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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,

We hebben kunnen genieten van een mooie nazomer, maar inmiddels manifesteert de herfst zich al. Stevige regenbuien

en plotse rukwinden zorgen ervoor dat de bladeren van de bomen vallen.

Ondertussen genieten de kinderen van de herfstvakantie en kunnen sommigen reeds terugblikken op de grote 

verandering die ze ondergaan hebben op schoolgebied. Denk maar aan de kleuters die de stap hebben gezet naar de

lagere school en aan de prille tieners die op hun beurt hun weg gevonden hebben naar het middelbaar onderwijs.

Grote veranderingen die toch een aanpassing vragen van zowel de kinderen als van de ouders. Zoals je ook kan zien

op ons voorblad hebben de kinderen van de lagere scholen zich al kunnen uitleven op de jaarlijkse scholenveldloop

waar ze allen het beste van zichzelf gegeven hebben.

Op sportief vlak zijn ook de meeste sportclubs begonnen aan het nieuwe seizoen en zetten honderden elke week weer

hun beste beentje voor. Sinds deze zomer kunnen onze inwoners ook weer hun rondjes lopen op de heraangelegde 

atletiekpiste aan de Bavelstraat. Verderop in dit blad vindt men ook nog enkele interessante activiteiten die bij kunnen

dragen tot het algemene sportgevoel. Zo denk ik aan het project positief coachen welk in onze huidige jachtige en

competitieve cultuur een aanzet kan zijn om het prestatiegericht denken wat op de achtergrond te drukken en het

plezier in het sporten naar voor trekt. Iets wat uiteindelijk moet leiden tot leuker en langer sporten. Voorts vind je

nog informatie over de SNS-pas en zeker een aanrader is de sportquiz op 7 november van de sportraad.

Verder zullen onze liefhebbers van een goed boek al gemerkt hebben dat er sinds augustus een nieuw gezicht bij 

gekomen is in onze bibliotheek. Geertje Braspenning is het gemeentelijke personeel komen versterken als onze nieuwe

bibliothecaris/cultuurfunctionaris. De komende maanden en jaren zal ze een vertrouwd gezicht worden in ons rijk

verenigingsleven.

Tenslotte zal je in dit infoblad weer tal van activiteiten vinden die ons op een aangename manier de kilte van de herfst

doen vergeten en ons begeleiden naar de eindejaarsperiode.

                                                                                         Met vriendelijke groeten,

                                                                                         Stefan Maes

                                                                                         Schepen van Sport, Personeel, Onderwijs,

                                                                                         Middenstand en Lokale Economie



B E S T U U R

Akte wordt genomen van het ontslag dat dhr. Jelle 
De Backer bij de voorzitter van de gemeenteraad heeft
ingediend als gemeenteraadslid van Rijkevorsel.

De geloofsbrieven van opvolger Jürgen Van Leuven 
worden goedgekeurd. 

Het nieuwe raadslid legt de eed af in openbare zitting in
handen van de voorzitter van de raad en voegt zich 
vervolgens bij de vergadering.

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt opnieuw
vastgesteld.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de onder -
tekening van het SAVE-charter Steden & Gemeenten.
SAVE staat voor Samen Actie voor een VEilig verkeer.

Het retributiereglement voor rookmelders wordt goed-
gekeurd. Zolang de voorraad strekt, blijven deze beschik-
baar in het gemeentehuis.

Goedkeuring wordt verleend aan de beheersover -
eenkomst tussen de gemeente en OCMW aangaande 
georganiseerde groepsaankopen door IOK.

De raad gaat akkoord met de aankoop van een perceel
landbouwgrond voor openbaar nut, gelegen te Rijke -
vorsel, Hoeveweg, met een oppervlakte van 1.842 m²
(18a 42ca).

De gemeenteraad bevestigt principieel de verdere deel-
name van de gemeente Rijkevorsel aan het Kempens
Woonplatform. Vanuit het Kempens Woonplatform
wordt een dossier uitgewerkt in functie van de 
verlenging van het project rekening houdend met 5 
verplichte activiteiten en een facultatieve activiteit. 

Goedkeuring wordt verleend aan de oprichting van en
de toetreding tot de “ILV Noorderkempen Werkt”, een
samenwerkingsverband voor samenwerking en overleg
in de sociale economie tussen de lokale besturen van
Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, 
Ravels en Rijkevorsel.

De raad verleent goedkeuring aan het werkingsverslag
2013 en de jaarrekening 2013 van de sportregio 
Noorderkempen ILV.

De gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van het
tijdelijk politiereglement d.d. 19 augustus 2014 inzake
wegenwerken in de Emiel Van Roeystraat op 20 en 21
augustus 2014, door de burgemeester uitgevaardigd, en
bekrachtigen dit.

In de Berkenrijs en Gebuerstraat zal de weg voor -
behouden worden voor landbouwvoertuigen, voet -
gangers, fietsers en ruiters. 
In de Vrouwkensblok, de gemeenteweg Sint-Jozef en de
Eikendreef wordt een tonnagebeperking 3.5 ton 
ingesteld, zodanig dat het zware doorgaand verkeer 
geweerd wordt. 

Op verzoek van gemeenteraadslid - voorzitter Van Nyen
Lieven werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van
deze gemeenteraad :
- OCMW. Aktename ontslag OCMW-raadslid Jürgen

Van Leuven.
De raad neemt akte van het ontslag van Jürgen Van 
Leuven in de OCMW-raad.
      
Op verzoek van gemeenteraadslid Bevers Paul
(Gemeente belang&VLD-fractie) werden volgende 
punten toegevoegd aan de agenda van deze gemeente-
raad :
- Verkaveling Koekhoven. Meldingen wateroverlast.
Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel om
deze problematiek verder ter studie op te nemen, waarbij
de betrokken actoren opnieuw worden betrokken, opdat
er zo spoedig mogelijk een definitieve oplossing wordt
aangereikt en uitgevoerd.
- Verkaveling Koekhoven. Toegangen huurwoningen

tot straat.
Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel om
aanvullende maatregelen te nemen om de direct recht-
streekse en in lijn van de trappen liggende toegangen tot
de straat veiliger te maken.

Op verzoek van gemeenteraadslid Willemse Renilde 
(Gemeentebelang&VLD-fractie) werd volgend punt toe-
gevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad :
- Parkeerbeleid in verkaveling Koekhoven (Dijkbeemd,

De Wouwer, Waterdelt, Kleine Markweg).
Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel om
het College van burgemeester en schepenen het parkeer-
beleid in de verkaveling Koekhoven te doen bepalen en
binnen drie maanden een voorstel op de gemeenteraad
te doen brengen.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 29 SEPTEMBER 2014

4



B E S T U U R

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 24 november 2014 vanaf 20.00 uur in de
raad zaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op de 
elek tronische informatieborden in het Dorp en aan de
Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord langs de
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.

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op 
zaterdag 1, dinsdag 11 en zaterdag 15 november 2014.
De kinderclub zal uitzonderlijk gesloten zijn op maan-
dag 10 november 2014.

Mogen wij de bevolking van Rijkevorsel vragen hun
huizen te bevlaggen met de Belgische driekleur of met
de vlag van de Vlaamse Gemeenschap op dinsdag 11
november e.k., de dag waarop wij de wapenstilstand
herdenken.
Om hulde te brengen aan onze dierbare gesneuvelden
en om aan de 11 novemberviering een plechtig karakter
te geven, hopen wij ook op een grote vertegen   -
woor diging van onze verenigingen en van gans de
bevolking, waarvoor alvast onze hartelijk dank.

’Een volk dat zijn helden eert, is een groot en dankbaar
volk !’

PROGRAMMA
09.30 uur : Bijeenkomst gemeentehuis
09.45 uur : Stoetvorming en optocht
10.00 uur : H. Mis
11.00 uur : Optocht naar het monument
11.10 uur : Huldebetoon aan het monument

SLUITINGSDAGEN 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

11 NOVEMBERVIERING
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Viering jubilarissen 27 september 2014
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Juni 2014
- Peeters Jules, kind van Peeters Steve en Leemans

Tinne

Juli 2014
- Boeckx Verhenne Jolien, kind van Boeckx Stijn en

Verhenne Eveline
- Buijsrogge Dries, kind van Buijsrogge Björn en Van

Steenbergen Kaat 
- De Ridder Lola, kind van De Ridder Sammy en De

Ridder Hanne
- Schipper Marie-Floor Joanna Mila, kind van Schipper

Johan en Maes Els
- Wilmssen Maud, kind van Wilmssen Tom en 

Hermans Gitte

Augustus 2014
- Bessa Leal Rita, kind van Moreira Leal Joaquim 

Manuel en Ferreira De Bessa Ariana Isabel
- Cleymans Ymani, kind van Cleymans Olivier en 

De Jonghe Lindsey
- Hellebosch Mauro, kind van Hellebosch Michel en

Van Looy Cindy
- Jacobs Lorijn, kind van Jacobs Gert en De Beuckelaer

Violette
- Van Den Heuvel Celine, kind van Van Den Heuvel 

Giliam en Dockx Gwenn
- Wouters Bodine, kind van Wouters Paul en 

Verschueren Sabrina

Oktober 2013  
- Fransen Marcel, Oud Lo 31

Juli 2014
- De Laet Carolus, Prinsenpad 118
- Embrechts Elisabeth, Merksplassesteenweg 89
- Jansen Frans, Oostmalsesteenweg 58
- Janssens Augusta, Helhoekweg 18
- Luyts Maria, Bremstraat 26
- Ramis-Ferriol Antonio, Langedreef 4
- Smits Willy, Molenstraat 41
- Van Den Langenbergh Fernanda, Oostmalsesteenweg

28
- Vervoort Jozef, Bremstraat 35

Augustus 2014
- De Schryver Maria, Helhoekweg 18
- Godecharle Monique, Merksplassesteenweg 104/0064
- Hendrickx Maria, Prinsenpad 112
- Hoefnagels Anna, Helhoekweg 18
- Jennes Regina, Bremstraat 26
- Ooms August, Looiweg 119
- Smits Paula, Bremstraat 26
- Van de Put Ludovica, Bremstraat 26

Juli 2014
- Verboven Steven en Van den Brande Isabelle, 

5 juli 2014
- van Loon Jef en Matthyssen Marijke, 25 juli 2014
- Goeman Sven en Wijnants Kim, 28 juli 2014

Augustus 2014
- Deelen Kevin en De Deken Catharina, 

8 augustus 2014
- Crols Werner en Janssens Lindsay, 8 augustus 2014
- Otten Jimmy en Sanguinetti Paola, 23 augustus 2014
- Van Gastel Stef en Jansen Karen, 23 augustus 2014
- Haest Paul en Huysmans Inke, 29 augustus 2014
- Tax Jan en Gabriels Ann, 29 augustus 2014

Hoe sneller je een brand opmerkt,
hoe meer tijd je hebt om de 
woning te verlaten en dus hoe
groter je overlevingskansen 
liggen. Rookmelders kunnen hier-

bij van pas komen. Een rookmelder maakt een scherp
geluidssignaal wanneer de rookconcentratie in de lucht
een bepaalde drempel overschrijdt. Dankzij de snelle 
detectie van rook kan zo'n toestel het aantal doden en
gewonden bij brand aanzienlijk verminderen. Het 
gemeentebestuur van Rijkevorsel heeft beslist om de 
inwoners opnieuw de kans te geven een rookmelder aan
te kopen. Voor 15 euro biedt het gemeentebestuur je een
rookmelder aan van gegarandeerde kwaliteit, een batterij
met een levensduur van 10 jaar en een toestel dat een-
voudig te installeren is. Een kleine prijs voor een veilige
nachtrust. Je kunt een rookmelder aankopen op de
dienst burgerzaken tijdens de openingsuren.

GEBOORTEN

OVERLIJDENS

HUWELIJKEN

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

Doe mee met de gezamenlijke sanering van stookolie-
tanks.

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas
laten de oude tanks in de grond zitten. Vaak laten 
eigenaars na om de tank te verwijderen omdat dit veel
geld kost. Toch zijn hieraan grote milieurisico's ver -
bonden. Zo kunnen de tanks na verloop van tijd 
beginnen lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar
vervuild kunnen raken door stookolieresten.
Om dit probleem te voorkomen organiseren de buur -
gemeenten Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel
en Vosselaar samen met IOK een ‘tankslag’. Een tankslag
is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde
stookolietanks.
De bedoeling is dat we de stookolietanks gezamenlijk 
saneren. Niet alleen is het saneren van een tank goed-
koper dan een eventuele bodemsanering, maar we 
kunnen ook de prijs drukken door een grote groep 
geïnteresseerden te verzamelen. De samenaankoop gaat
in het najaar van 2014 van start waardoor de eerste 
werken kunnen plaatsvinden in het voorjaar van 2015.

Heb je interesse? 
Vrijblijvend inschrijven kan op www.iok.be/tankslag of
bij de milieudienst van de gemeente.

Wil je graag wat meer informatie?
Kom dan naar één van de infoavonden:
- op woensdag 12 november 2014 in zaal De Welge-

zinde in het stadhuis van Hoogstraten (Vrijheid 149);
- op maandag 17 november 2014 in GC De MARc/kT

in Merksplas (Markt 1).
De infoavonden starten om 20 uur en zijn gratis. 
Inschrijven is niet nodig.

Wil je mee beslissen?
De keuze van de firma’s gebeurt door een stuurgroep van
mensen die hun tank willen laten saneren. Deze stuur-
groep komt samen op maandag 8 december 2014 om 20
uur in Vosselaar. Wil je deel uitmaken van deze stuur-
groep? Duid dit dan aan bij je inschrijving.

Voorstelling van gekozen firma(’s)
De firma('s) die gekozen zijn binnen deze cluster komen
zichzelf en hun werkwijze voorstellen tijdens een aparte
infoavond. De infoavond vindt plaats op donderdag 15
januari 2015 in GC ’t Heilaar in Beerse (Heilaarstraat
35), start om 20 uur en is gratis. Op deze infoavond kun
je ook al contacten leggen om een offerte te laten op -
maken.

Op dinsdag 4 november 2014 organiseert de Bosgroep
Noorderkempen een brandhoutverkoop in zaal de
Marc/kt in Merksplas. Tijdens deze verkoop zal hout op
stam verkocht worden van privé-boseigenaars uit de
gemeenten Beerse, Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-
Turnhout en Rijkevorsel. Er zullen naar schatting tussen
de 80 en 100 loten verkocht worden die in grootte 
variëren tussen de 1,5 en 45 m3.

Praktisch: de verkoop vindt plaats op dinsdag 4 
november 2014 om 19.15 uur, Zaal De Marc/kt, Markt -
2330 Merksplas. Vooraf inschrijven is verplicht 
(noorderkempen@bosgroep.be - 014 85 90 19)

De catalogus zal begin oktober 2014 aan de balie van de
milieudienst van de betrokken gemeenten te verkrijgen
zijn of digitaal op www.bosgroepen.be.

Voor meer info : Bosgroep Noorderkempen vzw, 
Lichtaartsebaan 45, 2460 Kasterlee, 014 85 90 19
noorderkempen@bosgroep.be 

BRANDHOUTVERKOOP
BOSGROEP NOORDERKEMPEN

SLA JE SLAG MET DE TANKSLAG !
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Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



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

Het loont de moeite om je fiets te laten graveren of 
labelen met je rijksregisternummer. Door de unieke
code die op je fiets wordt aangebracht, worden terug -
gevonden fietsen immers snel terugbezorgd aan de
rechtmatige eigenaar. 

Graveringen in Rijkevorsel
In Rijkevorsel kan je je fiets gratis laten merken elke 
1ste woensdag van de maand van 12.30 tot 15.30 uur 
(behalve in juli en augustus). Je kan er voor terecht in
het gemeentelijk werkhuis aan de Vijversweg. Achteraan
het werkhuis neem je de grote poort aan de kant van het
recyclagepark. 

Praktisch
Waar:             Gemeentelijk werkhuis
                      Vijversweg 12, 2310 Rijkevorsel
Wanneer:       Elke eerste woensdag van de maand 
                      van 12.30 tot 15.30 uur
Meebrengen: Identiteitsbewijs
Kosten:          Gratis
Contact:        technische.dienst@rijkevorsel.be
                      03 340 00 75

LAAT JE FIETS GRAVEREN !
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O P E N B A R E  W E R K E N

9

De gemeente is zich al volop aan het voorbereiden op
het komende winterseizoen. De uitzonderlijk warme
winter van vorig jaar zorgde ervoor dat er slechts enkele
keren diende gestrooid te worden. Dit neemt niet weg
dat de gemeente zoals elk jaar klaar staat om wegen,
fietspaden en stoepen zo veilig mogelijk te houden.

Prioriteit aan hoofdwegen
Om praktische redenen is het voor de gemeente niet
doenbaar om alle gemeentewegen te strooien. Daarom
heeft de technische dienst een lijst met hoofdwegen 
opgemaakt, die zeker bij sneeuwval of ijzel geruimd en
gestrooid moeten worden. Er werd bij het samenstellen
van de lijst voor gezorgd dat elke inwoner zich slechts
over korte afstand moet verplaatsen om een vrij -
gemaakte hoofdweg te bereiken. Wegen waar weinig ver-
keer komt, werden niet opgenomen in deze lijst omdat
hier het strooien weinig efficiënt is. Pas als de hoofd -
wegen voldoende gestrooid zijn, kan er nog overgegaan
worden tot het strooien van de overige wegen. Ook een
lijst van te strooien voet- en fietspaden werd opgesteld.
Op de website van de gemeente  www.rijkevorsel.be vind
je de stratenlijst terug (bij Diensten > Technische Dienst
> Infrastructuur > Wegennet > Sneeuw- en ijzel -
bestrijding).

Enkele wegen hebben onlangs gedeeltelijk een nieuw 
betonnen wegdek gekregen. Het gaat hier om het einde
van de Eikendreef, het einde van de baan Sint-Jozef, een
deel van het Looi en het kruispunt van Helhoekweg en
Lozenhofstraat. Vooraleer nieuwe beton echter volledig
is uitgehard en chemisch ‘tot rust’ komt, gaat er een jaar
overheen. Daarom wordt ten stelligste afgeraden om het
eerste jaar te strooien op nieuwe betonwegen. Om voor-
bijrijdende chauffeurs te waarschuwen, zullen er op deze
locaties verwittigingsborden worden geplaatst. Dit wil
niet zeggen dat er helemaal niets zal gedaan worden als
de winter toeslaat. Alter natieve strooimiddelen (bv.
zand) zullen gebruikt worden, waarvan echter de doel-
treffendheid iets minder kan zijn dan het gebruik van
zout. Extra voorzichtigheid is dus geboden.

Gewestwegen
Naast de gemeentewegen hebben we natuurlijk ook nog
de gewestwegen, waar het Vlaams Gewest moet instaan
voor het  sneeuwruimen en strooien. In het verleden was
het echter zo dat de gemeente zelf bijkomende ruim- en
strooiwerken uitvoerde. Vooral de fietspaden langsheen
de Oostmalse- en de Hoogstraatsesteenweg en Gammel,
de voornaamste schoolroutes, werden samen door de 

gemeente en het Vlaams Gewest sneeuw- en ijzelvrij 
gemaakt. 

Verplichtingen voor de inwoners
Tot slot willen we er nog even op wijzen dat niet enkel
de gemeente moet instaan voor de veiligheid van de weg-
gebruikers. In de winterperiode zijn ook de inwoners
verplicht om de hinder tot een absoluut minimum te 
beperken. 
Zo is het bij vriesweer verboden om, onder welke voor-
waarde ook, water op de openbare weg te gieten of te
laten lopen. Bij ijzel en sneeuw is men bovendien 
verplicht om op het voetpad een vrije doorgang te voor-
zien van minstens 1,20 meter voor voetgangers. Sneeuw
en ijs dienen op het voetpad langs de boordstenen te
worden gelegd en zeker niet op de rijweg te worden 
gegooid. Het nodige dient gedaan te worden om gladheid
te vermijden. Deze verplichtingen rusten op de 
bewoners van de huizen en op de eigenaars of vrucht -
gebruikers van leegstaande woningen. Wanneer het 
woningen/appartementsgebouwen betreft, die worden
bewoond door meerdere gezinnen, dan rust de 
verplichting op de onderste bewoner of als deze afwezig
is op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen 
verdieping.
Zowel door de inspanningen van de gemeente als deze
van de bewoners, kunnen we er dan voor zorgen dat we
een veilige winter tegemoet gaan.

De hoogspanningskabel, aangelegd door Elia, kan 
intussen in gebruik genomen worden. Dit wil echter niet
zeggen dat de werken van Elia beëindigd zijn. Het weg-
dek op het traject van de hoogspanningslijn zal nog 
vernieuwd worden, daar waar er geen rioleringswerken
gepland zijn.
De rioleringswerken in de Merret, het Kruispad en de
Langstraat zullen in principe aanvangen in maart 2015.
Voor deze straten zal er nog een tweede info vergadering
volgen. Volgend op de rioleringswerken zal de tweede
fase van de heraanleg van de Helhoekweg uitgevoerd
worden.

DE WINTERDIENST

WERKEN ELIA, RIOLERINGSWERKEN 
EN TWEEDE FASE HELHOEKWEG
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De gemeente beschikt over een tractor met klepelmaaier
en opraapwagen. Dit gevaarte wordt onder andere in -
gezet voor het maaien van bermen. Om te kunnen
maaien moet er een zekere afstand zijn ten opzichte van
de berm. Ongewild komt er hierdoor ruimte vrij tussen
gracht en voertuig. Het is ten stelligste verboden om
onder de maaiarm door te rijden of te wandelen. Indien
nodig dient men het voertuig langs links voorbij te 
steken. Eén beweging van de maaiarm kan levens -
gevaarlijk zijn als men eronderdoor rijdt of gaat. 
De bestuurder, die wel over verschillende hulpmiddelen
beschikt, kan immers onmogelijk alles constant in het
oog houden. 
Indien je als bestuurder van een voertuig achter de 
opraapwagen rijdt, gelieve dan voldoende afstand te 
houden. De tractor dient immers bij het manoeuvreren,
waarbij er soms ook achteruit dient te worden gereden,
de nodige plaats te hebben.

De gemeentelijke technische dienst verwittigt dat vanaf
maandag 1 december 2014 de verwelkte bloemen van de
gedenkstenen op de kerkhoven zullen verwijderd 
worden. Indien je zelf de bloempotten wenst weg te
doen, moet dat vóór die datum gebeuren. Anders zal de
technische dienst deze verwijderen. Er mogen geen
bloempotten worden ingegraven. Het ingraven van
bloempotten kan er immers toe leiden dat er on -
voldoende doorgang overblijft.

Naar aanleiding van de recente ontgravingen enerzijds
en het verbod om pesticiden te gebruiken vanaf 2015 
anderzijds, is het gemeentebestuur al enige tijd bezig
met het grondig herbekijken van de aanleg van onze
kerkhoven. Het verplichte nulgebruik van pesticiden
vormt een hele uitdaging, niet in het minst voor onze
kerkhoven, waar we een zo ecologisch en duurzaam
mogelijke invulling aan willen geven.

Sint-Jozef
Op het kerkhof van Sint-Jozef zullen er in het voorjaar
van 2015 verschillende aanplantingen worden gedaan.
Zowel de kant van het gemeenschapscentrum als de
inkom vanuit de Kerkdreef zullen verfraaid worden met
de nodige planten, heesters en bomen. 
Ook aan de wegenis van de inkom vanuit de Kerkdreef
naar de rotonde toe en in de bufferzone tussen de 
urnenkelders en de kopstukken van de reguliere graven,
zal er het nodige groen voorzien worden. In een eerder
infoblad werd er reeds gewag gemaakt van een aantal
proefprojecten die op beide kerkhoven werden opgestart.
Zo werden er in enkele blokken tussen de zerken bodem-
bedekkers geplant of gras gezaaid. In de winterperiode
zal deze manier van aanleg geëvalueerd worden. Ook de
oude wegenis zal deels heraangelegd worden. De kiezel
zal dan vervangen worden door klinkers, gaande van het
oud columbarium richting inkom Essenweg en de
aansluiting van de wegen vanaf de rotonde eveneens
richting inkom Essenweg. Niet enkel de planten en de
wegverhardingen zullen het kerkhof een nieuw aanzicht
geven. Er zullen onder andere ook meer en nieuwe 
vuilbakken geplaatst worden (groene en grijze). 

Centrum
Op het kerkhof in het centrum zullen gelijkaardige
werken worden uitgevoerd. Een groot nieuw project is
daar echter dat er op het oude deel rechts, dat recent
ontgraven werd, een bloemenweide zal worden aan-
gelegd met enkele bomen en afgeboord door een
grasstrook. In het kader hiervan werd er door de
gemeente een uitzonderingsmaatregel aangevraagd bij
de Vlaamse Milieumaatschappij om toch de eerste jaren
het onkruid nog met pesticiden te lijf te mogen gaan.
Deze uitzondering geldt enkel voor het kerkhof 
centrum, dus niet voor andere groenlocaties en is in
principe 3 jaar geldig. 
De wegenis in kiezel of gravel aan de perceelgrenzen zal
vervangen worden door een wegenis in uitgewassen
beton. Dit is voorzien om in mei volgend jaar uitgevoerd
te worden. De verdere vergroening tussen de graven zal,
zoals in Sint-Jozef, opgevolgd worden.

BLOEMEN OP HET KERKHOF

NIET ONDER MAAIARM RIJDEN !
AFSTAND HOUDEN !

AANLEG KERKHOVEN
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Tijdens de zomermaanden liep zoals elk jaar de 
vakantieleesactie. Bij elk uitgeleend boek kreeg je een
invulblaadje, dat na deponatie in de daarvoor bestemde
dozen, je kans op een boekenbon van Standaard Boek-
handel vergrootte. Er werden in totaal meer dan 2600
boeken gelezen deze zomer. Onderstaande winnaars
konden hun prijs afhalen tijdens de Verwendag op 11 
oktober.

Jeugd:
- De Cordt Jana
- Boeckx Hannah
- Pluym Michiel
- Brosens Eefje
- Fockaert Kobe
- Machielsen Zoey
- Casier Charlotte
- Veresen Joyce
- Hofkens Joke
- Van Dijck Marthe

Volwassenen:
- Brugmans Ria
- Cleymans Karin
- Floren Jozef
- Verbunt Marja
- Smulders Gaby
- Kerstens Nora
- Van Der Auwera Katrien
- Peeters Heidi
- De Beuckelaer Jannika
- Wendrickx Louis

JEUGD 
Kijk- en prentenboeken
- De jacht op de sabeltandtijger [OUDH P5]
- Curieuzeneuzemosterdpot [VERM P4]
- Meneer Poot zoekt werk [SLOS P4]
- Heksje Mimi wil graag winnen [AMANT P3]
- Saar en het trouwfeest [OUD P3]
- Daan in de ruimte [REMP P4]
AA-boeken (niveau-lezen) 
- Ik lees tien minuten met de Boe!kids 

(BRAE Niveau 1- 4)
- Wat doet boef daar? (NOOR Niveau 0)

A-boeken (7-9 jaar)
- Foeksia en het Heksenfeest (LOON, Paul van)
- Boe!kids : De droomdemon 

(BRAECKELEER, Nico De)
- Op zoek naar Jasper (HOOFF, Marieke Van)

B-boeken (9-12 jaar)
- Veldslag om een hart : Het verhaal van Helena

(COCK, Michael De)
- Charlottes droompaard (NEUHAUS,  Nele)

C-boeken (12-16 jaar)
- Het gesticht (ROUX, Madeleine)
- Gebroken (MELLINK, Jennefer)
- Joe & ik (GEUS, Mireille))
- Verboden terrein (CAZEMIER, Caja)
- Valentine Joe: 15 jaar, oud genoeg om te vechten, te

jong om te sterven (STEVENS, Rebecca)
- Soms smaakt liefde zout (PHILBIN, Joanna)

Voorleesboeken
- Het grote voorleesboek van het bos (NOORT, Selma)

Jeugd Non-fictie
- Stop met stressen. Handleiding voor jongeren met

een (bijna) burn-out [J Gevoelens - Gedrag (roze)]
- Dinosauriërs [J Oertijd (blauw)]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN NOVEMBER 2014  

WINNAARS VAKANTIELEESACTIE 2014

NOVEMBERNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Onder mijn huid (CLARK, Mary Higgins)
- De brug der getijden. Eerste boek : Water en Vuur

(HAIR, David)
- Gebonden (CHASE, Emma)
- Vitro (KHOURY, Jessica)
- Liefde en andere geheimen (CHALLIS, Sarah)
- Bloedmist (ENGER, Thomas)
- Een klein leven (GROSSMAN, Vasili)
- Victus (SANCHEZ PINOL, Albert)
- Gevallen engel (SILVA, Daniel)
- Boek der Wachters (COOPER, Glenn)

Volwassenen Non-fictie
- Fietsgids Antwerpen (Elaut, Alex) [Antwerpen 986.3]
- Ilse kookt (D’hooge, Ilse) [18,49]
- Leuks met lapjes (Meijburg, Arda) [624.8]
- 365 sterke sportverhalen (Vriese, Geert De) [617.1]
- Beter dan fictie. De mooiste geschiedenisverhalen.

[900.4]
- Messi (Balague, Guillem) [619.14]

Onder de noemer “de cinema komt naar je toe!” 
organiseren de cultuurdienst, de bibliotheek en Mooov
jaarlijks een aantal filmavonden in de Kapel in het
Klooster en een vertoning in open lucht op locatie.

Hierbij wordt telkens samengewerkt met een Rijke -
vorselse vereniging. Zij beslissen mee over de keuze van
de film (uit het aanbod van Mooov, en aangereikt door
de cultuurdienst) en krijgen de gelegenheid om voor en
na de film wat drank te verkopen. Dit jaar werden o.a.
“The Broken Circle Breakdown”, “The Sapphires” en
“F.C. De Kampioenen” vertoond. 
Voor 2015 zijn wij nog op zoek naar verenigingen om
een filmvertoning te organiseren in dit concept. 

Verenigingen die interesse hebben om een dergelijke
filmvoorstelling mee te organiseren, kunnen zich 
melden bij de gemeentelijke cultuurdienst voor 29 
december 2014.
cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 37.

De Cultuurraad reikt om de twee jaar een prijs uit aan
een inwoner en een vereniging van Rijkevorsel die zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op een breed 
cultureel vlak in de gemeente of erbuiten. Op vrijdag-
avond 14 november om 20.00 uur worden in de raadzaal
van het gemeentehuis onder grote ‘culturele’ belang -
stelling de winnaars van de Cultuurprijzen 2014 bekend -
gemaakt. De prijs voor een bekroonde vereniging bestaat
uit een geldsom en een oorkonde. Voor een bekroonde
persoon is er een waardevolle attentie en een oorkonde
voorzien.

De stemming voor de Cultuurprijs 2014 ging door 
tijdens de Algemene Vergadering van de Cultuurraad van
Rijkevorsel op woensdag 22 oktober.

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE :
OPROEP VERENIGINGEN

CULTUURPRIJS RIJKEVORSEL 2014



De tentoonstelling “Leven met de ‘Groote Oorlog’ -
1914-1918” die loopt in het Aster Berkhofmuseum kun
je in november nog bezoeken:
- dinsdag 11 november van 13.00 tot 17.00 uur
- 15 en 16 november tijdens de hobbytentoonstelling 

De tentoonstelling kan tevens ook bezocht worden op
afspraak:
- cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 37 

(cultuurdienst)
- paul.bemindt@belgacom.net (Heemkundige Kring)
- vvv.toerisme@rijkevorsel.be 

(VVV Toerisme 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 voor kinderen wordt er om
19.00 uur 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. Na de wandeling is er nog een 
spectaculaire act op het molenterrein.
Halfweg onze wandeling en nadien kan iedereen 
genieten van een lekker drankje of een tasje pompoen-
soep. Iedereen op post dus voor deze herfstwandeling.
Breng je mama, papa, oma, opa, tante, nonkel, nichtjes,
neefjes… mee naar deze spannende wandeling. Gelieve
een “lichtje”, stevige schoenen, voldoende warme en
eventueel regen bestendige kledij te voorzien.

Waar: vertrek aan de Molen van Rijkevorsel
Uren: 19.00 uur - 21.00 uur
21.00 uur : vuurshow op het molenterrein
Prijs: gratis
Meebrengen: een lichtje, fakkeltje, lantaarn,… 

Om deze tocht een extra dimensie te geven, willen we
aan de inwoners wiens huizen we passeren, vragen om
hun ramen, deuren, voortuinen, gevels, e.d. aan te 
kleden in het teken van “Griezel”. Dit maakt het voor
onze jonge deelnemers des te spannender en leuker.
Onze tocht loopt langs de volgende straten doorheen 
Rijkevorsel:
Molenterrein - Potbergstraat - Mutsaaardweg - Varen -
velden - Veldstraat - De Parre - Stevennekens - Oude
Goorstraat - Hoge Heideweg - Wolfbergstraat - Denstraat
- Kerkdreef - Hoge Heideweg - Sint-Jozef - Hoeveweg -
De Parre - Looiweg

TENTOONSTELLING 1914-1918

VRIJDAG 31 OKTOBER : 
LICHTTOCHT DOORHEEN RIJKEVORSEL
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Efficiënt documentbeheer voor sportclubs
Maandag 3 november 2014 van 19.30 uur tot 22.00 uur
- Plaats: Vergaderzaal Sporthal Stadspark, Steenweg

op Zevendonk 18, 2300 Turnhout
- Lesgever: Bart Sas
- Kostprijs: €12,50

Krachttraining voor jongeren
Maandag 17 november 2014 van 19.00 uur tot 22.00 uur
- Plaats: Turnzaal Wortel, achteringang gemeente-

school De Wijsneus via Kerkpad, 2323 Wortel (Hoog-
straten)

- Lesgever: Jeroen Clinckaert, Sports Performance
Center

- Kostprijs: €20,00

VTS Plus Opleiding: integratie van smartphones, 
tablets en apps bij videoanalyse 
Maandag 24 november 2014 van 19.30 uur tot 22.00 uur
- Plaats: Vergaderzaal Sporthal Diepvenneke, 

Diepvenneke 43, 2350 Vosselaar
- Lesgever: Norbert Nederlof, ervaren hockeycoach en

DSKO Hockey VTS
- Kostprijs: €25,00

Inschrijven en inlichtingen : 
Diane Loosen, 03 240 62 73 
of vormingen@apbsport.provant.be

De klok is ondertussen verzet. De dagen worden korter,
de nachten langer. M.a.w. het wordt vroeg donker. Toch
willen we blijven bewegen en sporten. De sportraad van
Rijkevorsel zorgt er voor dat je goed “zichtbaar” kunt
“bewegen”.
De sportraad heeft immers oranje fluovestjes laten
maken die sportieve volwassenen, individueel, in groep
of met hun ploeg kunnen dragen. Vooraan staan de
logo’s van de sportraad en de gemeente Rijkevorsel en
achteraan de slogan “Zichtbaar bewegen”!

De keuze voor deze slogan is dubbel. Enerzijds kunnen
mensen op een veiligere en dus beter zichtbare manier
sporten door het dragen van een fluovestje. Anderzijds
kan iedereen zien dat er in Rijkevorsel zeer actief en ook
veilig aan sport wordt gedaan!
Je kunt een fluovestje bekomen tegen de democratische
prijs van €2,00 per stuk op de vrijetijdsdiensten van de
gemeente in het Klooster.

Het gemeentebestuur wil alle lopers nogmaals proficiat
wensen met hun geleverde prestaties. Iedereen heeft zijn
uiterste best gedaan. Een impressie van de voormiddag
vind je hieronder, op de facebookpagina van de sport-
dienst of op de website van de verschillende scholen.
Graag danken wij ook nogmaals Bibchip voor de tijds -
registratie, Fruitbedrijf Bruneel-Cox voor de sponsoring
van de appels, KFC Zwarte Leeuw voor het gebruik van
hun terreinen, AC Rijkevorsel voor de ondersteuning via
voorlopers en de sportraad Rijkevorsel voor hun mede-
werking!

Ook bedanken we onze fotograaf, Michiel Cleymans voor
de leuke foto’s.
Wil je de uitslag bekijken, ga dan naar www.uitslagen.be

ZICHTBAAR BEWEGEN IN RIJKEVORSEL :
FLUOVESTJES VOOR VOLWASSENEN !

TERUGBLIK SCHOLENVELDLOOP 2014

OPLEIDINGEN / VORMINGEN IN DE REGIO
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Op vrijdag 7 november 2014 richt de sportraad Rijke -
vorsel voor de derde maal een algemene sportquiz in! De
quiz vindt plaats in het Sint-Sebastiaansgildelokaal,
Oude Pastorij. 
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.

Hoe kan je als vader of moeder zorgen dat het goed gaat
met je kind in de sport? Wat zeg je bijvoorbeeld aan de
ontbijttafel op de dag van een spannende wedstrijd? Wat
roep je langs de kant? En hoe vang je je kind op na een
verloren wedstrijd?

In de voorstelling volgen we 24 uur het gezin van Lisa
en Bas, van het ontbijt zaterdagmorgen tot en met het
ontbijt zondagmorgen. Hun drie kinderen spelen die 
zaterdag ieder een wedstrijd: Sander (12) gaat voet-
ballen, Anne (8 jaar) turnen en Mathijs (7 jaar) tennis-
sen. Dat betekent een hoop stress, want het is veel
geregel en gedoe (terwijl de kinderen best druk zijn…)
en Lisa en Bas willen graag dat hun kinderen winnen.
Daar komt nog eens spanning in hun relatie bij. Zeker
als het bestuur van de voetbalclub twijfelt of ze Bas nog
wel wil als coach en Lisa hem verwijt dat hij zich niet
aanpast. ‘Wel winnen, hé!’ is een humoristische theater-
voorstelling onder regie van Aike Dirkzwager. 
Een heerlijk avondje uit in het theater! 

www.facebook.com/
welwinnenhe 

Dankzij de medewerking van Sportregio Noorder -
kempen kost een kaartje slechts €10, te bestellen via:
tickets@djoelen.be
Vrijdag 23 januari 2015 om 20.00 uur in OC De Djoelen
te Oud-Turnhout

Ben jij zo’n sportieveling uit het secundair onderwijs die
graag allerlei sporten doet? Dan is de SNS-pas op jouw
lijf geschreven! Met deze pas kies je immers zelf wat,
waar, wanneer en hoeveel je wil sporten.
Vooraf inschrijven is niet nodig! Je kijkt op het uur-
rooster wat er die dag te doen is en gaat er op af. Je hebt
keuze uit een indrukwekkend aanbod van toffe 
activiteiten zoals hip-hop, zwemmen, aerobic, fitness,
spinning, tennis, muurklimmen, squash, paardrijden ...
te veel om op te noemen. 
Alle activiteiten gaan door in verschillende sportclubs,
sportaccommodaties of scholen in de buurt. De
Rijkevorselse tieners kunnen terecht bij Judoclub De
Bres, TC De Valk, Sport4Fun, BC Rijkerack, KFC Zwarte
Leeuw en AC Rijkevorsel.
Je kunt het aanbod en meer info terugvinden op
www.sportnaschool.be. Voor één semester betaal je € 30,
voor het ganse schooljaar betaal je slechts € 45. Boven-
dien kun je een deel van je inschrijvingsgeld terug -
krijgen via je ziekteverzekering. 

POSITIEF COACHEN : ’WEL WINNEN HÉ !’

SPORT-NA-SCHOOL : 
SNS-PAS RIJKEVORSEL

SPORTRAAD : 
3DE SPORTQUIZ RIJKEVORSEL
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De week van 13 tot 17 oktober was de week van de Buitenschoolse Kinderopvang. 

Ook in de Kinderclub van Rijkevorsel was deze week een groot succes!

In het kader van het thema ’HOKUS SPROOKUS’ hebben de kinderen de ganse week keitof samen gespeeld, 

gedanst, geknutseld,... Er heerste een grote sprookachtige sfeer in onze Kinderclub. Aan de hand van leuke 

activiteiten hebben we aan kinderen laten zien wat zo leuk is aan sprookjes. Deze activiteiten zorgde voor 

een supertoffe sfeer. En dit kun je zien op de foto’s.

WEEK VAN DE BKO
13 TOT 17 OKTOBER

DAG VAN DE KEMPISCHE BEGELEIDERS
Op vrijdag 19 september vond de Dag Van De Kempische 

Begeleid(st)ers plaats. Op deze dag kwamen de begeleid(st)ers

van de Kempische Buitenschoolse Kinderopvanginitiatieven van

Merksplas, Rijkevorsel, Beerse, Olen, Grobbendonk, Retie en

Dessel samen in de Kolonie van Merksplas om er deel te nemen

aan verschillende workshops en om onderling ideeën uit te wisselen.

De begeleid(st)ers konden hun ervaring en kennis verder 

uitbouwen door het volgen van workshops rond open speelaan-

bod. De workshops ‘voorbereiden van activiteiten en geven van ani-

maties’, ‘inkleding’, ‘open speelaanbod’ en ‘creatief met 

materiaal’ werden enthousiast gegeven door de experts van 

VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerking).

In de namiddag genoten de begeleid(st)ers van een heerlijke lunch en konden ze onderling ervaringen uitwisselen.

De fair trademaaltijd werd voor hen bereid door de vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel Merksplas. Het einde van 

de dag werd gevierd door het zingen van allerlei kinderliedjes. Kortom, het was een topdag voor iedereen!
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Op woensdag 15 oktober was het feest in de raadzaal! De prijzen van de ballonwedstrijd en de fotozoektocht 

speelpleintjes werden namelijk uitgereikt!

De fotozoektocht speelpleintjes was een organisatie van het gemeentebestuur van Rijkevorsel. Samen met Aapje Rijk

en Kikje Vors konden alle Rijkevorselse speelhelden kennismaken met de verschillende speelpleintjes die Rijkevorsel

telt. Maar liefst 51 speelhelden trokken op pad naar onze speelpleintjes. 4 onder hen werden uitgeloot als de ultieme

Rijkevorselse speelhelden en kregen hun prijs overhandigd door onze burgemeester!

De ballonwedstrijd wordt elk jaar georganiseerd tijdens de Attractiedag aan De Valk. Op deze dag zorgen 

speelpleinwerking Kiekeboe en de Gezinsbond voor een grootse afsluiter van de zomervakantie en dus ook van de

speelpleinwerking. Op het einde van deze dag laten alle kinderen hun ballon vliegen. Mensen die deze ballon vinden,

kunnen hem gratis terugsturen naar de jeugddienst. Dit jaar werden er maar liefst 55 kaartjes teruggestuurd! De verste

ballon vloog helemaal tot in Zühlen, Duitsland, wat wel 587 km ver is !

PRIJSUITREIKING 
BALLONWEDSTRIJD EN FOTOZOEKTOCHT 

SPEELPLEINTJES - 15 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). Geïnteresseerd ? Stuur een mailtje naar jeugddienst@rijkevorsel.be 

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

Hopelijk mogen we veel jonge kunstenaars verwelkomen!!

GRAFFITISPUITMOMENTEN IN RIJKEVORSEL

FOLDER ’SPEELPLEINTJES IN RIJKEVORSEL’

Omwille van het grote succes van de fotozoektocht speelpleintjes brengt het

gemeentebestuur Rijkevorsel nu ook een folder uit met alle informatie over 

onze Rijkevorselse speelpleintjes. 

Waar bevinden de speelpleintjes zich? Welke speeltuigen vind je er terug? 

Voor welke leeftijdsgroep zijn de speelpleintjes bedoeld? …

Deze folder kun je verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis of 

bij de jeugddienst of downloaden via de websites www.jeugdrijkevorsel.be

of www.rijkevorsel.be.

Voor meer vragen omtrent de speelpleintjes of bij vastgestelde defecten kun je

steeds contact opnemen met de jeugddienst via jeugddienst@rijkevorsel.be of

03/340.00.35.



De Vlaamse overheid, het VIGeZ en de Logo’s
organiseren graag samen met jou de eerste Vlaamse 
actieweek ‘Gezond binnen’ van 24 tot 30 november 2014.

Binnenmilieu
De gemiddelde Vlaming brengt 20 uur per dag binnens-
huis door. Het grootste deel van deze tijd, zo’n 15 uur
per dag, brengen de meeste mensen in hun eigen 
woning door. 
Onderzoek toont echter aan dat de lucht in gebouwen
meestal sterker vervuild is dan de buitenlucht. 
Voldoende en correct ventileren en verluchten is dan ook
het hoofdthema van de eerste actieweek: ‘Woon gezond,
geef lucht aan je huis’.  

Doe mee aan de actieweek en zorg voor een gezonder
binnenmilieu!
VIGeZ en de Vlaamse Logo’s werkten een menukaart uit
met inspirerende acties, vormingen en materialen om
het belang van een gezond binnenmilieu onder de 
aandacht te brengen.  
Neem gerust een kijkje op www.gezondbinnenmilieu.be.

Eén dag na de landing in Normandië, op 7 juni 1944, 
arriveerde Wilf Jackson op het Europese vasteland. 
Vanuit Engeland, via Frankrijk, kwam hij met de Polar
Bears, een Engelse divisie van verkenners, in België.
Langs Rijkevorsel trokken ze naar Nederland. 
Wilf Jackson was één van de soldaten. Sinds enkele jaren
brengt hij een bezoek aan De Wegwijzer om de kinderen
van het zesde leerjaar over deze periode te vertellen. De
kinderen krijgen ook de mogelijkheid om vragen aan
hem te stellen. 

Enkele indrukken van de kinderen : 

Wij mochten
al onze vragen
stellen. Hij zag
er nog heel
goed uit en
kon het goed
uitleggen. 
Bij één vraag
begon hij een beetje te wenen. We hebben veel bijgeleerd
over hem en de tijd van de oorlog. Als je dit meegemaakt
hebt, weet je hoe het echt was in de tweede wereldoor-
log. Het was een eer om hem te ontmoeten.                   
                                                                             (Robbe)

Het was een hele
leuke voor middag
met hem. We
hebben gelachen
en we hebben
heel veel vragen
mogen stellen.
We leerden van
alles bij over de
oorlog. Op het

einde kregen we zelfs een snoepje. Het was superleuk!  
                                                                            (Nicolas)

Het was heel interessant om te horen hoe het vroeger
was in de oorlog. Hoe hij het heeft overleefd en hoe hij
er nu mee leeft. Het zal wel heel zwaar geweest zijn voor
hem. En knap dat hij op die leeftijd naar ons land en naar
onze school komt. Hij mag fier zijn. Maar dat zijn wij
ook op hem!!                                                                     
                                                                              (Chloë)

HOOG BEZOEK IN DE WEGWIJZER :
WILF JACKSON OORLOGSVETERAAN 
EN EREBURGER VAN RIJKEVORSEL

ACTIEWEEK ’GEZOND BINNEN’
VAN 24 TOT 30 NOVEMBER 2014
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Omdat wij, als politiedienst, vaststellen dat er regelmatig
misverstanden bestaan over de rechten en plichten van
fietsers op de oversteekplaatsen voor voetgangers en
fietsers, willen wij dit verschil verduidelijken.

Wat oversteken door fietsers op zebrapaden of op 
oversteekplaatsen voor fietsers betreft, zijn volgende
bepalingen uit de Wegcode (KB van 1/12/1975) van 
belang:
- Art. 40.4.2: Op plaatsen waar het verkeer niet

geregeld wordt door een bevoegd persoon of door
verkeerslichten, mag de bestuurder een oversteek-
plaats voor voetgangers slechts met matige snelheid
naderen. Hij moet voorrang verlenen aan de voet-
gangers die er zich op bevinden of op het punt staan
zich erop te begeven. 

- Art. 40 ter: Gedrag tegenover de fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen.
De bestuurder van een auto of van een motorfiets
mag een fietser of bestuurder van een tweewielige
bromfiets die zich op de openbare weg bevindt onder
de in dit reglement voorziene voorwaarden niet in
gevaar brengen.
Hij moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van 
fietsende kinderen en bejaarden.
Hij mag een oversteekplaats voor fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen slechts met
matige snelheid naderen teneinde de weggebruikers
die er zich op bevinden niet in gevaar te brengen en
ze niet te hinderen wanneer zij het oversteken van
de rijbaan met normale snelheid beëindigen. Zo
nodig moet hij stoppen om ze te laten doorrijden. 

- Art. 43.3: Wanneer er een oversteekplaats voor 
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
is, moeten de fietsers en de bestuurders van
tweewielige bromfietsen die zich op het fietspad
bevinden deze gebruiken. Zij mogen zich slechts
voorzichtig op de oversteekplaats begeven met 
inachtneming van de naderende voertuigen.

Deze artikels geven duidelijk een onderscheid in 
reglementering weer tussen een zebrapad en een over-
steekplaats voor fietsers. Bestuurders die een zebrapad
naderen, moeten voorrang verlenen aan de voetgangers
die er zich op begeven en op het punt staan zich erop te
begeven. Voetgangers krijgen daarmee een zekere mate
van bescherming. Daarnaast moeten bestuurders bij een
oversteekplaats voor fietsers voorzichtig zijn en deze
met matige snelheid naderen. De fietsers en brom -
fietsers die zich er op bevinden, krijgen de kans om het
oversteken te beëin digen.

Bestuurders worden hier dus in geen geval verplicht om
voorrang te verlenen aan fietsers die op het punt staan
om zich op een oversteekplaats voor fietsers te begeven.
Daar is ook het art. 43.3 van groot belang, daar wordt in
gesteld dat fietsers zich slechts op een oversteekplaats
voor fietsers mogen begeven met inachtneming van de
naderende voertuigen!

Fietsers mogen op een zebrapad oversteken, maar
mogen zich daarbij echter niet in de (beschermde) 
positie van een voetganger plaatsen. De enige oplossing
om als fietser voorrang te krijgen bij het oversteken, is
door af te stappen (met de fiets aan de hand word je voet-
ganger) en gebruik te maken van een zebrapad.

Een stroomtekort? Hoe kan dat?
Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie sterk
daalt en er geen elektriciteit in voldoende hoeveelheden
kan worden ingevoerd om aan de vraag van de 
consumenten te voldoen.
De federale overheid en Elia, de beheerder van het trans-
missienet voor elektriciteit, zien er voortdurend op toe
dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons land
in evenwicht is. Maar komende winter staan we er slecht
voor. 3 van onze 7 kernreactoren zijn immers gesloten,
waardoor de productie fors verkleint. Dit betekent dat
als we over heel Europa te kampen krijgen met een
lange periode van hevige koude en tegelijk met een
afwezigheid van wind, onze mogelijkheden van 
elektriciteitsaankoop bij de buurlanden beperkt zijn. De
kans op een stroomtekort wordt dan reëel. 

OVERSTEEKPLAATS 
VOOR FIETSERS VERSUS VOETGANGERS

DEZE WINTER IS DE KANS 
OP STROOMSCHAARSTE REËEL.
LATEN WE ER SAMEN IETS AAN DOEN !
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Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op 
voorhand een risico op stroomtekort vaststellen en erop
anticiperen. Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan
is helaas niet mogelijk. Maar als ieder van ons zijn 
elektriciteitsverbruik maximaal beperkt zodra er een
tekort wordt aangekondigd, kunnen we een stroom -
tekort vermijden. De federale regering heeft al de nodige
stappen ondernomen om het verbruik te verminderen. 

Het afschakelplan? Waarom?
Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene
black-out te voorkomen.
Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om
het algemene stroomverbruik in ons land voldoende te
doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de elek-
triciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten.
Deze tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de 
verbruikspiek (van 17 tot 20 uur) noemen we het 
afschakelplan. 

Samen kunnen we een afschakeling helpen vermijden.
Als we allemaal een inspanning doen om ons stroom -
verbruik te beperken, kunnen we een afschakeling
helpen vermijden!
Dit geldt zowel voor de inwoners die met een afschake -
ling te maken kunnen krijgen, als voor de andere
mensen. Vele kleintjes maken één grote. Laten we er dan
ook iets aan doen, niet alleen voor onszelf en onze
kinderen, maar ook voor onze grootouders, familie of
vrienden, ondernemingen, … want iedereen kan er
rechtstreeks bij betrokken zijn.
7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort
maken de bevoegde ministers de bevolking attent op de
noodzaak van een vermindering van onze 
elektriciteitsconsumptie. In laatste instantie, als onze in-
spanningen niet voldoende zijn, zullen ze op de
vooravond van een eventueel tekort beslissen welke 
distributiecabines worden afgeschakeld. Deze cabines
zijn gegroepeerd in zes “schijven” verdeeld over het hele
land. 

Je wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van
de kans dat je de dag nadien, tussen 17 en 20 uur
ongeveer, zonder stroom wordt gezet. Je kunt je dus
voorbereiden.
Meer informatie over het risico op schaarste in België en
hoe je een afschakeling kunt helpen vermijden, vind je
op de website www.economie.fgov.be.

AFSCHAKELPLAN IN RIJKEVORSEL

Volgende straten in Rijkevorsel zijn opgenomen in
het afschakelplan: 

SCHIJF 1: Oostmalsesteenweg, Senator Coolsdreef

SCHIJF 5: Beersebaan, Berkenrijs, Dellenweg, 
Eikendreef, Elzenweg, Hees, Heuvelweg, Hoge 
Heideweg, Hoogstraat, Leemputten, Meir, Merks -
plassesteenweg, Oude Baan, Pastoor Lambrechts -
straat, Pastoorsvijverweg, Pioenstraat, Poelberg,
Scherpengeertstraat, Sint-Jozef, Sparrenweg, Uit-
breidingsstraat, Venweg, Vredesweg, Vrouwkens-
blok, Vuurdoorn, Wolfbergstraat, Zwartvenstraat

De gemeente Rijkevorsel informeert je over een
stroomuitval via de gemeentelijke website
www.rijkevorsel.be en de informatieborden in het
Dorp en aan de Meir.

Meer info?:  Dienst noodplanning, gemeentebestuur
Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel
Tel. 03 340 00 33 - noodplanning@rijkevorsel.be 

1. Verminder het risico op een stroompanne door 
elektriciteit te besparen met enkele eenvoudige
handelingen.

2. Bereid je voor op een stroompanne.
Vermijd verspilling en verminder je consumptie

- Schakel onnodige verlichting uit.
- Zet je thermostaat lager en trek een pull aan.
- Zet de elektrische apparaten in stand-by volledig uit

(dus: de stekker uittrekken).

WAT TE DOEN VÓÓR EEN AANGEKONDIGDE
STROOMPANNE ?
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- Vermijd het gebruik van strijkijzer, wasmachine,
droogkast, fornuis, microgolfoven, afwasmachine of
stofzuiger, behalve als het absoluut noodzakelijk is.
Gebruik die toestellen bij voorkeur na 22u.

- Moedig je vrienden aan hetzelfde te doen.

Bij een aangekondigde stroompanne van enkele uren :
- Laad je gsm op (maar hou er rekening mee dat de

mobiele en vaste telefoonnetwerken verstoord 
kunnen zijn tijdens een elektriciteitspanne).

- Maak een urgentiekit, met onder andere een radio op
batterijen, een zaklamp, theelichtjes (bij voorkeur in
een houder), eventueel medicijnen, dekens, warme
kledij, …

- Voorzie eten dat koud kan gegeten worden en warm
water in thermosflessen (bv. voor babyflesjes).

- Hou je diepvriezer goed gesloten (een stroom -
onderbreking van 3 à 4 uur doet je eten niet 
ontdooien) en leg er een zak ijsblokjes in ter controle
na de stroomonderbreking.

- Verwittig je kennissen, familie en kwetsbare buren.
- Op de dag van de aangekondigde panne: als een 

familielid elektrisch medisch materiaal nodig heeft,
ga dan met hem/haar naar een ziekenhuis.

Opgelet
Als je een stroomgroep koopt, laat ze installeren door
een professional om het risico op kortsluiting te
beperken. Hoe krachtiger de stroomgroep, hoe hoger het
risico.

Enkele tips om je het leven gemakkelijker te maken 
tijdens een stroompanne
- Trek gevoelige elektrische apparaten (tv, 

computer) uit om schade te vermijden als gevolg van
een te hoge spanning of heropstart.

- Zet om dezelfde redenen de thermostaat van de
centrale verwarming op het minimum. 

- Beperk verplaatsingen met je wagen.
- Luister naar de media (via een radio op batterijen of

autoradio).
- Gebruik eerder zaklampen (of theelichtjes in 

houders) dan kaarsen.
- Zet theelichtjes (desnoods kaarsen) in een houder en

zet ze op een niet-ontvlambaar oppervlak. Laat ze
nooit zonder toezicht en blaas ze uit voor je gaat
slapen.

- Open de koelkast of diepvriezer niet onnodig.
- Telefoneer enkel als het nodig is om het netwerk niet

te overbelasten (bij stroomonderbreking ondervindt
het telefoonverkeer hinder).

- Sluit ramen en deuren om de warmte in huis zo goed
mogelijk te behouden. 

- Als je op gas, mazout, kolen of hout verwarmt, zorg
dan voor voldoende verluchting en voorkom kool-
stofmonoxidevergiftiging.

- Hou een lichtschakelaar in aan-positie om te weten
wanneer de stroom hersteld is.

Wanneer de elektriciteit opnieuw wordt ingeschakeld,
houd rekening met volgende adviezen.
- Zet al de elektrische apparaten niet tegelijkertijd 

opnieuw aan om het risico op een nieuwe onder -
breking te verkleinen. Geef het elektriciteitssysteem
de tijd om zich te stabiliseren en vermijd zo een over-
belasting van het netwerk.

- Controleer of het voedsel in de koelkast en
diepvriezer niet bedorven is. Als je twijfelt, gooi je het
best weg. Je gezondheid primeert. 

- Bij wijze van controle kun je een zak met ijs in je
diepvriezer leggen. Als je merkt dat het ijs gesmolten
is en daarna terug bevroren, dan is er een grote kans
dat je eten bedorven is.

- Als de deur van de diepvriezer gesloten bleef, kan het
voedsel gedurende 24u tot zelfs 36u bevroren blijven
tijdens een panne, afhankelijk van de temperatuur.
In dat geval is het veilig om het voedsel nog te 
consumeren.

- Als je tijdens de stroomonderbreking zaken uit je
urgentiekit (zie tips in “Wat te doen vóór een stroom-
panne”) gebruikte, denk er dan aan de kit opnieuw
aan te vullen voor een volgende noodsituatie.

- Ga na of alles in orde is met je kennissen, familie en
kwetsbare buren.

Opgelet
Als je een noodgenerator gebruikt, mag je deze niet
verder gebruiken wanneer de stroom wordt hersteld.
Schakel deze terug uit om een kortsluiting te vermijden. 

WAT TE DOEN TIJDENS EEN AANGEKONDIGDE
STROOMONDERBREKING?

WAT TE DOEN NA EEN 
STROOMONDERBREKING ?
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Ook in ons dorp kampen mensen
met verplaatsingsmoeilijkheden.
De Minder Mobielen Centrale
(MMC) helpt deze mensen (be-
jaarden, personen in een sociale

noodsituatie, personen die minder mobiel zijn of die
moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar ver-
voer) aan vervoer. We stellen de laatste maanden vast dat
de vraag naar vervoer stijgt en dat de chauffeurs wat
extra hulp kunnen gebruiken. Beschik je als chauffeur
over wat vrije tijd, een telefoon, een wagen, een geldig
rijbewijs en ben je sociaalvoelend... Dan ben je de vrij -
willige chauffeur die wij zoeken !

De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs die, met hun
eigen wagen, mensen vervoeren.

Als chauffeur bepaal je zelf welke dagen je kunt rijden
voor de MMC.

Elke chauffeur is gedekt door een omniumverzekering
vanuit Taxistop te Gent. Elke chauffeur is net als een
MMC-lid ook verzekerd voor burgerlijke aansprake-
lijkheid.
Als chauffeur ontvang je een onkostenvergoeding per
km, en dit vanaf je thuisadres en terug.
Voel je je aangesproken om chauffeur van onze 
Minder-Mobielen-Centrale te worden, of wens je meer
informatie, neem dan contact op met onze sociale 
dienst, telefoon 03 340 39 51 (maatschappelijk assistent
Fons Jacobs) of 03 340 39 65 tijdens de openingsuren.

Openingsuren OCMW :
- maandag tot donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

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

DRINGEND GEZOCHT :
CHAUFFEURS VOOR ONZE MINDER 
MOBIELEN CENTRALE (MMC)

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 20 NOVEMBER 2014 
20 uur

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
Tel. 03 340 39 65  - ocmw@ocmwrijkevorsel.be
  Openingsuren Centrum :
  maandag t/m donderdag   8.30 - 12.15 u       13.00 - 17.00 u
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  vrijdag                              8.30 - 13.15 u

Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel (Sint-Jozef)
Tel. 03 340 00 95
  Openingsuren Sint-Jozef :
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  dinsdag en donderdag       10.00 - 12.00 u

VERJAARDAGSFEESTJE
WOONZORGCENTRUM ’PRINSENHOF’

WOENSDAG 5 NOVEMBER 2014
CHOCOLADEGEBAK EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET WOONZORGCENTRUM PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

PLANTJESWEEKEND
KOM OP TEGEN KANKER 2014
900 PLANTJES VERKOCHT IN RIJKEVORSEL !

Hartelijk dank aan iedereen die actief heeft mee gewerkt aan
het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker in september.
Hartelijk dank ook aan iedereen die een azalea kocht van onze

vrijwilligers. Dankzij jullie konden wij een bedrag 
van 5.400 euro overmaken aan de actie.

Dank !!!!!! namens Plantjesweekend Rijkevorsel
plantjesweekend.rijkevorsel@hotmail.com
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2649     2956     2888     2465     3589     3895     2318
1907     3206     3442     3918     1838     2174     1274
1456     3154     2087     2297     3769     1124     2797
1557     3347     1624     1707     1018     3644     1349
2587     3039     2391     1458     3504     3343     3491
1184      1649      2627      3648     2591

Prijzen af te halen tot 15 december 2014 : 
Bremstraat 37, Rijkevorsel, tel. 03 314 77 99
of Vlimmeresebaan 104, Rijkevorsel, tel. 03 312 25 16

Met dank voor je steun en sympathie.

In 2015 is het 200
jaar geleden dat
Napoleon de slag
van Waterloo ver-
loor… en zijn
keizerskroon.
Minder bekend is
de slag van Marengo. In dit Piëmontese plaatsje versloeg
Bonaparte in 1800 het leger van de Oostenrijkers en
kreeg zo een groot deel van Noord-Italië onder zijn
gezag. In Marengo is ook het gerecht “Poulet à la
Marengo” geboren. De kok van Napoleon bereidde - bij
gebrek aan boter - de kip met olijfolie. 
Om in de juiste sfeer te komen, genieten we eerst van de
“kip Marengo” en luisteren dan naar Prof. Etienne
Rooms, doctor in de Moderne Geschiedenis. Hij zal de
campagne in Italië op een boeiende manier tot leven
brengen. 

Waar: Gildelokaal, Dorp 47, Rijkevorsel
Wanneer: dinsdag 25 november 2014 om 19.00 uur
Inschrijven bij Roger Verlinden vóór 15 november, 
tel. 03/314.39.01 of davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be
Prijs: 22 euro, voor Davidsfonds- en St-Jorisgildeleden
20 euro. Inbegrepen kip Marengo met stokbrood, wijn
en water aan tafel.

De Dag van de Weten-
schap is het grootste
wetenschaps evenement
in Vlaanderen en Brus-
sel. In 2014 zal deze
doorgaan op zondag 23

november van 10.00 uur tot 17.00 uur. Een 100-tal 
universiteiten, hogescholen, bedrijven, musea, doe-
centra, sterrenwachten, onderzoeksinstellingen... doen
mee. Bezoekers ontdekken op een interactieve manier
dat wetenschappelijk onderzoek en technolo gische 
innovaties een belangrijke impact hebben op ons
dagelijks leven. Ook het Arboretum van De Kleine
Boerderij te Merksplas draagt graag zijn steentje bij !

De natuur is onze thuis - ze helpt de mens, biedt haar
producten om zich te voeden en te beschermen, en dient
als inspiratie voor kunstenaars. Zonder natuur zijn er
ook geen mensen mogelijk. Zelfs Einstein wist dit: roei
de bijen uit, en de mens heeft nog maar vier jaar te leven,
zei hij. Niet dat je een Einstein moet zijn om dit te be-
seffen. Maar waarom denken we hier zo weinig over na? 
Kom je daarom herbronnen en leren over onverwachte
kantjes van Moeder Natuur, op de Dag van de Weten-
schap. Een interessante dag voor jong en oud, en boven-
dien zijn inkom en activiteiten volledig gratis. Bezoek
op zondag 23 november, van 12.30 -17.30 uur, de Kleine
Boerderij, Ossenweg 3, Merksplas. Een unieke kans om
het historische gebouw en de mooie groene omgeving
van het arboretum te bezoeken. 
Programma: 
- voor een groene en duurzame toekomst: workshop

permacultuur
- beleef ons arboretum met een gids
- wij demonstreren voor u de destillatie van

Hamamelis
- kom proeven van natuurlijke voeding
- demonstraties rond cosmetica met natuurstoffen
- hoe werk ik duurzaam met bamboe
- kom kennismaken met de onbekende kantjes van

bijen en planten
- doorlopende tentoonstelling met natuurfoto’s en 

-schilderijen
Bekijk het volledige programma op onze facebookpagina
'Dag van de Wetenschap op het arboretum'.

Contact: Wout Oprins : e-mail : wout@oprins.com

HISTORISCHE MAALTIJD MET LEZING : 
’NAPOLEON IN ITALIË’

TOMBOLA STEUNKAARTEN 2014
KVG RIJKEVORSEL

DAG VAN DE WETENSCHAP
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MISSIE-ACTIE 2014
Voor onze Rijkevorselse 

missionarissen

ZONDAG 16 NOVEMBER 

GROOT MISSIEFEEST 
In het parochiecentrum te Rijkevorsel van 13 tot 21 uur

Kinderspelen, versnaperingen, eendjeskraam, verkoopstanden
allerlei en vooral gezelligheid !!!   

In de loop van de namiddag worden regelmatig winnaars van
de kleurwedstrijd uitgeloot. 

Je kan onze missionarissen ook steunen 
door een storting op het banknummer 743-0431694-58 

missiewerking Rijkevorsel

11.11.11 RIJKEVORSEL 
EXTRA

Dankzij de inzet van de Rijkevorselse
vrij willigers en de bijdragen van talloze

sympathisanten heeft de 11.11.11.
campagne van 2013 een totaal bedrag
van € 11.186,00 opgebracht. Hopelijk
doet Rijkevorsel het dit jaar even goed

en misschien wel beter!



Zaterdag 22/11 in zaal “Alma” bij Jozee en Cel
Stevennekens 218 - Rijkevorsel

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

Iedereen welkom !!

DUIVENBOND
’VERBROEDERING’ ST.-JOZEF

KAMPIOENENDAG
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DE WAUWEL DROPT
15 NOVEMBER 2014

In het kader van ‘Dag van de Jeugd’ organiseert

JH De Wauwel op zaterdag 15 november een avontuurlijke

dropping! Er wordt afgesproken om 19.00 uur aan de kerk 

van Rijkevorsel (naast het monument) zodat we om 20.00 uur

kunnen vertrekken met de auto’s. Deze avontuurlijke dropping

wordt afgesloten met een lekkere warme afterparty in 

café Den Booze. Zeker de moeite waard!

PRAKTISCH:

- Zaterdag 15 november om 19.00 uur aan de kerk van Rijkevorsel

- € 4 per persoon (€ 3 voor personen met een lidkaart): 

dit geld dient voor het overlevingspakket dat je meekrijgt.

- Max. 4 personen per groep.

Inschrijven via 

jhdewauwel@hotmail.com
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N O V E M B E R

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

4 november • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.
• Bosgroep Noorderkempen : Brandhoutverkoop. Meer info : zie rubriek Milieu / Duurzaamheid.

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

• 11.11.11 Rijkevorsel : Soepverkoopactie. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Sint Jozef’s Volkstoneel : ’Showgrieten’, Parochiezaal Sint-Jozef, 20.00 uur. 

Meer info : zie rubriek Diversen.
• Sportraad Rijkevorsel : Sportquiz, Sint-Sebastiaansgildelokaal (Dorp). Meer info : zie rubriek Sport.

8 november • 11.11.11 Rijkevorsel : Soepverkoopactie. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Sint Jozef’s Volkstoneel : ’Showgrieten’, Parochiezaal Sint-Jozef, 20.00 uur. 

Meer info : zie rubriek Diversen.

9 november • 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 10.00 uur tot 17.00 uur. www.stenenbergmolen.be.

10 november • 11.11.11 Rijkevorsel : Soepverkoopactie. Meer info : zie rubriek Diversen.

11 november • 11.11.11 Rijkevorsel : Soepverkoopactie. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Tentoonstelling : ’Leven met de Groote Oorlog - 1914-1918’, Aster Berkhofmuseum, van 13.00 uur

tot 17.00 uur. Meer info : cultuurdienst@rijkevorsel.be, 03 340 00 37.
• 11 novemberviering. Meer info : zie rubriek Bestuur.

12 november • Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 17.00 uur.

13 november • vzw Fotovrienden Rijkevorsel : macrofotografie, Oude pastorij, 1ste verdieping, 20.00 uur.
Inkom : 2 euro, 1 drank inbegrepen.

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

15 november • Jeugdhuis De Wauwel : avontuurlijke dropping, 19.00 uur, Centrum kerk.
Meer info : zie rubriek Jeugd.

• KWB Sint-Jozef Rijkevorsel : Hobbytentoonstelling, Gemeenschapscentrum, van 13.30 uur tot
22.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

• Tentoonstelling : ’Leven met de Groote Oorlog - 1914-1918’, geopend tijdens de hobbytentoonstelling.

16 november • Missiefeest : Parochiecentrum, van 13.00 uur tot 21.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.
• KWB Sint-Jozef Rijkevorsel : Hobbytentoonstelling, Gemeenschapscentrum, van 10.00 uur tot

18.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Tentoonstelling : ’Leven met de Groote Oorlog - 1914-1918’, geopend tijdens de hobbytentoonstelling.
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17 november • Feest derde leeftijd

18 november • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

19 november • Jeugddienst Rijkevorsel : Graffitispuiten. Meer info : zie rubriek Jeugd.

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

22 november • Duivenbond Verbroedering : Kampioenendag, zaal Alma, vanaf 14.00 uur.
• Culturele Vereniging De Brug : Kookeneten - culinair evenement. Diverse locaties (huiskamers)

in Rijkevorsel + De Singer. Info + reservaties : 0486 83 08 78 - debrug.rijkevorsel@telenet.be.

23 november • Het Kompas : Spaghettidag. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Dag van de Wetenschap : de Kleine Boerderij, Ossenweg 3, Merksplas. Van 12.30 uur tot 17.30 uur.

Meer info : zie rubriek Diversen.

25 november • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.
• Rode Kruis : bloedinzameling, Woonzorgcentrum Prinsenhof, Helhoekweg 18.

Van 18.00 uur tot 20.30 uur.
• Davidsfonds Rijkevorsel : historische maaltijd met lezing ’Napoleon in Italië’, Gildelokaal, 19.00 uur.

Meer info : zie rubriek Diversen.

26 november • Gemeentebestuur i.s.m. Oxfam en Mooov : Filmvoorstelling ’La Grande Bellezza’, Klooster, 20.00 uur.
Meer info : zie rubriek Cultuur.

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

29 november • Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel : Wijnproeverij, Oostmalsesteenweg 4, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

30 november • Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 16.30 uur.
• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : 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 10.00 uur tot 17.00 uur. Gratis te bezoeken. www.stenenbergmolen.be

DEADLINE

Aankondigingen van activiteiten in december 2014 moet je uiterlijk op 4 november 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


