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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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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, 
mobiliteit, 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



Vo o rwo o r d

EErStVOlgEnDE
gEMEEntEraaDSzitting

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag	23	februari	2015 vanaf 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis.
Een bevestiging van de datum kun je lezen op de elek-

Beste inwoners,

Vooreerst wil ik iedereen een fantastisch Nieuwjaar wensen in de beste gezondheid.

Het afgelopen jaar zijn er heel wat wegeniswerken afgerond, maar voor ons en onze diensten ligt er ook dit 
jaar nog heel wat werk op de plank. Hierbij een greep uit projecten die op het programma staan.

Op gebied van riolerings- en wegeniswerken: een klein gedeelte van Hoeveweg, Stevennekens, Sint-Jozef, 
Hoge Heideweg, Sparrenweg, Uitbreidingsstraat en Essenweg. Het tweede deel van de Helhoekweg zal 
gerealiseerd worden na de rioleringswerken in het Kruispad. Ook zal de Gildeweg onder handen genomen 
worden.

In samenwerking met de verschillende nutsmaatschappijen zullen er enkele voetpaden heraangelegd 
worden. Tevens zullen de wegen waar nutsmaatschappij ELIA passeerde, heraangelegd worden, zoals 
Kruispad, Merret en Langstraat.

Het Agentschap Wegen & Verkeer wenst in het voorjaar 2015 te werken op de N131 te Sint-Lenaarts-
Rijkevorsel. Dit aan zowel de wegenis als het fietspad vanaf het rondpunt in Sint-Lenaarts tot Oude Baan-
Heerbaan.

Op gebied van gebouwen werken we verder aan de ontwikkeling van het SAS, de bouw- en verbouwings-
plannen van de bibliotheek en kinderopvang, de plannen voor de verhuis van het politiebureel naar Doe-
lenpad, de herinrichting van het gemeentehuis en het nieuwe dienstgebouw aan het kerkhof.

Door ons eigen personeel zullen de stoepen en parkeerplaatsen in de straat Sint-Jozef in verschillende 
fases aangelegd worden. Ook zullen we een tijdelijke parking voor kort parkeren aanleggen op de vroegere 
locatie van La Casa.

Op gebied van ruimtelijke ordening zal het ruimtelijk uitvoeringsplan voor zonevreemde bedrijven afge-
rond worden. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de glastuinbouw is eind vorig jaar stopgezet 
door de Provincie.

Tot slot nog zeer goed nieuws op gebied van veiligheid. De gouverneur, Cathy Berx, heeft het algemeen 
nood- en interventieplan en het bijzonder nood- en interventieplan elektriciteitsonderbrekingen van 
Rijkevorsel goedgekeurd. Deze plannen zijn deze legislatuur tot stand gekomen door de goede samenwer-
king van alle betrokken diensten. Onze dank hiervoor.

                 Bob Van den Eijnden,
                 1ste schepen
                 Schepen van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Europese zaken

3

tronische informatieborden in het Dorp en aan de 
Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord langs de 
Molenstraat en onze website www.rijkevorsel.be on-
der de rubriek Bestuur. De agenda wordt een achttal 
dagen voor de raadszitting bekendgemaakt. Iedereen 
kan de openbare zitting van de gemeenteraadsverga-
dering bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda en 
toelichting ter beschikking van het publiek.



B e s t u u r - B u rg e r z a k e n
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trOuWPlannEn	?

Een huwelijk is een bijzondere en feestelijke gebeurte-
nis in het leven. Naast het kiezen van de feestzaal, een 
droomoutfit en ringen komt ook bij de voorbereiding 
van de huwelijksceremonie zelf heel wat kijken. De 
dienst burgerzaken en de ambtenaar van de burger-
lijke stand trachten om dit samen met jullie tot een 
onvergetelijke dag te maken. Hieronder vinden jullie 
alvast een beetje meer uitleg rond de voorbereiding 
van jullie huwelijk in onze gemeente.

In het gemeentehuis van Rijkevorsel kunnen jullie 
huwen van maandag tot zaterdag tussen 10.00 en 
14.00 uur. Hiervan kan niet afgeweken worden. 
Huwen op een zondag, brugdag of wettelijke feestdag 
kan niet.

Als eerste stap in de administratieve procedure neem 
je contact op met de dienst burgerzaken om datum 

en uur van het huwe-
lijk (voorlopig) vast te 
stellen. Datum en uur 
worden voor jullie ge-
reserveerd. Kandidaat-
trouwers die na jul-
lie contact opnemen, 

sluiten aan voor of na het reeds ingeplande uur. Deze 
reservatie gebeurt bij voorkeur schriftelijk zodat de 
gemeentelijke administratie onmiddellijk op de hoog-
te is van jullie volledige identiteit, adres en telefoon-
nummer. Let op, een reservatie is nog geen aangifte. 
Indien één van de huwelijkskandidaten niet de Bel-
gische nationaliteit bezit of indien er buitenlandse 
documenten dienen te worden voorgelegd kan geen 
huwelijksdatum gereserveerd worden. De buitenland-
se documenten dienen eerst te worden bestudeerd en 
goedgekeurd. Documenten in een huwelijksdossier 
hebben namelijk een beperkte geldigheid.

De dienst burgerzaken zorgt zelf voor de nodige ak-
ten (geboorteakte, echtscheidings- of overlijdensakte) 
voor zover deze akten in België opgemaakt of overge-
schreven zijn. Deze service is gratis. Na de adminstra-
tieve samenstelling van het huwelijksdossier worden 
jullie door de gemeentelijke administratie gecontac-
teerd om de huwelijksaangifte te doen. De huwelijks-
aangifte is de verklaring van twee toekomstige echtge-
noten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand. De huwelijksaangifte is verplicht. 
Deze dient persoonlijk te gebeuren door het toekom-
stig bruidspaar. Laat bij de aangifte van jullie huwe-
lijk ook weten of jullie kiezen tussen geen, één, twee, 
drie of vier getuigen. De getuigen moeten minstens 
18 jaar oud zijn. Wanneer jullie een huwelijkscontract 

PErSOnEElSniEuWS

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente op 9 januari 2015 werden de verdienstelijke 
personeelsleden gehuldigd:
 
Op	pensioen	gesteld	in	2014
– Fransen Victor, werkman-chauffeur
– Sels Christiana, poetsvrouw
– Van Den Eijnden Eddy, leerkracht lagere school                                             

– Van Dooren Gerarda, administratief assistente
  buitenschoolse kinderopvang
– Van Bergen Leo, vakman dienst groenbeheer
– Van Opstal Dany, OCMW
 
35	jaar	dienst
– Houben Ingrid, leerkracht lagere school                                                            
 
25	jaar	dienst
– Ria Op De Beeck, administratief medewerker
   ruimtelijke ordening



producten een ‘Cradle to Cradle’-certificering aan-
vragen. Hierbij wordt gekeken naar het hele produc-
tieproces, het gebruik en de recyclagemogelijkheden 
van het product. De bedoeling is om tijdens de hele 
levensduur van het product zo duurzaam mogelijk om 
te springen met materialen en energie.

Ook in Vlaanderen zijn er meer en 
meer producten in de handel ver-
krijgbaar met een ‘Cradle to Crad-
le’-certificering. Je kunt ze herken-
nen aan het logo op de verpakking. 

Wil je graag meer informatie over Cradle to Cradle of 
ben je benieuwd welke producten al een certificering 
hebben? Kijk dan even op volgende websites:
www.c2cplatform.be of www.c2ccertified.org/products

grOEPSaanKOOP	grOEnE	StrOOM
En	aarDgaS	VOOr	BEDriJVEn

De gemeente Rijkevorsel gaat voor 20% minder CO2-
uitstoot op het grondgebied tegen 2020. Ook als be-
drijf kun je hier je steentje toe bijdragen en op de koop 
toe een aardige cent besparen.

De Provinciale Ontwikkelings-
maatschappij (POM) van Antwer-
pen organiseert samen met de 
POM West-Vlaanderen en Limburg 
een groepsaankoop 100% groene 
stroom en aardgas voor bedrijven. 
Alle professionele contracten kun-
nen hieraan deelnemen, zowel gro-
te als kleine. Door te werken via een groepsaankoop 
wordt alles vooraf geregeld en moet je dus geen tijd 
steken in vergelijken of contacteren van energieleve-
ranciers.

Schrijf je voor 9 februari 2015 in via www.eco2profit.
eu en bespaar op energiekosten en CO2-uitstoot!

DaKiSOlatiE	SinDS	1	Januari
VErPliCht

Sinds 1 januari 2015 moeten zowel eigen woningen 
als huurwoningen beschikken over een geïsoleerd dak 
of een geïsoleerde zoldervloer. Deze nieuwe Vlaamse 
dakisolatienorm geldt voor alle zelfstandige wonin-
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B e s t u u r - m i l i e u 

afsluiten voor het huwelijk, bezorgen jullie hiervan 
een attest afgeleverd door de notaris aan de dienst 
ten laatste 1 week voor de voltrekking van het huwe-
lijk. Over de wenselijkheid van een huwelijkscontract 
raadplegen jullie best een notaris. Voor de aanmaak 
van het trouwboekje dienen jullie bij de aangifte een 
bedrag van e 15 te betalen. Laat bij de aangifte van 
jullie huwelijk ook weten of eventuele ringen dienen 
uitgewisseld te worden op het gemeentehuis. Op deze 
manier kan er een mooi sereen moment ingebouwd 
worden in de ceremonie.

Na alle voorbereidingen is het dan zover: jullie huwe-
lijksdag. De ambtenaar van de burgerlijke stand ver-
welkomt jullie als toekomstig bruidspaar aan de in-
gang van het gemeentehuis en begeleidt jullie en jullie 
gezelschap naar de trouwzaal. Jullie worden stipt op 
de afgesproken datum en uur verwacht. De huwe-
lijksplechtigheid duurt ongeveer een kwartier. Daarna 
biedt het gemeentebestuur van Rijkevorsel jullie en 
de naaste familieleden (max. 30 personen) gratis een 
kleine receptie aan van een half uurtje. De receptie 
bestaat uit witte wijn en fruitsap.

Mocht na de voltrekking van het huwelijk blijken 
dat jullie nog attesten nodig hebben, dan kunnen 
deze op de dienst burgerzaken aangevraagd worden. 
Indien jullie in het bezit zijn van een elektronische 
identiteitskaart is het niet nodig om jullie aan te mel-
den op de dienst burgerzaken om deze te laten aanpas-
sen.

Meer info: burgerzaken@rijkevorsel.be, 03/340.00.30.

KOOP	VErStanDig	En	MiliEuBEWuSt

Mensen worden steeds milieubewuster in hun gedrag 
en denkwijzen. Dat je ook bij aankoop van producten 
in de winkel een verschil kunt maken, geraakt ook 
meer en meer verspreid. Je kunt bijvoorbeeld kiezen 
voor producten met weinig of recycleerbare verpak-
king. Ook zijn er heel wat labels om aan te duiden of 
het om een duurzaam product gaat zoals de energie-
score bij elektrische toestellen.

De meeste labels kijken echter enkel naar het product 
zelf en het gebruik hiervan. Er zijn ook grote verschil-
len bij hoe een product gemaakt wordt en wat er na 
gebruik met het product nog mogelijk is. Al deze za-
ken kun je onmogelijk zelf in het oog houden wanneer 
je een product koopt. Om je hierbij te helpen, kunnen 



gen: studio’s, eengezinswoningen en appartementen. 
De aangebrachte isolatie dient minimaal een R-waar-
de van 0,75 m2 K/W te hebben (afhankelijk van het 
gebruikte materiaal zal dit overeenkomen met mini-
mum 3 à 5 cm isolatie).

geleidelijk	meer	strafpunten
Nu deze verplichting van kracht is, worden bij een 
woningonderzoek steeds strafpunten toegekend indien 
de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 
2015 en 2020 krijgt de woning daarvoor een beperkt 
aantal strafpunten en krijgt de eigenaar de tijd om het 
dak te isoleren. Vanaf 1 januari 2020 worden direct 15 
strafpunten toegekend als de woning bij een woning-
onderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Vanaf 
15 strafpunten komen woningen direct in aanmerking 
voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. 
Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uit-
voeren alvorens hij de woning opnieuw kan verhuren. 
Een ongeschikt verklaarde woning mag dus niet meer 
verhuurd worden en wordt opgenomen in de Vlaamse 
inventaris voor ongeschikte en onbewoonbare wo-

ningen. Zo lang 
een woning in deze 
inventaris is opge-
nomen zal de eige-
naar een jaarlijkse 
heffing moeten be-
talen.

In een appartementsgebouw krijgen alle appartemen-
ten evenveel strafpunten bij het ontbreken van dak-
isolatie, niet enkel de appartementen die onder het 
dak gelegen zijn. Nieuwbouwwoningen (aangesloten 
op het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2006) die in 
orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen 
al aan de dakisolatienorm.
De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere 
minimale kwaliteitsnormen voor woningen, niet be-
perkt tot huurwoningen. Ook woningen die worden 
bewoond door de eigenaar zelf dienen te beschikken 
over dakisolatie. In de praktijk zullen woningonder-
zoeken wel enkel worden uitgevoerd in huurwonin-
gen.

Financiële	tegemoetkomingen
De overheid geeft een belastingvermindering aan wie 
investeert in dakisolatie. Voor investeringen (betaald 
in 2014 of 2015) kun je een belastingvermindering 
krijgen van 30% van het factuurbedrag. Daarnaast 
kun je ook een premie bekomen via je netbeheerder. 
Deze premie wordt toegekend per vierkante meter 
aangebrachte dakisolatie.

tanKSlag:	PriJzEn	BEKEnD	!

De gemeente organiseert 
dit jaar een gezamenlijke 
sanering van stookolie-
tanks. Ondertussen werd 
een firma aangesteld om 
deze saneringen uit te 
voeren en zijn de prijzen 
en voorwaarden dus ge-
kend.

Deelnemen is echter nog steeds mogelijk.

Meer informatie op www.iok.be/tankslag of bij de 
milieudienst van de gemeente.

VErniEuWing	DiEnStgEBOuW
KErKhOF	CEntruM

Het dienstgebouw aan het kerkhof in het centrum be-
antwoordt niet meer aan de huidige vereisten van een 
moderne werkomgeving. De beperkte oppervlakte, 
voor zowel personeel als opslagruimte, en het ontbre-
ken van energiebesparende bouwelementen, zoals een 
optimale isolatie, maken dat het gebouw toe is aan een 
grondige vernieuwing.

Naast de ruimte voorbehouden voor de gemeentedien-
sten, zal er ook een sanitair blok voor bezoekers van 
het kerkhof worden voorzien.

VErgrOEning	KErKhOVEn

In een eerder infoblad werd reeds vermeld dat de 
gemeente een proefproject is gestart op het kerkhof 
van Sint-Jozef en in het centrum. Dit hield in dat tus-
sen de zerken het zwart zand werd vervangen door 
bodembedekkers. Op de loopstroken werden in de 
plaats van het zwart zand kunststof grastegels aange-
legd.  Zo wordt het onkruid tegengegaan, waardoor er 
ook minder onderhoud nodig is en het zal eveneens de 
begraafplaatsen verder verfraaien.

Wegens de positieve ervaringen met deze werkwijze 
zal deze worden uitgebreid naar de overige gedeelten 
van beide kerkhoven. Vanaf februari zal met deze wer-
ken worden gestart.
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JEugD

Kijk-	en	prentenboeken
– Mijn naam is Bob [BOWE P4]
– Welkom in Circus Chapito [BESH P5]
– Soms woon ik bij mama en soms woon ik bij papa 

[WALS P3]
– Kaatje. Eerste vertelboek: Brrr, het spookt!
 [LAE P3]
– 10 kleine kippetjes [DUPU P3]

aa	boeken	niveau-lezen
– ik weet een mop! (OS Niveau 3-5)

a-boeken	(7-9	jaar)
– De gouden kooi (CASTAGNOLI, Anna)
– De schat van de zwarte mummie
 (EYNDE,  Bjorn Van den)
– De diamantroof (HUGHES, Shirley)
– Het kleine draakje Koksnoot (SIEGNER, Ingo)
– Herrie (LIESHOUT, Ted van)

B-boeken	(9-12	jaar)
– Heb geluk (MISSCHAERT, Inge)
– De eerste keer beroemd (HAZELAAR, Loes)
– Het wonderbaarlijke Snergenland
 (WYKE-SMITH, E.A.)
– Onder een paraplu met gaatjes (VANPOL, Mieke)
– Sprookjes en verhalen
 (ANDERSEN, Hans Christian)

C-boeken	(12-16	jaar)
– Een planeet in je hoofd (GARDNER, Sally)
– De gans en zijn broer (DENDOOVEN, Gerda)
– Kronieken van de onderwereld: Deel 6:
 Stad van Hemelse Vlammen (CLARE, Cassandra)
– Disconnect (NIEUWENHOOF, Juultje van den)
– Paniek (OLIVER, Lauren)
– Aan de rand van de stilte
 (HEUGTEN, Anneriek van) 

Voorleesboeken
– Trippel trappel: dierensinterklaas
 (DRIEL, Marcel van)
– Kolletje tovert een pretpark (FELLER, Pieter)

Jeugd	non-fictie	
– Mijn verhalen over wereldpaarden
 [J Paarden (groen)]
– 365 x wetenschap: Knutselen en experimenteren 

[J Wetenschappen - Techniek - Proeven (blauw)]
– Het weetjes stripboek voor jonge lezers
 [J Weetjes (wit)]
– 101 dingen die je moet doen voor je 12 bent
 [J Vrije tijd (geel)]

Jeugd	stripverhalen
– De goksmurfen (JS A PEYO)
– De politiesmurfen (JS A PEYO)
– Mieleke Melleke Mol: Kan het wat stiller?!
 (JS A URBA)
– Mieleke Melleke Mol: Paniek (JS A URBA)
– De eed van de vijf Lords (JS C SENT)
– Het heiligdom van Gondwana (JS C SENT)

VOlWaSSEnEn

Volwassenen	fictie
– Huis van herinneringen (GERRARD, Nicci)
– Huis van herinnering (KINGSBURY, Karen)
– De kokkin van Himmler
 (GIESBERT, Franz-Olivier)
– Walviseiland (FREEMAN, Kimberley)
– De onschuldige slaap (PERRY, Karen)
– Sfinx zonder gezicht (DHOOGE, Bavo)
– Het dertiende ongeluk (PATTERSON, James)
– Necromancer: Duistere thriller (DESEYN, Johan)
– Berlijn (NOOTEBOOM, Cees)
– De Harpij. Een kleine geschiedenis van het
 paradijs (RYST, A.N.)

Volwassenen	non-fictie
– Aan de laatste roker (van Straaten, Peter) [877]
– Madame creatief. Patronen: Bohemien retrojurk 

[625.3]
– Madame creatief. Patronen: Jurk Louise [625.3]
– Madame creatief. Patronen: Manteltje macaron 

[625.3]
– 1177 v. Chr.: Het einde van de beschaving
 (Cline, Eric H.) [Egypte 922.1]
– Verwachtingen van een bisschop
 (Mgr. Johan Bonny) [246.4]
– De ketter en de kerkvorst
 (Vermeersch, Etienne) [204]

Volwassenen	stripverhalen
– Flatlife (GEIRNAERT, Jonas)
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SPOrtgala	2014

De sportlaureaten van het sportjaar 2014 zijn geko-
zen. De kampioenen en de uitzonderlijke sportieve 
prestaties van onze gemeente zijn gekend. Op vrijdag 
27 februari 2015 vindt de huldiging van deze laurea-
ten, kampioenen en sporters met uitzonderlijke spor-
tieve prestaties plaats tijdens het Sportgala Rijkevor-
sel 2014.

Wij wensen hen alvast een dikke proficiat en hopen 
dat 2015 voor hen sportief even hoogstaand mag zijn 
als 2014!

Uit onderstaande kandidaat-sportlaureaten werd door 
de algemene vergadering, per categorie, de sportlau-
reaat 2014 verkozen.

Sportjongere	2014
– Rik Lauryssen - wielrennen
– Tom Lauryssen - wielrennen
– Mirthe Van Dijck - ponyrijden

Sportploeg	2014
– Smashing Pumpkins Racketlon
– 8-tal Midden - ponyrijden
– Casuals - zaalvoetbal
– Rijko - beachkorfbal

Sportverdienste	2014
– Eugeen Verstraeten - Rijko korfbal
– Gust Torremans - FC Sint-Jozef SK voetbal

– May Bolckmans - LRV Rijkevorsel paardensport
– Stan Floren - TTK Rijkevorsel tafeltennis

Sportvrouw	2014
– Lindsay Cleymans - ritmische gymnastiek
– Tinne Vermeiren - wielrennen
– Ilse Thoné - paardrijden

Sportman	2014
Thijs Aerts – wielrennen
Toon Aerts – wielrennen
Gert Dockx – wielrennen

Het sportgala vindt plaats in de Kuiperij, de polyva-
lente zaal van het GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61 te Sint-
Jozef Rijkevorsel. De deuren openen om 18.30 uur, het 
officieel gedeelte start om 19.00 uur.
Zoals de voorbije jaren beginnen we met de huldiging 
van de jeugdkampioenen en jeugdsporters met uit-
zonderlijke sportieve prestaties, vervolgens worden de 
sportlaureaten van 2014 bekendgemaakt om tot slot 
de volwassen sporters in de bloemetjes te zetten.
Als intermezzo voorzien we ook dit jaar weer een 
demonstratie van een Rijkevorselse sportvereniging!

Hopelijk mogen we jullie in groten getale verwelko-
men op dit extra sportieve hoogtepunt.

OPlEiDingEn/VOrMingEn
in	DE	rEgiO

Sportbrochures	2015	
Bij de start van een nieuw jaar, horen ook weer nieuwe 
brochures boordevol interessante informatie. Zo zijn 
de brochures voor sportopleidingen binnen, zowel 
sportkaderopleidingen 2015 van Bloso (VTS) als Vor-
mingen voorjaar 2015 van de provinciale sportdienst 
APB Sport. Een exemplaar hiervan kun je beko- 
men aan de balie van de vrijetijdsdiensten in het 
Klooster.

8
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Passeer dus regelmatig eens langs de balie van de vrije-
tijdsdiensten in het Klooster om te kijken of er geen 
relevante informatie voor jou te vinden is! Of neem 
een kijkje op www.bloso.be/vlaamsetrainersschool/ of 
www.provant.be/sport voor opleidingen allerhande in 
de regio!

Sporttechnische	vormingen
Redden: erkende bijscholing voor redders,
zondag 1 februari 2015 van 13.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Zwembad Arendonk, Van Eycklaan 7,
2370 Arendonk.
Lesgever: Annemie Snoeck - annemie@resqvzw.be. 
Kostprijs: e 250,00.

redderscursus
Start op maandag 9 februari 2015 / examen op
zondag 8 maart 2015.
Plaats: Zwembad ’t Beerke, Rerum Novarumlaan, 
2350 Beerse.
Lesgever: Annemie Snoeck - annemie@resqvzw.be. 
Kostprijs: e 250,00

Opleidingen	en	vormingen	maart	2013
Interne en externe communicatie op 5 maart 2015 te 
Malle. Sport & autisme op 16 maart 2015 te Beerse. 
Een slimme strategie voor ledenbinding. Verzeker de 
toekomst van je sportclub! Op 17 maart  2015 te Malle.

inschrijven	kan	via	www.provant.be/sport	!

ErKEnning	gEMEEntEliJKE
SPOrtVErEnigingEn

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke erkenning 
als sportvereniging is nog beschikbaar tot 15 febru-
ari 2015 op de website www.rijkevorsel.be, onder de 
rubriek diensten/sportdienst/links en downloads. Je 
kunt de nodige formulieren ook afhalen op de sport-
dienst in het Klooster.

De aanvraagdossiers zelf moeten binnengebracht wor-
den op de sportdienst vóór 1 maart 2015.
Elke vereniging, die reeds aangesloten is bij de sport-
raad, heeft het aanvraagdossier in januari ontvangen.

uit	in	riJKEVOrSEl

Maximale zichtbaarheid voor jouw activiteiten in Rij-
kevorsel? Het kan als je invoert in de UiTdatabank.
Sinds 2014 is de gemeente Rijkevorsel lid van het UiT-
netwerk van CultuurNet Vlaanderen. Dankzij deze sa-
menwerking verschijnen alle activiteiten (sport, jeugd, 
vrije tijd, toerisme, cultuur, ...) in onze gemeente die 
ingevoerd zijn in de UiTdatabank in diverse agenda’s. 
Binnenkort zal dit ook het geval zijn op de gemeente-
lijke website (www.rijkevorsel.be) en in het infoblad 
van de gemeente. Bovendien halen ook een heleboel 
regionale en nationale kranten, periodieke bladen en 
websites hun gegevens uit de UiTdatabank. 
Voer de activiteiten die jij organiseert dus één keer in 
via www.uitdatabank.be, want wie INvoert, haalt er 
veel UiT!

gratis	infosessie	op	9	februari	2015
De gemeente Rijkevorsel organiseert een infosessie 
waarbij je alles te weten komt over de UiTdatabank: 
wat invoeren, hoe invoeren, waar verschijnen de ge-
gevens, ...

De infosessie is gratis en alle verenigingen en geïn-
teresseerden zijn welkom. Tijdens of na de infoses-
sie krijg je ruimschoots de gelegenheid om vragen te 
stellen. Wij verwachten je op maandag	9	februari om 
19.00	uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Deze	inFO	en	ook	vorige	edities
online	te	lezen	via	www.rijkevorsel.be
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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:	..........................................................................................................................................................................................................................................................

Mijn	rijksregisternummer	is:	 ...................................................................................................................................................................................................................................

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
E-mail:	jeugddienst@rijkevorsel.be

DE	inSChriJVingSPEriODE	lOOPt	tOt	20	FEBruari.	
Dit	iS	DE	uitErStE	inSChriJVingSDatuM.
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Beste inwoner van Rijkevorsel,

Wij willen samen met jou op 
zoek gaan naar het mooiste, 
leukste, tofste dialectwoord 
van Rijkevorsel.
Het Gemeentebestuur van 
Rijkevorsel wil samen met de 
Heemkundige Kring en VVV-
Toerisme Rijkevorsel tegen 
Erfgoeddag 2015 (26 april) 
het mooiste dialectwoord van 
Rijkevorsel zoeken.

hoe	ga	je	te	werk?
Geef je keuze aan door je persoonlijke top drie te 
maken. Bezorg ons je keuze via e-mail: cultuur-
dienst@rijkevorsel.be, breng het binnen in de 
bibliotheek, bij de cultuurdienst, het onthaal van 
het gemeentehuis of bij één van de medewerkers 
van de Heemkundige Kring.

Breng je stem vóór 1 april uit en maak kans op 
een Erf!-goede prijs!

Dialectwoord	 algemeen	nederlands	 in	een	zin

- Ouwpejke oude man of vrouw Die z’n gezondheid is nie mjer als vruger.
  Het is een echt ouwpejke geweure.
- Blaffeturen rolluiken Doe de blaffeturen is omwoeg, de zon schijnt al.
- Dol last Met aw hedde niks as dol.
- Gesemmel vervelende praat Op sommige vergoaderingen is er niks dan gesemmel te woeren.
- Halfsegat niet goed Halfsegat gedoan is slecht gedoan.
- Impesaant tegelijkertijd A g’oep de WC zit, kunde impesaant de gazet lezen.
- Jot ja, jazeker Goade mé nor de foetbal? Jot!
- Klissezjap dropstok Van klissezjap krijgde zwette taande en een zwette toeng.
- Kloondik hevig Op de gemjeenteroad zit het er dikwels ne kloondik tegen.
- Kreugel kruiwagen Hij nam ne kreugel om het hawt in het kot te tassen.
- Kwikkwak wip, speeltoestel De kinderen zaten oep de kwikkwak en gingen ieder over aand
  omwoeg en nor benèje.
- Oepternief opnieuw Doe het mer oepternief, totachet kunt.
- Padschijter zweer op de wimper Mé ne padschijter op aw oeg wierde wel is uitgelachen.
- Permeteren klagen Wa stoade doar te permeteren, vur zow’n baggatel.
- Reussen wrijven Ache uwe kop gestwoeten et, dan mutte reusse, dan goag et over.
- Sloaplefke onderkleding Een sloaplefke is een (gebraaid) onderhemmeke zoender mawwe.
- Teikeleren goed nadenken Ze beginne gewoenlek pas te teikelere as iet nie wil lukke.
- Trullen traag zijn Zij is wa rapper, ge mut nie zoew ston trullen.
- Verniet gratis As ’t verniet is, dan komt er gewoenlek veul volk op af.
- Weistere bewegen, gerucht maken Ach in een vogelhut zit, mutte nie te veul weisteren,
  of ge zie gennen jenne vogel.

✂

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

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

e-mail:  ............................................................................................................................................................

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

tel.:  ............................................................................................................................................................

Mijn	top	3

1.   .............................................................................................................................................................................

2.   .............................................................................................................................................................................

3.   .............................................................................................................................................................................

Staat jouw favoriete Veusselse woord niet in de lijst? 
Geef het hier aan ons door, dan kunnen we het alsnog 
nomineren!
........................................................................................................................................................................................
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Kinderen van het zes-
de leerjaar moeten zelf 
in de maand mei hun 
rijvaardigheid kunnen 
aantonen door een 
traject door het dorp 
te rijden waarbij ze 
moeten kunnen laten 
zien hoe hun fietsvaardigheid is. Ook wordt er gecon-
troleerd of zij de verkeersregels correct toepassen. 
Het vijfde leerjaar gaat jaarlijks in het verkeerspark 
in Hoogstraten oefenen. In dit park worden verkeers-
echte parcours opgesteld.

We organiseren ook 
een verkeersdag waar-
bij een ganse voor-
middag wordt gewerkt 
rond verkeersveilig-
heid. Eerst worden er, 
met de ganse school, 
verkeerssituaties ge-

oefend op de speelplaats om ze daarna te gaan oefenen 
in echte verkeersituaties.

Natuurlijk kun je ver-
keersveiligheid niet in 
enkele momenten le-
ren. Daarom is het 
zeer belangrijk om 
onze kinderen een at-
titude aan te kweken 
om te allen tijden op 
een verantwoorde en veilige manier in het verkeer te 
participeren. Uiteindelijk willen we allemaal dat onze 
kinderen op een veilige manier aan het verkeer kun-
nen deelnemen.

tE	VErWaChtEn	VErKEErShinDEr

Wielerwedstrijden	Sint-Jozef	rijkevorsel
Op 28 februari 2015 worden er op zaterdagnamiddag 
weerom 2 wielerwedstrijden georganiseerd te Sint-

WEDStriJD:	FOtO’S	VOOr
DECOratiEVE	WanD	raaDzaal

Het gemeentebestuur is reeds enige tijd bezig met de 
herinrichting en verfraaiing van het gemeentehuis. 
In dit kader zijn er al schilderwerken uitgevoerd in 
de raadzaal, een volgende stap is het plaatsen van een 
wand. 
Deze wand zal niet zomaar een witte wand zijn, maar 
een wand die ingekleed wordt met foto’s van (typische 
taferelen uit) Rijkevorsel. En daarvoor roepen we je 
hulp in.

Stuur	ons	je	beste	foto’s	en	wordt	vereeuwigd	in	de	
nieuwe	raadzaal	van	het	gemeentehuis.

De wedstrijd loopt van 1 februari t.e.m. 15 maart. Het 
wedstrijdreglement kan bekomen worden op de cul-
tuurdienst. De winnaar zal bekend worden gemaakt in 
het infoblad van april.

Voor meer informatie kun je terecht op de cultuurdienst 
via cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03/340.00.37.

DE	WEgWiJzEr:	inVEStErEn
in	VErKEErSVEilighEiD	lOOnt	!

De Wegwijzer inves-
teert veel in verkeers-
veiligheid. Jaarlijks 
worden er verschil-
lende activiteiten ge-
organiseerd door de 
leerkrachten en door 
de verkeersouders. Zo 
bewaken de verkeers-

ouders o.a. het dragen van de fluovestjes. Ze stimu-
leren kinderen en klassen om dit te doen, door hen 
hiervoor af en toe te belonen.

De turnleerkrachten 
organiseren, in over-
leg met de klasleer-
krachten, jaarlijks een 
aantal lesmomenten 
rond fietsvaardighe-
den. Op de speelplaats 
worden dan rijvaar-

digheidsoefeningen uitgevoerd waarbij de veiligheid 
niet uit het oog wordt verloren.
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dit ook voor je gps, laptop, IMEI-nr van je GSM 
enz... Het serienummer en IMEI-nr zijn unieke 
nummers waardoor de politie de teruggevonden 
gestolen goederen vlugger kan toewijzen aan de 
rechtmatige eigenaar.

8. Neem altijd alle boorddocumenten mee (inschrij-
vingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, keuringsbe-
wijs). Deze papieren zijn veel waard in het criminele 
circuit.

tips	tegen	diefstal	van	aanhangwagen
1. Alle bovenstaande tips zijn van toepassing maar laat 

je aanhangwagen zeker nooit onbeheerd achter. 
Zelfs niet op je oprit en ook niet in beladen toestand.

2. Leg je aanhangwagen op slot door middel van een 
koppelingsslot en/of wielklem.

3. Registreer het chassisnummer indien er een aan-
wezig is. Laat desnoods zelf een registratienummer 
aanbrengen.

4. Houd aankoopfactuur bij. Dit is altijd nuttig mocht 
je aanhangwagen toch gestolen zijn wanneer je 
aangifte doet op het politiebureau.

5. Neem een paar foto’s van je aanhangwagen.

6. Wees een goede getuige en aarzel niet om verdach-
te toestanden/personen te signaleren aan de politie.

7. Doe steeds aangifte bij de politie. Zorg dat je over 
voldoende info beschikt (chassisnummer, foto, 
nummerplaat) zodat de politie je auto of aanhang-
wagen onmiddellijk kan signaleren.

JaarrESultatEn
VErKEErSOngEVallEn

Dit artikel geeft een overzicht van de verkeersonge-
vallen die geregistreerd werden door de politie. Voor 
de ongevallen met enkel stoffelijke schade zullen deze 
cijfers dus lager liggen dan het werkelijke aantal on-
gevallen. Stoffelijke ongevallen worden vaak via verze-
keringspapieren onderling ter plaatse geregeld zonder 
tussenkomst van de politie.

In figuur 1 is het aantal verkeersongevallen te zien 
per ernst (stoffelijk, gewonden of dodelijk) voor het 
jaar 2012, 2013 en 2014. Deze gegevens tonen ons dat 

Jozef Rijkevorsel. Het parcours omvat Sint-Jozef, 
Eikendreef, Beersebaan, Hoge Heideweg en terug 
Sint-Jozef. Dit betreft wedstrijden voor nieuwelingen 
en juniores.
Op het parcours zal vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur 
éénrichtingsverkeer ingesteld worden (uitgezonderd 
Beersebaan).
Om de verkeershinder tot een minimum te beperken 
zullen er omleidingen ingesteld worden. Moet je toch 
op het parcours  zijn volg de aanwijzingen van de sig-
naalgevers en de bevelen van de Lokale Politie.

VOOrKOM	DiEFStal	uit	VOErtuigEn

Regelmatig krijgen wij op het politiebureau aangiftes 
van diefstal uit voertuigen. Enkele preventietips om 
het aantal diefstallen te verminderen of te voorkomen:

1. Parkeer je auto (of aanhangwagen) bij voorkeur in 
een garage of op een andere veilige plaats. Kies in 
ieder geval voor een niet afgelegen en goed verlich-
te plek.

2. Sluit je wagen steeds zorgvuldig af ook al is het 
voor even of sta je op een private oprit. Vergeet 
naast de portieren ook niet de ramen, het open dak 
en de koffer goed te sluiten.

3. Je weet dat het niet afsluiten van je wagen op de 
openbare weg volgens het verkeersreglement straf-
baar is. Diefstal uit een niet slotvaste auto was voor 
de verzekering geen diefstal. In dat geval is er dus 
ook geen sprake van een vergoeding.

4. Neem altijd alle waardevolle voorwerpen uit de 
wagen: gps, gsm, draagbare pc, handtas, porte-
feuille, jas, fototoestel, sleutels enz... Kun je ze niet 
meenemen, onttrek ze dan aan het zicht en berg 
deze voorwerpen op in de koffer. Demonteer je gps 
en veeg je voorruit schoon zodat er geen afdruk van 
je gps achterblijft.

5. Schakel bluetooth- en wifi-functie uit van je gps, 
laptop, gsm, enz... zodat dieven dit signaal niet 
kunnen traceren.

6. Is er niets waardevols in de wagen te vinden, toon 
dit. Laat je handschoenkastje open.

7. Houd een inventaris bij van de serienummers, 
merk, type van al je waardevolle voorwerpen. Doe 
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met enkel stoffelijke schade, ongevallen met gewon-
den en dodelijke ongevallen. In 2014 gebeurden er 
in Rijkevorsel 33 ongevallen met gewonden waarvan 
één met dodelijke afloop. Inspanningen blijven echter 
noodzakelijk om het aantal verkeersslachtoffers te be-
perken. Voor 2015 streven we alvast opnieuw naar een 
vermindering van het aantal verkeersongevallen, want 
elk verkeersslachtoffer is er één te veel !

Figuur 3: verkeersongevallen Rijkevorsel 2012-2014.

WinnaarS	FluO-SElFiE-WEDStriJD

In de maand december lanceerde het gemeentebe-
stuur van Rijkevorsel een fluo-selfie-wedstrijd, een 
verkeersveiligheidsactie waarbij studenten van de 
middelbare school hun meest zotte en opvallende 
fluo-selfie konden insturen. De beste selfies werden 
bekroond met een mooie prijs.

Ilka Leenaerts wint de eerste prijs.

het aantal verkeersongevallen is toegenomen in 2014. 
De sterke daling in letselongevallen van 2013 hebben 
we dus afgelopen jaar niet kunnen behouden. Dit fe-
nomeen vinden we eveneens terug als we het aantal 
verkeersongevallen over heel Vlaanderen bekijken. 
2013 was een “uitzonderlijk goed jaar” voor de ver-
keersveiligheid met aanzienlijk minder letselongeval-
len en verkeersslachtoffers. Voor 2015 hopen we alvast 
terug op zo’n uitzonderlijk jaar.

Figuur 1: verkeersongevallen 2012-2014 naar ernst.

Figuur 2 geeft een weergave van het aantal verkeers-
ongevallen per gemeente. Ook bij deze grafiek is in 
elke gemeente de stijging in ongevallen ten opzichte 
van 2013 duidelijk merkbaar. Daarnaast wordt duide-
lijk dat er in Hoogstraten meer ongevallen gebeuren 
dan in Merksplas of Rijkevorsel. Hierbij dient reke-
ning gehouden te worden met de oppervlakte en het 
aantal inwoners van elke gemeente.

Figuur 2: verkeersongevallen 2012-2014 per gemeente.

Figuur 3 geeft het aantal verkeersongevallen specifiek 
voor de gemeente Rijkevorsel. Ook in deze grafiek 
wordt een onderscheid gemaakt tussen ongevallen 
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V e i l i g H e i d - s oc .  z a k e n

ElEKtriCitEitSSChaarStE

Eandis	neemt	16	extra	straten	op
in	afschakelplan	rijkevorsel
Distributienetbeheerder Eandis heeft recent de stra-
tenlijst van het afschakelplan bijgewerkt. Voor de ge-
meente Rijkevorsel betekent dit dat er 16 extra straten 
afgeschakeld kunnen worden in geval van een stroom-
tekort.

De straten die nieuw opgenomen zijn in het afscha-
kelplan zijn Achtelsestraat, Brandgravenweg, Den-
straat, Drijhoek, Duinenpad, Essenweg, Heidestraat, 
Kerkdreef, Oude Goorstraat, Populierenweg, Reeweg, 
Rozenstraat, Sint-Lenaartsesteenweg, Vijversweg, 
Vorselmoerweg en Zuiderdijk. De straten zijn opge-
nomen in schijf 5 van het afschakelplan, met uitzon-
dering van Brandgravenweg en Populierenweg die in 
schijf 1 zijn ondergebracht.

Inwoners die elektriciteit nodig hebben omwille van 
gezondheidsredenen, kunnen contact opnemen met 
de dienst noodplanning om een oplossing te bekomen. 
Ook voor andere vragen, helpt de dienst noodplanning 
de inwoners graag verder.

Dienst noodplanning, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, 
tel. 03/340.00.33, noodplanning@rijkevorsel.be

Op de gemeentelijke website van Rijkevorsel (www.
rijkevorsel.be) kunnen inwoners terecht voor meer 
informatie over het afschakelplan. Bedrijven of onder-
nemingen die vrezen voor de veiligheid bij een mo-
gelijke stroomonderbreking, kunnen op de gemeente-
lijke website een online vragenlijst invullen.

VriJWilligEr	in	DE	PalliatiEVE
thuiSzOrg,	BiJ	iSPahan	VzW

Wat	is	palliatieve	thuiszorg	?
Palliatieve thuiszorg is gezondheidszorg voor men-
sen die ongeneeslijk ziek zijn en thuis verblijven. Er 
wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven voor de patiënt en diegenen die voor hem/
haar zorgen.

Wie	zijn	wij	?
Ispahan is een vzw voor palliatieve thuiszorg die werkt 
in het arrondissement Turnhout. De organisatie biedt 
praktische, emotionele en psychosociale ondersteu-

ning op maat en werkt hiervoor met palliatief ver-
pleegkundigen en vrijwilligers.
Ispahan werkt aanvullend op de andere hulpverleners 
zoals huisarts, thuisverpleegkundige, gezinshulp, ...

Wat	doen	onze	vrijwilligers	?
Een vrijwilliger van Ispahan komt bij de patiënt thuis 
en biedt steun in de vorm van een luisterend oor en 
gezelschap. Dit gebeurt in samenwerking met de pal-
liatief verpleegkundige.

Wie	kan	vrijwilliger	worden	?
Iedereen die beschikt over:
– een groot hart
– levenservaring en zelfkennis
– inlevingsvermogen en luisterbereidheid
– zin om bij te leren en dingen in vraag te stellen
– kunnen samenwerken
– discretie en respect voor anderen
– voldoende vrije tijd (± 6 uur/week)
– woonplaats in het arrondissement Turnhout
– enthousiasme
Voorkennis of opleiding is niet vereist.

Wat	bieden	wij?
Mooi en zinvol vrijwilligerswerk:
– opleiding tot palliatief vrijwilliger
– continu ondersteuning en begeleiding
 tijdens je vrijwilligerswerk
– een fijne groep van ongeveer 50 collegavrijwilligers
– geen loon, wel een vergoeding
 van onkosten en een verzekering

interesse	?
Neem eens een kijkje op de website: www.ispahan.be 
of contacteer hen via ispahan@ispahan.be of via het 
telefoonnummer 014/42.66.02.
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Een	infovergadering	wordt
georganiseerd	op	maandag

23	februari	2015	in	de	lokalen	van
ispahan	vzw	te	turnhout.

Best	vooraf	inschrijven	!



DE	SOCialE	DiEnSt	Van	hEt
OCMW	riJKEVOrSEl

In elke gemeente is er een OCMW actief dat als voor-
naamste doel heeft elke inwoner in de mogelijkheid 
te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, richt het 
OCMW allerlei diensten op om deze dienstverlening 
te kunnen waarmaken. Dit kan gaan om materiële 
hulpverlening, sociale dienstverlening, psychosociale 
hulp, huisvesting, financiële begeleiding, opvang van 
vluchtelingen, enz.

Dit alles wordt dan georganiseerd door de sociale 
dienst van het OCMW die werkt onder het gezag en 
het toezicht van het Bijzonder Comité voor de sociale 
dienst en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De sociale dienst van het OCMW Rijkevorsel bestaat uit 
enerzijds een algemene sociale dienst, waar iedereen 
terecht kan voor informatie over sociale voorzienin-
gen, uitkeringen, tegemoetkomingen, enz. Anderzijds 
zullen ook aanvragen tot het bekomen van financiële 
hulp, leefloon, verwarmingstoelage, tussenkomst in 
een rusthuis, tussenkomst in zware medische kosten, 
enzovoort, door de sociale dienst opgevolgd worden. 
Ook voor de thuiszorgdiensten (warme maaltijden, 
alarmtoestellen, klusjesdienst, Minder Mobiele cen-
trale, aanvullende zorg aan huis, ...) kan men hier 
terecht.

Eén maatschappelijk werker houdt zich uitsluitend 
bezig met budgetbeheer en budgetbegeleiding. Dit 
vooral voor personen of gezinnen die in de knoop zijn 
geraakt met hun financiële situatie en die hierbij on-
dersteuning kunnen bekomen om hun situatie terug 
op het juiste spoor te zetten. Deze dienst wordt onder-
steund door een juriste die alle zaken in verband met 
consumentenkrediet, contracten, intrestberekening, 
enz. opvolgt en controleert.

Voor huisvestingsproblemen (inschrijving sociale wo-
ning, huurbegeleiding, zoeken naar aangepaste wo-
ning, bemiddeling tussen huurders en verhuurders, 
...) is een aparte dienst opgericht, alsook voor perso-
nen die ondersteuning nodig hebben in het zoeken 
van een geschikte job. Bemiddeling bij de Werkwin-
kel, zoeken van aangepaste opleidingen, opvolgen van 
sociale tewerkstellingen, ... het hoort allemaal bij het 
takenpakket van de arbeidstrajectbegeleidster.

De laatste jaren maakt ook de energieproblematiek 
(gas, elektriciteit, water) een belangrijk onderdeel uit 
van de werking van de sociale dienst. Aanvragen van 
sociaal tarief, federale verwarmingstoelage, minimale 
aardgaslevering, energiefonds, isolatie, prijsvergelij-
kingen, ... passeren hier dagelijks op de sociale dienst.

Tenslotte beschikt het OCMW ook over enkele LOI-
woningen. Dit zijn lokaal opvanginitiatieven waar 
kandidaat-politiek vluchtelingen materiële hulp be-
komen in afwachting van een beslissing over hun 
aanvraagdossier. Een maatschappelijk assistente heeft 
meer dan haar handen vol om deze opvang zo mense-
lijk mogelijk te maken. Niet alleen de ondersteuning 
van de kandidaat politiek vluchtelingen zelf, maar ook 
de samenwerking met de scholen, contacten met de 
Dienst Vreemdelingenzaken, met Fedasil, organiseren 
van medische hulp waar nodig, gecombineerd met de 
administratieve rompslomp die daar bij komt kijken, 
neemt heel wat tijd in beslag.

De sociale dienst is elke werkdag te bereiken tijdens de 
kantooruren. Vrijdagnamiddag is de dienst gesloten.

DiEnSt	WarME	MaaltiJDEn	aan	huiS

Reeds vele jaren levert het OCMW maaltijden bij ge-
bruikers aan huis. De prijs voor de maaltijden die de 
gebruiker dient te betalen, is afhankelijk van het feit 
of de gebruiker al dan niet van het WIGW- of OMNIO-

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.e.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.

o c mw
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Valentijnsmenu
zaterdag 14 februari 2015

Butternutpompoen met spekjes

Kabeljauw met champignons en garnalen
Witte wijnsaus

Krielaardappelen

Valentijngebak

gELIEVE U AAN TAFEL TE BEgEVEN TUSSEN 11.30 EN 12.00 U. (mAx 25 pErS.)
INSchrIjVEN Voor 6 FEBrUArI op hET SEcrETArIAAT

VAN hET WooNzorgcENTrUm.

e 13
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tarief kan genieten (verhoogde tegemoetkoming tus-
senkomst mutualiteit). De prijs voor een warme maal-
tijd wordt als volgt bepaald:

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

2. Er is een verminderd tarief van e 6,50 voor gebrui-
kers die vallen onder het WIGW/OMNIO- statuut of 
die genieten van de verhoogde tegemoetkoming;

3. Er is een verminderd tarief van e 6,50 voor diege-
nen die hun maaltijdbox zelf komen ophalen, of die 
in de refter van het rusthuis komen eten of die in 
de toekomst in het lokaal dienstencentrum komen 
eten;

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

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

De maaltijd bestaat uit een tas soep, een hoofdgerecht 
en dessert. Ook dieetmaaltijden zijn mogelijk.
Aanvragen tot het bekomen van warme maaltijden aan 
huis of verdere informatie kunnen bekomen worden 
op de sociale dienst van het OCMW, Prinsenpad 27 te 
2310 Rijkevorsel (03/340.39.65 of ocmw@ocmwrijke-
vorsel.be).

hEB	JE	rECht	OP	EEn
VErWarMingStOElagE	in	2015	?

Ook dit kalenderjaar kunnen sommige personen weer 
beroep doen op het “stookoliefonds” dat werd opge-
richt om de weerslag van de brandstofprijsstijging op 
te vangen.

Om te weten of men kan genieten van deze tussen-
komst worden hieronder de belangrijkste voorwaar-
den opgesomd.
Indien je meent hieraan te voldoen, kun je een aan-
vraag indienen op de sociale dienst van het OCMW, 
Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel, tel. 03/340 39 65.

Over	welke	brandstof	gaat	het	?
Het gaat om volgende brandstoffen:
– huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk 

(voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
– verwarmingspetroleum (type c) in bulk of aan de 

pomp;
– bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveel-

heid (in een propaangastank, niet in flessen).
Opgelet: de aanvraag moet gebeuren binnen de 60 da-
gen na de leveringsdatum!

Wie	kan	een	beroep	doen	op	deze
financiële	tussenkomst	?
1. Personen met recht op een verhoogde verzeke-

ringstegemoetkoming
 Personen die over het WIGW-statuut of OMNIO-

statuut beschikken (verhoogde tegemoetkoming, 
te bewijzen met sticker van mutualiteit).

2. Personen met een laag inkomen
 Personen die geen recht hebben op een verhoogde 

tegemoetkoming van het ziekenfonds, maar wiens 
inkomen lager ligt dan e 16.965,47, te verhogen 
met e 3.140,77 per persoon ten laste, komen ook 
in aanmerking. Voor deze categorie moet er ook 
rekening gehouden worden met het onroerend in-

VErJaarDagsFEEstJE
rustHuis ’prinsEnHoF’

WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015
pANNENKoEKEN, AppELSIENSAUS EN KoFFIE

prIjS: e 2,50
INSchrIjVEN op hET SEcrETArIAAT VAN hET WooNzorgcENTrUm
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komen van alle eigendommen, met uitzondering 
van de eigen woning waarin men woont.

3. Personen met schuldoverlast
 Dit zijn personen met een schuldbemiddeling in 

het kader van de wet op het consumentenkrediet of 
een collectieve schuldenregeling en die de verwar-
mingsfactuur niet kunnen betalen.

hoeveel	bedraagt	de	toelage	?
De toelage hangt af van de prijs die je betaald hebt 
voor je energie, maar is over het algemeen beperkt tot 
e 0,14 cent voor de eerste 1.500 liter. Dit komt over-
een met e 210,00 per jaar.

hoe	vraag	je	de	toelage	aan	?
Indien je denkt recht te hebben op steun van het So-
ciaal Verwarmingsfonds, moet je contact opnemen 
met het OCMW. Het OCMW zal nagaan:
– of je wel degelijk behoort tot één van de catego-

rieën van de doelgroep,
– of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof 

waarvoor je de steun kunt krijgen,
– of het adres dat op de factuur wordt vermeld, over-

eenkomt met het leveringsadres en het adres waar 
je gewoonlijk verblijft.

Het OCMW zal je vragen minimaal volgende docu-
menten voor te leggen. Zonder deze gegevens kan 
geen aanvraag ingestuurd worden:
– In ieder geval de leveringsfactuur die niet ouder is 

dan 60 dagen. Indien je in een gebouw met meer-
dere appartementen woont, vraag je aan de eige-
naar of beheerder van het gebouw een kopie van de 
factuur en een attest met vermelding van het aantal 
appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

– De identiteitskaart van jezelf en van al je inwonen-
de meerderjarige gezinsleden.

– Een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden
– Je laatst ontvangen aanslagbiljet in de personen-

belasting en je laatst ontvangen aanslagbiljet in de 
onroerende voorheffing (kadastraal inkomen).

POEtShulP	MEt	ElEKtrOniSChE
DiEnStEnChEquES	BiJ	hEt	OCMW
riJKEVOrSEl

Op	zoek	naar	een	poetshulp	?
Je kunt terecht bij het OCMW Rijkevorsel voor een 
poetshulp die je betaalt met dienstencheques. Het 
OCMW richt zich tot alle inwoners van Rijkevorsel die 
poetshulp wensen.

Wat	kost	het	?
Een dienstencheque kost e 9 per gepresteerd uur. Er 
wordt in ononderbroken blokken van minimaal 3 of 4 
uren gewerkt. Dat betekent dat je per dag poetshulp 
slechts e 27 à e 36 betaalt, tenzij je meer uren wenst 
uiteraard.
Je geniet evenwel van de belastingaftrek voor alle 
aangekochte dienstencheques. Hiervoor ontvang je 
jaarlijks een attest van Sodexo dat je bij je belasting-
aangifte voegt.

Je	betaalt	met	elektronische	dienstencheques
Na je aanvraag bij het OCMW, krijg je een brief van 
Sodexo waarin je inschrijving bevestigd wordt en een 
gebruiksnummer vermeld staat. Hiermee kun je een-
voudig via het internet dienstencheques bestellen.
Indien gewenst kun je op het OCMW Rijkevorsel te-
recht voor hulp bij het bestellen van je eerste elektro-
nische dienstencheques.

hoe	aanvragen	of	voor	meer	informatie	?
– Op het kantoor: OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 

27, 2310 Rijkevorsel, vraag naar Lesley Janssens of 
Marianne Horemans

– Telefonisch: 03/340.39.65
– Per e-mail: ocmw@ocmwrijkevorsel.be

OPROEP AAN DE STUDENTEN 
VERZORGING EN DE STUDENTEN 

VERPLEGING

Beste student,

Het woonzorgcentrum Prinsenhof zoekt voor de zomer-
maanden nog enkele student verzorgenden/student 
verpleegkundigen die samen met het team van het 
woonzorgcentrum Prinsenhof willen instaan om een kwa-
liteitsvolle zorgverlening te verlenen aan onze bewoners.
Met deze doen wij dan ook een warme oproep om te 
solliciteren als jobstudent in het woonzorgcentrum 
Prinsenhof voor de maanden juli en augustus 2015.

Voorwaarden:
Je hebt minimaal het 7de jaar verzorging met goed ge-
volg doorlopen of je hebt de 2de module verpleging met 
goed gevolg doorlopen op het ogenblik dat je contract als 
jobstudent van start gaat. Bij voorkeur heb je registratie-
nummer als zorgkundige reeds in het bezit of je zal dit in 
bezit kunnen hebben bij de start als jobstudent.
Je richt je sollicitatiebrief met CV, kopie voor- en achter-
zijde paspoort, motivatie en de periode waarin je kunt 
werken als jobstudent aan:

   OCMW Rijkevorsel
   de heer Jef Roos, Helhoekweg 18, 2310 Rijkevorsel

Je sollicitatiebrief dient ten laatste bij ons toe te komen 
op maandag 16 februari 2015.
In de loop van de volgende weken zul je dan gecontac-
teerd worden voor een sollicitatiegesprek.
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PaStOralE	EEnhEiD
hOOgStratEn	-	riJKEVOrSEl

herbronnen,	verbinden,	vertrouwen	in	de	toekomst
Wat zal de pastorale eenheid in Hoogstraten - Rijkevor-
sel zijn? We weten dat vandaag nog niet in alle details. 
Maar, we kennen wel de richting die onze Bisschop 
uit wil met zijn kerk. En we willen die visie een kans 
geven. We willen bouwen aan een gemeenschappelijke 
werking van parochies en andere geloofskernen (rust-
huizen, scholen, jeugdbewegingen, gevangenissen...) 
met de bedoeling een mooie toekomst uit te bouwen 
voor onze plaatselijke kerk.

Voor	ons	klinken	3	kernwoorden
bij	‘pastorale	eenheid’
Herbronnen: ons bezinnen over volgende vragen: hoe 
kunnen we bouwen aan de kerk van morgen? Welke 
boodschap dragen wij uit? Hoe kunnen we ‘nabij zijn’ 
en toch ‘een verschil neerzetten’?
Verbinden: we kunnen het niet alleen, we hebben el-
kaar nodig. wie zijn onze partners? Hoe kunnen we 
bruggen bouwen? Hoe kunnen we samenwerken? Hoe 
kunnen we een netwerk vormen?

Vertrouwen in de toekomst: het is geen eenvoudige 
weg maar toch willen we er voor gaan. We willen al-
vast aan de slag gaan om te werken aan de kerk van 
morgen. En daarom doen we een warme oproep op 
jullie hulp!

Interesse? Van harte welkom op deze infoavond! Meer 
weten? 03/314.33.63, info.fed.hoogstraten@skynet.be
Woensdag 11 maart 2015 om 20.00 uur. Parochie- 
zaal Pax, Dr. Versmissenstraat 3, 2320 Hoogstraten.

Namens alle parochies van Hoogstraten en Rijkevor-
sel.

Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel presenteert

 

Gemeenschapscentrum Sint-Jozef Rijkevorsel
Inkom e 1,00

Alle kinderen zijn welkom vanaf 13.00 tot 17.00 u.

Ook de ouders kunnen tijdens het nuttigen van een 
drankje komen kijken naar deze verkleedpartij.

Deze zondagnamiddag is geen gewone Chiroactiviteit. 
De leiding is niet verantwoordelijk voor mogelijke incidenten. 

15 februari 2015
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JOKPRIJSKAMP

Duivenbond ’Verbroedering’
SINT-JOZEF

VRIJDAG 27 FEBRUARI OM 19.00 u.
in zaal Alma bij Jozee en Cel

Inschrijving e 2,50 - e 65,00 vooruit

Iedereen welkom !

lEzing	OVEr	arChEOlOgiE	En	DE
OPgraVingEn	in	hEt	griEKSE	MyKEnE

door	Stijn	Ceulemans
Donderdag	19	februari	2015,	om	19.30	uur

Sint-Joris Gildezaal, Dorp 47, Rijkevorsel

Wie is er in zijn jeugd niet 
gefascineerd door de tallo-
ze sagen en mythen uit de 
Griekse Oudheid? Paris, 
Helena, Odysseus, Aga-
memnon zijn de helden en 
heldinnen uit verre tijden, 

herinner je de strijd om Troje. En ze blijven inspire-
ren, denken we maar aan de computerspelletjes en de 
films die rond deze figuren zijn opgebouwd. Het duis-
tere verleden is nu juist de speeltuin van archeologen.

Stijn Ceulemans is een 
jonge archeoloog uit Rij-
kevorsel. Hij studeerde 
nog niet zo lang geleden 
af aan de KULeuven. Hij 
is de geknipte persoon om 
ons uit te leggen hoe de 

moderne archeologen werken om de schatten uit het 
verleden te ontdekken en te duiden.

Stijns eindwerk behandelde de Griekse bronstijd. Sa-
men met hem kunnen we dan ook de theorie aan de 
praktijk koppelen en zo de geschiedenis van de prach-
tige stad Mykene (die op 25 km van het huidige Korin-
the ligt) leren kennen.

We nodigen jullie graag uit op een spannende en leer-
rijke reis door tijd en ruimte. We verwachten jullie 
om 19.30 uur in het lokaal van de Sint-Jorisgilde, 
Dorp 47. Als deelname in de kosten vragen we e 7, e 5 
voor Davidsfondsleden. In de prijs zit een consumptie 
inbegrepen.

Wij vragen om in te schrijven bij Roger Verlinden (tel. 
03/314.39.01 of via e-mail davidsfonds.rijkevorsel@
scarlet.be). De betaling kan door storting op rekening-
nummer BE56 4168 0244 1988 van het Davidsfonds 
Rijkevorsel, of je kunt ook ter plaatse betalen.

Iedereen is welkom op deze avond!

uitSlag	tOMBOla
‘Dag	Van	DE	VriEnDSChaP’

 
Sint-Jozef Rijkevorsel

524 963 425 769 945 511 832 859
449 604 998 1085 205 1095 557 1020
695 521 365 11 64 166 550 455
681 159 266 256 484 738 1093 79
260 30 942 840 970 928 510 853
532 572 562 613 140 861 619 15
152 216 718 499 980 624 1032 745
772 493 983 669 361 876 610 331
954 684 787 706 992 764

Prijzen af te halen tot 28 februari 2014 bij François 
Deprez, Klundert 51, Sint-Jozef Rijkevorsel, tel. 
03/312.24.57.

Met deze willen wij iedereen danken die onze “kwb-
dag van de vriendschap” op één of andere manier ge-
steund heeft.

Deze	inFO	en	ook	vorige	edities
online	te	lezen	via	www.rijkevorsel.be
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  1 februari  • ruilclub	rijkevorsel: Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, 8.00 tot 12.00 uur,
  inkom gratis.

  3 februari  • heemkundige	Kring: documentatiecentrum, Molenstraat 5. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

  6 februari  • Schildersclub	artistic: Schilderen. Prinsenhof. Van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen welkom. 
Gratis. Meer info: 0474/31.25.67

  • Ouderraad	het	Moleke	en	Sint-luciaschool: Familiequiz. Zaal Den Bakker, 20.00 uur.
  Meer info: quiz@ouderraad-rijkevorsel.be

  7 februari  • riJKO	Korfbalclub: Bingoavond. Clubkantine, Kruispad, 20.00 uur.

  8 februari  • 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 tot 17.00 uur (bij zware storm of zeer 
extreem winterweer blijft de molen gesloten). www.stenenbergmolen.be

  9 februari  • landelijke	gilde: Kaart- en buurtavond, Dorp 47, 20.00 uur.
  • gemeente: UiT in Rijkevorsel. Infosessie, raadzaal gemeentehuis, 19.00 uur.

10 februari  • heemkundige	Kring: documentatiecentrum, Molenstraat 5. Van 14.00 tot 16.00 uur.

11 februari  • aster	Berkhofmuseum: Opendeur Museum, Kerkdreef, 61. Van 13.00 tot 17.00 uur.

13 februari  • Schildersclub	artistic: Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur.
  Iedereen welkom. Gratis. Meer info: 0474/31.25.67
  • De	Singer: Pudding oO – album release (jazz/nu-jazz), Bavelstraat, 35. 20.30 uur.
  Info en tickets: www.desinger.be

wa a r  &  wa n n e e r

d i V e r s e n

F E B r u a r i

OPrOEP	aan	allE	50-JarigEn	(°	1965)

Wij willen een reünie organiseren op 14 november 
2015 voor alle 50-jarigen van Rijkevorsel en Sint-
Jozef. Wij zijn dus ook nog volop op zoek naar hun 
adressen én e-mailadressen. Gelieve deze informatie 
zo snel mogelijk door te sturen naar Rit Verhaert: 
directie@het-kompas.be of naar Ilse Verlinden: 
verlinden.ilse@hotmail.com.

Dank bij voorbaat !

uit	in	riJKEVOrSEl

Wil je meer te weten komen over hoe, wat, waar invoe-
ren in de UiTdatabank?
Kom naar de gratis infosessie op maandag 9 februari 
2015 te 19.00 uur in de raadzaal van het gemeente-
huis.



15 februari  • Chiro	Sint-Jozef	rijkevorsel: Kindercarnaval. Gemeenschapscentrum.
  Van 13.00 tot 17.00 uur. Meer info: zie rubriek Diversen.

17 februari  • heemkundige	Kring: documentatiecentrum, Molenstraat 5. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

19  februari  • Davidsfonds	rijkevorsel: Lezing over archeologie en de opgravingen in het Griekse Mykene 
door Stijn Ceulemans. Sint-Joris Gildezaal, Dorp 47. 19.30 uur. Meer info: zie rubriek 
Diversen.

  • De	Singer: Satoko Fujii Solo/Keenroh - Gen Himmel (jazz), Bavelstraat, 35. 20.30 uur.
  Info en tickets: www.desinger.be

20 februari  • Schildersclub	artistic: Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur.
  Iedereen welkom. Gratis. Meer info: 0474/31.25.67

21  februari  • De	Singer: Polar Bear (jazz/rock), Bavelstraat, 35. 20.30 uur. Info en tickets: www.desinger.be

22 februari  • Verenigde	vrijwillige	rijkevorselse	molenaars: De stenen bergmolen in actie.
  Kom kennismaken met dit uniek draaiend en werkend erfgoed en het oude molenaarsambacht. 

Malen met windkracht van graan tot meel van 10.00 tot 17.00 uur. Gratis te bezoeken (bij 
zware storm of zeer extreem winterweer blijft de molen gesloten). www.stenenbergmolen.be

  • 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.

24 februari  • heemkundige	Kring	: documentatiecentrum, Molenstraat 5. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

25 februari  • rode	Kruis: Bloedgeven in Woonzorgcentrum Prinsenhof, Helhoekweg. Van 18.00 tot 20.30 u.

27 februari  • Schildersclub	artistic: Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur.
  Iedereen welkom. Gratis. Meer info: 0474/31.25.67
  • Duivenbond	Verbroedering	Sint-Jozef: Jokprijskamp in zaal Alma om 19.00 u. 2,50 euro inleg 

en 65 euro vooruit.
  • Sportraad	en	gemeente	rijkevorsel: Sportgala, Gemeenschapscentrum, vanaf 18.30 uur.
  Meer info: zie rubriek Sport.

28 februari  • Kon.	Fanfare	Vermaak	na	arbeid: Concertavond ‘Evolution’: zaal ’t Centrum, Dorp 21, 
Rijkevorsel. 20.00 uur. Voorverkoop: 5,00 euro in café ’t Centrum en bij de leden.

  Inkom: 7,00 euro. Kinderen -14 jaar gratis. Meer info: info@vnarijkevorsel.be -
  www.vnarijkevorsel.be - www.facebook.com/fanfarevnarijkevorsel - 0472-55 65 76.
  • De	Singer: Fixkes (pop), Bavelstraat, 35. 21.00 uur. Info en tickets: www.desinger.be
  • WSC	Sint-Jozef: Wielerwedstrijden. Nieuwelingen start 13.15 uur, Juniores 15.00 uur.
  Omloop: Sint-Jozef, Eikendreef, Beersebaan, Hoge Heideweg, Oude Goorstraat en 

Stevennekens.
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DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in maart 2015 dien je uiterlijk op 3 februari 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.



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 10.00 u. tot 20.00 u.) 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 9.00 - 12.00 u.

Vlaamse Infolijn 1700

Fed. Agentschap voor de Veiligheid 
van de voedselketen (weekdagen 9.00 - 17.00 u.) 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 8.00 - 20.00 u.) :
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	tanDartSEn
Centraal	telefoonnummer	wachtdiensten	tandartsen	:	0903/39.969

De wachtdienst geldt uitsluitend tijdens het weekend en op feestdagen, van 9.00 u. tot 18.00 u. en enkel voor dringende gevallen.

WaChtDiEnStEn	aPOthEKErS	(www.apotheek.be)
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

WaChtDiEnStEn	DOKtErS	(www.wachtpost.be)
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	20.00	u.	t.e.m.	
maandagmorgen	8.00	u.	en	op	feestdagen	vanaf	20.00	u.	de	avond	voor	de	feestdag	tot	8.00	u.	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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