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”Info Rijkevorsel”, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners.
21e Jaargang nr. 1                                                                                                                                                           Ver. Uitg.: College van burgemeester en schepenen.
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Spreekuren burgemeester en schepenen

Cuylaerts Dorien           burgemeester    N-VA

gemeentehuis :                maandag    18.30 - 19.30 u op afspraak
                                       donderdag   9.30 - 11.30 u op afspraak
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 Stefan                  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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VOORWOORD
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Beste inwoners,

De kerstdagen zijn net gepasseerd bij het verschijnen van dit informatieblad. Het is de meest familiale en meest fees-
telijke tijd van het jaar. Hopelijk hebben jullie allen genoten van deze fijne, gezellige dagen. 2014 behoort bijna tot
het verleden. 

Het moment om, samen met jullie, even terug te blikken op de voorbije maand. Een maand die in het teken staat van
vele gebeurtenissen. Denk maar aan de hoogdag voor de allerkleinsten in de gemeenschap, 6 december. Ook voor de
brandweer is december een belangrijke maand. Het eindpunt en het beginpunt van een werkjaar start voor de brand-
weer op 4 december. Jullie vragen zich vast en zeker af waarom? Die dag wordt Sint-Barbara gevierd, de patroonheilige
en beschermster van alle gevaarlijke beroepen. In datzelfde weekend wordt er door het korps geteerd en het nieuwe
werkjaar feestelijk ingezet. Bij deze een dikke pluim voor ons vrijwilligerskorps dat dag en nacht, 7 op 7, klaarstaat
om jullie te hulp te snellen in geval van nood. Vanaf 1 januari verandert er heel wat door de brandweerhervorming
van de federale overheid. De gemeente Rijkevorsel behoort dan tot de hulpverleningszone Taxandria die met de start
van het nieuwe jaar operationeel wordt. De zone Taxandria bestaat uit 12 gemeenten en steden die allen zeer verschil-
lend zijn. Jullie lezen hier verder meer over.

Er is al heel wat te doen geweest rond de elektriciteitsschaarste die er dreigt deze winter. 17 van de 118 cabines zullen,
indien men overgaat tot afschakeling, mee uitvallen. Januari en februari zijn de maanden bij uitstek om te komen tot
deze schaarste indien er een strenge winter plaatsvindt. Vooraleer het zover is, krijgen we 7 dagen voorafgaand aan de
afschakeling de melding binnen van de netbeheerder. De crisiscel zal op diezelfde dag reeds samenkomen. 

Jullie vragen jullie zeker af waarom de kerstverlichting dan alsnog werd opgehangen? Wel, energie kun je niet opsparen.
Het is continue balanceren op het middelpunt. De kerstverlichting in onze gemeente heeft een zeer laag verbruik.
Daarom heeft het gemeentebestuur geopteerd om de kerstverlichting te doven van zodra de melding binnenkomt. Zo
blijft de sfeer van de kerstperiode behouden en zijn we tevens solidair met de straten die opgenomen zijn in het af-
schakelplan. Mag ik jullie vragen tijdens die dagen de solidariteit hoog mee in het vaandel te dragen om zo alsnog de
black-out te voorkomen?

Hiermee ben ik aan het einde gekomen van mijn voorwoord. Met 2015 in zicht zijn nieuwjaarswensen hier zeker op
zijn plaats. Beste mensen, voor jullie en jullie familie een goede gezondheid en hopelijk gaan jullie al jullie goede
voornemens ook daadwerkelijk waarmaken.

Burgemeester,
Dorien Cuylaerts

   

Tijdens de eindejaarsperiode zijn er aangepaste openings-
uren voor de gemeentelijke diensten. Hieronder vind je een
overzicht terug.

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op woens-
dag 31 december vanaf 12.00 uur en op donderdag 1 ja-
nuari.
Op vrijdag 2 januari zijn alle gemeentelijke diensten geslo-

ten, met uitzondering van het recyclagepark.

Het Aster Berkhofmuseum is gesloten op zondag 28 decem-
ber 2014.

De Kinderclub sluit de deuren tot en met 2 januari 2015

Op vrijdag 9 januari vindt de Nieuwjaarsreceptie voor het
personeel van het gemeentebestuur plaats. Op deze dag zal
de kinderclub uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 17.00 uur.
Er zal op deze vrijdagavond ook geen dienstverlening zijn
in de hoofdbibliotheek in het centrum van Rijkevorsel.

AANGEPASTE OPENINGSUREN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
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BESTUUR

   

In 2011 werd aan de Britse oorlogsveteranen, Dick
Henry en Wilf Jackson, het ereburgerschap toegekend.
N.a.v. de herdenking van 70 jaar bevrijding besloot de
gemeenteraad om ook aan onze eigen veteranen het
ereburgerschap toe te kennen, nl. aan
-     Peeters Jan, Prinsenpad 29 bus 54
-     Roelen Frans, Prinsenpad 29 bus 47
-     Van Den Langenbergh Karel, Lozenhofstraat 18.

Ook Jos Cleymans, Kongostraat, 70 te Turnhout werd
niet vergeten. Jos Cleymans maakte deel uit van de
weerstandgroep ‘het Ekstergoor’  en werd op Bolk mee
ingezet in ‘Bobforce’ om de geallieerde lijnen te houden
toen de Britten met te weinig soldaten zaten. 
Met dit ereburgerschap wil het gemeentebestuur waar-
dering tonen voor de inzet en moed die deze veteranen
hebben getoond tijdens WO II.
Een mooi gebaar van respect voor mensen die ons land
hebben gediend. 
Deze veteranen en hun familie werden uitgenodigd voor
een receptie met overhandiging van een oorkonde op
20 september ll.

Op zaterdag 29 november ll. ontving het schepencollege
erenotaris en ereburger Richard Celis met zijn familie
en vrienden.

Reeds in 1961 vond Richard de weg naar Rijkevorsel.
Naast zijn drukke beroepsbezigheden als notaris in Ant-
werpen koos hij ook voor de Kempense eenvoud en ves-

tigde zich samen met zijn gezin in Rijkevorsel.
Richard krijgt de titel van ereburger toegekend omwille
van de bijdrage die hij leverde tot de bekendheid en uit-
straling van de naam en faam van de Vlaamse gemeen-
schap.
De geboren Kempenaar begon zijn engagement binnen
de Vlaamse emancipatiebeweging in het Katholiek
Vlaams Hoogstudenten Verbond. Hij is o.a. de geeste-
lijke vader van Nekka (nacht), het feest van de Neder-
landstalige muziek; de 11-daagse Vlaanderen;
Toekomstverkenningen, …
In 2012 kreeg hij de “de orde van de Vlaamse leeuw” toe-
gekend.

Langs deze weg wil het gemeentebestuur nog een wel-
gemeend dankwoord richten aan onze ereburgers.

26 januari 2015               23 februari 2015
30 maart 2015                 27 april 2015
26 mei 2015                     22 juni 2015
2 september 2015            28 september 2015
26 oktober 2015              30 november 2015
14 december 2015

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

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de verdeel-
sleutel, de gemeentelijke dotatie en de begroting 2015
van hulpverleningszone Taxandria.

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoe-
ringsplan “RUP Events Catering Bevers” wordt definitief
vastgesteld.

De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voor-

RIJKEVORSEL HEEFT ER 5
EREBURGERS BIJ.

GEPLANDE RAADSZITTINGEN IN 2015

KORTE SAMENVATTING VAN DE GEMEEN-
TERAADSZITTING D.D. 24 NOVEMBER 2014.

4
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BESTUUR

heffing voor het aanslagjaar 2015 worden  ongewijzigd
vastgesteld.

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbe-
lasting - aanslagjaar 2015 wordt ongewijzigd vastge-
steld.

De toelagen voor het dienstjaar 2015 worden vastge-
steld.

De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement
op dragende verticale constructies en/of zendmasten.

Goedkeuring wordt gehecht aan de door de raad van be-
stuur van Iveka voorgestelde kapitaalverhoging alsook
aan het voorgestelde aanbod tot overname van de aan-
delen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel
nv in de opdrachthoudende vereniging Iveka.
In dit kader gaat de raad akkoord met de financiering
door IKA op de intekening van de kapitaalverhoging van
Iveka.

Akte wordt genomen van het besluit van de gemeente-
secretaris d.d. 12 september 2014, waarbij de bevoegd-
heid tot medeondertekening van de gemeentesecretaris
werd opgedragen aan enkele personeelsleden inzake
akten van de gemeenteraad. 

Worden aangeduid als vertegenwoordiger van de ge-
meente Rijkevorsel om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen in december 2014 : 
- Academie voor Muziek en Woord De Noorderkem-

pen gol : Stefan Maes, schepen
- IOK : Jürgen Van Leuven, raadslid (mandaat vastge-

legd tot december 2018)
- IOK Afvalbeheer : Stefan Maes, schepen (mandaat

vastgelegd tot december 2018)

Het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers
in de algemene vergaderingen van Intercommunales
Cipal, Pidpa en Pontes worden vastgesteld zoals eerder
aangeduid.

Mevr. Nathalie Cuylaerts wordt aangeduid als bestuur-
der bij IKA, dit ter vervanging van dhr. Stefan Maes.

Goedkeuring wordt gehecht aan het jaarverslag 2013,
het jaarprogramma 2015 en de begroting 2015 van de
kostendelende vereniging IVMK (Interlokale vereniging
milieuhandhaving Kempen).

Op verzoek van gemeenteraadslid Jacobs (Gemeentebe-
lang&VLD-fractie) werden volgende punten toegevoegd
aan de agenda van deze gemeenteraad :

- Snelheidsbeperking Merksplassesteenweg en Beer-
sebaan

Er wordt heden geen besluit genomen over het voorstel
om de 50 km-zone op de Merksplassesteenweg ter
hoogte van Appelstraat te verplaatsen ongeveer 400
meter verder richting Merksplas, dit om de maximum
snelheid van 70 km per uur naar 50 km per uur te bren-
gen, zodat de verkeersveiligheid verbetert voor alle weg-
gebruikers in deze drukke verkeerszone, alsook om op
de Beersebaan 200 meter voor de bocht juist voor de
Merksplassesteenweg een bord van max. 50 km per uur
te plaatsen.
- Aankoop automatische elektrische defibrillatoren

(AED).
Geen goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om
dit jaar nog een lijst op te stellen waar best een defibril-
lator kan geplaatst worden in Sint-Jozef en in Rijkevor-
sel en de toestellen onmiddellijk aan te kopen en een
opleiding te organiseren aan geïnteresseerden om hier-
mee te werken. 

Het gemeentebestuur kan in haar dagelijkse werking
rekenen op tal van vrijwilligers. Op 5 december vond de
Internationale Dag van de Vrijwilliger plaats. Naar aan-
leiding hiervan wil het gemeentebestuur dan ook graag
alle vrijwilligers die actief zijn in onze gemeente bedan-
ken voor hun onbaatzuchtige inzet. 
Sommigen doen dit  elke dag opnieuw, anderen maken
zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander
wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: alle vrij-
willigers zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor
een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen
of in een organisatie. Ze zetten hun talenten in en doen
dat meestal met veel plezier en voldoening.
Bedankt, want jullie maken het verschil.

Sinds begin december
prijkt er een statige
kerstboom op de ro-
tonde aan de kerk van
Rijkevorsel. De grote
dennenboom werd ge-
schonken door de ei-
genaars van de Hees.
Het gemeentebestuur
wil hen langs deze weg
hartelijk danken voor
de schenking.

DAG VAN DE VRIJWILLIGER

SCHENKING KERSTBOOM
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MIL I EU -DUURZAAMHE ID

Zoals reeds eerder gecommuniceerd zal ook het ge-
meentebestuur van Rijkevorsel deelnemen aan de
nieuwe campagne Gas-Elekriciteit: durf vergelijken! Een
team van de FOD Economie staat op vrijdag 6 februari
2015 tussen 13.00 uur en 18.00 uur klaar in het gemeen-
tehuis, “dienst burgerzaken” om je te helpen de verge-
lijking te maken.

Meer dan ooit weegt de
elektriciteits- en/of gasfac-
tuur zwaar door in het ge-
zinsbudget. Een groot
aantal consumenten heeft
al gekozen voor een ge-
schikter aanbod, hetzij bij
dezelfde leverancier, hetzij
bij een andere. En jij? Heb
jij al durven vergelijken?
Heb je geen internettoe-
gang of weet je niet hoe je
de beschikbare vergelij-

kingstools moet gebruiken? Dan is deze campagne voor
jou bedoeld.

Om je te helpen de vergelijking te maken hoef je alleen
maar de laatste factuur met de jaarafrekening van jouw
energieleverancier mee te brengen. 

Op 7 en 8 januari 2015 worden de kerstbomen opgehaald
door de technische dienst. 
De ophaling start op 7 januari vanaf  8.00 uur ’s mor-
gens.  Om in aanmerking te komen voor deze gratis op-
haling moet de kerstboom vóór deze datum en uur
gebracht worden naar één van de volgende ophaalpun-
ten :

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

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

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

4. 
op de hoek Helhoekweg/Lozenhofstraat
aan parking de Wissel (naast huisnr. 14)
aan speeltuig Oud Lo
aan brandweerkazerne Looiweg
aan Prinsenhof (Prinsenpad)
juist over Brug 8
op de hoek Bochtenstraat /Merelstraat
aan kerststal Dorp
op de hoek Binnengeleg/Oostmalsesteenweg (grasveld)

ER WORDEN ALLEEN ECHTE NAALDBOMEN
(GEEN PLASTIEKEN BOMEN) OPGEHAALD, ZON-
DER MAND OF POT EN ZONDER VERSIERING !!

Valt je elektriciteitsreke-
ning elk jaar tegen en
heb je geen idee waarom
je zo veel verbruikt? Wil
je je steentje bijdragen
om een black-out te ver-
mijden? De gemeente
stelt in samenwerking
met Eandis gratis ener-
giemeters ter beschik-
king zodat je kunt
nagaan welke toestellen
veel elektriciteit verbrui-
ken en mogelijks aan vervanging toe zijn.
Een voorbeeld maakt duidelijk hoe het werkt:

GAS-ELEKTRICITEIT: DURF
VERGELIJKEN!

OPHALING KERSTBOMEN
HOGE ELEKTRICITEITSREKENING?
ONTLEEN EEN ENERGIEMETER!

937704_Rijkevorsel  18/12/14  10:01  Pagina 6



DUURZAAMHE ID -B IBL IOTHEEK

Voor dit voorbeeld is een nieuwe diepvriezer van € 400
dus volledig terugverdiend binnen 5 jaar. Daarna is het
pure winst!
Hoe ontleen ik een energiemeter?
Kom langs bij de milieudienst in het gemeentehuis en
ontleen gratis voor twee weken een energiemeter. Je
krijgt een korte uitleg (en een handleiding) over hoe het
werkt en dan kun je thuis aan de slag!
Meer info:
T 03 340 00 27, gert.druyts@rijkevorsel.be 

7

                         Toestel                                   Diepvriezer (20 jaar oud)

  Energieverbruik (via energiemeter)                     10 kWh /week

             Kostprijs elektriciteit                                  €0,20 /kWh

                 Kostprijs per jaar                      10 kWh /week = 520 kWh /jaar

                                                                   520 kWh x €0,20 = €104 /jaar

  Verbruik nieuwe diepvriezer A+++                     120 kWh /jaar

                                                                                   = €24 /jaar 

                    Besparing                                         €80 /jaar

EEN GREEP UIT ONZE
NIEUWE AANWINSTEN

JANUARI 2015

Kijk- en prentenboeken
- En ik dan? [METZ P4]
- Zelda de piraat [OUDH P4]
- Feest voor de machines [VEND P3]
- O, leeuw, wat heb je mooie manen! [ONEI P4]
- Racende voertuigen : groot geluidsboek [RACE P3]

AA boeken niveau-lezen
- Loebas een beer van een hond (GELE Niveau 3)
- Meester Frank en de draak (VERM Niveau 3)

A-boeken (7-9 jaar)
- De jongen die steeds viel (DUBELAAR, Thea)
- De sprookjessprokkelaar (LOON, Paul Van)
- James Blond in actie! (DIKS, Fred)
- De smurfen : 60 leuke strip-mopjes om zelf te lezen

(PEYO)
- De kleine heks (LACOMBE, Perez)

B-boeken (9-12 jaar)
- Strooi as van een verborgen held (TIJSMANS, Mark)
- De zevende dienaar  (BORGIONS, Mark)
- Ouders… zo voed je ze op (JOHNSON, Pete)
- Emiel en zijn detectives (KASTNER, Erich)
- De waanzinnige tandarts (WALLIAMS, David)

C-boeken (12-16 jaar)
- Endgame : Deel 1 : De opdracht (FREY, James)
- Het stille blauw (ROSSI, Veronica)
- De  gave : Deel 1 : Sprong in het duister (VAN EDE,

Bies)
- De moord op Miss België (De BEL, Marc)
- Even zwegen de wapens (RIORDAN, James)

D-boeken (Jongvolwassenen)
- Zwart  als ebbenhout (SIMUKKA, Salla)
- Boy Nobody : Deel 2 : De opdracht (ZADOFF, Allen)

Jeugd Non-fictie
- F.C. De Kampioenen : Knotsgek moppenboek [J Mop-

pen Raadsels (geel)]
- Jouw leven als loser [J Gevoelens Gedrag (roze)]
- Altijd feest! Samen de feesten van het jaar vieren [J

Feesten (geel)]
- Het complete Ketnet bakboek [J Koken (geel)]

Jeugd stripverhalen
- De Rode Ridder : De Hellevliet (JS B VAND)
- Jommeke : De koning van Bananopia (JS A NYS)
- F.C. De Kampioenen : Boma op de klippen (JS B

LEEM)
- De avonturen van Urbanus : Juul Crapuul (JS C

LINT)
- De Kiekeboes Special : Music Maestro (JS A MERH)
- De Kiekeboes : Bubbelspel (JS A MERH)

JEUGD
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Volwassenen fictie
- Avenue des doods (PIERREUX, Jos)
- Daag me uit (ABBOT, Megan)
- Mannen zonder gezicht (OSTLUNDH, Hakan)
- De schaduw van de nacht (HARKNESS, Deborah)
- Woede (DAHL, Arne)
- De Moordenaar van de Nar (HOBB, Robin)
- Kou uit het oosten (FOLLET, Ken)
- Zijderups (GALBRAITH, Robert)
- Zonder voorschrift (ASPE, Pieter)

Volwassenen Non-fictie   
- Het grote Knack quizboek [621.7]
- Kleur in huis (Gibson, Ashlyn) [627.3]
- De luchtkunstenaar Jan Hoet (Haerynck, Jan) [700.4]
- Bordje bier (De Biermusketiers) [678.71]
- Milady! Waar vrouwenrechten echt over gaan (Tem-

merman, Marleen) [315.1]
- Taalvoutjes [844.6]
- Not that kind of girl (Dunham, Lena) [798.5]
- Huurlingen, geheim agenten en diplomaten (Witte,

Ludo de) [Congo-Kinshasa 945.6)

Volwassenen stripverhalen
- Thorgal  :  De ogen van Tanatloc
- Thorgal  :  Aaricia
- Thorgal  :  Het brandmerk van de ballingschap
- De werelden van Thorgal (4 delen)
- XIII : Drie zilveren horloges

Het gemeentebestuur Rijkevorsel biedt – samen met an-
dere gemeenten in deze regio – ouders de mogelijkheid
om op vrijdag 23 januari 2015 met hoge korting naar de
voorstelling ‘En nou is het afgelopen!’ te gaan. Deze
voorstelling gaat over hoe je kunt zorgen dat het goed
gaat met je kind in de sport. Een heerlijk avondje uit in
het theater!

In de voorstelling volgen we een gezin op een zaterdag
dat alle drie de kinderen een wedstrijd hebben. Van het
ontbijt ’s ochtends vroeg tot het naar bed gaan ’s avonds
laat. 
We zien de hectiek in het gezin en hoe ze omgaan met
de prestatiedrang. Hilarisch en soms ontroerend. 

De voorstelling van vrijdag 23 januari 2015 is bedoeld
voor alle ouders in onze regio, en vindt plaats in OC de
Djoelen in Oud-Turnhout (aan de Steenweg op Mol 3).
De inloop is vanaf 19.30 uur, de voorstelling zelf van
20.00 tot 21.30 uur (zonder pauze). 

Dankzij de medewerking van Sportregio Noorderkem-
pen en de gemeenten kost een kaartje slechts € 10 (nor-
male prijs € 20), te bestellen via tickets@djoelen.be. 

Bezoekers geven de voorstelling een 8. 'Heel grappig!'.
'Zo herkenbaar!'. Kijk voor meer informatie op
www.ennouishetafgelopen.nl.

Op vrijdag 27 februari 2015 vindt het Sportgala Rijke-
vorsel 2014 plaats in de ‘Kuiperij’ (polyvalente zaal) van
het GC te Sint-Jozef. Het Sportgala wordt ingericht door
de Sportraad Rijkevorsel i.s.m. met het gemeentebe-
stuur.

Hou deze datum alvast vrij en ken je nog laureaten, kam-
pioenen of sporters die een uitzonderlijke sportieve pres-
tatie leverden in 2014, kun je dit nog laten weten aan de
sportdienst tot 10 januari 2015.

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

THEATERVOORSTELLING VOOR OUDERS:
“EN NOU IS HET AFGELOPEN!”

VOLWASSENEN

SPORTGALA RIJKEVORSEL
HULDIGING SPORTLAUREATEN,
KAMPIOENEN EN UITZONDERLIJKE
SPORTIEVE PRESTATIES 2014

937704_Rijkevorsel  18/12/14  10:01  Pagina 8



SPORT

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

Criteriumreglement “De Noordloper” 
• Criterium ‘De Noordloper’ is een open criterium voor
recreanten, gevorderde lopers en aangesloten VAL -
leden.
• Enkel de vermelde jogging komt in aanmerking voor
dit criterium. De eigenheid van elke loop moet gevrij-
waard blijven en het criterium overkoepelt enkel de ver-
schillende, plaatselijke joggings.
• Deelnameprijs: de lopers die aan het criterium wensen
deel te nemen, kopen eenmalig een criteriumkaart aan
€ 5, jongeren -16 jaar betalen € 2,5. Hiervoor krijgen
ze een persoonlijke kaart die ze elke jogging waaraan ze
deelnemen, laten afstempelen. De criteriumkaart wordt
afgestempeld na de plaatselijke inschrijving. Elke loop
dient nog afzonderlijk betaald te worden.
• Bij verlies van de criteriumkaart moet een nieuwe
kaart aangekocht worden.
• Criteriumprijs: elke criteriumloper ontvangt een cri-
teriumprijs (bij deelname aan minimum 8 joggings voor
volwassenen, 5 voor jongeren).
• Na de laatste loop vindt de prijsuitreiking plaats van
de tombola. Deze tombola wordt gehouden onder alle
houders van een criteriumkaart.
• Sportregio Noorderkempen ILV draagt geen eindver-
antwoordelijkheid.

Alle joggings zijn toegankelijk voor mensen met een
handicap (verstandelijk, fysiek, auditief, visueel en/of au-
tisme) die niet rolstoelgebonden zijn en het leuk vinden
om te lopen.

Een overzicht van de lopen vind je op www.rijkevorsel.be
onder de dienst sport.

Op maandag 19 januari 2015 is de
eerstvolgende algemene vergadering
van de sportraad. Deze vindt plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis om
20.00 uur. 

Om ook tijdens de wintermaanden onze lopers de kans
te bieden om te blijven sporten, wordt het gemeentelijk
sportveld Bavelstraat tijdens de weekdagen verlicht vanaf
15.00 uur tot 21.15 uur. Tijdens de weekends is dit vanaf
15.00 uur tot 20.00 uur.
Daarnaast willen we nog eens de afstanden van de atle-
tiekpiste en de Finse piste meegeven. Voor de atletiek-
piste komt dit op 344m voor de binnenbaan en 368m
voor de buitenbaan. De Finse piste is 410m lang. 

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke erkenning als
sportvereniging is beschikbaar tot 15 februari 2015 op
de website www.rijkevorsel.be, onder de rubriek dien-
sten/sportdienst/links en downloads. Je kunt de nodige
formulieren ook afhalen bij de sportdienst in het Kloos-
ter.
De aanvraagdossiers zelf moeten binnengebracht wor-
den bij de sportdienst vóór 1 maart 2015.

Vanuit de sportdienst willen wij alle inwoners van Rijke-
vorsel een prettig eindejaar en een gezond 2015 wensen.
Dat het een jaar vol sportieve hoogtepunten mag wor-
den!

SPORTRAAD: ALGEMENE VERGADERING +
SPORTCAFÉ

VERLICHTING GEMEENTELIJK
SPORTVELD BAVELSTRAAT

ERKENNING GEMEENTELIJKE
SPORTVERENIGINGEN

LOOPCRITERIUM “DE NOORDLOPER”:
HEEL HET JAAR LOPEN IN EIGEN STREEK!

9
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430  Turnhout - Vosselaar - Beerse - Merksplas - Rijkevorsel - Hoogstraten - Meerseldreef 
De grijsgekleurde ritten rijden enkel in de nacht van 31 december 2014 op 1 januari 2015.

430 430 430 430 430 430 430 430 430
Turnhout Markt 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00
Turnhout Warande 23:02 00:02 01:02 02:02 03:02 04:02 05:02 06:02 07:02
Turnhout Station 23:03 00:03 01:03 02:03 03:03 04:03 05:03 06:03 07:03
Turnhout Stelplaats 23:04 00:04 01:04 02:04 03:04 04:04 05:04 06:04 07:04
Vosselaar Dorp 23:09 00:09 01:09 02:09 03:09 04:09 05:09 06:09 07:09
Beerse Dorp 23:15 00:15 01:15 02:15 03:15 04:15 05:15 06:15 07:15
Merksplas Dorp 23:22 00:22 01:22 02:22 03:22 04:22 05:22 06:22 07:22
Merksplas Kolonie 23:26 00:26 01:26 02:26 03:26 04:26 05:26 06:26 07:26
Rijkevorsel Kerk 23:33 00:33 01:33 02:33 03:33 04:33 05:33 06:33 07:33
Wortel Dorp 23:43 00:43 01:43 02:43 03:43 04:43 05:43 06:43 07:43
Hoogstraten 't Spijker 23:46 00:46 01:46 02:46 03:46 04:46 05:46 06:46 07:46
Hoogstraten Van Aertselaerplein 23:49 00:49 01:49 02:49 03:49 04:49 05:49 06:49 07:49
Minderhout Kerk 23:52 00:52 01:52 02:52 03:52 04:52 05:52 06:52 07:52
Minderhout Bredaseweg 23:54 00:54 01:54 02:54 03:54 04:54 05:54 06:54 07:54
Meer Dorp 23:57 00:57 01:57 02:57 03:57 04:57 05:57 06:57 07:57
Meer Meerleseweg 23:58 00:58 01:58 02:58 03:58 04:58 05:58 06:58 07:58
Meerle Groot Eyssel 00:03 01:03 02:03 03:03 04:03 05:03 06:03 07:03 08:03
Meerle Dorp 00:07 01:07 02:07 03:07 04:07 05:07 06:07 07:07 08:07
Meersel-Dreef Dreef 00:13 01:13 02:13 03:13 04:13 05:13 06:13 07:13 08:13

Oudejaarsnacht 2014 - 2015

430 Meerseldreef - Hoogstraten - Rijkevorsel - Merksplas - Beerse - Vosselaar - Turnhout
De grijsgekleurde ritten rijden enkel in de nacht van 31 december 2014 op 1 januari 2015.

430 430 430 430 430 430 430 430 430
Meersel-Dreef Dreef 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30
Meerle Dorp 22:36 23:36 00:36 01:36 02:36 03:36 04:36 05:36 06:36
Meerle Groot Eyssel 22:40 23:40 00:40 01:40 02:40 03:40 04:40 05:40 06:40
Meer Meerleseweg 22:45 23:45 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45
Meer Dorp 22:46 23:46 00:46 01:46 02:46 03:46 04:46 05:46 06:46
Minderhout Bredaseweg 22:49 23:49 00:49 01:49 02:49 03:49 04:49 05:49 06:49
Minderhout Kerk 22:51 23:51 00:51 01:51 02:51 03:51 04:51 05:51 06:51
Hoogstraten Van Aertselaerplein 22:53 23:53 00:53 01:53 02:53 03:53 04:53 05:53 06:53
Hoogstraten 't Spijker 22:56 23:56 00:56 01:56 02:56 03:56 04:56 05:56 06:56
Wortel Dorp 22:59 23:59 00:59 01:59 02:59 03:59 04:59 05:59 06:59
Rijkevorsel Kerk 23:09 00:09 01:09 02:09 03:09 04:09 05:09 06:09 07:09
Merksplas Kolonie 23:17 00:17 01:17 02:17 03:17 04:17 05:17 06:17 07:17
Merksplas Dorp 23:21 00:21 01:21 02:21 03:21 04:21 05:21 06:21 07:21
Beerse Dorp 23:28 00:28 01:28 02:28 03:28 04:28 05:28 06:28 07:28
Vosselaar Dorp 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30
Turnhout Station 23:38 00:38 01:38 02:38 03:38 04:38 05:38 06:38 07:38
Turnhout Markt 23:42 00:42 01:42 02:42 03:42 04:42 05:42 06:42 07:42

Oudejaarsnacht 2014 - 2015

620 Meer - Hoogstraten - Antwerpen via Schoten Centrum
De grijsgekleurde ritten rijden enkel in de nacht van 31 december 2014 op 1 januari 2015.

620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620
Meer Zundertseweg 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Meer Dorp 22:01 23:01 00:01 01:01 02:01 03:01 04:01 05:01 06:01
Minderhout Kerk 22:05 23:05 00:05 01:05 02:06 03:06 04:06 05:05 06:05
Hoogstraten Van Aertselaerplein 22:06 23:06 00:06 01:06 02:07 03:07 04:07 05:06 06:06
Hoogstraten Kerk 22:07 23:07 00:07 01:07 02:08 03:08 04:08 05:07 06:07
Rijkevorsel Kerk 22:13 23:13 00:13 01:13 02:15 03:15 04:15 05:13 06:13
Sint-Lenaarts Kerk 22:19 23:19 00:19 01:19 02:21 03:21 04:21 05:19 06:19
Brecht Biest 22:24 23:24 00:24 01:24 02:26 03:26 04:26 05:24 06:24
Sint-Job Kruispunt 22:33 23:33 00:33 01:33 02:35 03:35 04:35 05:33 06:33
Schoten Wildhof 22:37 23:07 23:37 00:07 00:37 01:07 01:37 02:07 02:39 03:07 03:39 04:07 04:39 05:07 05:37 06:07 06:37
Schoten Bloemendaal 22:41 23:11 23:41 00:11 00:41 01:11 01:41 02:11 02:43 03:11 03:43 04:11 04:43 05:11 05:41 06:11 06:41
Schoten Gemeentehuis 22:43 23:13 23:43 00:13 00:43 01:13 01:43 02:13 02:45 03:13 03:45 04:13 04:45 05:13 05:43 06:13 06:43
Schoten E. Steursstraat 22:47 23:17 23:47 00:17 00:47 01:17 01:48 02:18 02:50 03:18 03:50 04:18 04:49 05:17 05:47 06:17 06:47
Merksem Oudebareel 22:50 23:20 23:50 00:20 00:50 01:20 01:52 02:22 02:54 03:22 03:54 04:22 04:52 05:20 05:50 06:20 06:50
Merksem Burgemeester Nolf 22:53 23:23 23:53 00:23 00:53 01:23 01:55 02:25 02:57 03:25 03:57 04:25 04:55 05:23 05:53 06:23 06:53
Antwerpen Damplein 22:57 23:27 23:57 00:27 00:57 01:27 01:59 02:29 03:01 03:29 04:01 04:29 04:59 05:27 05:57 06:27 06:57
Antwerpen Sint-Jansplein 23:00 23:30 00:00 00:30 01:00 01:30 02:02 02:32 03:04 03:32 04:04 04:32 05:02 05:30 06:00 06:30 07:00
Antwerpen Rooseveltplaats 23:01 23:31 00:01 00:31 01:01 01:31 02:03 02:33 03:05 03:33 04:05 04:33 05:03 05:31 06:01 06:31 07:01

Oudejaarsnacht 2014 - 2015

620 Antwerpen - Hoogstraten - Meer via Schoten Centrum
De grijsgekleurde ritten rijden enkel in de nacht van 31 december 2014 op 1 januari 2015.

620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620
Antwerpen Rooseveltplaats 22:45 23:15 23:45 00:15 00:45 01:15 01:45 02:15 02:45 03:15 03:45 04:15 04:45 05:15 05:45 06:15
Antwerpen Vondelstraat 22:47 23:17 23:47 00:17 00:47 01:17 01:47 02:17 02:47 03:17 03:47 04:17 04:47 05:17 05:47 06:17
Antwerpen Damplein 22:50 23:20 23:50 00:20 00:50 01:20 01:50 02:20 02:50 03:20 03:50 04:20 04:50 05:20 05:50 06:20
Merksem Burgemeester Nolf 22:53 23:23 23:53 00:23 00:53 01:23 01:53 02:23 02:53 03:23 03:53 04:23 04:53 05:23 05:53 06:23
Merksem Oudebareel 22:56 23:26 23:56 00:26 00:56 01:26 01:56 02:26 02:56 03:26 03:56 04:26 04:56 05:26 05:56 06:26
Schoten E. Steursstraat 22:59 23:29 23:59 00:29 00:59 01:29 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 04:59 05:29 05:59 06:29
Schoten Gemeentehuis 23:03 23:33 00:03 00:33 01:03 01:33 02:05 02:35 03:05 03:35 04:05 04:34 05:03 05:33 06:03 06:33
Schoten Bloemendaal 23:08 23:38 00:08 00:38 01:08 01:38 02:10 02:40 03:10 03:40 04:10 04:39 05:08 05:38 06:08 06:38
Schoten Wildhof 23:12 23:42 00:12 00:42 01:12 01:42 02:14 02:44 03:14 03:44 04:14 04:43 05:12 05:42 06:12 06:42
Sint-Job Kruispunt 23:16 00:16 01:16 02:18 03:18 04:18 05:16 06:16 06:46
Brecht Biest 23:23 00:23 01:23 02:26 03:26 04:26 05:23 06:23 06:53
Sint-Lenaarts Kerk 23:27 00:27 01:27 02:31 03:31 04:31 05:27 06:27 06:57
Rijkevorsel Kerk 23:32 00:32 01:32 02:36 03:36 04:36 05:32 06:32 07:02
Hoogstraten Kerk 23:38 00:38 01:38 02:42 03:42 04:42 05:38 06:38 07:08
Hoogstraten Van Aertselaerplein 23:40 00:40 01:40 02:44 03:44 04:44 05:40 06:40 07:10
Minderhout Kerk 23:42 00:42 01:42 02:46 03:46 04:46 05:42 06:42 07:12
Meer Dorp 23:47 00:47 01:48 02:52 03:52 04:51 05:47 06:47 07:17
Meer Zundertseweg 23:48 00:48 01:49 02:53 03:53 04:52 05:48 06:48 07:18

Oudejaarsnacht 2014 - 2015
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INSCHRIJVINGSFORMULIER KIEKEBOE 2015!
Opgelet: dit is het enige echte inschrijvingsformulier!

Dit is tevens ook de enige manier om je kandidaat te stellen.
Enkel kandidaten die wonen in Rijkevorsel.

Mijn naam is:........................................................................................................................................

Ik woon: ................................................................................................................................................

Ik ben geboren te: ................................................................. op .......................................................

Ik ben te bereiken op: ..........................................................................................................................

GSM: ................................................................ E-mail .................................................................

Mijn rekeningnummer is:....................................................................................................................

Mijn maat van T-shirt: .........................................................................................................................

Ik heb volgend ‘attest’: (gelieve een kopie van dit attest toe te voegen)

� Cursus gevolgd tot animator in het jeugdwerk
� Animator in het jeugdwerk
� Stagiair - animator in het jeugdwerk
� Hoofdanimator
� andere: (gemachtigd opzichter, EHBO, ...)

.....................................................................................................................................................

Studies:
Ik heb volgende getuigschriften, attesten, diploma’s reeds op zak::

middelbaar hogeschool unief

.................................................................................... � � �

.................................................................................... � � �

.................................................................................... � � �

.................................................................................... � � �
Momenteel volg ik: ................................................... � � �

Ik zit momenteel in het ..................... de jaar.

Ik heb volgende ervaring:

� als monitor bij Kiekeboe. Indien ja, hoeveel jaar: ........................
� als begeleider van Grabbelpasactiviteiten:   Ja  -  Nee
� die nuttig kan zijn: .........................................................................
� .........................................................................................................
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Ik heb de voorkeur om te werken als:

� MONITOR
Voorwaarden:

- student zijn en op 1 januari 2015 de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben, of
- student zijn en de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op 1 januari 2015 én een
cursus animator in het jeugdwerk gevolgd hebben.

� Kleuters: 2,5 jaar tot 6 jaar

� De oudere kinderen: 6 jaar tot 12 jaar

� Tieners, Kiekeboe Plus & kleuters:
tieners: 12 tot 16 jaar
Kiekeboe Plus (kinderen met een beperking of leerachterstand)

OF ALS

� Adminstratieve monitor
� HOOFDMONITOR

Enkel voor studenten die de volle leeftijd van 19 jaar bereikt hebben op 1 januari 2015

Gelieve hieronder aan te duiden wanneer je vrij bent tijdens de vakantie!!!

� week 1 (van 6/7 tot en met 10/7)

� week 2 (van 13/7 tot en met 17/7)

Geen speelpleinwerking van 20/7 tot en met 24/7

� week 3 (van 27/7 tot en met 31/7)

� week 4 (van 3/8 tot en met 7/8)

� week 5 (van 10/8 tot en met 14/8)

� week 6 (van 17/8 tot en met 21/8)

� week 7 (van 24/8 tot en met 28/8)

Gelieve dit formulier zo snel mogelijk te bezorgen op volgend adres:
Gemeentelijke jeugddienst
Saar Van Den Broeck
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel

Tel: 03/340.00.35
Mail: jeugddienst@rijkevorsel.be

DE INSCHRIJVINGSPERIODE LOOPT TOT EN MET
ZONDAG 20 FEBRUARI. DIT IS DE UITERSTE

INSCHRIJVINGSDATUM, DUS WEES ER SNEL BIJ.
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De week van 24 tot 29 november stond in het teken van
de voorleesweek.

“Van 0 tot 99: oma leest voor zus leest voor papa leest
voor mama leest voor opa leest voor broer leest voor
juf leest voor jou…………”

Elke juf of meester had een oma, tante, opa, nonkel,
buurvrouw, buurman, ex-collega…. uitgenodigd om te
komen voorlezen.

Er was een klasje waar de papa van de meester kwam
voorlezen. Hij had zelf zijn verhaal geschreven. Dat ging
over raketten en ruimtevaarders. “Een keispannend ver-
haal”, vond Rik.” En die papa kon keigoed voorlezen.”
Een oma van enkele kinderen uit de school vond het ook
geweldig om eens te komen voorlezen. Ze had er zo de
smaak van te pakken gekregen dat ze graag ingeschakeld
zou worden bij het wekelijkse niveaulezen.

In een ander klasje was de papa van de juf komen voor-
lezen. “Ik vond dat wel heel tof maar ik betrapte mezelf
erop dat ik soms te snel praatte.” Dit vonden de kinderen
helemaal niet erg want achteraf was het besluit una-
niem: “Het was een mooi verhaal met naar het einde toe
een spannend verloop. “Joana verwoordde het kort maar
krachtig : “Tof!”

Een schoonmama (Nederlandse origine) van één van de
leerkrachten zagen we ook binnenglippen in een klasje.
“De kinderen keken in het begin wel een beetje raar. Een
mevrouw die met een Nederlands accent praat? Daar
moesten ze wel eventjes aan wennen, maar dat was snel
voorbij,”  zei de
juf. “Het was
leuk om een juf
te horen die toch
wel een andere
taal sprak,” wist
een kind ons te
zeggen. 

Twee “oud-mees-
ters” van de school kwamen ook langs. Het deed hen
blijkbaar nog eens deugd om de sfeer van een klas op te
snuiven en ze konden nog steeds geweldig voorlezen.
“Van 0 tot 99” was een geslaagd voorleesproject dat voor
herhaling vatbaar is.

De federale overheid besliste om de verschillende
brandweerkorpsen die ons land rijk is, te clusteren in
een zonale werking. Rijkevorsel behoort in deze be-
palingen tot de hulpverleningszone Taxandria. Een
zone die is opgebouwd uit 12 zeer uiteenlopende ste-
den en gemeenten. 
Zo zijn er gemeenten die beschikken over een be-
roepskorps, er zijn gemeenten die een gemengd
brandweerkorps hebben, 2 gemeenten die volledig op
vrijwilligers draaien en dan zijn er nog 2 gemeenten

VAN GEMEENTELIJKE BRANDWEER NAAR
HULPVERLENINGSZONE TAXANDRIA

VOORLEESWEEK : “VAN 0 TOT 99”
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die het zonder brandweerkorps moeten doen, de zo-
genaamde beschermde gemeenten. 
Volgende steden/gemeenten behoren tot de zone
Taxandria:
Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kas-
terlee, Lille, Merksplas, Oud Turnhout, Ravels, Rijke-
vorsel, Turnhout en Vosselaar.

Reeds in 2009 werd een principieel akkoord goedge-
keurd in alle gemeenteraden van deze 12 gemeenten.
Sindsdien wordt er over de prezone Taxandria gespro-
ken. De voorbije jaren is er hard gewerkt om de start-
datum van 1 januari 2015 te halen. Dit om de
subsidies, die de federale overheid voorzien heeft voor
de verschillende zones, niet te verliezen. 
Wat deze brandweerhervorming in de toekomst gaat
geven, is voor iedereen nog zoeken en afwachten. Het
is de taak van de zonecommandant om hierover, de
volgende maanden, zijn visie uit te werken. Deze
brandweerhervorming heeft als uiteindelijk doel het
bekomen van efficiëntiewinsten zowel voor het per-
soneelsbeleid alsook voor het aankoopbeleid van de
materialen en voertuigen, een betere en gerichtere
hulpverlening naar de inwoners toe en de diversitei-
ten in de verschillende korpsen wegwerken. 

Sinds november 2011 gelden op het grondgebied van Rij-
kevorsel drie algemene snelheidszones: vaste zone 30 km/u,
variabele zones 30 km/u (schoolomgeving), zones 50 km/u,
bebouwde kom en zone 70 km/u. Het begin en einde van
deze zones is telkens aangegeven met de nodige zonebor-
den.

     
Begin en einde zoneborden 70 km/u

Hieronder vind je enkele basisprincipes omtrent zonebor-
den ter opfrissing:

- Vanaf het zonebord tot het eindezonebord is het ver-
boden met een hogere snelheid te rijden dan de zo-
nale snelheid aangeeft.

- Wanneer binnen een zone een andere snelheid
(geen zonebord) aangegeven wordt, dan geldt vanaf
het volgende kruispunt opnieuw de zonale snelheid.
Het zonale bord dient niet herhaald te worden.

- Wanneer binnen de zone, een erf, woonerf of school-
omgeving wordt afgebakend, dan geldt vanaf het
einde van het erf, woonerf of schoolomgeving op-
nieuw de zonale snelheid. Het zonebord dient niet 
herhaald te worden.

      
De politie voert op regelmatige basis snelheidscontroles uit
om na te gaan of de snelheidslimieten gerespecteerd wor-
den. Laat je dus niet vangen!

Dit jaar zullen er op woensdag 31 december weer honder-
den zingende kinderen op pad zijn. Samen met de gemach-
tigde opzichters zal de Lokale Politie instaan voor de
verkeersregeling op de gevaarlijkste oversteekplaatsen in
Rijkevorsel.

BORDEN MET ZONALE BEPERKING:
EEN KORTE OPFRISSING!

ZINGENDE KINDEREN

BRANDWEER-POL I T I E

17

Gedaan?  
Laat mij niet  
in stand-by 

staan.

Apparaten in stand-by modus verbruiken 
nog steeds 50% elektriciteit.

Verbruik ook minder elektriciteit, 
vooral tussen 17 en 20 uur.  
Zo blijven we samen ON.

Ook meedoen? Kijk op OffOn.be Ku
ns
tm

aa
n
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Info voor de ouders : Stuur je (kleine) kinderen niet alleen
de weg op. Zorg voor de nodige begeleiding en draag beiden
het fluovestje. Je zal beter opvallen in het straatbeeld.
Info voor de autobestuurders : je bent alle dagen voorzich-
tig op de weg maar op 31 december moet je toch eens een
extra inspanning leveren. Wees voorzichtig, pas je snelheid
aan of nog beter laat je auto thuis en doe verplaatsingen te
voet.

De nodige signalisatie zal geplaatst worden zodat je erop
attent gemaakt wordt dat er een massa zangers op weg zijn.
Sluit het jaar toch zonder een ongeval af.

Op kerstavond woensdag 24 december 2014 en op
woensdag 31 december 2014 zal het politiebureau, wijk-
post Rijkevorsel, uitzonderlijk geopend zijn in de voor-
middag van 09.00 uur tot 12.00 uur. In de namiddag
zullen de loketten op beide woensdagen gesloten zijn. 
Op donderdag 25 december, vrijdag 26 december 2014,
donderdag 1 januari 2015 en op vrijdag 2 januari 2015
zal het wijkbureau Rijkevorsel evenals het gemeentehuis
gesloten zijn. 
Op 26 december en op 2 januari is het hoofdbureau te
Hoogstraten geopend. 
Indien je dringende politiehulp nodig hebt, kun je steeds
terecht op het noodnummer 101 en/of  112
Dank voor het begrip.

VICTORIA is een onderdeel van het Diensten- en Begelei-
dingscentrum OLO vzw (openluchtopvoeding) die zowel in
Zoersel als Brasschaat hun diensten aanbieden.
Victoria biedt op een rechtstreeks toegankelijke manier in-
formatie, advies en ondersteuning aan (iedereen die te
maken heeft met) personen met een (vermoeden van een)
beperking.

Aan volwassenen :
“Ik wil werken aan mijn zelfstandigheid. Ik kan alleen
wonen, maar heb soms nog wat sturing nodig.”
“Ik wil graag activiteiten ondernemen in plaats van thuis
te zitten, maar hoe begin ik hieraan?”
Ons aanbod voor volwassenen richt zich op personen met
een (vermoeden van een) beperking. We bieden hen onder-
steuning op verschillende levensdomeinen zoals wonen,
werken, vrije tijd,… De begeleiding bestaat uit gesprekken
op de dienst, huisbezoeken of samen ergens naartoe gaan.
Mogelijke vragen zijn werken naar zelfstandigheid, orga-
niseren van het huishouden, papieren en rekeningen, zoe-
ken naar zinvolle dag- of vrijetijdsbesteding, psycho-
educatie rond een beperking,…

Aan kinderen en jongeren :
“Mijn kind kreeg net een diagnose. Hoe moeten we hier nu
mee omgaan? Moeten we anders gaan opvoeden?”
“Mijn kind zit nooit stil, wil alles zelf bepalen, kan heel boos
reageren,… Een hevig temperament, of is er meer aan de
hand?”
Ons aanbod voor kinderen en jongeren richt zich in de eer-
ste plaats op iedereen die te maken heeft met de opvoeding
en begeleiding van kinderen en jongeren met een (vermoe-
den van een) gedrags- en/of emotionele stoornis, autisme
of een andere ontwikkelingsstoornis. Hier ligt de focus op
opvoedingsondersteuning. Door middel van individuele ge-
sprekken met ouders en/of andere opvoedingsfiguren wor-
den de vragen en moeilijkheden in kaart gebracht en gaan
we samen op zoek naar wat er nodig is. Mogelijke vragen
zijn psycho-educatie, zoeken naar handvatten bij het op-
voeden, wegwijs maken in het hulpverleningslandschap,…
Af en toe bieden we ook kortdurende begeleiding aan kin-
deren en jongeren zelf. Dit gaat dan voornamelijk over psy-
cho-educatie rond een beperking. We hebben geen
therapeutisch aanbod.

Vorming
VICTORIA organiseert daarnaast vormingen, infoavonden,
praat- of trainingsgroepen,… rond onderwerpen die gere-
lateerd zijn aan onze doelgroep. Zo kunnen we bijvoorbeeld
in scholen, kinderopvang of andere diensten meer info

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE
HULPVERLENING VICTORIA

WIJZIGING OPENINGSUREN POLITIE

POL IT I E -OCMW

18

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
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OCMW-VE I L IGHE ID

komen geven over een bepaalde beperking of mee naden-
ken over een situatie waarin gebotst wordt op een beper-
king

Praktisch…
Wie meer informatie wenst, of zich wil aanmelden, kan
rechtstreeks contact opnemen met Victoria, ofwel tele-
fonisch (03/6339894), ofwel via mail (victoria@olo.be).
In Zoersel is Victoria te vinden op het adres Handelslei
230 te 2980 Zoersel, in Brasschaat op het adres Breda-
baan 943 te 2930 Brasschaat.
De hulpverlening is gratis. Voor sommige vormingen,
oudergroepen en ons outreach aanbod wordt wel een
kleine bijdrage gevraagd

NUTsVOORZIENING = basisBEHOEFTE. MAAR …

Is onze levering van elektriciteit en gas gegarandeerd?
Weinig of geen gas of elektriciteit …
voor vele mensen is dit een bittere realiteit
in hun dagelijks (over)leven.

Wat is de huidige regelgeving?
Wat zijn de sociale beschermingsmaatregelen?
Wie heeft er recht op deze maatregelen?
Hoe ontstaat energieschuld?
Wat/wie kan er iets aan doen?

Mieke Clymans werkt binnen het project
Energie en Armoede van Samenlevingsopbouw.
Samen met mensen in armoede trekt ze reeds jaren
aan de mouw van onze politiek verantwoordelijken.
Samen kunnen we een recht op energie bekomen!

Welkom op donderdag 22 januari 2015 in het Gemeen-
schapscentrum van Sint Jozef, Kerkdreef 61
(vlak naast de kerk).

De Welzijnsschakel van Rijkevorsel nodigt je uit van 20
tot 22 uur op de avond ‘Ken de (sociale) energiemarkt’.
De inkom is gratis!

Installaties voor lokale productie van elektriciteit, zoals
zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppelin-
gen, moeten verplicht worden aangegeven bij Eandis.
Dat is cruciaal voor de veiligheid en stabiliteit van het
elektriciteitsnet. 

Om het net veilig en betrouwbaar te kunnen uitbaten,
moet Eandis weten welke installaties zijn aangesloten op
het net, en waar precies. Het is ook belangrijk dat de in-
stallatie voldoet aan alle technische vereisten, waaronder
een ‘netontkoppelbeveiliging’. Dat is een verplicht veilig-
heidstoestel dat het net beschermt tegen spanningspie-
ken en ervoor zorgt dat er geen elektriciteit wordt
geïnjecteerd als het net is uitgeschakeld, bijvoorbeeld bij
werken. 

Naast veiligheid en netstabiliteit is de meldingsplicht ook
belangrijk voor de algemene werking van de energie-
markt. Niet-aangemelde installaties voor lokale productie
kunnen onverklaarbare verbruiken genereren, met aller-
lei validatiefouten en vragen van leveranciers als gevolg.
Ook organisaties als de energieregulator VREG en het
Vlaams Energieagentschap (VEA) hebben juiste informa-
tie nodig om zicht te houden op de groenestroomcapa-
citeit in Vlaanderen. 

De meldingsplicht bij Eandis is opgenomen in het Aan-
sluitingsreglement en in de aansluitingsvoorschriften
voor decentrale productie van Synergrid (C10/11). Ze is
ook afdwingbaar, in tegenstelling tot de melding bij
VREG voor de aanvraag van groenestroomcertificaten. 

Wordt een installatie niet aangemeld, dan kan Eandis
niet controleren of ze voldoet aan de technische voor-
schriften. Ze wordt dan ook beschouwd als een niet-con-
forme installatie die de goede werking van het
elektriciteitsnet, en de veiligheid van personen of mate-
rialen, in het gedrang kan brengen. In dat geval kan Ean-
dis de netgebruiker dan ook de toegang ontzeggen tot
het elektriciteitsnet. 

Meer informatie? Surf naar www.eandis.be > mijn groene
energie > Lokale productie en lees de uitgebreide lijst
‘vragen en antwoorden’, en de brochures over lokale pro-
ductie.

KEN DE (SOCIALE) ENERGIEMARKT.

MELDING LOKALE PRODUCTIE BIJ
EANDIS IS VERPLICHT

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 22 JANUARI 2015 - 20u

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ‘PRINSENHOF’

WOENSDAG 7 JANUARI 2015
VERJAARDAGSTAART EN KOFFIE

2,50 EURO
INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET WOONZORGCENTRUM
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We maken van de intussen al vijfde
editie van “Toast Literair” gebruik
om de koude januarimaand op te
warmen. 
Op zondag 18 januari komen we om
11.15 uur bijeen in de Business
Seats van Zwarte Leeuw. Daar ver-
welkomt spreekster Carine Caljon

ons bij een koffie. Zij zal ons op deze winterzondag verwar-
men met zinnenprikkelende termen en uitdrukkingen over
de liefde die (n)iets aan de verbeelding overlaten. Zo brengt
ze ons al in de zwoele sfeer van Valentijn.
Na deze pikante uiteenzetting genieten we nog van een lek-
ker Brueghelbuffet.
Prijs voor deze literaire lunch: 32 euro (vooraf een koffie
en aan tafel een glas wijn of water inbegrepen), voor Da-
vidsfondsleden 30 euro.
Graag inschrijven vóór 8 januari 2015. De storting geldt als
inschrijving.
Rekeningnummer van Davidsfonds Rijkevorsel: BE56 4168
0244 1988.
Voor meer inlichtingen: bij Roger Verlinden tel.
03/314.39.01 of davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

‘NIEUWJAARS’APERITIEF
ONTBIJTCONCERT’

met 

Rik Ooms & Geert Standaert
zaterdag 18 januari 2015
10.300 uur in De Singer

Culturele Vereniging De Brug
nodigt haar sympathisanten en

geestes-genoten (m.a.w. iedereen !)
op zondag 18 januari e.k. uit op een
‘nieuwjaars’aperitief/ontbijtconcert
met Rik Ooms en Geert Standaert.

Deelnameprijs: € 15

(Inbegrepen: aperitief, ontbijt, optre-
den van Rik Ooms en Geert Standaert,

dessert en gezelligheid !)

INFO & INSCHRIJVINGEN
Brugsecretariaat, p/a Varenvelden 4
Rijkevorsel, 0486 83 08 78
debrug.rijkevorsel@telenet.be

ZONDAG 18 JANUARI 2015
OM 11.15 UUR 

TOAST LITERAIR

PIKANTE TAALKRONKELS
LEZING DOOR CARINE CALJON

EN BRUEGHELBUFFET 
BUSINESS SEATS ZWARTE LEEUW,

KRUISPAD 3 TE RIJKEVORSEL

Rikken & Jokken – Rikken & Jokken
in ’t Molenhof te Achtel 80 Rijkevorsel

Vrijdag 16 januari 2015

Inschrijvingen vanaf 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur stipt 

Deelname: 3 euro
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Heemkundige Kring
van Rijkevorsel v.z.w.
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel

De Heemkundige Kring van Rijkevorsel beheert, al bijna
40 jaar, het gemeentelijk, heemkundig, geschiedkundig en
folkloristisch patrimonium. We onderhouden archieven,
diverse verzamelingen, het gemeentelijk heemkundig mu-
seum, een kleine bibliotheek, oud fotoarchief, archief fami-
liekunde, enz.
We helpen mee aan de naamgeving van straten, geven ad-
viezen bij de erkenning van monumenten en landschappen
en werken samen met de toeristische dienst van Rijkevorsel
en andere verenigingen. Daarnaast zijn we ook vertegen-
woordigd in de gemeentelijke cultuur- en milieuraad.
Elke laatste zondag van de maand houden we het museum
open en daarnaast ontvangen we groepen op aanvraag. Dat
levert ongeveer 2.000 bezoekers per jaar op. 

We overwegen om terug te starten met publicaties en als
voorbereiding worden een aantal artikelen gedigitaliseerd.

Om onze rangen te versterken zijn wij momenteel op zoek
naar actieve leden met verschillende profielen:

Een voorzitter (v/m) die de kringvergaderingen wil lei-
den, de organisatie meesturen, de kring vertegenwoor-
digen naar gemeente, e.a. Kortom een dynamisch
persoon geïnteresseerd in de geschiedenis, de folklore
en de heemkunde van ons dorp.

Medewerkers (v/m) die de kring verder mee willen on-
dersteunen en uitbouwen en die zich voornamelijk zul-
len inzetten voor de archiefverwerking, het registreren,
mee helpen uitwerken van een gedetailleerde inventaris
van de publicaties en beschikbare documenten. Hulp bij
het beschrijven van het fotoarchief alsook het verwerken
van de talrijke bidprentjes en rouwbrieven. Een deel-
name aan de wekelijkse vergaderingen is niet vereist
maar geïnteresseerden kunnen, indien ze dat wensen,
zich later beter integreren in de groep om dan mee een
visie te ontwikkelen op een verdere uitbouw van het
heemkundig, bouwkundig en toeristisch patrimonium
van onze gemeente.

Ben je geïnteresseerd, wil jij je mee inzetten om het heem-
kundig Rijkevorsels patrimonium verder te helpen bewaren
en uit te bouwen, maar ken je onze werking nog niet vol-
doende? Dan ontvangen wij je graag in ons vergaderlokaal
voor een verder gesprek over onze doelstellingen en de uit-
bouw van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel v.z.w. 

Contactadres:
Paul Bemindt, secretaris
Helhoekweg 75, Rijkevorsel  – 03 314 41 76

hkrijkevorsel@outlook.be

Werd jouw fiets onlangs gestolen? Surf dan naar www.ge-
vondenfietsen.be. Alle fietsen die de politie en gemeenten
in Vlaanderen en Brussel onbeheerd terugvinden, worden
op de website geplaatst met een beschrijving van hun be-
langrijkste kenmerken en een foto. Zie je je fiets in de lijst
staan? Dan kun je online een aanvraag doen om hem terug
te krijgen. Wil je je fiets laten graveren of labelen? Surf dan
naar de rubriek ‘Je fiets laten graveren’ voor meer data.

WIE WIL ONS DYNAMISCH TEAM
VERVOLLEDIGEN?

FIETS KWIJT? VIND HEM TERUG VIA
WWW.GEVONDENFIETSEN.BE!

21
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Clubkantine , kruispad 4 , Rijkevorsel

Organiseert 
Grote Bingoavond

Zaterdag 7 februari 2015 , 20u

Prachtige prijzen

Grappige geburenprijzen.

Te volgen op groot scherm.

Voor groot en klein.

Democratische deelname. 
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Elke dag opnieuw levert
Pidpa, je waterbedrijf,
drinkwater tot bij je thuis.
Het water dat uit je kraan
stroomt wordt streng ge-
controleerd en moet vol-
doen aan meer dan 67
parameters. Kraantjeswa-
ter is dan ook een voe-
dingsmiddel! 

Pidpa heeft geen geheimen: wil je meer weten over de
samenstelling of de hardheid van het water dat uit je
kraan stroomt? Op https://www.pidpa.be/content/
informatie-en-tarieven-voor-jouw-gemeente vindt je alle
informatie tot op straatniveau. 

Heb je nog twijfels? Stel je vraag aan klant@pidpa.be of
contacteer ons op het gratis nummer 0800-90 300. Uw
waterbedrijf staat je bij met raad en daad!

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

Als je een schoonmaakster, tuinman of iemand anders
tewerkstelt, is het belangrijk dat je haar of hem aangeeft
bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid én verzekert
tegen arbeidsongevallen. Als je dat niet doet, riskeert je
één of meerdere boetes.
Concreet moet je
- ingeschreven zijn als werkgever bij de Rijksdienst

voor de Sociale Zekerheid en
- het personeel dat je tewerkstelt aangeven via de Di-

mona-applicatie op het portaal van de sociale zeker-
heid en

- de nodige RSZ-bijdragen betalen en
- je personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen bij

een erkende verzekeringsonderneming.
Meer informatie? Lees de folder over huispersoneel op
de website van het Fonds voor arbeidsongevallen
(www.faofat.fgov.be > Over het FAO > Publicaties > Fol-
ders), raadpleeg de Portaalsite van de Sociale Zekerheid
(www.socialsecurity.be) of bel het contactcenter van de
sociale zekerheid op het nummer 02 511 51 51 (iedere
werkdag tussen 7 en 20 uur).

WAT KOMT ER UIT DE KRAAN?

STELT U EEN SCHOONMAAKSTER,
TUINMAN OF IEMAND ANDERS TE WERK?

23

ST.-ANTONIUSVIERING
ACHTEL 2015

ZONDAG 18 JANUARI
2015

10.00 uur 
Plechtige mis opgeluisterd door Can-

torij St.-Antonius, zegening der offer-
gaven en litanieviering.

Optocht met zegening van kinderfiet-
sen, pony- en paardenruiters, moto-

rijders en tractoren.

Optreden dansgroep St.-Jorisgilde

11.30 uur
Verkoop van allerlei offergaven:
varkenskoppen, bloedworsten,

verse melk, kippen, ...

14.00 uur
Winterse wandeling van ong.7 km in en

rond het natuurschone Achtel en
Keirschot.

De ganse dag is er gezellig samenzijn
met warme en koude dranken en boter-
hammen met kop en kaas zijn verkrijg-

baar.

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

Iedereen die dit wenst, mag met
zijn ‘vervoermiddel’ (traktor, paard,

motor, kinderfiets...) deelnemen
aan de zegening, met stoetvorming
omstreeks 10.40u aan de kapel. 
(Het gemotoriseerd verkeer rijdt

Achtel binnen via zuidelijke
toegangsweg, of via de Nering
om de stoetvordering vlot te

laten verlopen)
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Iedereen heeft ooit al eens van het vlindereffect gehoord.
Deze term ontstond begin jaren zeventig en komt uit het
vakgebied van de meteorologie. Volgens de theorie van
het vlindereffect kan een vleugelslag van een vlinder in
Brazilië een tornado in Texas veroorzaken. Het vlinder-
effect is ondertussen ook een begrip in onze taal gewor-
den. Maar altijd wel met een negatieve bijklank.

Een positief effect 

Maar het vlindereffect hoeft niet altijd negatief te zijn.
Damiaanactie zorgt al 50 jaar voor een positief vlinder-
effect. In 1964 werd Damiaanactie opgericht en sinds-
dien zorgt ze voor haar zieken, eerst alleen
leprapatiënten, niet veel later ook tbc-patiënten. Miljoe-
nen mannen, vrouwen en kinderen werden dankzij Da-
miaanactie weer gezond, vonden hun waardigheid terug
en kregen hoop op een betere toekomst.
Voor hen sorteerde het logo van Damiaanactie, een hart-
vormige vlinder, echt effect. Het heeft niet alleen hun
leven maar ook dat van hun familie ten goede veranderd!

Een vlindereffect voor maar 40 euro

Elk jaar zorgt tbc wereldwijd voor 8 à 10 miljoen nieuwe
zieken en voor bijna 1,5 miljoen doden (één om de 20
seconden!). Elk jaar maakt lepra meer dan 230.000
nieuwe slachtoffers, die het risico lopen verminkt te ge-
raken of in een sociaal isolement dreigen terecht te
komen, als ze niet tijdig opgespoord en behandeld wor-
den. Maar Damiaanactie slaat elk jaar haar vleugels uit.
In 2013 hebben de medische team die Damiaanactie on-
dersteunt, 329.592 lepra-, tbc- en leishmaniasispatiënten
opgespoord en behandeld. 329.592 mensen werden weer
gezond en kregen een nieuwe toekomst dankzij iedereen
die in België Damiaanactie steunt door 40 euro in te za-
melen of te storten.

Een gigantisch vlindereffect in 2015 !

Ook in januari 2015 organiseert Damiaanactie zoals elk
jaar sinds 1964 een solidariteitscampagne. Op 23, 24 en
25 januari zal ze opnieuw een beroep doen op de Belgi-
sche bevolking en haar vragen om pakjes stiften te kopen
of te helpen verkopen (6 euro voor een pakje van 4 stif-
ten) of om een gift te doen (een gift vanaf 40 euro is fis-

HET VLINDEREFFECT
CAMPAGNE VAN DAMIAANACTIE OP 
23, 24 EN 25 JANUARI 2015

   VOGELKRING
  ONS GENOEGEN
        organiseert

GROTE JAARLIJKSE
VOGELTENTOONSTELLING

Waar?  ’t Centrum - Rijkevorsel

Wanneer? Zaterdag 17/01/2015 vanaf 18h
               Zondag 18/01/2015 van 9h30-22h

TAFElTENNISClUB RIJkE-
vORSEl NODIGT UIT. 

Wil je de stap zetten naar enkele uren
sporten? Vrij in en uit zonder

verplichtingen? Bij en met mensen van
Rijkevorsel en omstreken?

Dan kan onze club iets voor jou zijn.
Kom eens een avondje kijken naar deze
overbekende sport die ieder thuis in de
garage of op reis wel eens beoefende.

Je kunt 3 avonden vrij komen trainen en
kijken of het iets voor jou kan zijn.

Spreek gerust af met enkele vrienden
of vriendinnen… Palletjes aanwezig

voor starters.
Ons lokaal is gelegen op het adres

Kruispad nr 8 te Rijkevorsel.
(recht tegenover Zwarte Leeuw)

Donderdagavond vanaf 20u30 tot 00u00
en zondagvoormiddag vanaf 9u30 tot

12u00 zijn onze vrije speeluren.
Kijk even op onze website voor verdere

info: www.TTKRijkevorsel.be
Of doe een belletje:

Frank Bogaerts 0475 573 381

ALLEN WELKOM.
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J A N U A R I

27 december • De Singer : Tineke Postma, Nathalie Loriers en Philippe Aerts - album release ’Le Peuple des
Silencieux’  (jazz), Bavelstraat 35, 20.30 uur. Info en tickets : www.desinger.be.

• Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen van Jef Geens.
In de kersttent kan men vanaf 14.30 uur terecht voor een gezellige babbel en een drankje.

• Kerststal Vaerevelden : Kerststaldrink 2014, vanaf 15.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

28 december • Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen van Jef Geens.
In de kersttent kan men vanaf 14.30 uur terecht voor een gezellige babbel en een drankje.

• Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw i.s.m. het gemeentebestuur : Winterwandeling, 

vertrek 18.00 uur aan de molen, Looiweg.

30 december • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

31 december • Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen van Jef Geens.
In de kersttent kan men van 9.00 uur tot 16.00 uur terecht voor een gezellige babbel en 
een drankje om op te warmen.

D I V E R S E N

caal aftrekbaar) op het rekeningnummer BE05 0000
0000 7575.
In januari 2015 wil Damiaanactie het hele land mobili-
seren. En zal ze, samen met duizenden mensen in Bel-
gië, voor een vlindereffect zorgen die het leven van
honderdduizenden mensen in haar projectlanden zal
verbeteren.

Damiaanactie, Leopold II-laan, 263, 1081 Brussel. 
www.damiaanactie.be. IBAN : BE05 0000 0000 7575 ;
BIC : BPOTBEB1 

Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest.

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be

KAMPIOENENDAG
VERBROEDERING RIJKEVORSEL

11 JANUARI 2015
in feestzaal ‘Den Bakker’

Bochtenstraat 2 - Rijkevorsel
Deuren open vanaf 13 uur

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

AAN IEDEREEN VAN HARTE WELKOM
Het bestuur
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2 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Prinsenhof. Van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen welkom. Gratis.
Meer info : 0474/31.25.67

3 januari • Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen van Jef Geens. In
de kersttent kan men vanaf 14.30 uur terecht voor een gezellige babbel en een drankje om op te
warmen.

• ’t Veussels Tonjel speelt “1 is genoeg, 5 is teveel”. Parochiezaal Sint-Jozef. 20 u. Meer info :
014/46.04.09 – www.tveusselstonjel.be

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

• Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen van Jef Geens. In
de kersttent kan men vanaf 14.30 uur terecht voor een gezellige babbel en een drankje om op te
warmen.

6 januari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, Molenstraat 5. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

9 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur. Iedereen wel-
kom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

• ’t Veussels Tonjel speelt “1 is genoeg, 5 is teveel”. Parochiezaal Sint-Jozef. 20 u. Meer info :
014/46.04.09 – www.tveusselstonjel.be

• De Singer : De Mens – try-out (pop/rock). Bavelstraat, 35. 20.30 uur. Info en tickets : www.desin-
ger.be

10 januari • Culturele vereniging De Brug : Aan Chesil Beach – theatervoorstelling van Tanya en Vergauwen.
De Singer. 20.00 uur. Info + reservaties : 0486/83.08.78 - debrug.rijkevorsel@telenet.be

• ’t Veussels Tonjel speelt “1 is genoeg, 5 is teveel”. Parochiezaal Sint-Jozef. 20 u. Meer info :
014/46.04.09 – www.tveusselstonjel.be

• F.C. Sint-Jozef S.K. : kerstboomverbranding. Terreinen F.C. Sint-Jozef S.K., Zuiderdijk. Vanaf
18.30 uur.

11 januari • Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : De stenen bergmolen in werking. Kom kennisma-
ken 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 tot 17 uur. (bij zware storm of zeer extreem winterweer blijft de molen geslo-
ten). www.stenenbergmolen.be

• Duivenmaatschappij Verbroedering Rijkevorsel  : Kampioenenviering in zaal Bij den Bakker. Te
14 u viering van de kampioenen en te 15 u bonverkoop. Meer info : zie rubriek Diversen.

13 januari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, Molenstraat 5. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

14 januari • Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef, 61. Van 13.00  tot 17.00 uur

16 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur. Iedereen wel-
kom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

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

18 januari • Culturele vereniging De Brug : Nieuwjaars’Aperitief/Ontbijtconcert Rik Ooms & Geert Standaert.
De Singer. 10.30 uur. Info + reservaties : 0486/83.08.78 - debrug.rijkevorsel@telenet.be. Meer info
: zie rubriek Diversen.
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• Davidsfonds Rijkevorsel : Toast Literair. Lezing door Carine Caljon en Brueghelbuffet. Business
Seats Zwarte Leeuw, Kruispad 3. 11.15 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

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

20 januari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, Molenstraat 5. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

23 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur. Iedereen wel-
kom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

24 januari • AC Rijkevorsel : Veldloop. Meer info : zie rubriek Diversen.

25 januari • Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van  14.00 tot 17.00 uur
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef, 61. Van 13.00  tot 16.30 uur
• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : De stenen bergmolen in Aktie. Kom kennismaken

met dit uniek draaiend en werkend erfgoed en het oude molenaarsambacht. Malen met wind-
kracht van graan tot meel van 10 tot 17 uur. Gratis te bezoeken.  (bij zware storm of zeer extreem
winterweer blijft de molen gesloten). www.stenenbergmolen.be

• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
JeuFa-ontbijtconcert in zaal 't Centrum, Dorp 21 in Rijkevorsel. 9.30 uur. Personen ouder dan 12
jaar € 12,00 per persoon. Kinderen tussen 3 en 12 jaar € 10,00 per kind. Kinderen jonger dan 3
jaar gratis. Vooraf inschrijven is verplicht! Meer info: ilsejanssen66@hotmail.com - 0472-40 88 42
- http://www.vnarijkevorsel.be - https://www.facebook.com/fanfarevnarijkevorsel

• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
Fanfarefeesten: gelegenheidsconcerten door verschillende harmonieën, fanfares en brassbands.
Zaal 't Centrum, Dorp 21 in Rijkevorsel. Aanvang om 14.00 uur, toegang gratis. Meer info:
info@vnarijkevorsel.be - 0472-55 65 76 - http://www.vnarijkevorsel.be -
https://www.facebook.com/fanfarevnarijkevorsel

27 januari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, Molenstraat 5. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
• De Singer : Anthony Braxton Trio – Diamond Curtain Wall Music (jazz/impro), Bavelstraat, 35.

20.30 uur. Info en tickets : www.desinger.be

29 januari • De Singer : 1 2 3 4 : De Beren Gieren/Kaja Draksler/Susana Santos Sivla – Clean Feed Album re-
lease (jazz), Bavelstraat, 35. 20.30 uur. Info en tickets : www.desinger.be

30 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur. Iedereen wel-
kom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

• De Singer : Too Noisy Fish/Nordmann – Fight Eat Sleep (jazz/rock), Bavelstraat, 35. 20.30 uur.
Info en tickets : www.desinger.be

31 januari • Oudercomité De Wegwijzer : Winterwandeling “Flupo gaat op Folkloretocht”. Vertrek tussen 17
en 18.30 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

DEADLINE

Aankondigingen van activiteiten in februari 2015 dien je uiterlijk op 6 januari 2015 
binnen te brengen of te 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                                                   0800/22.800

Tele-Onthaal                                                                             106
Alg. nummer (werkdagen 8-20u) :
Elektriciteit, Aardgas                                                 078/35.35.34
Meteropneming                                                         078/78.97.89
Melden defect, storingen elekt. en gas                     078/35.35.00
Melden gasreuk                                                         0800/65.0.65
Defecte straatlampen                                                0800/ 63.5.35

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

Centraal telefoonnummer wachtdiensten tandartsen : 0903/39.969
De wachtdienst geldt uitsluitend tijdens het weekend en op feestdagen, van 9u tot 18u en enkel voor dringende gevallen

24 uur op 24 : 0900/10.500 (0,50 EUR/minuut) of www.apotheek.be

WACHTDIENSTEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN
24 uur op 24 bereikbaar op 014/40.50.13

Tijdens weekends en feestdagen : - Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014/410.410
- Wachtpost Campus Blairon (Steenweg op Gierle 100, Turnhout) Geopend tijdens weekend van vrijdagavond 20u t.e.m. 

maandagmorgen 8u en op feestdagen vanaf 20u de avond voor de feestdag tot 8u de ochtend na de feestdag

Tijdens de late avond en nacht in de week : Dokter van wacht uitsluitend telefonisch bereikbaar op het nummer 014/410.410
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