
controleren. 
Deze preventieve acties worden ongeveer maandelijks
georganiseerd, in samenwerking met de federale politie.
Het opzet van de acties is om ontradend op te treden
naar rondtrekkende dadergroeperingen en het bestrijden
van diefstallen uit woningen en/of aanhorigheden. Daar-
naast wordt ook gecontroleerd op het naleven van de
verkeerswetgeving en het rijden onder invloed van 
verdovende middelen en/of alcohol.
Het is de bedoeling om in de nabije toekomst nog soort-
gelijke acties te organiseren in Rijkevorsel en de nabije
omgeving.

PREVENTIEVE INBRAAKCONTROLE
IN RIJKEVORSEL

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 24 APRIL 2014 - 20u

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



Familiehulp Turnhout opende in Merksplas een klein-
schalig dagopvangcentrum te Merksplas, waar ook thuis-
wonende zorgbehoevende personen uit Rijkevorsel
beroep op kunnen doen.
In het centrum, dat de naam NOAH kreeg, kunnen
personen één of meerdere dagen per week terecht voor
een hele of een halve dag tijdens de kantooruren. Onder
begeleiding van een verzorgende kunnen de mensen
samen een huiselijke, gezellige dag doorbrengen. De
verzorgende kan helpen met specifieke taken zoals een
douche nemen, haarverzorging, nagelverzorging,...
maar er zullen ook activiteiten zijn : gezelschapsspelen,
koken, knutselen,...
De kostprijs bedraagt € 3,50 per uur, waarbij ver -
schillende ziekenfondsen een tussenkomst geven.

Wenst u meer informatie, dan kun je terecht op de 
permanentie van Familiehulp Turnhout op het nummer
014 40 33 40.

Op dinsdag 4 maart werden de vrijwilligers van het
OCMW gevierd. Terecht, want met zijn allen samen 
presteerden zij in 2013 ruim 1.800 uren werk, meer dan
een voltijdse werknemer ! Zoals een voetbalploeg met
zijn supporters een 12e man heeft, zo heeft ons OCMW
dus terecht ook zijn eigen 12e man en vrouw !

Tijdens een gezellig avondje, waar onze OCMW-raads -
leden de handen uit de mouwen staken, en mee in de
keuken een lekkere maaltijd bereidden, werden een aan-
tal vrijwilligers extra in de bloemetjes gezet (zie foto) :
Maria Copmans is reeds 15 jaar chauffeur bij onze Min-
der Mobielen Centrale en Jan Van de Kieboom rijdt reeds
10 jaar als vrijwillige chauffeur. In ons woonzorg -
centrum zijn we erg trots op Jan Leenaerts, Toine 
Huybrechts, Lydie Gilops, Greet Michielsen en Roos
Janssens die allen als vrijwilliger 10 jaar zeer actief zijn.

Of zoals voorzitter Wim De Visscher het passend 
verwoorddde :

’Helpende handen overal
Maar steeds uit naastenliefde, bovenal
Zo fantastisch dat jij dat allemaal doet

Vrijwilliger, 
jij verdient minstens 1.000 pluimen op jouw hoed !’

VRIJWILLIGERS OCMW GEVIERD !DAGOPVANG IN MERKSPLAS 
VOOR ZORGBEHOEVENDEN
OOK VOOR INWONERS UIT RIJKEVORSEL
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VERJAARDAGSFEESTJE
WOONZORGCENTRUM ’PRINSENHOF’

WOENSDAG 3 APRIL 2014 2014
IJSROOM MET WARME KRIEKEN EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET WOONZORGCENTRUM PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

cttáÅxÇâ EC tÑÜ|Ä ECDG

Spinazie-aardappelsoep met eiercrumbles

Lamsbout, sausje van thijm, princessebonen
en gratin aardappelen

Biscuittaart met chocoladeganache

GELIEVE U AAN TAFEL TE BEGEVEN TUSSEN 11.30U EN 12.00U (MAX 25 PERS.)
INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET WOONZORGCENTRUM VOOR 5 APRIL.

DI?HC€
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Uit onderzoek blijkt dat ruim 90 % van seksuele mis -
drijven, onder welke vorm dan ook, om de één of andere
reden niet worden aangegeven bij de politie, terwijl het
juist erg belangrijk is om dat wel te doen. Vaak durft een
slachtoffer (uit angst, uit schaamte, uit schuldgevoel,...)
hier niet over te praten, terwijl er echt wel mensen en
organisaties zijn die naar je willen luisteren en je 
kunnen helpen. Zo is er het telefoonnummer 1712, waar
je met vragen en met meldingen over geweld, misbruik
en kindermishandeling terecht kunt.
Om slachtoffers van seksueel geweld toch te motiveren
om een aangifte te doen, werd er een brochure 
op gemaakt door het Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen. In deze brochure “Seksueel 
geweld. Wat nu?“ wordt beschreven welke stappen men
kan ondernemen als men geconfronteerd wordt met 
dit seksueel geweld.
Deze brochure kan gratis aangevraagd worden bij het
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op
het adres Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel of op het
telefoonnummer 02 233 42 91 (e-mail : nicola.dhoker@
igvm.belgie.be). Je kunt de brochure ook downloaden op
de website : http://igvm-iefh.belgium.be/
Er is echter niet alleen deze interessante brochure, maar
er werd ook een website aangemaakt, met name
www.hulpnaverkrachting.be, en er werd een gelijk -
aardige videoclip gemaakt die kan gedeeld worden via
http://youtu.be/T1qTmOGjJDw.

Je kunt uiteraard ook terecht op de sociale dienst van
het OCMW met je vragen of je verhaal.

YFU vzw is een studenten -
uitwisselingsorganisatie voor
jongeren vanaf 15 jaar. Ze
maken het mogelijk dat deze
jongeren een jaar in het buiten-
land studeren en daar in een
gastgezin verblijven. 
Omgekeerd ontvangen ze jaar-
lijks ook jongeren vanuit de
hele wereld die bij ons komen
studeren en in een gastgezin
verblijven. 

Hiermee wil YFU bijdragen aan intercultureel begrip,
sociale verantwoordelijkheid en wederzijds respect
onder jongeren, gezinnen en gemeenschappen.
YFU is op zoek naar gemotiveerde gezinnen die bereid
zijn om YFU studenten op te vangen gedurende het
schooljaar 2014-2015.

YFU studenten zijn jongeren tussen 15 en 19 jaar, zij
gaan naar een middelbare school in de buurt van hun
gastgezin. Door het leven in een gastgezin en het school-
lopen krijgt de jongere een ideale kans om onze taal en
cultuur te leren kennen. 
Het is een unieke belevenis voor die jongere maar het is
zeker ook een onvergetelijke ervaring voor het gastgezin
en voor de gemeenschap waarin het gezin zich bevindt.

Interesse om één van deze jongeren voor een jaar (of 
semester) in je huis en hart op te nemen? 
Neem vrijblijvend contact op met het kantoor: 
inbound@yfu.be. Op de website www.yfu.be vind je even-
eens meer informatie over de werking.

SLACHTOFFERS VAN SEKSUEEL GEWELD.
WAT NU ?

DE WERELD KLOPT AAN JE DEUR,
WORD GASTGEZIN !

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

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.
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Graag nodigen wij je uit
op de vieringen van de
Goede Week en van
Pasen zelf. In de zo -
genaamde ‘Goede Week’
gedenken wij de intocht
in Jeruzalem, het 
laatste avondmaal als -
ook Jezus’ lijden, 
sterven en verrijzenis. 
Onderstaand geven we
je een overzicht van de
verschillende vieringen.
Zo kun je actief deelnemen aan één of meerdere van deze
vieringen. Dankjewel daarvoor.

Zoals je merkt is er dit jaar één gemeenschappelijke
Witte Donderdagviering voor meerdere parochies. De
krachten bundelen en de handen in elkaar slaan, kan
deugddoend zijn. Kijkend naar de toekomst dringt de
samenwerking tussen parochies zich op. Deze viering
wordt voorgegaan door meerdere pastores en tevens 
ondersteunen verschillende koren de (samen)zang.

Vieringen tijdens de Goede Week en met Pasen:
Palmzondag
- zaterdag 12 april : 17.00 u, Kerk St.-Jozef, Woord- en

communiedienst
- zondag 13 april : 10.00 u, Kapel Achtel, Eucharistie
- zondag 13 april : 11.00 u, Kerk St.-Willibrordus, 

Eucharistie
Boeteviering                                     
- dinsdag 15 april : 19.00 u, 

Weekkapel St.-Willibrordus, Boeteviering
Witte Donderdag                              
- donderdag 17 april : 19.00 u , Kerk St.-Katharina

Hoogstraten, Eucharistie
Goede Vrijdag                                   
- vrijdag 18 april : 15.00 u, Grot - Eekhofstraat of Kerk

St.-Willibrordus, Kruisweg (locatie afhankelijk van
het weer)

- vrijdag 18 april : 19.00 u, Kerk St.-Jozef, Goede 
Vrijdagviering met uitbeelding lijdensverhaal

Pasen                                                
- zaterdag 19 april : 19.00 u, Kerk St.-Jozef, Paaswake
- zaterdag 19 april : 21.00 u, Kerk St.-Willibrordus,

Paaswake
- zondag 20 april : 9.30 u, Kerk St.-Jozef, Paasdag -

viering

- zondag 20 april : 10.00 u, Kapel Achtel, Paasdag -
viering

- zondag 20 april : 11.00 u, Kerk St.-Willibrordus,
Paasgezinsviering

We wensen je alvast een zalig Pasen toe. 

Niet alleen een goed werkend openbaar rioleringsstelsel,
maar ook de kwaliteit van je eigen private waterafvoer
speelt een belangrijke rol in de bescherming van het 
milieu. Daarom is een keuring van de privéwaterafvoer
(je eigen riolering) verplicht bij nieuwbouw of een 
grondige renovatie van een woning.

Deze keuring kan gebeuren door Pidpa, je waterbedrijf.
Pidpa gaat na of het regenwater en het vervuilde afval-
water gescheiden worden afgevoerd tot aan de rooilijn.
Zij controleert ook of alle toestellen (bad, toilet, afwas-
machine,…) op deze afvoeren zijn aangesloten.

Nadien ontvang je een keuringsattest en kan en mag de
aansluiting gebeuren op de openbare riolering. Deze
keuring gebeurt best zo snel mogelijk, liefst wanneer de
waterafvoer tot aan de inspectieputjes nog (gedeeltelijk)
zichtbaar is. Ook foto's (situatie tijdens de werken) 
vereenvoudigen de keuring.
Wanneer je kiest voor een gecombineerde keuring van
privéwaterafvoer en drinkwaterinstallatie, geniet je
bovendien van voordelige tarieven.

Meer informatie 

- via www.pidpa.be.  
- via tel. 0800 90 300 (optie 3) op werkdagen van 8u

tot 17u (ook voor het maken van een afspraak)
- Via de brochure 'keuringen privéwaterafvoer': 

gratis op het gemeentehuis of te downloaden op
www.aquaflanders.be.

VIERINGEN 
TIJDENS GOEDE WEEK EN PASEN

UIT ZORG VOOR HET MILIEU ...
UW PRIVÉWATERAFVOER GEKEURD
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De nieuwe Paasactie van Ondernemend Rijkevorsel loopt
van 31-03 t.e.m. 20-04 in de deelnemende zaken die je
zal herkennen door de banners op de raam of vitrine.
Hou alvast je brievenbus in de gaten vanaf 21 maart !!!
Iedereen krijgt een deelnemingskaart in de bus !

Deze kaart neem je mee wanneer je inkopen doet bij
onze deelnemende handelaars. Zij zullen je kaart af -
stempelen. Wanneer je voldoende stempels verzameld
hebt dan kun je de kaart voorzien van naam en adres
dumpen in de mooie Ondernemend Rijkevorsel potten
die je zal vinden bij de handelaars. (juiste aantal te 
verzamelen stempels wordt vermeld op de kaart)

Wat kun je winnen ???
Uit de volle kaarten worden 2 hoofdprijzen getrokken :
- 1 jaar GRATIS brood (200 broden) aangekocht bij

Adriaensen-Adams, Verbraken, Meeuwesen, Van 
Opstal-Van Boxel

- 1 fiets aangekocht bij Peter Brosens (naar keuze
dames- of herenfiets)

Kinderwedstrijd :
Ga op zoek naar de paasartikelen in de etalage van de
deelnemende zaken. Tel ze en vul het formulier in !
Deelnemingsformulieren liggen klaar in elke deel -
nemende zaak !

3 Leeftijdscategorieën, 3 prijzen aangekocht bij PET
STORE
- van 0 tot 3 jaar : vis in bokaal
- van 4 tot 6 jaar : waterschildpadje op eilandje
- van 7 jaar tot 12 jaar : dwergkonijntje

DOE MEE AAN DE PAASACTIE EN 
START DE LENTE MET EEN NIEUWE FIETS !!!

WIN JAAR LANG GRATIS BROOD : 
4 Deelnemende bakkers /50 broden per bakker

Bestuur van Ondernemend Rijkevorsel 
& Sint-Jozef

Een optie op een feestcheque tot 170 euro is mogelijk!

Ook dit jaar plant Vlaanderen Feest! een zo breed 
mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier ter gelegenheid
van het Feest van de Vlaamse gemeenschap. Hij vormt
de aanloop naar de Vlaamse feestdag, met 11 juli zelf als
orgelpunt en nog een zaterdagse uitloper de dag erna.
Gangmakers van een buurtinitiatief of een verenigings-
activiteit kunnen lokale organisatiepartner worden. 
Nuttig om weten : zij komen daardoor meteen ook in
aanmerking voor een feestcheque tot 170 euro als
honorering van de samenwerking !

Zet je een verenigingsactiviteit, een straat- of een wijk-
initiatief in de steigers tussen 4 en 12 juli of in het voor-
afgaand openingsweekend van 28 en 29 juni? En wil je
die activiteit of dat initiatief graag ook in het teken 
plaatsen van de campagne voor het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap? Dan kun je kandideren om lokale 
organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te worden. En
wat meer is: zo krijg je meteen ook uitzicht op een feest-
cheque als tussenkomst in kosten na afloop.
Om in aanmerking te komen, moet het evenement wel
een open en ook een niet-competitief karakter hebben.
Het moet mensen voor positief gemeenschapsleven in
een groepsgebeuren bij elkaar brengen binnen de eigen
gemeente.
Uitgaven voor een natje en een droogje blijven hoe dan
ook voor eigen rekening van de organisator. Maar via de
feestcheque kunnen na afloop van de activiteit of het 
initiatief wel een aantal andere organisatiekosten 
gerecupereerd worden tot maximum 170 euro.

De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt dank
zij een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaan -
deren Feest!

Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden
zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare
budget strekt. De opties op een feestcheque worden
daarom toegekend volgens het principe ’wie eerst komt,
eerst oogst’. Elk jaar overtreft de vraag al snel het aan-
bod ! Er zeer vlug bij zijn is dus de boodschap !

Meer info : www.vlaanderenfeest.eu 
(doorklikken op kandideren > lokale initiatieven)

PAASACTIE 
ONDERNEMEND RIJKEVORSEL & SINT-JOZEF

ORGANISATIEPARTNER WORDEN VOOR
VLAANDEREN FEEST! IN 2014 ?
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Van 25 april tot en met 8 mei organiseert Rode Kruis-
Vlaanderen zijn jaarlijkse stickeractie. 
Ook de vrijwilligers van afdeling Rijkevorsel zullen 
tijdens deze periode post vatten aan enkele lokale groot-
warenhuizen en het kruispunt in Vlimmeren om stickers
te verkopen aan de bevolking.

Primeur: de eerste Rode Kruissticker 
als stripsticker met Jommeke
Dit jaar koos het Rode Kruis voor de eerste stripsticker
met Jommeke in de hoofdrol. Deze stripsticker - 
bestaande uit allemaal kleine stickers - verwijst naar het
eerste album van Jommeke “De jacht op een voetbal”. In
het scenario spelen Jommeke en zijn vrienden een 
benefietmatch naar aanleiding van 150 jaar Belgische
Rode Kruis. Na een ferme trap vliegt de bal het stadion
uit. “De jacht op de voetbal” kan beginnen.
En dit mag letterlijk genomen worden, we gaan echt op
zoek naar de rode voetbal. Zo zal Jommeke tijdens de
14-daagse stickeractie met zijn auto, een rode geit, op
pad gaan. Hij zal terug te vinden zijn op maar vijf 
verschillende locaties. Op vertoon van de sticker deelt
Jommeke per locatie 150 rode ballen uit, waarvan 5 
gesigneerd door de Rode Duivels.
De locaties worden via advertenties op Radio 2, in Het
Nieuwsblad en www.rodekruis.be bekend gemaakt.

Geld is nodig
Met de opbrengst van de actie zal afdeling Rijkevorsel
hulpmateriaal aankopen. Dit jaar start onze afdeling ook
met de steun aan een 3-jaar durend project “Water- en
sanitaire voorzieningen in Nepal”. Daarnaast is er ook
geld nodig voor de opleiding en bijscholing van onze
vrijwilligers.

Brede werking
De Rode Kruis vrijwilligers zijn elke dag op verschillende
terreinen actief. Ze leveren onder meer hulp en psycho-
sociale bijstand bij rampen, organiseren eerste hulp -
posten op evenementen en sportwedstrijden, geven
gratis eerste hulpopleidingen aan de bevolking en 
organiseren heel wat zorgactiviteiten voor kwetsbare

mensen in onze samenleving. Wat er ook gebeurt, de
Rode Kruisvrij willigers staan paraat. Altijd, overal.
Daarom vraagt het Rode Kruis je steun. 
Het Rode Kruis telt in heel Vlaanderen bijna 14.000 vrij-
willigers en 250 afdelingen.

Lezing door Herman Janssen en Frans Van Gils
Donderdag 3 april 2014, 20.00 uur

St-Joris Gildezaal, Dorp 47, Rijkevorsel
In een ultieme poging om het clandestiene grensverkeer
stil te leggen, sloot de Duitse bezetter van midden 1915
tot eind 1918 heel de Belgisch-Nederlandse grens af met
een elektrische draadversperring van ongeveer 2.000
volt. Deze dodendraad was 357 kilometer lang en heeft
een duizendtal mensenlevens gekost. 
Aan de hand van unieke foto’s vertellen Herman Janssen
en Frans Van Gils, leden van heemkundekring Amalia
van Solms (Baarle-Nassau-Hertog) en van de heem -
kundige werkgroep Zondereigen, over de Duitse inval,
de bezetting, de grensbewaking, het oprichten van de
dodendraad en de gevolgen ervan voor de grens -
bewoners. De klemtoon van hun lezing ligt op de heel
bijzondere situatie rond Baarle-Hertog. Deze Belgische
enclavegemeente was immers de enige gemeente in de
grensregio die niet door het Duitse leger kon bezet 
worden. Herman en Frans vertellen over het smokkelen
van voedingswaren, over de opvang van rekruten voor
het Belgische leger, over de post van en naar het front,
over spionage en over het verzet tegen de Duitsers. 
Iedereen is welkom. Graag een seintje naar Roger 
Verlinden, tel 03 314 39 01 of via mail davidsfonds.
rijkevorsel@scarlet.be. Betaling ter plaatse.
Inkom: 6 euro, leden 4 euro.  

’DE DODENDRAAD’

RODE KRUIS ORGANISEERT JAARLIJKSE
STICKERACTIE  TEN VOORDELE VAN PLAATSELIJKE
EN INTERNATIONALE HULPACTIES
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KWB PAASEIERENTOCHT
PAASMAANDAG 21 APRIL 2014

Chirolokalen Zuiderdijk - Aanvang 13u

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

Organisatie : kwb Sint-Jozef Rijkevorsel

Meer info : 03 314 43 97 of frans@kwbsintjozef.be

SPORT 4 FUN
OMNISPORT

WOENSDAG (september - mei)
Gemeenschapscentrum Sint-Jozef

Op 23 april kan je een keertje gratis meedoen !

Kom gerust proberen ! Voor alle groepen !

Info : Nicole Jochems, Vlimmersebaan 45,
2310 Rijkevorsel, tel. 03 309 05 14

KLEUTERS 14-15u Een boeiend, afwisselend sportief
(vanaf 3 jaar) 15-16u programma op een leuke, speelse

manier

LAGERE SCHOOL 14-15u Een uitgebreid programma
(vanaf 6 jaar) 15-16u van verschillende sporten.

JEUGD 16-17u Een uiteenlopend programma van
(vanaf 12 jaar) Omnisport. Ook niet-alledaagse

sporten komen aan bod. We houden
rekening met je eigen voorkeur !

DAMES 19.30u Een aangepast lessenpakket met
20.30u aandacht voor conditie en sportieve

vaardigheden. Een brede waaier van
verschillende sporttakken.
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GARAGEVERKOOP
RIJKEVORSEL

27 APRIL 2014 van 9u tot 16u

Algemene info :
Tel. +32 (0)497 51 94 51
KWB : Johan Mertens, Sint-Lenaartsesteenweg 58, 2310 Rijkevorsel
KWB Sint-Jozef : Frans Hillen, Sint-Jozef 80, 2310 Rijkevorsel
Gezinsbond : Bianca Bonami, Oude Braak 1, 2310 Rijkevorsel
Femma : Rit Verbraeken, Vinkenpad 43, 2310 Rijkevorsel

Prijs :
Leden KWB, Gezinsbond of Femma : € 3   niet-leden : € 5

Inschrijvingen :
Stuur een mail naar garageverkooprijkevorsel@hotmail.com, betaal
het inschrijvingsgeld op rek. BE08 9731 0972 4313 
(vermeld bij inschrijving duidelijk naam en adres, voeg desgewenst
een korte beschrijving toe van wat u verkoopt)
Uiterste inschrijvingsdatum : vrijdag 18 april 2014

Adreslijsten + routeplan zijn op 27 april tegen een kleine vergoeding
verkrijgbaar in het centrum van Rijkevorsel of op locatie ’Sint-Jozef 80’.

KANKERTELEFOON WORDT KANKERLIJN

De hulplijn van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) bestaat
30 jaar, en ziet jaar na jaar het aantal contacten stijgen. Om
de drempel nog te verlagen, heeft de lijn vanaf nu een gratis
nummer (0800 35 445) én een andere naam : Kankerlijn,
die verwijst naar zowel de telefoonlijn 
als het contact online.

NIEUW POSTPUNT SINT-JOZEF :

FRAMANNEKE Merksplassestwg. 106

Aankopen postzegels, advies bij het frankeren, 
versturen en ophalen van aangetekende zendingen,
frankeeretiketten, versturen en ophalen van pakjes, 

Taxipost Pick-up & Go, stortingen

VRIJDAG 23 MEI - 20u
FEESTZAAL DEN BAKKER

Culturele Vereniging De Brug organiseert op vrijdag 23 mei
e.k. de BRUGQUIZ 2014 (16de editie).
Deze quizavond gaat door in Feestzaal Den Bakker, Bochten-
straat 2 te Rijkevorsel. 
Zoals elk jaar stellen we de deelnemers een hoop - originele
(we maken ze nog altijd zelf !) - vragen ’over van alles en nog
wat’. Bovendien proberen we hen te vermaken met een aantal
gevarieerde rondes en wie weet wat nog allemaal !!
Inschrijven doe je best zo vlug mogelijk : het aantal plaatsen
bij ’Den Bakker’ is immers beperkt !

WELKOM !!

PRAKTISCH : 6 spelers/ploeg
Deelname : € 20 per ploeg

Meer info en inschrijving op het Brugsecretariaat
03 314 33 10 of gsm 0486 83 08 78

of debrug.rijkevorsel@telenet.be
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DE KARAVAAN ZAL IN 

RIJKEVORSEL STOPPEN

26 MAART 

VAN 14U TOT 16U 

OP HET DORSPLEIN
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1 april • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 uur tot 16.00 uur.

2 april • Jeugddienst : Buitenspeeldag, Dorp, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

3 april • Davidsfonds Rijkevorsel : Lezing ’De Dodendraad’, Sint-Jorisgildezaal, Dorp 47, 20.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

• De Singer vzw : Try-out van de nieuwe show van GILI (B), 20.30 uur.
Info en reserveren : www.desinger.be.

4 april • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur, iedereen welkom,
gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

• ’t Veussels Tonjel : ’Onpaar Dans’, De Singer, 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen. 

5 april • ’t Veussels Tonjel : ’Onpaar Dans’, De Singer, 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen. 

6 april • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur,
inkom gratis.

• ’t Veussels Tonjel : ’Onpaar Dans’, De Singer, 14.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen. 
• VC Rijkevoc : Spaghettidag, Sportcentrum De Valk, van 11.30 uur tot 20.00 uur.
• Toontaggetkunt : zie affiche voorpagina.

8 april • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

9 april • Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 17.00 uur.

10 april • De Singer vzw : Dez Mona Duo, Gregory Frateur & Nicolas Rombouts (B), 20.30 uur.
Info en reserveren : www.desinger.be.

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

• ’t Veussels Tonjel : ’Onpaar Dans’, De Singer, 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen. 

12 april • Fotovrienden Rijkevorsel : Fotosalon 2014, Klooster en gemeentehuis, van 15.00 uur tot 22.00 uur.
• ’t Veussels Tonjel : ’Onpaar Dans’, De Singer, 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen. 

13 april • Verenigde vrijwillige Rijkevorsele molenaars : De stenen bergmolen in werking, kom kennismaken
met dit uniek draaiend erfgoed en het oude molenaarsambacht. Elke 2de en laatste zondag van de
maand wordt er in deze prachtige gerestaureerde windmolen terug graan gemalen.
Gratis te bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur. www.stenenbergmolen.be.

• Fotovrienden Rijkevorsel : Fotosalon 2014, Klooster en gemeentehuis, van 10.00 uur tot 18.00 uur.

15 april • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

16 april • De Singer vzw : Jazz : Kaja Draksler Solo (Sl) en Linus (B), 20.30 uur. 
Info en reserveren : www.desinger.be.
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18 april • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur, iedereen
welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

21 april • KWB Sint-Jozef Rijkevorsel : Paaseierentocht, Chirolokalen Zuiderdijk, 13.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

22 april • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

23 april • De Singer vzw : Try-out van Radio GUGA (Guga Baul) (B), 21.00 uur.
Info en reserveren : www.desinger.be.

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

27 april • Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 16.30 uur.
• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : Vlaamse molendag. De stenen bergmolen in actie.

Kom kennismaken met dit uniek draaiend erfgoed en het oude molenaarsambacht. Malen met
windkracht van graan tot meel van 10.00 uur tot 17.00 uur. Gratis te bezoeken.
www.stenenbergmolen.be.

• KWB, KWB Sint-Jozef, Gezinsbond & Femma : Garageverkoop, van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Meer info en inschrijvingen : garageverkooprijkevorsel@hotmail.com.

• De Singer vzw : Jazz / klassiek : Maya Homburger (CH), Barry Guy (GB), Vanche (B).
19.30 uur. Info en reserveren : www.desinger.be.

• Erfgoeddag : zie programma rubriek Cultuur.
• Week van de Amateurkunsten : Aster Berkhofmuseum van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Meer info : zie rubriek Cultuur.

28 april • Week van de Amateurkunsten : Aster Berkhofmuseum van 10.00 uur tot 12.00 uur 
en van 15.30 uur tot 19.30 uur. Meer info : zie rubriek Cultuur.

29 april • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.
• Week van de Amateurkunsten : Aster Berkhofmuseum van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Meer info : zie rubriek Cultuur.

30 april • Week van de Amateurkunsten : Aster Berkhofmuseum van 10.00 uur tot 12.00 uur
en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Meer info : zie rubriek Cultuur.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in MEI 2014 moet je uiterlijk op 1 april 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
Woonzorgcentrum 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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