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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

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,

Hopelijk heeft iedereen, op zijn eigen wijze, kunnen genieten van de voorbije zomer ondanks de regen die vaak 

spelbreker was. Wat ons ook zeker heeft bezig gehouden waren de negatieve nieuwsberichten over de gebeurtenissen

in Oekraïne, Gaza, Irak, Syrië en de gruweldaden gepleegd door IS. Op dit ogenblik worden wijzelf door de herdenking

van de honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog herinnerd aan de gruwel die oorlog met zich

meebrengt. Laten we hopen dat men langs diplomatieke weg naar oplossingen zoekt !

De herfst heeft nu zijn intrede gedaan en de laatste maanden is er grote bezorgdheid ontstaan over een mogelijk

stroomtekort tijdens de komende winter, onder meer door het stilleggen van de kerncentrale Doel 4. De laatste

berichten zijn dan weer minder alarmerend omdat de mogelijkheid bestaat dat Doel 4 in november mogelijk weer

operationeel kan zijn. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Onlangs werden er in onze gemeente 10 borden geplaatst met de slogan : “Zwerfvuil is niet meer van onze tijd”. 

Hiermee willen we iedereen sensibiliseren om onze leefomgeving “proper” te houden. Zorgen voor een nette omgeving

is immers niet enkel een opdracht voor lokale besturen maar ons aller opdracht. Het moet duidelijk zijn dat zwerfvuil

veroorzaken niet hoort en dat afval gewoon in de vuilnisbak moet !

Zoals ik eerder al gemeld heb,   neemt onze gemeente deel aan de campagne “Klimaatneutrale Organisatie 2020”. 

Momenteel zijn we bezig een plan op te maken om dit doel te bereiken en zodoende een 100 % CO²-reductie te 

bewerkstelligen tegen 2020.

Op vrijdag 21 maart jl. heeft onze burgemeester, Dorien Cuylaerts, het Burgemeestersconvenant ondertekend. Het

Burgemeestersconvenant is de Europese beweging van lokale en regionale overheden die vrijwillig toezeggen de 

energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun 

verbintenis beogen de ondertekenaars de EU-doelstelling om de CO²-uitstoot met 20 % te verminderen tegen 2020,

te behalen en te overtreffen.

Ons VVV-Toerisme Rijkevorsel blijft zich verdienstelijk maken door het organiseren van allerlei activiteiten. Zo kunnen

we eind oktober weer deelnemen aan de lichttocht rond het thema “Halloween” die wordt georganiseerd in samen-

werking met de cultuur- en jeugddienst. De voorstellingen van “Duivelse Molens” in november waren op enkele dagen

uitverkocht. In december volgen dan nog de kerstactiviteiten. Informatie omtrent deze activiteiten kun je telkens 

terugvinden in dit infoblad.

                                                                                         Ik wens iedereen fijne kleurrijke herfstdagen toe.

                                                                                         Lizette Keysers

                                                                                         Schepen van leefmilieu, toerisme, energie en tewerkstelling.



B E S T U U R

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de 
rekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus.

Akkoord wordt gegaan met het ondergronds brengen
van de luchtnetten in de Uitbreidingsstraat, Elzenweg
en Sint-Jozef/deel in functie van de wegenis- en 
rioleringswerken Sparrenweg, Uitbreidingsstraat, Hoge
Heideweg/deel, Sint-Jozef/deel, Stevennekens/deel en
Hoeveweg.

Het gratis en onbeperkt uitdelen van zakjes rattenvergif
aan de inwoners wordt stopgezet met ingang van 
1 oktober 2014. Burgers en bedrijven dienen zelf in te
staan voor de bestrijding van de ratten op privaat 
domein, behalve bij rattenplagen. 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beheers-
overeenkomst “samenwerking gemeente - OCMW 
betreffende informatieveiligheid”.

Het belastingreglement op openbare danspartijen wordt
technisch aangepast en goedgekeurd.

De gemeenteraad wijst mevr. Sofie Bruyninckx aan als
ambtenaar bij de stad Turnhout belast met het opleggen
van de administratieve geldboetes (sanctionerend 
ambtenaar).

Aan de heren Peeters Jan, Roelen Frans, Van Den 
Langenbergh Karel, Cleymans Jos en Celis Richard
wordt het ereburgerschap van de gemeente Rijkevorsel
toegekend.

De raad neemt kennis en akte van de budgetwijziging
van het exploitatiebudget 2013 van het OCMW.

De raad neemt kennis van de jaarrekening van het
OCMW voor het dienstjaar 2013 en het overschot op de
geraamde gemeentelijke bijdrage.

De gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van de
tijdelijke politiereglementen d.d. 14 juli en 28 juli 2014
betreffende de wegenwerken op de N14 door de waar -
nemend burgemeester uitgevaardigd, en bekrachtigen
dit.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 29 september 2014 in de raad zaal van het
gemeentehuis. Opgelet : de gemeenteraadszitting start
uitzonderlijk om 21.00 uur i.p.v. 20.00 uur.
In oktober vergadert de gemeenteraad op 27 oktober
2014 om 20.00 uur.

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
Molen straat 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 gemeenteraadsvergadering
bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda en 
toelichting ter beschikking van het publiek.

Jelle De Backer heeft op de gemeenteraadszitting van 
25 augustus 2014 aan gekondigd dat hij ontslag neemt
als raadslid. Jelle ziet de uitvoering van zijn ambt binnen
de gemeenteraad niet verenigbaar met de studies die hij
binnenkort zal aanvatten. 
Op de gemeenteraadszitting van 30 september zal
Jürgen Van Leuven, huidig OCMW-raadslid en eerste 
opvolger voor de N-VA in de gemeenteraad, het mandaat
van gemeenteraadslid opnemen.

In deze uitgave van INFO Rijkevorsel vind je een uit -
nodiging terug voor de wijkvergaderingen van oktober.
Alle inwoners van Rijkevorsel zijn welkom op deze 
vergaderingen. De plannen van het gemeentebestuur en
projecten voor de specifieke wijken worden er toegelicht.
Daarnaast krijg je zelf ook de mogelijkheid om een vraag
te stellen of een thema aan bod te laten komen. 
Wil je graag een vraag formuleren aan het gemeente -
bestuur? Dat kun je doen door het strookje aan de 
achterkant van de uitnodiging in te vullen. Deze mag je
bezorgen aan het onthaal van het gemeentehuis of 

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 25 AUGUSTUS 2014

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

JELLE DE BACKER NEEMT AFSCHEID
ALS RAADSLID

WIJKVERGADERINGEN
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B E S T U U R - B U R G E R Z A K E N

versturen met de post naar gemeentebestuur Rijkevorsel
t.a.v. dienst communicatie, Molenstraat 5, 2310 
Rijkevorsel. Het is ook mogelijk om je vraag te mailen
naar communicatie@rijkevorsel.be, met als titel ‘wijk-
vergadering’ + vermelding van de wijk waarin je woont.
Opgelet: bezorg je vraag ten laatste vier werkdagen voor
de vergadering van jouw wijk! 

We stellen regelmatig
vast dat het monument
van de gesneuvelden
naast de Sint-Willi-
brorduskerk wordt 
betreden. 
Dit is o.a. het geval bij manifestaties in de dorpskern.
Naast het feit dat het een monument betreft, is dit echter
ook een echte begraafplaats. We vragen dan ook met aan-
drang om hier rekening mee te houden en het monu-
ment met respect te behandelen. 
In de toekomst zal het monument met een ketting
afgeschermd worden. Aan organisatoren van manifesta-
ties in het dorpscentrum wordt gevraagd om toezicht te
houden zodat niemand het monument betreedt.

Naar goede gewoonte organiseert het gemeentebestuur
een feestnamiddag en dit ter gelegenheid van de Week
van de Derde Leeftijd. Ook dit jaar maken we hierop 
natuurlijk geen uitzondering!
Gedurende twee dagen in het Centrum en één dag in
Sint-Jozef nodigen we graag alle senioren van onze
gemeente uit voor een gezellige namiddag. Het is een
blijk van waardering voor het vele werk dat zij voor onze
gemeenschap deden, en tot op de dag van vandaag nog
doen!
Ook dit jaar hebben we geopteerd voor worstenbroden
en appelbollen. Wanneer buiten de eerste koude zich
goed laat voelen, de bladeren stilaan van de bomen 
gevallen zijn, de nachten langer geworden zijn dan de
dagen en we binnen dan lekker warm zitten, dan smaakt
dit voor velen van ons goed!
De namiddag wordt dan verder ingevuld met een op -
treden van Werner Janssenswillen. Hij brengt een 
gevarieerd programma met aangename luisterliedjes en
meezingers. 

Tijdens de pauze mag een lekker stukje gebak niet ont-
breken, samen met een frisdrank of een frisse pint.
Bij deze nodigen we dan ook graag alle senioren uit op
deze feestnamiddag : op maandag 17 en dinsdag 18 
november in het Centrum en op donderdag 20 
november in Sint-Jozef.
De deuren van de zaal worden geopend om 12.00 uur
waarna al gauw aan tafel wordt gegaan.

INSCHRIJVING    SSTROOK

Centrum                                                           Sint-Jozef

17                          18                             20  november

(gelieve dit duidelijk aan te duiden !)

Naam : ...................................................................................................................................................................

Adres : ....................................................................................................................................................................

Tel. ...............................................................................................................................................................................

wenst deel te nemen met ……........……. personen.

(inschrijvingsstroken kunnen afgegeven worden in de Aster Berkhof-
bibliotheek te Sint-Jozef of aan de receptie in het gemeentehuis, 
Molenstraat, of via mail communicatie@rijkevorsel.be, tot 3/11 a.s.)
De leden van de seniorenbonden ontvangen de uitnodiging via hun
verantwoordelijke.

Maart 2014
- Sprangers Charlotte en Lippens Renka, 1 maart 2014

April 2014
- Koyen Luc en Torremans Mieke, 4 april 2014
- Swennen René en Verschueren Lydia, 25 april 2014

Mei 2014
- Hillen Maarten en Geysen Ruth, 3 mei 2014
- Dehertefelt Geert en Van Nyen Nele, 3 mei 2014
- Hermans Gunther en Haest Tinne, 17 mei 2014
- De Weerdt Gert en Ivens Vicky, 23 mei 2014
- Dierckx Nick en Bastiaenssen An, 30 mei 2014
- Celis Filip en Bastiaenssen Heleen, 30 mei 2014
- Lambregts Werner en Jansen Nancy, 31 mei 2014

FEEST VAN DE DERDE LEEFTIJD

HUWELIJKEN

MONUMENT VAN DE GESNEUVELDEN
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B U R G E R Z A K E N

Juni 2014
- Holemans Joeri en Lenaerts Nancy, 7 juni 2014
- Torremans Jozef en van der Kloot Carina, 7 juni 2014
- Baelmans Benny en Depraetere Tamara, 14 juni 2014
- Cools Pieter en Porte Kathy, 14 juni 2014
- Hermans Kristof en Broeckx Dorien, 20 juni 2014
- Meersman Honoré en Brabants Sophie, 21 juni 2014
- De Gruyter Wim en Garrousse Dorien, 21 juni 2014
- Eelen Benny en Bonami Bianca, 28 juni 2014

Maart 2014
- Beckx Lotte, dochter van Beckx Geert en Kranen

Sanne
- Martins Da Silva David Luis, zoon van Martins Da

Silva Manuel Luis en Martins Da Silva Anisoara
- Vorsselmans Laure, dochter van Vorsselmans Raf en

Sprangers Heidi

April 2014
- Hunju Kelsang Lhamo, dochter van Hunju Dolma

Lhakyi
- Koyen Fien, dochter van Koyen Pieter en Geudens

Kirsten
- Lambrechts Lukas, zoon van Lambrechts Jan en 

Verheyen An
- Mattheussen Bob, zoon van Mattheussen Bart en 

Bogaerts Sophie
- Nuyts Ella-Marie, dochter van Nuyts Kris en Van

Ginkel Nathalie
- Van Dooren Lenthe, dochter van Van Dooren Kris en

Jansen Daisy
- Van Riel Ties, zoon van Van Riel Raf en Mertens 

Dorien
- Verheyen Fien, dochter van Verheyen Kris en 

Smeulders Annick 

Mei 2014
- Dochita Eduard, zoon van Dochita Roberto-Daniel

en Dochita Mariana
- Gabriels Romi, dochter van Gabriels Jef en 

Genbrugge Katja
- Mertens May, dochter van Mertens Wannes en 

Lagerburg Desiree
- Peeters Stan, zoon van Peeters Hans en Woesten-

borghs Jill
- Taks Jutta, dochter van Tax Steven en Fransen Joke
- Van den Langenbergh Fré, dochter van Van den 

Langenbergh Sam en Wuyts Anne
- Van Erwegen Nona, dochter van Van Erwegen 

Stephen en Mouhoubi Anissa Nilda
- Van Hemeldonck Billie, dochter van Van Hemel-

donck Tim en Vriens Hanne
- Verboven Nelle, dochter van Verboven Roel en Van

Dyck Liesbeth

Juni 2014
- Ashcroft Meulders Amber, dochter van Ashcroft Colin

Michael en Meulders Els
- Berkmans Rune, zoon van Berkmans Sammy en 

Loquet Femke
- Mahmoudi Nisri, zoon van Mahmoudi Noufal en

Breugelmans Sara
- Van Coillie Emma, dochter van Van Coillie Jerry en

Wuyts Rebecca

Maart 2014
- Schrauwen Jacobus, Rozenstraat 2/A000
- Sprangers Jan, Looiweg 137
- Torremans Gustaaf, Bremstraat 26
- Van Doninck Jozef, Hoge-Putweg 10
- Van Gils Franciscus, Emiel Van Roeystraat 5
- Vermeiren Jaak, Helhoekweg 18

April 2014
- Geens Camilla, Kerkdreef 53
- Van Gorp August, Sint-Jozef 76
- Verdonck Ludovica, Looiweg 61

Mei 2014
- Bolckmans Frans, Prinsenpad 29/0042
- Braspennings Adrianus, Bremstraat 26
- Digneffe Nestorina, Bremstraat 26
- Maes Raphael, Oude Braak 25
- Nuyts Jan, Bremstraat 26
- Van de Locht Joanna, Bremstraat 15
- Van der Steen Jozef, Oostmalsesteenweg 8/0002

Juni 2014
- Claessen Anna, Bremstraat 26
- Goetschalckx Joanna, Achtel 36
- Goormans Dominique, Merksplassesteenweg 104/

0071
- Mertens Julia, Heirbaan 12
- Smolderen Jozef, Molenstraat 60
- Van den Langenbergh Ludovicus, Sint-Luciestraat 21

OVERLIJDENS

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

Op 7 oktober voeren de medewerkers van IOK Afval -
beheer van 9.00 tot 12.00 uur weer actie op het 
containerpark van Rijkevorsel. Als je op deze dag je 
gebruikte frituurolie en -vet naar het containerpark
brengt, kun je meedoen met een wedstrijd. Uit alle deel-
nemers wordt een winnaar getrokken die een spik -
splinternieuwe friteuse krijgt! Bovendien is er voor elke
deelnemer een leuke attentie.

Alle gebruikte frituuroliën en -vetten die correct worden
ingezameld via het containerpark, kunnen nuttig
gerecycleerd en hergebruikt worden. Zo wordt het 
merendeel verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel.
Jammer genoeg verdwijnen veel van die oliën en -vetten
nog steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, het riool
of tussen het restafval. En zo brengen ze veel schade toe
aan ons milieu: verstopte afvoerbuizen en leidingen,
bodem- en watervervuiling… Breng je gebruikte frituur-
oliën en -vetten dus altijd naar je containerpark!

Ook deze winter kun je via de energie infotoer in de
regio terecht voor 28 infoavonden rond energie -
besparing die in samenwerking met IOK, Kamp C, 
Eandis, Infrax en de Gezinsbond georganiseerd worden.
Tijdens deze infoavonden worden verschillende onder-
werpen aan gesneden. Je bent dan ook van harte welkom
op de info-avonden van onze buurgemeenten.

De infoavond in onze gemeente heeft als onderwerp
‘hoogrendementsglas en energiezuinig buitenschrijn-
werk’ en zal plaats vinden op woensdag 22 oktober 2014.

Na het dak en de muren zijn ramen de grootste verlies-
post van warmte in je huis. Enkel of dubbel glas ver -
vangen door hoogrendementsglas kan dus een serieuze
besparing op je energiefactuur betekenen. Welk glas kun
je nu het best kiezen en waarop moet je letten als je ook
je schrijnwerk wil vervangen? Op deze en andere vragen
krijg je een antwoord tijdens deze infoavond.

Uiteraard kun je tijdens de infoavond al je vragen stellen.
De infoavond start om 20.00 uur. Inschrijven is niet
nodig. De infoavond is gratis en gaat door in de raadzaal
van het gemeentehuis, Molenstraat 5, Rijkevorsel.

Meer info: www.iok.be/ei 

BRENG JE GEBRUIKTE FRITUUROLIE EN 
-VET OP 7 OKTOBER NAAR HET CONTAINER-
PARK EN WIN EEN LEUKE PRIJS !

INFOAVOND HOOGRENDEMENTSGLAS EN
ENERGIEZUINIG BUITENSCHRIJNWERK
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Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



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

Je hebt bouwplannen? Wie kan je dan beter inspireren
dan de eigenaar van een energiezuinige woning! Dankzij
“Ecobouwers opendeur” kun je in de weekends van 1 en
2 november en van 8 tot 11 november weer een hele
reeks energievriendelijke en duurzame woningen 
bezoeken. 

In meer dan 300 woningen over heel België doen milieu-
en energiebewuste bouwheren hun bouw- en woon -
ervaringen uit de doeken. Geen loze verkooppraatjes,
maar getuigenissen uit de eerste hand. Tijdens een
rondleiding laten huizeneigenaars je uitgebreid delen in
hun ervaringen en krijg je de kans om vragen te stellen.
Hoe gingen ze te werk? Welke financiële keuzes hebben
ze gemaakt? Over welke partners zijn ze tevreden? Welke
technieken kozen ze? Welke valkuilen moet je vermijden
en welke kansen moet je grijpen? 

“Ecobouwers opendeur” is een initiatief van Bond Beter
Leefmilieu. Inschrijven is gratis en kan vanaf 3 oktober
op http://www.ecobouwers.be. Je kunt er grasduinen in
een online catalogus met meer dan 150 woningen in
Vlaanderen, en nog eens even veel woningen in Brussel
en Wallonië. De rondleidingen starten telkens om 10.00
en/of 14.00 uur. 

Meer info of vragen: 
http://www.ecobouwers.be/opendeur 
of jurgen.naets@bblv.be +32(0)2 282.19.42  

De gemeente Rijkevorsel deelt
sedert jaren gratis en on -
beperkt rattenvergif uit. Er
werd vastgesteld dat elk jaar
meer en meer rattenvergif

wordt afgehaald bij de gemeente zonder dat er een 
controle is of er verantwoord mee wordt omgegaan.

Chemische bestrijdingsmiddelen, zoals rattenvergif, zijn
gevaarlijk voor mens en milieu. De stoffen zijn immers
gemaakt om te doden. Het niet verantwoord gebruiken
van rattenvergif kan bijgevolg een risico zijn voor de 
gezondheid van mensen en (huis)dieren. De overheid
dient er over te waken dat de volksgezondheid niet 
nodeloos in het gedrang komt.

Het gemeentebestuur heeft bijgevolg besloten om met
ingang van 1 oktober 2014 het gratis en onbeperkt uit-
delen van zakjes rattenvergif stop te zetten. Burgers en
bedrijven dienen zelf in te staan voor de bestrijding van
ratten op privaat domein, uitgezonderd bij rattenplagen.
Bij rattenplagen op privaat domein, die door de
gemeente lijke technische dienst worden vastgesteld,
worden door de gemeente gifbuizen en gifblokken ter
beschikking gesteld voor gebruik in de getroffen 
locaties.

Een paar nuttige tips:
- ruim regelmatig op in en rond gebouwen
- stapel verpakte veevoeders op een palet, los van de

muur
- gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame 

materialen voor het stockeren van voedsel
- verzamel huishoudelijk afval in een goed afgesloten

vuilnisbak of container
- zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil
- vermijd lekkende kranen en leidingen, zorg dat er

geen waterplasjes achterblijven
- zorg ervoor dat de toegangen tot gebouwen en riole-

ringen worden afgesloten
- strooi geen kippenvoer op de grond maar in een voer-

bakje en neem dit ’s avonds weg
- plaats je compostvat op een verharde ondergrond,

sluit het deksel en laat geen etensresten rond -
slingeren

- voeder je dieren ’s morgens en zorg dat er ’s avonds
niets overblijft

- creëer minder nestgelegenheid en ruim je tuin 
regelmatig op.

ECOBOUWERS OPENDEUR
VAN 1 TOT 11 NOVEMBER

RATTENVERGIF

8
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Op 11 oktober 2014 is het Nacht van de Duisternis. Dan
doven verschillende gemeenten de openbare verlichting
voor een avond en kunnen inwoners even proeven van
de rust en gezelligheid van een donkere nacht.

Met deze jaarlijkse campagne zet Bond Beter Leefmilieu,
Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder
(VVS) de impact van lichtvervuiling in de kijker.

Want er wordt te veel en verkeerd verlicht. We kunnen
best met minder verlichting, zonder daarbij aan veilig-
heid in te boeten. Even vaak wordt de verlichting naar
boven de hemel ingestraald. Met alle gevolgen van dien:
te veel nachtelijke verlichting leidt tot slaapgebrek en
tot gezondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het 
bioritme van planten en dieren lijdt eronder. Bovendien
is een te fel verlichte nacht ook een enorme energie -
verspilling.

DOE MEE !
Doof het licht voor één nacht of organiseer samen met
je vrienden of vereniging een gezellige avondactiviteit. 

Meer info over Nacht van de Duisternis: 
www.bond beterleefmilieu.be/nacht

Pidpa - Hidrorio is begonnen met het opmeten en het
opstellen van een voorontwerp voor de riolerings- en 
wegeniswerken in Het Laer, de Ringovenweg, de 
Pannenhuisweg en de Gansheideweg.
Voor de bewoners in kwestie wordt er een info -
vergadering georganiseerd.

Zoals gewoonlijk zal je in de herfst bladkorven in het
straatbeeld zien verschijnen. Er blijken echter enkele
misvattingen te zijn over de locaties waar deze korven
geplaatst worden.
De korven worden enkel daar geplaatst waar er overlast
ontstaat door te veel bladval. Bovendien moet het hier
om bomen gaan die zich op openbaar domein bevinden.
Natuurlijk wordt er gerekend op de medewerking van de
inwoners, zodat de korven niet ongevuld blijven. Elk jaar
wordt een inventaris gemaakt van de hoeveelheid 
bladeren die verzameld wordt, zodat de korven waar wei-
nig of geen volume in zit het volgende jaar naar alle
waarschijnlijkheid niet meer geplaatst worden.

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 
verharden van bermen, (her)aanleggen van opritten,
aanbrengen van aanplantingen, maken van gracht -
beschoeiingen 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 dienen echter ook
via de gemeentelijke diensten te gebeuren

NACHT VAN DE DUISTERNIS
11 OKTOBER 2014

BLADKORVEN

WERKEN OP OPENBAAR DOMEIN

RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN 
HET LAER, RINGOVENWEG, 
PANNENHUISWEG EN GANSHEIDEWEG
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In oktober heeft De Scheepvaart werken aan brug Sluis
1 aan het Sas gepland. De werken nemen ongeveer één
maand in beslag.
Uiteraard zal hier enige hinder voor het verkeer te 
verwachten zijn. De brug zal echter niet volledig 
afgesloten worden tijdens deze periode. Er zal gebruik
gemaakt worden van een tijdelijke installatie. Deze zal
ervoor zorgen dat de brug beschikbaar blijft voor de weg-
gebruikers. Door middel van een mobiele groep zal de
brug kunnen worden geopend. Dit wel aan een lage 
snelheid.
Dit betekent uiteraard dat er enig oponthoud kan zijn.
De Scheepvaart heeft ons echter bevestigd dat dit 
beperkt zal blijven tot maximaal 15 minuten.

Wanneer je langs een kronkelende waterloop kuiert, is
de kans groot dat je voortaan een provinciale mede -
werker aan het werk ziet. Want onze gemeente heeft dit
jaar haar waterlopen aan de provincie overgedragen. De
provincie staat dan ook sinds kort in voor het beheer van
die nieuwe provinciale waterlopen (o.a. de Kleine Mark,
de Hoge Putloop, de Salmmeirloop, de Dorpsloop en nog
ettelijke andere waterlopen met een totale lengte van
38.650 meter).  

Staf Nevelsteen, districtscontroleur van de provincie,
legt uit wat dat beheer inhoudt. “Te veel kruid of slib in
een waterloop kan de afvoer van het water in het gedrang
brengen en plaatselijk tot hinder leiden. Net zoals zwerf-
vuil of andere hindernissen trouwens. Wij zorgen er dan
voor dat het water terug zijn weg vindt. We verwijderen
ook uitheemse oever- en waterplanten die explosief 
kunnen groeien en zo de waterafvoer belemmeren. En
soms moeten oevers hersteld worden.” 

Traditioneel gebeuren de ruimingen jaarlijks, in de 
periode tussen 15 september en 15 maart. Soms grijpt
de beheerder ook tijdens de zomer in als dit noodzakelijk
is om wateroverlast te vermijden. 
Wie meer wil weten over het onderhoud en de gebruikte
technieken, kan terecht op de website van de provincie
(www.provincieantwerpen.be). Op het geoloket Water -
lopen kun je opzoeken hoe de waterloop in je buurt 
beheerd wordt. 

Goed nieuws voor onze gemeente
Het gemeentebestuur maakte met de provincie 
afspraken om het goede beheer te garanderen. Jaarlijks
wordt samengezeten om het onderhoud van het voorbije
jaar te evalueren en eventueel bij te sturen. 
Omdat de tijd en de kosten voor het ruimen en onder-
houden van de vermelde waterlopen nu wegvallen, 
betekent dit een aanzienlijke besparing van meer dan 
€ 40.000 op het gemeentebudget. Tegelijkertijd zullen
de waterlopen efficiënter beheerd worden. Omdat het 
beheer in één hand is, kunnen de onderhoudswerken
over de gemeentegrenzen heen beter op elkaar 
afgestemd worden. 
De provincie investeert ook in de aanleg van over -
stromingsgebieden, verleggingen van waterlopen, of 
ingrepen die de ecologische kwaliteit van de waterlopen
verhogen. 

Samen werken aan een goede afloop
Betrokken burgers kunnen problemen in en rond de
provinciale waterlopen rechtstreeks melden via het
meldpunt op de provinciale website. 
Als buur van een provinciale waterloop moet je wettelijk
met een paar minimale regels rekening houden, zoals
het verlenen van doorgang voor onderhoudswerken en
het respecteren van afstandsregels voor grond -
bewerkingen (verboden binnen 1 m) en constructies
(verboden binnen 5 m). 
En wil je werken uitvoeren in de buurt van een water-
loop, dan wordt er in het kader van je stedenbouw -
kundige vergunningsaanvraag advies gevraagd aan  de
provincie zodat eventuele voorwaarden mee in je bouw-
vergunning kunnen worden opgenomen.

WERKEN BRUG AAN SAS

WATER KOMT, WATER GAAT ...
JE PROVINCIE BEWAAKT

10
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Deze premie kan worden aangevraagd door bewoners en
verhuurders die hun woning grondig renoveren. Sinds
21 juli 2014 zijn er wel enkele aanpassingen gebeurd. Zo
kan de premie nu ook worden aangevraagd voor 
woningen die worden opgesplitst en gebouwen waarvan
de functie wordt gewijzigd naar woning. 
Aan de premie zijn wel een aantal voorwaarden ver -
bonden. Zo mag je slechts 1 woning in eigendom 
hebben, moet je aan bepaalde inkomensvoorwaarden
voldoen, dient de woning minstens 25 jaar oud te zijn
en mag het oorspronkelijk volume niet worden uit -
gebreid noch worden heropgebouwd na afbraak. Je moet
ook voor minstens 10.000 euro aan facturen kunnen
voorleggen. De premie bedraagt 20 of 30 % van de kost-
prijs, met een maximum van 10.000 euro.

Voor volgende zaken kun je de renovatiepremie aan -
vragen:
- De gehele of gedeeltelijke vervanging of verbetering

van de buiten- en binnenmuren en de funderingen;
- De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draag-

vloeren boven de kelder en tussen de verdiepingen;
- De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak

van de woning;
- De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het bui-

tenschrijnwerk: de vervanging van ramen en buiten-
deuren in de woning, waarbij isolerende hoog -
rende ments beglazing geplaatst wordt;

- De werkzaamheden die erop gericht zijn de woning
te voorzien van centrale verwarming;

- De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de 
elektrische huisinstallatie;

- De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de
sanitaire installaties;

- Het vervangen van een trap met het oog op een 
veilige verbinding met een woonverdieping.

Voortaan komen zonneboilers niet meer in aanmerking.
Ook werken die niet kunnen gestaafd worden aan de
hand van duidelijke facturen worden uitgesloten.

Wie meer informatie wenst over deze premie kan steeds
volgende pagina bezoeken op de website van Wonen
Vlaanderen: https://www.wonenvlaanderen.be/premies
/vlaamse_renovatiepremie. Je kan er ook nagaan of je
nog voor andere premies in aanmerking komt.

Meer informatie
- Aanspreekpunt wonen/ 

woonloket / 
Dienst ruimtelijke ordening

- 03 340 00 22 (25)
ruimtelijke.ordening@
rijkevorsel.be

 

De ziekte van Alzheimer is een ongeneeslijke hersen-
ziekte, waarbij de cellen in sommige delen van de 
hersenen ophouden te functioneren en afsterven. De
ziekte van Alzheimer is onomkeerbaar en ondanks 
uitgebreid wetenschappelijk onderzoek zijn de oorzaken
van en de behandelingsmethoden voor genezing nog 
onbekend. De symptomen van de ziekte zijn vergeet -
achtigheid, veranderingen in de persoonlijkheid, 
desoriëntatie en verlies van spraak. De ziekte van Alz -
heimer is de meest voorkomende vorm van dementie.
De kans op dementie is groter naarmate de leeftijd 
vordert. Een hoge leeftijd is de belangrijkste bekende 
risicofactor voor Alzheimer dementie en voor de meeste
andere vormen van dementie.

In België lijden naar schatting 165.000 mensen aan 
dementie. Naar schatting 5% van de mensen ouder dan
65 zou lijden aan dementie. Op de leeftijd van 80 jaar
neemt dit percentage toe tot 20%.  In zeldzame gevallen
(in België naar schatting 3000 mensen) komt dementie
ook voor het 65e levensjaar voor.

KEN JIJ DE VLAAMSE RENOVATIEPREMIE?

ONDERSTEUNING WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK ZIEKTE ALZHEIMER
EN DEMENTIE
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Stichting Alzheimer Onderzoek
De Stichting Alzheimer Onderzoek (afgekort SAO) is een
Belgische non-profit organisatie van openbaar nut. De
primaire doelstelling van SAO is financiële steun geven
aan basis, klinisch en diagnostisch wetenschappelijk 
onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelings-
methoden van de ziekte van Alzheimer en aanverwante
hersenziekten. Sinds 1998 heeft de Stichting Alzheimer
Onderzoek reeds 96 belangrijke wetenschappelijke
onderzoeks projecten gefinancierd en dit voor een totaal
bedrag van  € 6.807.580,32. Hiervoor is de stichting
volledig af hankelijk van giften, schenkingen en legaten
van particulieren. Sinds 2011 werkt SAO ook nauw
samen met de Koning Boudewijn Stichting. 

Steun ons
Vele kleintjes maken één groot... Dit is des te meer waar
wanneer een klein hulpgebaar nieuwe hoop op genezing
betekent. Daarom durven wij je om je bijdrage vragen.
Een gift van 40 euro helpt ons reeds om meer dan één
uur onderzoek te financieren ... en je ontvangt alvast een
fiscaal attest! Je gift van 40 EUR kost je dan in realiteit
slechts 22 EUR. Een klein gebaar voor jou, een grote stap
voor het onderzoek! Zo geef je nieuwe hoop aan de
130.000 Alzheimer-patiënten in België en aan de mil -
joenen patiënten in de rest van de wereld.

Als je vragen hebt aarzel dan niet om ons te contacteren,
wij helpen je graag verder : Stichting Alzheimer Onder-
zoek, Z.1 Researchpark 310, 1731 Zellik, gratis telefoon-
nummer : 0800 90361, tel.: +32 (0) 2 424 02 04, tel.: +32
(0) 474 95 60 22, e-mail: info@alzh.org.

Elke winter duikt de griep weer op. Voor sommige 
mensen is de griep gevaarlijker dan voor andere. Oude-
ren, zwangere vrouwen en mensen met gezondheids -
problemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart,
lever of nieren lopen een hoger  risico op complicaties
door griep. Deze risicogroepen kunnen zich het best
laten vaccineren tegen griep. Vanaf half oktober is het
vaccin beschikbaar, en voor risicogroepen wordt het voor
bijna de helft terugbetaald. Voor mensen in woonzorg-
centra is het griepvaccin gratis. Dit jaar is er ook extra
aandacht voor het personeel in ziekenhuizen. Met een
griepvaccinatie beschermen zij zichzelf en hun 
patiënten tegen griep. 

Geen banale ziekte
Griep is geen banale aandoening. Bij de meeste personen
met een goede gezondheid is de griep na een week over-
wonnen, maar bij ongeveer 10% van de grieppatiënten
treden complicaties op, vooral van de luchtwegen. 
Ongeveer 10% daarvan moet gehospitaliseerd worden.
Fatale afloop is niet uit te sluiten, zeker niet bij 
ouderen.
De Hoge Gezondheidsraad raadt daarom aan om de
chronisch zieken, 65-plussers en zwangere vrouwen (die
op het ogenblik van het griepseizoen in het tweede en
derde trimester zijn) te vaccineren. Bij hen is het risico
op complicaties immers hoger. Ook mensen die in nauw
contact leven met mensen uit deze risicogroepen, doen
er goed aan zich te laten vaccineren. 
Personen die beroepshalve voor risicogroepen zorgen,
bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als
thuisverpleegkundige, kunnen door griepvaccinatie niet
enkel zichzelf, maar ook de mensen voor wie ze zorgen
tegen de griep beschermen.

Een veilig vaccin
Jaarlijkse griepvaccinatie is de enige manier om griep te
voorkomen. Het vaccin is opgebouwd volgens de virus-
stammen waarvan op basis van wereldwijde gegevens
wordt verwacht dat ze het komende seizoen zullen 
circuleren.
Vaccinatie maakt de kans dat iemand ziek wordt, veel
kleiner. En wie ondanks vaccinatie toch nog griep krijgt,
is er doorgaans minder ziek van en loopt minder kans
op complicaties. Bovendien vermindert de kans dat een
al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling
van uw diabetes).
Het vaccin is ook veilig. Het griepvaccin bevat geen 
levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken.
Ook voor zwangere vrou-
wen is het veilig, zij kun-
nen zich vanaf 14 weken
zwangerschap laten vacci-
neren om zichzelf en hun
kind te beschermen.

Agentschap 
Zorg en Gezondheid :
Joris Moonens, 
woordvoerder Agentschap
Zorg en Gezondheid, 
T 02 553 32 12
joris.moonens@
zorg-en-gezondheid.be 

Logo Kempen vzw
T 014 44 08 34
info@logokempen.be

LAAT GRIEP DEZE WINTER 
IN DE KOU STAAN



Van 26 april tot 31 mei organiseerde onze gemeente de
fietscampagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. De 
bedoeling van deze campagne is mensen te stimuleren
om, zeker voor korte ritjes naar de winkel, de auto te
laten staan en de fiets uit te proberen.  
Tijdens de campagne waren er toffe prijzen te winnen
door het registreren van een belgerinkellot. In Rijke -
vorsel werden in totaal 5.262 loten geregistreerd. Aan 
2 inwoners van Rijkevorsel werd een prijs toegekend uit
de prijzenpot van de Belgerinkelcampagne zelf. De 
prijzen die de gemeente zelf had voorzien werden tijdens
de prijsuitreiking op 9 september tijdens een receptie
aan de winnaars overhandigd.

En de winnaars zijn : 
Hoofdprijs : de Belgerinkelfiets:
Donckers Jos

Een rieten fietsmand :
Verdonck Greet, Mertens Lutgart, Sprangers Marc, 
Lenaerts Wout, Van den Broeck Benn, Sysmans Wim

VVV-cadeaubon 20 euro :
De Kort Yves, Kums Johan, Kenis Aaike, De Backer 
Kamiel, Schuurmans Alfons

VVV-cadeaubon 10 euro
Lauryssen Rita, Meynendonckx Gust, Daems Catharina,
Govers Gitte, Dielis Lieve

Een dikke proficiat voor alle deelnemers! 
Goed gefietst !

Er zijn nieuwe kindjes in het eerste leerjaar. Dat betekent
dat er ook weer kindjes van het zesde en het vijfde meter of
peter mogen zijn. De peters en de meters maken hen de
eerste dagen wegwijs in onze school. 

Toen we wisten wie ons petekindje was, hebben we verstop-
pertje gedaan.
                                                                                     Senne

Eerst verstopten de
kindjes van het eerste
zich en moesten de
kindjes van het vijfde
en het zesde zoeken.
Toen werden de rollen
omgedraaid, de kindjes van het vijfde en het zesde verstop-
ten zich en de kindjes van het eerste gingen zoeken          
                                                                                     Merel

Het was echt wel heel leuk met onze petekindjes.            
                                                                                    Nahim

Het is heel leuk om meter/peter te zijn van het eerste leer-
jaar. Wij moeten hen helpen: de weg wijzen, ruzies helpen
oplossen en je moet vooral heel lief zijn voor de kleine 
kindjes. En als het belt straks, gaan wij naar onze pete -
kindjes en zorgen we dat ze in de juiste rij staan om naar
huis te gaan. Het is een hele verantwoordelijkheid, maar
we willen dit goed doen.  
                                                                                       Britt           

De kindjes van het eerste en die van het vijfde en zesde 
hebben verstoppertje gespeeld. De groten zorgen voor de
kleineren als ze vallen en ze verzorgen hen. En als ze ruzie
hebben, lossen ze het op. Ze zorgen ook dat ze zich thuis
voelen en wij geven het goede voorbeeld.                  Oxana  

                                            

’MET BELGERINKEL NAAR 
DE WINKEL 2014’ - PRIJSUITREIKING

PETERS EN METERS ZORGEN VOOR 
HUN PETEKIND IN DE WEGWIJZER
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Op zaterdag 11 oktober vindt in de hoofdbibliotheek de
jaarlijkse Verwendag plaats. Op deze dag willen we de 
bibliotheekbezoeker eens extra in de bloemetjes zetten.
Naast de verkoop van boeken, tijdschriften en strips aan
zeer democratische prijzen, is er ook heel wat animatie
voorzien. Zo zal er een clown aanwezig zijn en kun je
een mooie glitter-tatoeage laten zetten. Ook de winnaars
van de vliegactie en de zomerleesactie worden bekend-
gemaakt. Voeg bij dit alles nog een lekkere praline en
een tasje koffie of thee, en de dag kan niet meer stuk.
Hopelijk tot dan!

Sinds enkele jaren is er een wisselcollectie met MOOOV-
dvd’s aanwezig in de bibliotheek. Naast deze wissel -
collectie is er nu ook een vaste collectie dvd’s, met titels
als ‘Tambien La Lluvia’, ‘Blue Valentine’, ‘De wereld 
volgens Monsanto’, …

Op initiatief van de leesclub
wordt op maandagavond 20 
oktober 2014 een lezing 
georganiseerd over het boek 
‘De jongste zoon’, debuutroman
van Bart Meuleman. De avond
wordt gemodereerd door John 
Vervoort.

Bart Meuleman (°1965, Oud-Turnhout) is regisseur en
schrijver van poëzie en proza, zowel voor kinderen als
voor volwassenen. Daarnaast schrijft en bewerkt hij
theaterteksten. In zijn roman ‘De jongste zoon’ hangt
hij een heel aansprekend beeld op van zijn jeugd.

Een jongen groeit op in de Kempen, gaat naar school in
Turnhout, mag studeren in Brussel. Hoewel hij zich
langzaam losmaakt van zijn geboortegrond (opgaand in
wat literatuur, muziek, film en toneel hem te bieden
hebben) groeit het besef dat hij een kind van zijn ouders
blijft: wie hij ook wordt, het landschap van zijn jeugd,
dat niet meer bestaat, heeft hem gevormd en houdt hem
gevangen.

“De Kempen hebben er een prijzenswaardige proza-
schrijver bij.”  - Jos Borré, Cobra

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

VERWENDAG

NIEUW : VASTE DVD-COLLECTIE

LEZING BART MEULEMAN 
OVER ZIJN BOEK ’DE JONGSTE ZOON’

OKTOBERNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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JEUGD 
Kijk- en prentenboeken
- Hallo, Dorus! [MELL P3]
- Kaatje : Mijn eerste telboek [KETN P2]
- Met z’n tweetjes rustig aan [GENE P4]
- Kleine Billy-Bob krijgt kusjes [OUD P2]
- Met z’n tweetjes een streepje voor [GENE P3]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Junior Suske en Wiske : Leuke verhalen voor 

beginnende lezers (VAND  Niveau 1-4)
- een draak in het bos (VERS Niveau 1)
- wat is het warm! (SCHO Niveau 1)
- op reis naar de maan (DOUG Niveau 1)

A-boeken (7-9 jaar)
- Double me double you : Op weg naar de finale 

(HUIZINGA, Gonneke)
- Het verhaal van Fliere Fluiter.

(NEVELDAUW, Johannes)
- Spikkel en Spekkie : Het verhaal van Mascopiro

(BEL, Marc de)
- The never girls : In een flits (DISNEY, Walt)
- The never girls : De geheime doorgang 

(DISNEY, Walt)

B-boeken (9-12 jaar)
- Tempel van de Spiegels : 1) Het magische kristal

(GIELEN, Mirjam)
- Tempel van de Spiegels : 2) De wraak van Miren 

(GIELEN, Mirjam)
- Het rijmt (LIESHOUT, Ted Van)
- Warrior Cats : Schemering (HUNTER, Erin)
- For girls only ! : Het dagboek van Emma xxx 

(AAR, Hetty van)
- Darth Paper slaat terug  (ANGLEBERGER, Tom)

C-boeken (12-16 jaar)
- De Grisha : 1) Schim en schaduw (BARDUGO, Leigh)
- Wakers van de tijd : 3) Circus Maximus 

(DIBBEN, Damian)
- WA.R.P. : 1) De onwillige moordenaar 

(COLFER, Eoin)
- Stefans dagboeken : 1+2) Oorsprong – Bloeddorst

(SMITH, L.J.)
- Blood of Eden : 1) Onsterfelijk (KAGAWA, Julie)
- Helden van Olympus : 4) Het huis van Hades 

(RIORDAN, Rick)

Jeugd Non-fictie
- 100 experimenten om zelf te doen 

[J Knutselen (geel)]
- Knutselen en experimenteren! [J Knutselen (geel)]
- Berlijn. Alles wat je altijd al wilde weten 

[J Landen – Duitsland (grijs)]
- Barcelona. Alles wat je altijd al wilde weten 

[J Landen - Spanje (grijs)]
- De Eerste Wereldoorlog 

[J Wereldoorlogen (blauwgroen)]

Jeugd Strips
- De kampioenen in Rio (LEEMANS, Hec) [JS C]

Jeugd Tijdschriften
- Dolfje Weerwolfje

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Legende van de berg Ararat (KEMAL, Yasar)
- Bruggenbouwers (GUILLOU, Jan)
- Het ware verhaal achter Pinokkio’s neus 

(PERSSON, Leif GW)
- De vertrouweling (MORTON, Kate)
- Ondergronds (CHAPMAN, Drew)
- Geliefde illusie (ROBERTS, Nora)
- Verliefd en verloren (ANDRE, Bella)
- Shotgun Lovesongs  (BUTLER, Nickolas)

Volwassenen Non-fictie
- Europa in de storm (Rompuy, Herman van) [339.5]
- Geneeskrachtige planten (Hudak, Renate) [612.8]
- Romeinse sporen (Clerinx, Herman) [923.4]
- Zwarte diamant (Sauviller, Raf) [346.2]
- Weight Watchers : Snel klaar [629.55]
- Heerlijk Parijs (Deseine, Trish) [Frankrijk 996.3]
- Vive le vélo! 3 (Vannieuwkerke, Karl) [618.54]

Volwassenen Tijdschriften
- Flow
- Ottobre Woman & Kids

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN OKTOBER 2014  
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In het kader van “De Cinema komt naar je toe” wordt op
woensdag 8 oktober de film The Sapphires vertoond. De
filmvoorstelling verloopt in samenwerking met Oxfam
Wereldwinkel.

Het verhaal gaat als volgt:
"1968 was het jaar dat de wereld veranderde: het was de
tijd van sex, drugs & rock’n roll maar ook van de 
Vietnamoorlog en van de moorden op Martin Luther
King en Bobby Kennedy. Het is ook het jaar dat het leven
van vier jonge Aboriginal-meiden uit een uithoek van
Australië voor altijd zal veranderen. De zingende zusjes
Cynthia, Gail, Julie en Kay worden ontdekt door Dave,
een talentscout met weinig ervaring, maar met een goed
oor voor ritme en een hart van goud. Hij wil van de 
zusjes het Australische antwoord op The Supremes
maken en bezorgt ze hun eerste optreden. Via een lokale
talentenjacht slagen ze er in om een reeks optredens te
versieren voor de Amerikaanse troepen in Vietnam..."

“The Sapphires” is een film van Wayne Blair en won o.a.
de publieksprijs op het gerenommeerde Palm Springs
Filmfestival.

Praktische info:
De vertoning gaat door op woensdag 8 oktober om 20.00
uur in de Kapel van het voormalige Klooster, Molen-
straat 5, Rijkevorsel. Voor en na is er een klein café voor-
zien. Inkom € 1.
Inschrijven is verplicht via cultuurdienst@rijkevorsel.be,
03 340 00 37 of Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel.

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel organiseert in 
samenwerking met VVV-Toerisme Rijkevorsel een Licht-
tocht doorheen Rijkevorsel. Aansluitend op de vertelling
van de spannende verhalen, rond 19.00 uur, wordt er in
groep vertrokken. We passeren langs wijken, trage
wegen, donkere steegjes, … De vraag aan alle deel -
nemers is om zelf lantaarntjes, pillichten, fakkels e.d. te
voorzien die ons verlichten tijdens onze avond -
wandeling. Wij zorgen voor een spectaculaire act! Half-
weg onze wandeling en nadien kan iedereen genieten
van een lekker drankje of een tasje pompoensoep.
Iedereen op post dus voor deze herfstwandeling. Breng
je mama, papa, oma, opa, tante, nonkel, nichtjes, neef-
jes… mee naar deze spannende wandeling. Gelieve een
“lichtje”, stevige schoenen, voldoende warme en even-
tueel regenbestendige kledij te voorzien.

Waar: vertrek aan de
Molen van Rijkevorsel
Uren: 19.00 uur - 
21.00 uur
Prijs: gratis
Aantal deelnemers:
onbeperkt. Voor de
Lichttocht dien je niet
op voorhand in te
schrijven
Meebrengen: 
een lichtje, fakkeltje,
lantaarn,… 

De tentoonstelling “Leven met de ‘Groote Oorlog’ -
1914-1918” die loopt in het Aster Berkhofmuseum kun
je de volgende maand bezoeken op:
- zondag 28 september van 13.00 tot 16.30 uur
- woensdag 8 oktober van 13.00 tot 17.00 uur
- zondag 26 oktober van 13.00 tot 16.30 uur
De tentoonstelling kan tevens ook bezocht worden op
afspraak:
- cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 37 

(cultuurdienst)
- jan.hendriks4@telenet.be (Heemkundige Kring)
- vvv.toerisme@rijkevorsel.be 

(VVV Toerisme Rijkevorsel)

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE
THE SAPPHIRES

VRIJDAG 31 OKTOBER :
LICHTTOCHT DOORHEEN RIJKEVORSEL

TENTOONSTELLING 1914-1918



Op vrijdag 22 augustus brachten drie Rijkevorselse
muziekmaatschappijen hulde aan de 100ste geboortedag
van de befaamde dirigent Francis Bay. Ze werden daarbij
ondersteund door Connie Neefs, die het geheel 
presenteerde. Het werd een fantastische avond. Bedankt
om zo talrijk aanwezig te zijn. Hopelijk hebben jullie
genoten!

Sportopleidingen
EHBO: eerste hulp bij ongevallen in het voetbal
Maandag 13 oktober 2014 van 19.00 uur tot 22.00 uur
- Plaats: Kantine K.S.K. Weelde, Baetenheide

2381 Weelde
- Lesgever: Tom Van der Auwera
- Kostprijs: €10,00
G-zwemmen in de praktijk
Zondag 19 oktober 2014 van 13.00 uur tot 17.00 uur
- Plaats: Zwembad ’t Beerke, Rerum Novarumlaan 31,

2340 Beerse
- Lesgever: Katrien Lemahieu
- Kostprijs: €25,00
Rugscholing
Zaterdag 25 oktober 2014 van 9.00 uur tot 12.00 uur
- Plaats: GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61, 2310 Sint-Jozef

Rijkevorsel
- Lesgever: Ann Minten
- Kostprijs: €15,00
Vormingen november 2014:
- Efficiënt documentbeheer voor sportclubs: maandag

3 november 2014 te Turnhout
- Krachttraining voor jongeren: maandag 17 novem-

ber 2014 te Hoogstraten (Wortel)
- VTS Plus opleiding: integratie van smartphones, 

tablets en apps bij videoanalyse: maandag 24 novem-
ber 2014 te Vosselaar

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

HULDECONCERT FRANCIS BAY SKATE- & SPORTPARK SONSHEIDE : 
WIJZIGING OPENINGSUREN WINTER -
PERIODE VAN OKTOBER T.E.M. MAART : 9-19U

OPLEIDINGEN / VORMINGEN IN DE REGIO

C U L T U U R - S P O R T
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Op 7 februari 2015
richt de sportraad i.s.m.
het gemeente bestuur
het “Sportgala 2014
Rijkevorsel: huldiging
van sportlaureaten,
kam pioenen en uitzon-
derlijke sport prestaties”
in. 

Langs deze weg willen we iedereen oproepen om een
sporter of sportvereniging kandidaat te stellen voor de
sportlaureaten 2014. Volgende laureaten worden er 
gehuldigd:
- Sportman van Rijkevorsel 2014
- Sportvrouw van Rijkevorsel 2014
- Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2014
- Sportvereniging van Rijkevorsel 2014
- Sportverdienste van Rijkevorsel 2014
Voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:
- Inwoner zijn van Rijkevorsel
- Als vereniging gevestigd zijn in Rijkevorsel
- Een pracht van een sportieve prestatie geleverd 

hebben in 2014
- Een belangrijke bijdrage leveren aan het sport -

gebeuren in Rijkevorsel.

Kandidaturen kunnen binnengebracht worden op de
sportdienst tot 1 december 2014. De nodige formulieren
vind je terug op de website of kun je bekomen op de
sportdienst.

Op vrijdag 7 november 2014 richt de sportraad Rijke -
vorsel voor de tweede maal een algemene sportquiz in!
De quiz vindt plaats in zaal ‘t Centrum. 
De quiz is gericht naar ploegen van 6 tot 8 personen met
een brede interesse of kennis van de sport. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt €20,00 per ploeg en dien
je bij voorkeur vooraf over te schrijven op het rekening-
nummer BE91 0682 0099 8676 om zeker te zijn van
deelname. Gelieve sportquiz 2014 en de naam van je
ploeg te vermelden bij de overschrijving!
Voor meer info kun je steeds terecht op de sportdienst!

Meer info: zie grab-
belpasactiviteiten
in de rubriek jeugd
of op de jeugd- en
sportdienst van de
gemeente Rijke-
vorsel! 

SPORTGALA 2014 : 
OPROEP KANDIDATUREN

SPORTRAAD : 
2DE SPORTQUIZ RIJKEVORSEL

BIKE IN ’T SLIKE :
MOUNTAINBIKE 3-DAAGSE

VERNIEUWING ATLETIEKPISTE
GEMEENTELIJK SPORTVELD BAVELSTRAAT
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Voor de Grabbelpas hebben we weer een aantal geweldig plezante activiteiten bij elkaar gesprokkeld. 

Ook de begeleiding van de Kinderclub heeft weer de koppen bij elkaar gestoken om toffe activiteiten in elkaar 

te steken. Hieronder lichten we reeds een tipje van de sluier. Meer informatie kun je vinden in onze folder. 

De folders zullen worden bedeeld via de Rijkevorselse scholen op 26 september.

GRABBELPAS

Maandag 27 oktober: Bijenhotel en nestkastjes bouwen

(geboortejaar 2006 t.e.m. 2003)

Maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 oktober:
Mountainbike 3-daagse ‘Bike in’t Slike’

(geboortejaar 2003 t.e.m. 1999)

Dinsdag 28 oktober: Toverland 

(geboortejaar 2008 t.e.m. 2003)

Woensdag 29 oktober: Bezoek aan dierenkliniek Binnenhof te Beerse

(geboortejaar 2008 t.e.m. 2003)

Donderdag 30 oktober: Handen uit de mouwen en bouwen! 

(geboortejaar 2008 t.e.m. 2003)

Donderdag 30 oktober: Si si si Cinema 

(geboortejaar 2009 t.e.m. 1999)

Vrijdag 31 oktober: Halloweenpompoenen snijden 

(geboortejaar 2009 t.e.m. 1999)

Vrijdag 31 oktober: Spannende verhalen aan de molen

(geboortejaar 2008 t.e.m. 2003)

Vrijdag 31 oktober: Lichttocht (alle leeftijden)

KINDERCLUB

Maandag 27 oktober: Workshops herfst-Halloweenknutselen

Dinsdag 28 oktober: Kabouterdag & één dagje begeleid(st)er zijn...

Woensdag 29 oktober: Elfen en trollendag

Donderdag 30 oktober: Voice for kids

Vrijdag 31 oktober: Een dagje Halloween

INSCHRIJVEN VOOR DEZE ACTIVITEITEN TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE IS EEN MUST !!!

Voor de activiteiten van de Kinderclub en de Grabbelpas kun je inschrijven vanaf maandag 6 oktober om 19.00 uur tot 

en met vrijdag 10 oktober. 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 10 oktober 2014 zullen er hoe dan ook geen inschrijvingen meer worden aangenomen voor de

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

GRIEZELPRET IN DE KINDERCLUB EN DE GRABBELPAS

CINEMA
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Op vrijdag 17 oktober is het weer zo ver: dan vindt de 

Dag van de Jeugdbeweging weer plaats! 

Op deze dag vieren we het engagement van duizenden jongeren

die zich jaar na jaar weer inzetten om meer dan 240.000 

kinderen en jongeren te vermaken met spel en plezier!

Na het succes van de vorige jaren slaan de jeugddiensten 

en jeugdraden van Rijkevorsel, Brecht en Hoogstraten 

de handen opnieuw in elkaar om voor de derde keer 

een gratis ontbijt te voorzien voor de kinderen en jongeren 

die naar school gaan in Hoogstraten!

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING :
17 OKTOBER 2014

De Buitenschoolse Opvang staat open voor kinderen uit het basis onderwijs voor en na school, op schoolvrije dagen

en eventueel ook tijdens vakanties. De Buitenschoolse Opvang is een ontmoetingsplaats waar een ploeg

enthousiaste medewerkers activiteiten, spel en plezier aanbiedt in een sfeer van vrije tijd, met bijzondere aandacht

voor de betrokkenheid van kinderen, ouders en partners uit de buurt.

In de week van 13 tot en met 17 oktober is het weer zover : “Week van de Buitenschoolse kinderopvang”. 

Voor de 14de keer zetten de kinderopvanginitiatieven hun deuren open en plaatsen op die manier 

hun werking in de kijker. Het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang heeft gekozen voor het thema 

“HOKUS SPROOKUS”. Graag willen we de oude bekende en minder bekende sprookjes onder de aandacht brengen. 

Aan de hand van allerlei leuke activiteiten maken we de kinderen wegwijs in sprookjesland!

Alle kinderen van de Rijkevorselse scholen nodigen we tijdens de week van de Buitenschoolse Kinderopvang uit 

om te komen spelen in onze Kinderclub. Zij komen dan met hun klas de Kinderclub verkennen.

Zo kunnen de kinderen die nog niet zo vertrouwd zijn met onze werking de Kinderclub op een speelse manier 

ontdekken. En de kinderen die de Kinderclub al goed kennen, kunnen aan hun vriendjes laten zien 

in welke speelhoeken zij graag spelen.

WEEK VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 2014:
13 TOT 17 OKTOBER 2014
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Goed nieuws voor alle graffitispuiters in Rijkevorsel! Vanaf dit jaar zal de jeugddienst 4 keer per jaar 

een graffitispuitmoment organiseren! Wij voorzien MDF -platen om op te spuiten, jullie voorzien zelf 

jullie spuitbussen. De platen zullen achteraf worden opgehangen aan het skatepleintje aan de Sonsheide 

zodat iedereen kan meegenieten van jullie kunstwerkjes!

Het eerste graffitispuitmoment vindt plaats op woensdag 19 november van 13.30 uur tot 16.00 uur in de garage 

van de Kinderclub (Molenstraat 22). Indien je wilt komen spuiten, stuur een mailtje naar jeugddienst@rijkevorsel.be 

of bel je naar 03/340.00.35. Zo weten wij hoeveel platen we moeten voorzien.

Hopelijk mogen we veel jonge kunstenaars verwelkomen!!

GRAFFITISPUITMOMENTEN IN RIJKEVORSEL

Heb je meer vragen dan antwoorden? Voel je je niet lekker 

in je vel? Wil je je hart eens uitstorten? Heb je vragen over 

alleen gaan wonen? Zijn er moeilijkheden in je relaties op

school, met je ouders of met je vriend(in)? 

Voel je je eenzaam? Zoek je een job?

Met al deze vragen en nog veel meer kun je bij ons terecht!

Het JAC gaat aan de slag met alle welzijnsvragen waar

jongeren tussen 12-25 jaar mee bezig zijn. JAC Hoogstraten,

deelwerking van CAW De Kempen, vind je in de Lindendreef

12. Spring gerust eens binnen op woensdag tussen 12.00 uur 

en 14.30 uur of sms/bel even op het nummer 0474/34.41.51.

Meer informatie over hoe wij je helpen, 

vind je op www.jacdekempen.be.

VOOR AL JE VRAGEN: JAC HOOGSTRATEN



Tips voor automobilisten…

Ieder jaar vallen er tijdens de maanden oktober en 
november gemiddeld meer verkeersslachtoffers dan 
in andere maanden. In 2013 vond één vijfde van het 
totaal aantal ongevallen binnen onze politiezone in deze
maanden plaats.

Het overschakelen naar een nieuw seizoen met andere
weersomstandigheden is altijd wennen voor de weg -
gebruiker. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor de maanden
april en mei. In december en januari vallen het minste
slachtoffers, omdat de bestuurders hun rijgedrag dan al
hebben aangepast.

Oorzaken tijdens de herfstmaanden zijn specifieke 
omstandigheden zoals slippartijen door nat wegdek of
vallende bladeren, of nog door modder van landbouw -
voertuigen. Daarnaast speelt de laaghangende zon 
tijdens ochtend- en avondspits een heel belangrijke rol.
Naast fietsers en voetgangers dienen ook automobilisten
maatregelen te nemen tijdens deze donkere periode.

Pas je rijgedrag aan!
- Houd voldoende afstand bij mist en regen. Een nat

wegdek is tweemaal zo glad en de remafstand 
verdubbelt; lichten aanschakelen en achtermist -
lichten zijn verplicht wanneer de zichtbaarheid min-
der dan 100 meter ver reikt;

- Rem niet bij slippen, ontkoppel en houd het stuur
stevig vast;

- Een zonnebril is ook in de herfst en winter on -
misbaar in de auto;

- Let op voor afgewaaide bladeren en afgevallen
vruchten die, in combinatie met water, van de rijweg
een gevaarlijke glijbaan maken. Hier gelden volgende
regels: defensief rijden en tijdig zachtjes afremmen.

- Het is ook oogsttijd, een periode van toegenomen
verkeersonveiligheid op de wegen rond boerderijen
en velden door afgevallen suikerbieten, maïs, aard -
appelen, aarde en moddersporen van landbouw -
voertuigen.

- Het verkeer begint hinder te ondervinden bij een
zicht van minder dan 400 meter. Dus bij mist: snel-
heid minderen, afstand verdubbelen en niet inhalen.

Controleer uw voertuig!
- Reinig niet enkel de autoruiten van buiten. Ook de

binnenkant kan af en toe een poetsbeurt gebruiken. 
- Ruitenwissers zijn belangrijk voor de veiligheid. 

Controleer regelmatig of zij al dan niet aan ver -
vanging toe zijn, bijvoorbeeld wanneer ze blijven
haperen, strepen over de ruiten trekken of geluid
maken. 

- Zorg voor voldoende sproeivloeistof. Vuile ruiten 
wissen zonder sproeivloeistof kan het zicht volledig
wegnemen.

- Enkel de banden verzekeren het contact van het 
voertuig met de weg. De bandtekening zorgt voor de
afvoer van het water bij regenweer. Bij nieuwe 
banden is de diepte van de groeven ongeveer 8 mm.
De wettelijke minimumdiepte bedraagt 1,6 mm dit
om aquaplaning te vermijden. 

                                                                           
                                                                           
                                                                   Bron: Touring

Naar aanleiding van de onverwachte sluiting van drie
kerncentrales is er voor deze winter 2014-2015 een
risico op een elektriciteitstekort in België. Met het oog
op deze problematiek heeft de federale overheid een
afschakelplan opgesteld, waarbij verschillende distri -
butiecabines afgeschakeld kunnen worden in het geval
van stroomtekort.
De Antwerpse burgemeesters werden op dinsdag 10 
september uitgebreid geïnformeerd over het afschakel -
plan. Tijdens het overleg ontvingen de burgemeesters
van Eandis een lijst van straten die opgenomen zijn in
één of meerdere schijven van het afschakelplan. 

OKTOBER EN NOVEMBER :
GEVAARLIJKE MAANDEN

ELEKTRICITEITSTEKORT 
WINTER 2014-2015

P O L I T I E - V E I L I G H E I D
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Wat houdt het afschakelplan in?
Als het tijdens de wintermaanden tot een elektriciteits -
tekort zou komen, dan zullen afgebakende zones op een
gecontroleerde manier zonder elektriciteit worden
gezet. Het afschakelplan duidt in totaal 6 zones in België
aan. Elke zone bestaat uit verschillende steden en
gemeenten, verspreid over het hele land. Bij een tekort
worden om beurt andere zones van het elektriciteitsnet
gehaald. Dat gebeurt steeds tussen 17.00 en 20.00 uur,
dus in principe drie en zeker niet langer dan vier uur.
Bovendien worden die afschakelingen op voorhand
aangekondigd. Zo krijgt iedereen de kans om zich zo
goed mogelijk voor te bereiden. 

Eerst minder verbruiken, dan pas afschakelen
Wanneer blijkt dat de elektriciteitsreserve niet voldoet,
onderneemt de federale overheid actie om het verbruik
van elektriciteit te beperken. Aan de bevolking wordt
gevraagd om minder elektriciteit te verbruiken. Samen
minder verbruiken kan immers een stroomuitval
voorkomen. Wanneer sensibiliseren en verbieden niet
helpt, wordt het afschakelen van elektriciteit in bepaalde
gebieden een allerlaatste maatregel. 

Afschakelplan in Rijkevorsel
Op het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel 
bevinden zich 118 distributiecabines. Hiervan zijn 17
cabines opgenomen in het afschakelplan. In Rijkevorsel
zijn 2 distributiecabines opgenomen in 'schijf 1', de 15
andere distributiecabines in 'schijf 5'. Bij stroomtekort
wordt eerst schijf 6 uitgeschakeld, vervolgens schijf 5 en
zo verder tot schijf 1.

Volgende straten in Rijkevorsel zijn opgenomen in het
afschakelplan:  

SCHIJF 1: Oostmalsesteenweg, Senator Coolsdreef 

SCHIJF 5: Beersebaan, Berkenrijs, Dellenweg, Eik-
endreef, Elzenweg, Hees, Heuvelweg, Hoge Heideweg,
Hoogstraat, Leemputten, Meir, Merksplassesteenweg,
Oude Baan, Pastoor Lambrechtsstraat, Pastoorsvijver-
weg, Pioenstraat, Poelberg, Scherpengeertstraat, Sint-

Jozef, Sparrenweg, Uitbreidingsstraat, Venweg, Vre-
desweg, Vrouwkensblok, Vuurdoorn, Wolfbergstraat,
Zwartvenstraat 

De twee distributienetbeheerders Elia en Infrax 
benadrukken dat de energiestromen via het distribu-
tienet constant evolueren. Dit betekent concreet dat de
stroom bij de netgebruikers niet elke dag vanuit dezelfde
cabine of vertreklijn komt. Dit belet de distributienet -
beheerders om voor elke adres of straat exact en met
100% zekerheid op voorhand te zeggen of er tijdens een
afschakeling wel of geen stroom zal zijn. De stratenlijst
is bijgevolg indicatief, maar is voor de gemeenten een
belangrijke informatie om hun bijzonder nood- en 
interventieplan op te maken. 

Hoe brengen we je op de hoogte van een stroomuitval?
De gemeente Rijkevorsel informeert je over een
stroomuitval via de gemeentelijke website
www.rijkevorsel.be en de elektronische informatie -
borden in het Dorp en aan de Meir.

Je kunt ook een sms over een stroomuitval krijgen via
BE-Alert, het alarmeringssysteem van de federale over-
heid. Wens je via dit systeem een sms te ontvangen, dan
kan je je inschrijven op http://be-alert.be/.  
De gegevens die je verstrekt, worden
enkel voor noodwaarschuwingen
gebruikt.

Meer informatie
Heb je elektriciteit nodig om gezondheidsreden , dan
neem je contact op met de dienst noodplanning. Zij
zoeken samen met jou naar een oplossing. Ook voor 
andere vragen over de stroomuitval helpen zij je graag
verder.

Dienst noodplanning, gemeentebestuur Rijkevorsel
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 340 00 33,
noodplanning@rijkevorsel.be 

Voor meer informatie over het elektriciteitstekort en het
afschakelplan kan je ook terecht op de volgende sites 
- Elia: www.winterklaar.be 
- FOD Economie: www.economie.fgov.be 
- Nationaal Crisiscentrum: www.crisiscentrum.be
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Dr. Van De Perrestraat 218 A, 2440 Geel
Tel : 0800/32 732, Fax : 014/58 73 00
aanvraag.rolmobiel@iok.be

Voor wie?
- Uitsluitend personen met een beperkt inkomen
- Medisch vervoer
- Geen gebruik kunnen maken van het openbaar 

vervoer
- Rolstoelvervoer

Je kunt beroep doen op RolMobiel als je een mobiliteits-
beperking hebt en woont in één van de 27 gemeenten en
steden van het arrondissement Turnhout. Je mag geen
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en
kunt geen beroep doen op een Minder Mobielen Centrale
en je hebt moeilijkheden om je met een gewone wagen
te verplaatsen.

Reservatie
- Reserveren via telefoon
- Reserveren via fax
- Reserveren via e-mail
- Reserveren op een andere manier : mails na 16.00

uur worden de dag nadien behandeld.

Wanneer kan er gereserveerd worden?
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van
13.00 uur tot 16.00 uur.
Reservatietermijn: Je reserveert ten laatste 2 werkdagen
vooraf en ten vroegste 1 maand vooraf.

Wanneer wordt er gereden?
Maandag t.e.m. zondag van 6.30 uur tot 23.00 uur.
Ritten ook mogelijk op feestdagen

Tarieven
Het instapgeld is € 2 per rit. Voor de eerste 25 beladen
km betaalt een rolstoelgebruiker € 0,65/km, een niet-
rolstoelgebruiker € 0,85/km. Voor de 26ste tot en met
50ste beladen km is het € 0,90/km voor een rolstoel -
gebruiker en € 1,10/km voor een niet-rolstoelgebruiker.
Vanaf de 51ste beladen km is het € 1,65/km voor rolstoel-
gebruikers en €1,85/km voor niet-rolstoelgebruikers
Extra service : een begeleider kan gratis meerijden.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 
20 uur

ROLMOBIEL

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

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

VERJAARDAGSFEESTJE
WOONZORGCENTRUM ’PRINSENHOF’

WOENSDAG 1 OKTOBER 2014
RIJSTPAP EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET WOONZORGCENTRUM PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO
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Ben je eigenaar van een huis, appartement of studio die
je kunt verhuren? Steekt u veel tijd en energie in het 
beheer van dit pand of schrikken de mogelijke gevolgen
van moeilijke huurders je af? Dan is verhuren aan het 
sociaal verhuurkantoor (SVK) een goede oplossing 
voor jou.
Een SVK huurt woningen op de private markt, om ze
vervolgens als hoofdverblijfplaats onder te verhuren aan
woonbehoeftigen die ingeschreven staan op de wachtlijst
van het SVK. Hierbij neemt SVK de administratieve
beslommeringen van je over, terwijl je geniet van een
gegarandeerde huuropbrengst, ook wanneer de woning
tijdelijk niet verhuurd is. Het SVK maakt voor je tevens
een plaatsbeschrijving op.

Het hoofdhuurcontract wordt afgesloten tussen de 
eigenaar en het SVK. Dit contract valt binnen het 
wettelijk kader van de woninghuurwet. Dit wil zeggen
dat het SVK als eerste huurder verantwoordelijk is voor
alle huurdersverplichtingen. Zo organiseren wij bij -
voorbeeld herstellingen en sluiten wij een brandverzek-
ering af. SVK geeft je de garantie dat je woning op het
einde van de huurovereenkomst in goede staat wordt
teruggegeven.

Verhuren via een SVK verloopt zonder commissieloon.
Wel zijn SVK’s steeds op zoek naar woningen met een
redelijke woonzekerheid voor de onderhuurder en een
schappelijke huurprijs waardoor de onderhuurder zijn
recht op huursubsidies behoudt. Tevens dient de woning
conform de Vlaamse woonnormen te zijn.
Indien je woning aan renovatie toe is, dan kan de samen-
werking met een SVK je een extra voordeel op leveren.
De Vlaamse overheid voorziet voor eigenaars, die negen
jaar verhuren aan een SVK, extra fiscale voordelen en
premies voor verbeterings- en renovatie werken. Het
SVK kan voor jou uitzoeken op welke ondersteunings-
maatregelen je een beroep kan doen. We staan je graag
bij in het renovatieproces.

Heeft de SVK-werking je interesse gewekt? Maak dan vri-
jblijvend een afspraak voor meer informatie op maat.
Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, je woning
zorgeloos verhuurd!
SVK Noorderkempen, Otterstraat 116, 2300 Turnhout,
+32 14 44 26 72, +32 495 26 29 80, katrien.denys@
svknoorderkempen.be

De feestzaal van Bouwbedrijf Van Roey zal binnenkort
verdwijnen, wanneer de firma haar bureaus verhuist
naar de vaart. Een optreden van een zanggroep uit
Rijkevorsel leek ons een geslaagd eerbetoon om afscheid
te nemen van deze mooie zaal. 

Het koor “de Smar-
Tones” bestaat uit 35
leden die wekelijks
genieten van zingen onder gitaarbegeleiding. 
Ze brengen oude en nieuwe nummers in meerdere talen.
Muzikale ambiance verzekerd!

Waar: Zaal Van Roey,
St-Lenaartsesteenweg 7 te Rijkevorsel

Wanneer: vrijdag 10 oktober 2014 om 20.00 uur
Inkom: 5 euro

Ditmaal een extra feestelijke Week van de
Fairtrade: de Oxfam Wereldwinkel in
Rijkevorsel bestaat dan 5 jaar!

Het programma:
- Maandag 6 oktober zullen vrijwilligers van de wereld-

winkel gratis fruitsap uitdelen aan de bezoekers van
de weekmarkt.

- In samenwerking met wereldwinkels uit de regio 
krijgen reizigers aan het station Noorderkempen 
eveneens een sapje aangeboden.

- Woensdag 8 oktober is onze tra ditionele filmavond
“de cinema komt naar je toe”. In het Klooster wordt
de prachtige film ‘The Sapphires’ vertoond. 

ZORGELOOS VERHUREN, HET KAN ! OPTREDEN VAN ZANGGROEP 
DE SMARTONES UIT RIJKEVORSEL

5-JARIGE OXFAM WERELDWINKEL
OVERSPOELT RIJKEVORSEL MET FRUIT-
SAP - WEEK VAN DE FAIRTRADE 1 TOT 11/10
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Aanvang 20.00 uur, inkom 1 €. Inschrijven kan in de
wereldwinkel of bij de gemeente. En natuurlijk
vooraf en na afloop Klein Café. 

- Op zaterdag 11 oktober (10 tot 16 uur) viert Oxfam
de Wereldwinkeldag. Wie die dag een lege fruit-
sapverpakking meebrengt naar de wereldwinkel aan
de Oostmalsesteenweg 4, krijgt gratis een fles Oxfam-
fruitsap in ruil. En iedereen kan er gratis het nieuwe
fruitsap Guavashake proeven. In oktober vorig jaar
organiseerde Oxfam-Wereldwinkels een gelijkaardige
actie. Meer dan 40.000 gezinnen maakten toen 
kennis met de pure smaak van eerlijke chocopasta.

Verander. 
Sap voor sap.
Je helpt Oxfam om
een wereldwijde 
verandering in gang
te zetten. Tijdens de
Week van de Fair
Trade maakt Oxfam-
W e r e l d w i n k e l s
iedereen ervan 
bewust dat de 
handelsketen van
sinaasappel tot
fruitsap vaak niet
eerlijk verloopt. 
Drie gigantische
bedrijven die sinaasappelen verwerken hebben alle
macht in handen. Zij bepalen de voor waarden en de pri-
jzen waartegen de kleine boeren sinaasappelen moeten
leveren. De omstandigheden waarin de boeren en de fab-
rieksarbeiders werken en leven, zijn daarbij niet hun
grootste zorg.
Oxfam pakt het helemaal anders aan. Het fruitsap in de
wereldwinkel komt van fairtradecoöperaties met klein-
schalige boeren. Door samen te werken staan de boeren
sterker tegenover de grote spelers in de sector. En 
uiteraard krijgen ze een goede prijs voor hun sinaas -
appels. Bovendien stimuleert Oxfam-Wereldwinkels de
boeren om naast sinaasappels ook andere vruchten te
telen. Zo telen de boeren in Brazilië nu ook guave, voor
het nieuwe Guavashakesap dat je sinds kort in de wereld-
winkel vindt.

Oxfam-Wereldwinkel Rijkevorsel bestaat sinds 2009
De winkel is open maandag 9.30 tot 12.30 uur, woensdag
en zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Door de voortdurende groei zijn nieuwe vrijwilligers 
altijd welkom. 
Contact: astrid.rome@telenet.be
www.oxfamwereldwinkels.be/rijkevorsel

Beste judovriend(in),

Kennen jullie de sport Judo al? 
Of willen jullie deze superleuke
sport leren kennen? 

Kom dan vrijblijvend eens een kijkje nemen, of meedoen
in een van onze lokalen. Daar kun je geheel gratis een
volledige maand de trainingen bijwonen. Daarna kun je
beslissen of je al dan niet wenst in te schrijven in onze
club.

WIE KAN MEEDOEN ?
Alle jongens en meisjes vanaf het derde leerjaar (het jaar
waarin ze 8 jaar worden). Maar ook volwassenen zijn
welkom (maar dan van 19.30 uur tot 21.00 uur)

WANNEER KUN JE TERECHT ?
Dojo (= ons judolokaal), St Jozef Rijkevorsel, Past. 
Lambrechtstraat 5 :
Vanaf maandag 8 en woensdag 10 september 2014
starten wij met de trainingen om 18.00 uur, alle
maandagen en woensdagen daarna om 18.30 uur (tot
19.30 uur)

Dojo (= ons judolokaal), Hoogstraten, Achtelsestraat 72:
Vanaf woensdag 10 september 2014 om 18.30 uur, alle
woensdagen en vrijdagen daarna, ook om 18.30 uur.

Dan geven wij ook de nodige informatie i.v.m. onze club,
trainingsdagen en -uren, verzekering enz. 
Meer informatie kun je ook altijd vinden op onze 
website. Breng ook eens een bezoekje aan onze facebook
pagina.

Vermelden we nog dat al de trainingen gegeven worden
onder leiding van Jef Verhoeven, zwarte gordel 5de dan,
trainer BLOSO, Werner Hofkens - jeugdsportbegeleider
- zwarte gordel 2de dan, Chris Renders, Leo van Opstal
en Wim Hermans - zwarte gordel 1ste dan.

info@judoclubdebres.be
www.judoclubdebres.be

JUDOCLUB ’DE BRES’
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Eetzaal van Het Moleke (Banmolenweg 9) 
Instapdagen : 3 november - 5 januari - 2 februari - 23 februari

De kleuterleidster(s) en de directie nodigen de ouders van de kleuters
die 2,5 zijn op bovenstaande instapdagen uit voor een infomoment. 

Wij starten om 19.30 uur in de eetzaal van Het Moleke (Banmolenweg 9).

Voor elke instapdag wordt er ook nog een speeluurtje voorzien. 
Wij houden je hier zeker van op de hoogte!

Graag inschrijven voor dit infomoment vóór woensdag 1 oktober 2014
bij mevr. Ilse Geerts , Directie - 03 314 12 69 - directie@het-moleke.be

KLEUTERSCHOOL HET MOLEKE 
EN KLEINE MOLEKE

INFOMOMENT SCHOOLJAAR 2013-2014
Dinsdag 7 oktober 2014 - 19.30 uur 

VVDH KRINGGROEP 60 
’HET LOOI’ RIJKEVORSEL

Op 4 oktober 2014 vindt op ons terrein 

(Senator Coolsdreef) het Vlaams kampioenschap 

‘Basis opleidingsprogramma voor 

Duitse herdershonden’ plaats.

Deze wedstrijd vangt aan om 10.00 uur.

Iedereen is uiteraard van harte welkom,

de inkom is gratis.

van 14u tot 18u - Parochiecentrum, Dorp 21, Rijkevorsel

Iedereen van harte welkom !

IJS- &
PANNENKOEKENDAG
ZONDAG 12 OKTOBER 2014

afdeling 
Rijkevorsel

Katholieke Vereniging
Gehandicapten

Contact : Treza De Vrij, Vlimmersebaan 104, 2310 Rijkevorsel, 03 312 25 16

Armoede en sociale uitsluiting
is nog steeds een realiteit,

ook bij ons.

Op vrijdag 17 oktober 
– de werelddag van verzet tegen armoede –

roepen wij daarom iedereen op om een signaal te geven
tegen armoede en voor welzijn.

En dit door een geknoopt laken buiten te hangen.
Zo laat ook jij zien dat armoede een onrecht is!

Dit initiatief wordt ondersteund door de Welzijnsschakel van Rijkevorsel.

Meer informatie over onze werking vind je op 
www.deschakelrijkevorsel.be
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‘AAN CHESIL BEACH’
getuige van een huwelijksnacht 

door TANYA EN VERGAUWEN
vrijdag 24 oktober - 20.00 uur in De Singer 

Ze waren jong, wel-
opgevoed en allebei
nog maagd op de
avond voor hun hu-
welijksnacht. In een
tijd dat praten over
seksuele problemen
onmogelijk was. Nu
waren ze eindelijk
alleen, en door de
open deur was het hemelbed al zichtbaar...
TANYA EN VERGAUWEN zijn Florence en Edward. Zij spelen
op hun eigen onnavolgbare wijze de mooiste liefdeshistorie
uit de wereldliteratuur en ver daarbuiten.
‘Aan Chesil Beach’ is een voorstelling van en met Tanya 
Zabarylo en Michael Vergauwen, naar het gelijknamige boek
van Ian McEwan. 

Culturele vereniging De Brug haalt dit ‘pareltje’ 
(dé publiekslieveling van de Zomer van Antwerpen
2013 !) naar Rijkevorsel. Na ‘Wit is altijd schoon’ en
‘De snoek van Sjestov’, een niet te missen theater-
avond.

TOEGANG : € 10
RESERVATIES 0486 83 08 78

debrug.rijkevorsel@telenet.be

KOOKENETEN 2014
Op zaterdag 22 november e.k. organiseert Culturele 
vereniging De Brug de editie 2014 (de zesde alweer !) van
KOOKENETEN. Een aantal enthousiaste thuiskoks zullen
weer klaar staan om hun gegadigden een heerlijke culinaire
avond te bezorgen.
De deelnemers aperitieven en genieten van voor- en hoofd-
gerecht ergens ten huize bij één van onze thuiskoks in 
Rijkevorsel. Het dessertenbuffet staat na afloop klaar in 
De Singer, waar ook uitgebreid wordt nagetafeld.

Zin in een verrassende culinaire avond met alles erop en
eraan? Reserveer snel (! reserveren pas mogelijk vanaf 1
oktober) uw plaats aan tafel. 

Deelnameprijs: € 35 p.p. (aperitief, voor- en hoofdgerecht,
dessert, incl. dranken bij de maaltijd)
(dranken voor- en achteraf in De Singer zij niet inbegrepen)

MEER INFO EN RESERVATIE (vanaf 1 oktober)
Brugsecretariaat p/a Varenvelden 4, 2310 Rijkevorsel

 0486 830878
 debrug.rijkevorsel@telenet.be

Inschrijven : krokusweg2@telenet.be (Bart)

www.dekruk.be
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De overgang van zomer- naar wintertijd
vindt plaats in de nacht van zaterdag op
zondag van het laatste weekend
van oktober. 

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober 2014
gaat het winteruur in : 3 uur wordt 2 uur.

Vogelkundige kring ‘De Havik’ organiseert

VOGELSHOW
18 EN 19 OKTOBER 2014

Parochiezaal Sint-Jozef Rijkevorsel
Pastoor Lambrechtstraat 2

18 OKTOBER
vogelshow vanaf 18.00u

19 OKTOBER
vogelshow van 9.00u tot 20.00u

VOGELBEURS VAN 9.00u tot 13.00u

!!! GRATIS INKOM !!!

AARD VAN DE MELDING

Ik meld        de beschadiging van ■■

                  een defect aan          ■■
                  een voorstel voor      ■■

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

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer                                             Datum melding : 
knip mij uit en bewaar mij

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER
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3 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 tot 16.00 uur, iedereen welkom, gratis. 
Meer info : 0474/31.25.67

4 oktober • VVDH Kringgroep “Het Looi” : Vlaams kampioenschap “Basis opleidingsprogramma voor 
Duitse herdershonden”. Senator Coolsdreef. Vanaf 10.00 uur. Inkom gratis.

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

7 oktober • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 tot 16.00 uur.
• Gemeentebestuur : Wijkvergadering wijk Noord. Raadzaal gemeentehuis, Molenstraat, 19.30 uur. 

Meer info : zie bijlage
• Containerpark : Actie ’Breng je gebruikte frituurolie en -vet naar het containerpark’, van 9.00 uur

tot 12.00 uur. Meer info : zie rubriek Milieu
• Kleuterschool Het Moleke en Kleine Moleke : Infomoment, 19.30 uur. Meer info : zie rubriek Diversen

8 oktober • Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61. Van 13.00 tot 17.00 uur.
• Cultuurdienst i.s.m. Oxfam Wereldwinkel : De cinema komt naar je toe “The Sapphires”. 

Kapel, Klooster. 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Cultuur
• Tentoonstelling “Leven met de Groote Oorlog – 1914-1918”, Aster Berkhofmuseum.  

Van 13.00 tot 17.00 uur.  Meer info : cultuurdienst@rijkevorsel.be – 03/340.00.37

9 oktober • Gemeentebestuur : Wijkvergadering wijk Centrum. Raadzaal gemeentehuis, Molenstraat, 19.30 uur. 
Meer info : zie bijlage

10 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 tot 18.00 uur, iedereen welkom, 
gratis. Meer info : 0474/31.25.67

• Davidsfonds Rijkevorsel : optreden van “De SmarTones”. Zaal Van Roey, Sint-Lenaartsesteenweg 7. 
20.00 uur. Inkom € 5. Meer info : zie rubriek Diversen

11 oktober • Nacht van de Duisternis : zie rubriek Milieu
• Verwendag van de bibliotheek : bibliotheek centrum. Van 10.00 tot 13.00 uur.

Meer info : zie rubriek bibliotheek
• Oxfam Wereldwinkel : Wereldwinkeldag. Oostmalsesteenweg, 4. Meer info : zie rubriek Diversen

12 oktober • Verenigde vrijwillige Rijkevorselse 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 uur tot 17 uur. www.stenenbergmolen.be.

• KVG Afdeling Rijkevorsel : IJs- en pannenkoekendag. ’t Centrum. Van 14.00 tot 18.00 uur.
Meer info : 03/312.25.16

14 oktober • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 tot 16.00 uur.
• Gemeentebestuur : Wijkvergadering wijk Zuid. Raadzaal gemeentehuis, Molenstraat. 19.30 uur. 

Meer info : zie bijlage
• GVBS Het Kompas : Infoavond, 19.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen
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16 oktober • Gemeentebestuur : Wijkvergadering wijk Sint-Jozef. Parochiezaal, Past. Lambrechtsstraat. 19.30 uur. 
Meer info : zie bijlage

17 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 tot 18.00 uur, iedereen welkom,
gratis. Meer info : 0474/31.25.67

• Jeugddienst en Jeugdraad : Dag van de Jeugdbeweging. Gratis ontbijt voor de kinderen en jongeren 
die in Hoogstraten naar school gaan. Meer info : zie rubriek Jeugd

18 oktober • Vogelkundige Kring “De Havik” : Vogelshow. Parochiezaal Sint-Jozef.  Vanaf 18.00 uur

19 oktober • Vogelkundige Kring “De Havik” : Vogelshow. Parochiezaal Sint-Jozef.  Van 9.00 tot 20.00 uur. 

20 oktober • Bibliotheek Centrum : lezing Bart Meuleman. 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Bibliotheek

21 oktober • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 tot 16.00 uur.

23 oktober • Gemeentebestuur : Wijkvergadering wijk West. Raadzaal gemeentehuis, Molenstraat. 19.30 uur. 
Meer info : zie bijlage

24 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 tot 18.00 uur, iedereen welkom, 
gratis. Meer info : 0474/31.25.67

• VNV De Kruk : Herfstquiz. ’t Centrum. 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen
• De Brug : “Aan Chesil Beach”. De Singer. 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen

26 oktober • 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 : De stenen bergmolen in aktie. Kom kennismaken

met dit uniek draaiend en werkend erfgoed en het oude molenaarsambacht. Malen met windkracht
van graan tot meel van 10 uur tot 17 uur. Gratis te bezoeken. www.stenenbergmolen.be.

• Tentoonstelling “Leven met de Groote Oorlog – 1914-1918”, Aster Berkhofmuseum.  
Van 13.00 tot 16.30 uur.  Meer info : cultuurdienst@rijkevorsel.be – 03/340.00.37

28 oktober • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 tot 16.00 uur.

31 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 tot 18.00 uur, iedereen welkom, 
gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

• Jeugd- en Cultuurdienst/VVV : Lichttocht. Vertrek 19 u Molen. Zie rubriek Cultuur

DEADLINE

Aankondigingen van activiteiten in november 2014 moet je uiterlijk op 30 september 2014 
binnenbrengen of mailen naar communicatie@rijkevorsel.be. 

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie                                                                                       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

- 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


