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Spreekuren burgemeester en schepenen

Van De Mierop Gust      burgemeester
                                                         GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis :                dinsdag                         9.00 - 11.30 u
                                       donderdag                   18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de woensdag maand   10.30 - 11.30 u

Werkgebied : veiligheid, politie, brandweer, burgerlijke stand,
communicatie

Roefs Karel                    1ste schepen                                 sp.a

gemeentehuis :                woensdag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de maandag maand    18.30 - 19.30 u

Werkgebied : sociale zaken, onderwijs, huisvesting, 
tewerkstelling, buitenschoolse kinderopvang, 
openbare gezondheid, Kind en Gezin, derde leeftijd

Boeckx Jos                     2de schepen                                 SNR

gemeentehuis :                dinsdag                       18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand    18.30 - 19.30 u

Werkgebied : informatica, financiën, begroting, cultuur,
ruimtelijke ordening, feestelijkheden

Verlinden Jan                3de schepen
                                                         GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis :                maandag                     18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand    10.00 - 11.00 u

Werkgebied : openbare werken, landbouw

Kemland Roger              4de schepen                                 sp.a

gemeentehuis :                woensdag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de maandag maand    18.30 - 19.30 u

Werkgebied : Kafka, mobiliteit, personeel, sport

Cuylaerts Dorien           5de schepen                                 SNR

gemeentehuis :                dinsdag                       18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand    18.30 - 19.30 u

Werkgebied : jeugd, gelijke kansen, erediensten, toerisme, 
milieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, middenstand, 
Europese aangelegenheden

Openingstijden diensten
Gemeentelijke administratie 
en jeugd-, sport- en cultuurdienst                   Molenstraat 5
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur 
en van 13.30 uur tot 19.30 uur

Gemeentelijke werkplaatsen                            Vijversweg 12
dinsdag en donderdag 
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 15.30 uur, 
andere dagen gesloten

Containerpark De Meiren                            Ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 19.00 uur
woensdag & vrijdag 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 15.30 uur
donderdag 8.00 uur - 12.00 uur, zaterdag 8.00 uur - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum                                     Molenstraat 20
maandag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
dinsdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
woensdag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
donderdag 10.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
zaterdag 10.00 uur - 12.00 uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef                  Kerkdreef 61
maandag t.e.m. vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
en maandag van 15.30 uur tot 19.30 uur

VVV-kantoor                                                    Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 13.30 uur - 19.30 uur
dinsdag t.e.m. donderdag 9.00 uur - 12.00 uur 
en 13.00 uur - 16.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

Politie, wijkpost Rijkevorsel                             Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 17.00 uur - 20.00 uur
dinsdag 9.00 uur - 12.00  uur
woensdag 13.00 uur - 17.00 uur
donderdag 9.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

OCMW                                                             Prinsenpad 27
maandag t.e.m. donderdag van 8.30 uur tot 12.15 uur 
en van 13.00 uur tot 17.00 uur
vrijdag van 8.30 uur tot 13.15 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

OCMW                        Kerkdreef 61, gemeenschapscentrum
dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

Juridische dienst OCMW                                 Prinsenpad 27
donderdag van 14.00 uur tot 16.30 uur

PWA                                                                 Molenstraat 5
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur 
en na afspraak voor dringende zaken

Kinderclub                                                     Molenstraat 22
schooldagen : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag : van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
vrije dagen en vakanties : van 6.45 uur tot 19.00 uur, 
collectieve sluiting in de week van 21 juli 
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub                                                      Pioenstraat 26
schooldagen : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag :
van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
woensdag : van 6.45 uur tot aanvang school, 
van einde school tot 13.00 uur, 
nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties : geen opvang in Sint-Jozef, 
zie Centrum



B E S T U U R

De raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 29 oktober 2012 goed.

Een subsidie van € 2.500 wordt toegekend aan het Rode
Kruis Vlaanderen.

De gehele Langstraat, gelegen grondgebied Rijkevorsel,
wordt verboden voor bestuurders van voertuigen waar-
van de hoogst toegelaten massa hoger is dan 3,5 ton.

De raad verleent goedkeuring aan het ontworpen weg-
tracé van de nieuwe insteekweg in de industriezone
‘Looi’ alsook aan de gedeeltelijk verbreding van de 
gemeenteweg ‘Looi’ die de verbinding vormt tussen de
gewestweg N14 ‘Oostmalsesteenweg’ en deze ontworpen
insteekweg. 

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek van de 
opdracht met als voorwerp “Infrastructuurwerken IZ
Het Looi”, opgesteld door IOK. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder 
bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemings-
voorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aan -
nemingen van werken, leveringen en diensten. De
kostenraming bedraagt € 615.873,55 excl. btw of 
€ 745.206,99 incl. 21 % btw.

Akkoord wordt gegaan met het ondergronds brengen
van de luchtnetten in functie van de heraanleg ‘Doelen-
pad, Kasteelweg, Middelstede/delen, Markweg/deel en
Appelstraat’.
Goedkeuring wordt verleend aan de offerte van Iveka
t.b.v. € 124.579,4 incl. btw. 

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 26 NOVEMBER 2012
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Beste medeburgers, 

Het lijkt nog maar pas geleden en toch ... nog enkele dagen ... en we wuiven 2012 uit. Een terugblik op de gebeurtenissen
van het voorbije jaar wordt ons langs alle kanten toegeschoven. De algemene toestand op economisch, sociaal of politiek
vlak, nationaal zowel als internationaal, kennen we allemaal.

Maar voor ieder van ons is er vast en zeker een persoonlijke gebeurtenis geweest, van welke aard ook, die een belangrijk
of onvergetelijk moment in ons leven heeft nagelaten.

Wat mij persoonlijk betreft word het een afscheid. Een afscheid van mijn zetel op het gemeentehuis. Even stilstaan en
mijmeren over wat geweest is en dan kan ik vooral dankbaar en voldaan zijn om wat ik voor jullie mocht betekenen. In
mijn dankbaarheid wil ik niet alleen jullie maar ook en vooral al de medewerkers van de gemeente betrekken want 
zonder hen had ik mijn mandaat niet kunnen verwezenlijken.

Daarom, in de aanloop naar het kerstgebeuren, is het ook voor iedereen belangrijk om even te bezinnen. In alle feest-
gedruis vergeten we soms hoe welstellend we zijn terwijl we onze ogen sluiten voor de armoe en eenzaamheid, ook in
onze onmiddellijke omgeving.
Bij alle goede voornemens die we maken bij het nieuwe jaar is het misschien een tip om eens even rond te kijken en
een helpende hand uit te steken voor onze minderbedeelden.

Beste medeburgers, laten we onze negatieve gevoelens van het afgelopen jaar even terzijde en laten we trachten met
een positieve noot het nieuwe jaar te starten.

Hierbij bied ik aan ieder van jullie mijn oprechte nieuwjaarswensen aan met een jaar gevuld van warmte, geluk en
vooral van goede gezondheid.

                                                                                     Uw burgemeester, 
                                                                                     Gust Van De Mierop



B E S T U U R - M I L I E U

Een aantal verenigingen waarbij de gemeente is aan -
gesloten, plannen een Algemene Vergadering of een
Buitengewone Algemene Vergadering. 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda’s
van deze vergaderingen en duidt de gemeentelijke 
vertegenwoordigers aan als volgt :
CIPAL volmachtdrager   Paul Bevers
      plaatsvervanger   Willy Fransen

PIDPA volmachtdrager   Roger Kemland
      plaatsvervanger   Dirk Schelles

IOK volmachtdrager   Karl Geens
      plaatsvervanger   Dorien Cuylaerts

IOK Afvalbeheer volmachtdrager   Dorien Cuylaerts
      plaatsvervanger   Karl Geens

IVCA cvba volmachtdrager   Willy Fransen
      plaatsvervanger   Emmy Van Erwegen

Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen
      volmachtdrager   Lizette Keysers
      plaatsvervanger   Jos Boeckx

IKA volmachtdrager   Jos Boeckx
      plaatsvervanger   Karl Geens

IVEKA volmachtdrager   Jos Boeckx
      plaatsvervanger   Karl Geens

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op 25
en 26 december 2012, op 24 en 31 december (vanaf
12.00 uur) en op 1 januari 2013.
Het Aster Berkhofmuseum is gesloten op zondag 30 
december 2012.
De bibliotheek zal gesloten zijn op vrijdagavond 4 
januari 2013.
De kinderclub sluit op 4 januari 2013 om 17.00 uur de
deuren.

28 januari 2013                         25 februari 2013
25 maart 2013                           29 april 2013
27 mei 2013                               24 juni 2013
28 augustus 2013                      30 september 2013
28 oktober 2013                        25 november 2013
9 december 2013

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

VOLGENDE GEMEENTERAADSZITTING :
28 JANUARI 2013

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel
vernam van verschillende inwoners
dat men van diverse bedrijven na de
kantooruren telefoon krijgt. Vaak
trachten deze firma’s een contract
voor energie of telefonie af te sluiten
of wordt gevraagd deel te nemen aan een enquête. 

Het gemeentebestuur vraagt waakzaam te zijn voor
dergelijke telefoonoproepen. Geef zeker nooit belang -
rijke gegevens zoals je bankrekeningnummer door via
de telefoon. Je kunt immers niet nagaan of het daad -
werkelijk om iemand van deze firma gaat ofwel het
bijvoorbeeld mogelijke fraudeurs zijn die trachten je
gegevens telefonisch te achterhalen. Ook is het een veel-
gebruikte techniek van inbrekers om zich voor te doen
als vertegenwoordiger van een bepaalde firma om 
vervolgens na te gaan of je al dan niet thuis bent. Enige
voorzichtigheid is dus aangewezen.

SLUITINGSDAGEN 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

GEPLANDE RAADSZITTINGEN IN 2013

OPGEPAST MET TELEFOONTJES 
NA DE KANTOORUREN
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Op 9 en 10 januari 2013 worden de kerstbomen op -
gehaald door de technische dienst. De ophaling start op
9 januari vanaf 8.00 uur ’s morgens. Om in aan merking
te komen voor deze gratis ophaling moet jouw kerst-
boom vóór deze datum en uur gebracht worden naar één
van de volgende ophaalpunten :

1. kruispunt Kleine Gammel - Heesbeekweg
kruispunt Gammel - Achtel
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 wegwijzer St.-Jozef

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

4. op de hoek Helhoekweg - Lozenhofstraat 
aan de Wissel
aan de speeltuigen 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 PLASTICBOMEN) OPGEHAALD ZONDER
MAND OF POT EN ZONDER VERSIERING !!

In oktober brachten heel wat mensen
hun gebruikte frituurolie en -vet naar
het containerpark.  Ze kregen dan een
tombolabiljet per correct ingeleverde
liter frituurolie of -vet. 
Er was ook nog de bijkomende actie
van IOK Afvalbeheer. Gedurende een
halve dag stonden de mensen van IOK Afvalbeheer op
het containerpark met een extra wedstrijd.
Er was per provincie 1 fiets te winnen. In de provincie
Antwerpen was de heer Verheyen uit Arendonk de geluk-
kige winnaar. Met de tombolabiljetten was er per
park/per gemeente 1 friteuse te winnen en met de extra
actie van IOK Afvalbeheer werd er per park/per gemeente
uit de ingevulde wedstrijdformulieren een winnaar van
een friteuse getrokken.

Dit zijn de winnaars van Rijkevorsel:
- Marc Verheyen wint met de actie van IOK Afval -

beheer
- Steve Versmissen wint met de tombolabiljetten

Met de Vlaamse actie waren ook cinematickets te 
winnen.Deze werden door de VVSG rechtstreeks op -
gestuurd naar de winnaars.

De kerstverlichting flikkert als gek en kerstbomen 
worden massaal gehakt om na bewezen diensten op de
stoep gedumpt te worden. Kan het anders? Hoe bouwen
we een ecologisch, duurzaam en ethisch eindejaars-
feestje? Van ons krijg je alvast kersttips cadeau om het
jaar duurzaam af te ronden.

OPHALING KERSTBOMEN WINNAARS GROTE INZAMELMAAND
FRITUUROLIE /-VET

DUURZAAM VAN OUD NAAR NIEUW !

5



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

KERSTBOOM
De productie van een plastic kerstboom kost energie en
grondstoffen en vervuilt de lucht. Echte sparren leveren
gezonde lucht! Ze worden tegenwoordig speciaal voor
kerst gekweekt en niet meer in het wild gehakt. Koop er
één waar het grootste deel van de wortels nog aanzit. Na
nieuwjaar kun je hem op het terras in de pot houden of
planten in de tuin en volgend jaar opnieuw uitgraven.
Ga vooral op zoek naar een boom die bij jou in de buurt
is gekweekt. Als je de kerstboom 100 procent gezond wil
houden is het beter hem ook tijdens de eindejaarsfeesten
in de voor-, achtertuin of op het terras te zetten. 
Als je niet meteen verknocht bent aan een kerstboom,
kun je ook andere alternatieven bedenken om de kerst -
sfeer in huis te halen. Er zijn verschillende, inheemse,
groenblijvende struiken die je enkele weken binnen in
een pot kunt zetten en opsmukken. Bijvoorbeeld:
klimop, hulst, buxus, osmanthus en laurier. Probeer wel
om een iets groter exemplaar op te kop te tikken. Nadien
kun je de gekozen struik zonder problemen in je tuin
planten. Maar vergeet dan niet om hem tijdens de peri-
ode dat hij binnen staat voldoende water te geven.

KERSTLICHTJES
Wereldwijd slorpen kerstlichtjes immens veel energie
op. Op de markt kun je tegenwoordig LED-kerstlichtjes
(=lichtgevende dioden) kopen. Ze verbruiken 90 procent 
minder dan traditionele lampjes. Als iedereen de tradi-
tionele zou vervangen door LED's, zou er, volgens de US
Department of Energy, in die ene kerstmaand minimum
2 miljard kw/h gespaard worden. Voldoende om 1 jaar
lang 200.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien.
Bovendien gaan LED’s veel langer mee dan gewone
lichtjes. 

GESCHENKVERPAKKINGEN
Gebruik cadeaupapier en lintjes van vroegere cadeautjes.
Koop enkel gerecycleerd cadeau- of kaftpapier of 
herbruikbare cadeauzakjes. Of zelfs met krantenpapier
kan je origineel uit de hoek komen.

KAARTJES
Stuur e-cards. Maak zelf een mooie presentatie of af-
beelding en stuur die door. Wil je toch iets op de bus
doen? Maak er een knutselnamiddag van met de
kinderen en maak samen kaartjes met oud papier, afval,
verpakkingen... Niet handig? Dan zijn er ook heel leuke
kaartjes van gerecycleerd papier verkrijgbaar in de
handel. 

KERST- EN EINDEJAARSDINER
Milieuspecialisten zijn het er over eens: lokale, seizoens-
gebonden voeding bespaart heel wat energie. Het voedsel
moet niet ver vervoerd worden en energie voor koeling

is ook minimum beperkt. Bovendien steun je zo de
lokale economie. 
Probeer dit jaar ook wat
minder vlees op het menu
te zetten. Vlees veroorzaakt
meer milieulast dan ander
voedsel, onder meer omdat er zoveel water voor nodig
is. Ook kun je tegenwoordig makkelijk vis uit duurzame
visvangst vinden via de Viswijzer van WWF: www.wwf.be
Duurzame vis kun je in de winkel herkennen aan het
MSC-label.
Kerst is overigens een periode van bezinning: wereldwijd
wordt voldoende voedsel geproduceerd om iedere be-
woner elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten.
En dat terwijl dagelijks 25.000 mensen sterven door
honger en ondervoeding… Honger is een gevolg van 
ongelijke verdeling. Een gemiddeld gezin gooit per jaar
165 kg voedsel weg: dat zijn 6 volle winkelwagentjes.
(bron: Milieu Centraal) 

CADEAUTJES
Tussen de storm aan reclameboodschappen door bieden
verschillende organisaties duurzame alternatieven voor
traditionele geschenken. Oxfam Wereldwinkel, de kring-
winkels en Greenpeace hebben een uitgebreide keuze
duurzame cadeautjes.
Maar je kunt ook een gift of een virtueel cadeautje geven.
Die vind je bijvoorbeeld op de site van WWF-België. In
plaats van een duur cadeau, kun je iets goedkopers
kiezen en schenk je de rest weg aan een goed doel. 
Prettige eindejaarsfeesten!

Zijn de muren van je huis niet of slechts heel weinig 
geïsoleerd? Besef dan dat er heel wat warmte ontsnapt
langs deze weg? Indien je dak goed geïsoleerd is, kan een
volgende stap naar een lagere energiefactuur zijn om je
muren bij te isoleren. Met de modernste technieken kan
dit zeer eenvoudig zonder dat er breekwerken moeten
gebeuren.
Om de investering te verkleinen en iedereen aan te
moedigen om zijn muren te isoleren, organiseert de
gemeente een samenaankoop van muurisolatie. De
organisatie verloopt in samenwerking met IOK en de
gemeenten Hoogstraten, Lille, Beerse en Vosselaar. De
samenaankoop gaat eind dit jaar van start waardoor de
eerste werken kunnen plaatsvinden in maart 2013.
Zowel het inspuiten van spouwmuren als het van buiten -
af bij-isoleren van de muur behoren tot de mogelijk -
heden.

GROEPSAANKOOP : VOORDELIG 
NA-ISOLEREN VAN BUITENMUREN
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M I L I E U - O P E N B . W E R K E N

Infoavonden
Heb je interesse? Vrijblijvend inschrijven kan op
www.iok.be of bij de milieudienst van de gemeente. 
Wil je graag wat meer informatie, kom dan naar de
infoavond op woensdag 9 januari 2013 in de Foyer van
CC Reynaert, Maurits Potterstraat z/n te Vosselaar. De
infoavond start om 20u en is gratis. Inschrijven is niet
nodig.
Het kiezen van de firma’s met de beste voorwaarden,
gebeurt door een stuurgroep van mensen die hun muren
willen laten isoleren. Deze stuurgroep komt samen op
dinsdag 5 februari 2013 om 20u in Beerse. Wil je deel
uitmaken van deze stuurgroep? Duid dit dan aan bij je
inschrijving.
Op woensdag 6 februari gaat om 20u in de Raadzaal van
het gemeentehuis in Rijkevorsel een infoavond door over
spouw- en muurisolatie. Vragen over de samenaankoop
kunnen daar ook gesteld worden.
De afsluitende infoavond zal doorgaan op maandag 25
februari 2013 om 20u in de vergaderzaal van de oude
jongensschool, Vlimmersebaan 4 te Wechelderzande. Op
deze infoavond zullen de gekozen firma’s hun product
en voorwaarden toelichten.

In dit infoblad wordt op regelmatige basis verwezen naar
de verplichtingen die inwoners hebben ten aanzien van
het onderhoud van de bermen. Hoewel het hier open-
baar domein betreft staan zij in voor het maaien hiervan.
Dit wil echter niet zeggen dat de eigenaars van de aan-
liggende percelen op eigen houtje werken mogen uit -
voeren aan de bermen. Voor alle werken, bijvoorbeeld
het verharden of aanbrengen van aanplantingen, dien je
immers een toelating te krijgen. Je kunt dit steeds
schriftelijk aanvragen met een brief ter attentie van het
college van burgemeester en schepenen. Het college zal
dan ook beslissen of je al dan niet de geplande werken
mag uitvoeren. 

Vooral tijdens de donkere wintermaanden is het 
essentieel dat de voornaamste wegen goed verlicht 
worden.  Defecte straatverlichting dient dus in een mum
van tijd hersteld te worden om de veiligheid van de
weggebruikers te garanderen.
Jij, als inwoner, kunt dit eenvoudig doorgeven aan Ean-
dis, de netwerkbeheerder die hiervoor instaat. Via de
website www.straatlampen.be kun je een defect op een
snelle en efficiënte manier melden. Let wel dat je de
juiste gegevens nodig hebt. Dit wil zeggen dat je ofwel
het nummer van de verlichtingspaal nodig hebt ofwel
het huisnummer van de dichtstbijzijnde woning. Ook de
aard van het defect dient ingegeven te worden. Dit kan
bijvoorbeeld ook zijn dat een lamp continu blijft 
branden.
Eandis gaat er prat op dat de herstelling binnen de veer-
tien dagen wordt uitgevoerd. Voor wie niet over internet
beschikt, is er de mogelijkheid om een defect telefonisch
door te geven op het nummer 0800 6 35 35. Je dient dan
dezelfde gegevens door te geven.

Eind november heeft de technische dienst een nieuwe
vrachtwagen in gebruik genomen. Deze kwam in de
plaats van twee oudere vrachtwagens, een Renault van
1989 en een Mercedes van het jaar 1994. De vrachtwagen
werd geleverd met een containeroptreksysteem.

WERKEN AAN BERMEN

MELDEN DEFECTE STRAATVERLICHTING

AANKOOP NIEUWE VRACHTWAGEN
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B I B L I O T H E E K

De bibliotheek zal gesloten zijn op :
- Dinsdag 1 januari 2013 

(Nieuwjaar) 
- Vrijdagavond 4 januari 2012 

(wegens nieuwjaarsreceptie
gemeente personeel)

In ons filiaal te Sint-Jozef zijn vanaf heden 2 nieuwe tijd -
schriften te leen! Voor de volwassenen hebben we
“Wonen Landelijke Stijl”; voor kinderen is er “Geronimo
Stilton magazine”. 

“Wonen Landelijke Stijl” is dé
referentie voor landelijk wonen
in België en Nederland. Zowel in
omvang, als in lezerspubliek is
dit het grootste klassieke woon-
blad van België en Nederland.
Het verschijnt 6 keer per jaar en
elk nummer bevat naast 
exclusieve interieurreportages,
toeristische info, portretten van

bekende decorateurs, ambachten, pittoreske logeer-
adressen enz. ook een inkijkje in de mooiste landelijke
woningen uit zowel binnen- als buitenland. 
Je vindt er niet enkel informatie rond wonen in de 
landelijke stijl, maar ook speciale bijlagen rond bijvoor-
beeld volgende thema’s: antieke bouwmaterialen, deco -
reren, zitmeubels, landelijke keukens en badkamers,
buitenleven (buiten koken, eikenhouten bijgebouwen,
poolhouses, …), kleur (verf, behangpapier, stoffen, ...),
gedekte tafels, kerstshopping, enz.

“Geronimo Stilton magazine” is
een gi-ga-leuk tijdschrift voor
liefhebbers van dit welbekende
knaagdier. Het verschijnt elke
eerste en derde woensdag van de
maand en neemt jullie mee naar
een wereld vol spannende avon-
turen, ijzersterke verhalen en
strips, weetjes en tips over
geschiedenis, knotsgekke reizen,
natuur, wetenschap en actu-

aliteit, knutselen en recepten, superleuke spelletjes en
opdrachten, een wedstrijd met een gigantische prijzen-
pot, een lezersrubriek en nog veel meer. Geronimo 
Stilton magazine is kortom een erg muizenissige brok
leesplezier!    

Benieuwd? Kom deze tijdschriften dan zeker eens uit-
proberen in de Aster Berkhofbib in de Kerkdreef 61A! 

“Wolf Hall” van Hilary Mantel en
bespreekt dit boek op maandag
28 januari 2013 om 20.00u in de
Parketzaal boven de bibliotheek.
Voor deze historische roman
over Thomas Cromwell en de
“Tudors” heeft de schrijfster in
2009 de Man Booker Prize ge -
kregen en in 2010 de Walter
Scott Prize of Historical Fiction. 

Benieuwd naar het eerste echte nieuwjaarsfilmpje van
de Bib? 
Surf dan naar 
https://www.facebook.com/BibliotheekRijkevorsel 
of http://www.rijkevorsel.be

DE LEESCLUB LEEST ...

FILMPJE ’BESTE WENSEN’ ONLINE !

TWEE NIEUWE TIJDSCHRIFTEN
IN DE ASTER BERKHOFBIBLIOTHEEK

SLUITINGSDAGEN
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B I B L I O T H E E K

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Het grote beestenverkleedfeest [P2]
- Ik ben niet moe! [P3] 
- Kijk- en zoekboek: sprookjes zoals we ze nog nooit

hebben bekeken! [P3]
- Magische verhalen voor jonge kinderen [P3]
- Pak de puppy! [P3]
- Heksentaart [P4]
- Kikker en de kleuren [P5]
- Het lied van de vogels [P5]

AA-boeken (niveau-lezen)
- De man van koek (MACK Niveau 1)
- De baas van de boot (PENT Niveau 1)
- Dino brult niet meer (PUNT Niveau 2)
- Slim konijn en de wolf (SLIM Niveau 2)
- Het geheim van de koning (SIMS Niveau 3)
- De gouden gans (GRIM Niveau 4)
- De jongen die ‘wolf’ riep (PUNT Niveau 4)

A-boeken (7-9 jaar)
- Prinsessenschool vol. 4: Ster voor een dag 

(BAT, Prunella)
- Het hanengevecht (HAGEN, Hans)
- Dieren bij de dokter: Renner 

(JAGERMEESTER, Maarten)
- Heksje Lilly: Redding in de ruimte (KNISTER)
- Sofie en het vliegende jongetje 

(VENDEL, Edward Van de)

B-boeken (9-12 jaar)
- De Kriegeltjes vol. 5: Kriepel de minisaurus 

(BEL, Marc De)
- De reus van de zomerflat (BOONEN, Stefan)
- Meiden zijn gek… op fashion 

(COOLWIJK, Marion Van de)
- Vergeetman (EDE, Bies Van)

C-boeken (12-16 jaar) 
- Gewoon anders (DESCAMPS, Luc)
- Engelenkus (GERARD, Hilde E.)
- Gone vol. 5: Angst (GRANT, Michael)
- Koeriers voor de keizer (HURENKAMP, Menno)
- Na het feest (LABERG, Hans Petter)
- Little black spiders (VANDEWIJER, Ina)

Voorleesboeken
- De cool cool club (BAEL)
- Tom en Jerry: Dolle avonturen (DOLL)
- Snoezige berenverhalen voor een heerlijk knuffel -

moment (GEOR)
- Hoe word ik astronaut? (HAZE)
- Hoe word ik prinses (INTV)
- Ik kan alles lekker zelf!: verhalen, rijmpjes en liedjes

over alles voor het eerst zelf doen! (KUYP)

Jeugd Non-fictie
- Kosteloze knutsels voor kinderen: 

zien, vinden, maken [624.9]
- De wondere wereld van het bos [578.1]
- 1000 dingen om te maken en te doen [624.9]
- De jonge sterrenzoeker [550]
- Kan je frieten bakken in kaarsvet? : 

Vraag het aan Mark (VERBRUGGEN, Herman) [070]
- Het megagrote vouwboek [624.3]

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Middernacht: eerste boek - Gabrielle (ADRIAN, Lara)
- Valse beloftes (CASTILLO, Linda)
- Crossfire 1: Verslaafd aan jou (DAY, Sylvia)
- Enigma (DEFLO, Luc)
- Schuilplaats (GREENSLADE, Frances)
- De naderende storm (HORE, Rachel)
- Feest van het begin (LEEUWEN, Joke Van)
- Maanstorm (MUNOZ MOLINA, Antonio)
- Kunstroof (ROMBOUT, Raymond)
- Vloed (SIX, Roderik)
- Elfenblauw vol. 3: De banneling 

(VANDEVELDE, Johan)

Volwassenen Non-fictie
- Zo helder schrijven als je denkt: schrijftips voor

werkstukken en masterproeven [450.8]       
- Dwaalspoor dyslexie: hoe elk kind een vlotte lezer

wordt [475.26]
- De Ayurvedagids: de complete gids over de ayurve -

dische geneeswijze [611] 
- Quilten voor kleintjes [626.2]
- De mooiste kruidentuinen in Vlaanderen: 

ontdek ze samen met Winiefred [637.4]
- 500 tips voor tuinontwerp [638.2]
- De kunst van het kijken: 

Italiaanse renaissance -
schilderkunst [Italië 737.2]

- Vincent van Gogh: De bio -
grafie [Nederland 737.7]

- Tekenen: een praktische
gids [741]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE
AANWINSTEN JANUARI 2013
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B I B L I O T H E E K - M O B I L I T E I T

Een nieuw jaar, een nieuw gemeentebestuur en dus ook
nieuwe leden gezocht om de ploeg van de beheerraad
van de bibliotheek terug compleet te maken.
Hierbij willen we ook een oproep doen aan alle burgers.
Ben je begaan met de werking van de bibliotheek en kun
jij je ongeveer 3 avonden per jaar vrijmaken, stuur dan
een briefje naar de bibliotheek om je kandidaat te stellen.
Samen met jou proberen we de Bib nog beter te maken!

Door een reorganisatie in het
treinaanbod op de lijnen Antwer-
pen-Noorderkempen, Roosendaal-
Antwerpen en Antwerpen-Brussel
zullen bepaalde treinen op de lijn
Anwerpen-Noorderkempen niet meer rijden. 

Het betreft de volgende treinen:

Tijdens de week:
Richting Antwerpen → Noorderkempen
- IR-trein 611 met vertrek in Antwerpen-Centraal

(11.35 u.) - Antwerpen-Luchtbal (11.41 u.) - 
Noorderkempen (aankomst 11.52 u.)

- IR-trein 613 met vertrek in Antwerpen-Centraal
(13.35 u.) - Antwerpen-Luchtbal (13.41 u.) -
Noorderkempen (aankomst 13.52 u.)

- IR-trein 621 met vertrek in Antwerpen-Centraal
(21.35 u.) - Antwerpen-Luchtbal (21.41 u.) -
Noorderkempen (aankomst 21.52 u.)

Richting Noorderkempen → Antwerpen
- IR-trein 631 met vertrek in Noorderkempen 

(11.08 u.) - Antwerpen-Luchtbal (11.20 u.) - 
Antwerpen-Centraal (aankomst 11.25 u.)

- IR-trein 633 met vertrek in Noorderkempen 
(13.08 u.) - Antwerpen-Luchtbal (13.20 u.) -
Antwerpen-Centraal (aankomst 13.25 u.)

- IR-trein 641 met vertrek in Noorderkempen 
(21.08 u.) - Antwerpen-Luchtbal (21.20 u.) -
Antwerpen-Centraal (aankomst 21.25 u.)

Tijdens het weekend:
Richting Antwerpen → Noorderkempen
- IR-trein 610 met vertrek in Antwerpen-Centraal

(10.35 u.) - Antwerpen-Luchtbal (10.41 u.) -
Noorderkempen (aankomst 10.52 u.)

- IR-trein 615 met vertrek in Antwerpen-Centraal
(15.35 u.) - Antwerpen-Luchtbal (15.41 u.) -
Noorderkempen (aankomst 15.52 u.)

- IR-trein 621 met vertrek in Antwerpen-Centraal
(21.35 u.) - Antwerpen-Luchtbal (21.41 u.) -
Noorderkempen (aankomst 21.52 u.)

Richting Noorderkempen → Antwerpen
- IR-trein 630 met vertrek in Noorderkempen 

(10.08 u.) - Antwerpen-Luchtbal (10.20 u.) -
Antwerpen-Centraal (aankomst 10.25 u.)

- IR-trein 635 met vertrek in Noorderkempen 
(15.08 u.) - Antwerpen-Luchtbal (15.20 u.) -
Antwerpen-Centraal (aankomst 15.25 u.)

- IR-trein 641 met vertrek in Noorderkempen 
(21.08 u.) - Antwerpen-Luchtbal (21.20 u.) -
Antwerpen-Centraal (aankomst 21.25 u.)

Elke 65-plusser in Vlaanderen heeft
recht op een gratis vervoerbewijs van
De Lijn. 
De 65+-kaarten die normaal gezien
eind dit jaar allemaal vervangen

zouden zijn, worden pas in de loop van volgend jaar
vernieuwd. De huidige kaarten blijven geldig.

MOBIB-kaart
De Lijn werkt aan de invoering van de MOBIB-kaart, een
slimme kaart die reizen in de toekomst makkelijker zal
maken. De eerste groep die deze nieuwe kaart zal krijgen
zijn de 65-plussers. Omdat de leverancier waarmee 
De Lijn samenwerkt voor dit project vertraging heeft
opgelopen, zal het onmogelijk zijn om nog dit jaar alle
kaarten tijdig te vervangen.

Persoonlijke brief
Het streefdoel is om de vervanging van de oude 65+
-kaarten volgend jaar af te ronden. 
65-plussers mogen hun huidige kaart blijven gebruiken
tot op het moment dat De Lijn hen via een persoonlijke
brief vraagt om hun nieuwe kaart aan te vragen.

OPROEP KANDIDATEN 
BEHEERRAAD BIBLIOTHEEK

LIJN ANTWERPEN - NOORDERKEMPEN

65+-KAARTEN BLIJVEN LANGER GELDIG
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O N D E R W I J S - V V V

Op donderdagnamiddag 17 januari 2013 is het weer
zover ! Dan komen onze grootouders op bezoek ! Dat
vinden wij superfijn ! Dan kunnen we laten zien wat we
allemaal geleerd hebben bijvoorbeeld; wiskunde,
spelling, Frans en natuurlijk zingen we ook voor onze
grootouders ! Dat wordt weer heel leuk! 

Als we hoekenwerk doen, mogen onze vava’s, moemoe’s,
oma’s en opa’s meehelpen ! Dat vinden ze plezant ! In
sommige klassen leren ze over vroeger en dan vertellen
onze grootouders en leren zij ons van alles !

Na een uurtje mogen de grootouders naar de eet- of
turnzaal gaan voor een kopje koffie en een stukje cake.
Dat zal lekker zijn!

We gaan hen dan uitzwaaien met een grote lach en
zeggen hen gedag! 
Wij kijken er al naar uit ! 
Tot dan !

Kaat, Kitana, Senne en Jorne !

GROOTOUDERFEEST IN DE WEGWIJZER
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NIEUWJAARSDRINK
VVV-Toerisme Rijkevorsel

nodigt de Rijkevorselse bevolking uit

VRIJDAG 4 JANUARI &
ZATERDAG 5 JANUARI VANAF 17u

MOLENTERREIN - LOOIWEG

GRATIS APPELBOL
OF WORSTENBROOD

(vooraf inschrijven VVV-balie gemeentehuis)

Info : 03/340.00.12 (00)
vvv.toerisme@rijkevorsel.be

Gelukkig

Nieuwjaar!
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De cultuurraad van Rijkevorsel reikt om de twee jaar een
prijs uit aan een inwoner en een vereniging van
Rijkevorsel die zich bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt op socio-cultureel vlak in de gemeente of 
erbuiten. Op vrijdagavond 23 november 2012 werden in
de raadzaal van het gemeentehuis onder grote ‘culturele’
belangstelling de winnaars van de Cultuurprijzen 2012
bekendgemaakt. 

Dit jaar werd een recordaantal kandidaturen ingediend.
Maar liefst zeven verenigingen en vier personen werden
voorgedragen. 
Tijdens de algemene vergadering van de cultuurraad van
7 november 2012 kregen de verenigingen aangesloten
bij de cultuurraad de kans om een stem uit te brengen
voor hun favoriete vereniging of individu. Hierbij werd
de regel gehanteerd dat per vereniging slechts één stem
uitgebracht kon worden.

Uitreiking prijs verenigingen

De ‘Vrouwen met Vaart’ van KVLV Rijkevorsel vzw 
kwamen als winnaar uit de bus voor de Cultuurprijs
Rijkevorsel 2012 in de categorie ‘verenigingen’. Naar
aanleiding van hun 100-jarig bestaan werd hun kan -
didatuur voorgedragen door ex-voorzitster Magd Matthé.
Uit handen van schepen van cultuur Jos Boeckx en
voorzitter van de cultuurraad Roger Verlinden kregen ze
een oorkonde en een cheque ter waarde van € 250,00
uitgereikt.

VOORSTELLING KVLV RIJKEVORSEL vzw 
(uit speech Roger Verlinden, voorzitter cultuurraad)

De Katholieke Vereniging van Landelijke Vrouwen
bestaat dit jaar 100 jaar in Rijkevorsel.
In een ver verleden werd deze beweging opgestart met
als doel vorming te geven aan de boerinnen: gezonde
voeding, hygiëne, opvoeding van de kinderen,.. Het

kwam allemaal aan bod. Ondertussen is het aanbod uit-
gebreid en aan de moderne tijd aangepast. Persoonlijke
groei en relatie, leefomgeving, de plaats van de vrouw
in de samenleving en ook spiritualiteit staan op het 
programma. De oude naam is sinds kort dan ook ver-
vangen door het modernere “Vrouwen met Vaart”!
Anno 2012 nemen 220 leden deel aan de talloze 
activiteiten en “koffies”. De leden die aan huis 
gekluisterd zijn, krijgen maandelijks een bestuurslid op
bezoek. Deze bezoeken zorgen voor een gevoel van
gedragenheid. Maar ook de hele Rijkevorselse bevolking
kan rekenen op de Vrouwen met Vaart. Zo helpen ze
mee op de Boerenmarkt en op de ontmoetingsdagen
voor mensen met een handicap.

De overige verenigingen die werden voorgedragen voor
de Cultuurprijs Rijkevorsel 2012 waren:
- Cultuurgroep Achtel
- De Singer vzw
- Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
- Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw
- Rijkevorsel Swingt
- ’t Veussels Tonjel

Uitreiking prijs individu

De winnaar van de Cultuur-
prijs Rijkevorsel 2012 bij de 
individuen is Jan Leenaerts
geworden. Voor zijn grote 
verdienste op socio-cultureel
vlak kreeg hij een beeldje van
kunstenaar Luk Van Soom en
een oorkonde. Jan Leenaerts
werd voorge dragen door de
Landelijke Gilde, KVLV Cen-
trum en KVLV Sint-Jozef.

VOORSTELLING JAN LEENAERTS 
(uit speech Roger Verlinden, voorzitter cultuurraad)

Jan is een culturele duizendpoot. Als actief bestuurslid
ondersteunde hij de Landelijke Gilde, het Gebuurte
Kleine Gammel en Onderlinge Bedrijfshulp.
Daarnaast heeft hij voor veel initiatieven mee de basis
gelegd, zoals de Boerenmarkt, de Spek- en eierenfeesten
en de Kruiwagenkoers op Kleine Gammel. Hij leerde
ook veel verenigingen de “basics” voor een winstgevende
uitbating. Zo konden ze een financiële basis verwerven
en verder uitgroeien. “Hij leerde zijn volk tappen” wordt
er wel eens gezegd. 

UITREIKING CULTUURPRIJS
RIJKEVORSEL 2012



Ook het culturele erfgoed ligt hem nauw aan het hart:
hij spant zich in voor het in stand houden van
Rijkevorselse tradities zoals er zijn: kapellekes onder-
houden, manden vlechten en een kruisdag door de
akkers inleggen. Tegenwoordig is Jan ook vrijwilliger in
het Prinsenhof waar hij in het weekend mee de cafetaria 
uitbaat.
Jan heeft Rijkevorsel op veel domeinen rijker gemaakt
en zijn inzet zorgt voor uitstraling buiten de gemeente.
De Kruiwagenkoers en de Boerenmarkt zijn een begrip
in de regio.

De overige personen die werden voorgedragen voor de
Cultuurprijs Rijkevorsel 2012 waren:
- Lynn Cockx, huistekenaar en grafisch vormgever

voor de jeugddienst en kinderclub van de gemeente
Rijkevorsel

- Maria Beckx, turnlerares FEMMA Rijkevorsel + 
organisator fiets- en wandeltochten

- Paula Peeters, dirigente Sint-Willibrorduskoor.

Na de prijsuitreiking bood de Cultuurraad aan alle 
genodigden een receptie aan om dit feestelijke gebeuren
te vieren. 

Onder de noemer “de cinema komt
naar je toe!” organiseren de cultuur-
dienst, de bibliotheek  en Open Doek
jaarlijks een aantal gratis film -
avonden in de Kapel in het Klooster. 

Hierbij wordt telkens samengewerkt met een
Rijkevorselse vereniging. Zij beslissen mee over de keuze
van de film (uit het aanbod van Open Doek) en krijgen
de gelegenheid om voor en na de film wat drank te
verkopen. Vorig jaar werden o.a. The King’s Speech, The
Kebab Connection, Turquaze en The Lady geprojecteerd.

Voor 2013 hebben we nog een aantal data vrij in onze
agenda. Verenigingen die interesse hebben om een
dergelijke filmvoorstelling mee te organiseren, kunnen
zich melden bij de gemeentelijke cultuurdienst: 
cultuurdienst@rijkevorsel.be / 03 340 00 37.

Op vrijdag 15 februari 2013 vindt het Sportgala
Rijkevorsel 2012  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 gemeente -
bestuur.
Hou deze datum alvast vrij en ken je nog kampioenen 
of sporters die een uitzonderlijke sportieve prestatie 
leverden in 2012, dan kan je dit nog laten weten aan de
sportdienst tot 14 januari 2013.
In de volgende editie zal er meer informatie verschaft
worden over het verloop van deze sportieve avond

Na de verkiezingen van oktober
2012 weten we ondertussen dat er
een nieuwe bestuursploeg van
start gaat vanaf januari 2013. Dit
heeft ook gevolgen voor de
sportraad van Rijkevorsel.
Zo nemen we om verschillende
redenen afscheid van een aantal

getrouwen en dient de sportraad opnieuw samengesteld
te worden.

Elke vereniging kan een aanvraag tot toetreding doen
voor de sportraad. Indien deze aanvraag wordt goed -
gekeurd, wordt die vereniging lid van de algemene 
vergadering van de sportraad. Deze zal in 2013 driemaal
samengeroepen worden. Ben je geen lid van een 

’DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE !’ :
OPROEP VERENIGINGEN

SPORTGALA RIJKEVORSEL : 
HULDIGING SPORTLAUREATEN, 
KAMPIOENEN EN UITZONDERLIJKE
SPORTIEVE PRESTATIES 2012

SPORTRAAD : 
SAMENSTELLING NIEUWE BEHEERRAAD
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vereniging, maar wel gepassioneerd door sport, kun je
ook als ‘deskundige’ lid worden van de sportraad
Rijkevorsel.
Vanuit deze algemene vergadering wordt er een beheer-
raad opgericht die maandelijks bijeenkomt. De vertegen-
woordigers in deze beheerraad dienen opnieuw verkozen
te worden door de algemene vergadering. 
Indien je een verregaande interesse hebt in sport, zowel
passief als actief, en je je geroepen voelt om mee met 
andere enthousiastelingen je schouders onder het sport-
beleid van Rijkevorsel te zetten, kun je je kandidatuur
binnenbrengen op de sportdienst tot 28 februari 2013.
Je kunt je kandidatuur indienen om voorzitter, onder-
voorzitter of gewoon lid van de beheerraad te worden.
De nodige formulieren voor deze kandidatuurstelling
kun je terugvinden op www.rijkevorsel.be onder de 
dienst sport. Heb je vragen hieromtrent, neem dan
contact op met de sportdienst!

Criterium "De Noordloper" is een organisatie van de
Sportregio Noorderkempen ILV i.s.m. de gemeenten
Arendonk/Baarle-Hertog/Beerse/Hoogstraten/Lille
/Malle/ Merksplas/ Oud-Turnhout/Ravels/Rijkevorsel/
Turnhout/Vosselaar/Vorselaar/Zundert, lokale verenigin-
gen 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 
gevrijwaard blijven en het criterium overkoepelt
enkel de verschillende, plaatselijke joggings.

- De lopers, die aan het criterium wensen deel te
nemen, kopen eenmalig een criteriumkaart aan
€3,50, jongeren -16 jaar betalen €2,00. Hiervoor 
krijgen ze een persoonlijke kaart die ze elke jogging,
waaraan ze deelnemen, laten afstempelen. 
De criteriumkaart wordt afgestempeld na de plaat-
selijke 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
loopshirt of korte loopbroek (bij deelname aan mi -
nimum 8 joggings voor volwassenen, 5 voor 
jongeren) OF een lange loopbroek (bij deelname aan
minimum 15 joggings voor volwassenen, 10 voor
jongeren)

- Na de laatste loop vindt de prijsuitreiking plaats van
de tombola. Deze tombola wordt gehouden onder
alle aankopers van een criteriumkaart.

- De Sportregio Noorderkempen ILV draagt geen eind-
verantwoordelijkheid.

Alle joggings zijn toegankelijk voor mensen met een
handicap (verstandelijk, fysiek, auditief, visueel en/of
autisme) die niet rolstoelgebonden zijn en het leuk 
vinden om te lopen. De joggings van Zundert (1 juni
2013) en Rijkevorsel (29 juni 2013) zijn bovendien toe-
gankelijk voor rolstoelgebruikers en handbikers. Gelieve
vooraf even contact op te nemen met onze G-sport -
promotor Kim Geeroms (014/62 21 37 of noorder -
kempen@apbsport.provant.be). 
Een overzicht van de lopen vind je op www.rijkevorsel.be
onder de dienst sport.

Sporttechnische vormingen - G-zwemmen
Zondag 20 januari 2013 van 08u30 tot 12u30
- Plaats: Zwembad ’t Beerke, Rerum Novarumlaan 31,

2340 Beerse
- Lesgever: Katrien Lemahieu
- Kostprijs: €15,00

Instructeur/Trainer B Voetbal
Start maandag 21 januari 2013 van 18u30 tot 22u30
- Plaats: Voetbalterreinen KFC Zwarte Leeuw, Kruis-

pad 3, 2310 Rijkevorsel
- Lesgever: VTS
- Kostprijs: €225,00 (module 1: €60,00 , module 2:

€75,00 ,module 3: €90,00)

Opleidingen en vormingen april 2011
- Cursus Basis/Hoger redder vanaf 4 febrauri 2013 te

Beerse
- Sporttaping op 28 februari 2013 te Turnhout
Inschrijven kan via www.provant.be/sport!

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

OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO

S P O R T

14
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Hoewel de winter nog echt moet beginnen, kijkt de jeugd-

dienst en de kinderclub al ver vooruit. In de zomer zal Speel-

pleinwerking Kiekeboe zijn deuren weer openen voor alle

kinderen die zich eens flink willen uitleven. En hiervoor zijn

we op zoek naar monitoren.

Ben jij 17 jaar en werk je graag met kinderen? Of ben je 16

jaar en heb je reeds een cursus animator gevolgd? Vul dan

snel het enige, echte inschrijvingsformulier in en bezorg deze

tot en met 18 februari 2013 bij de Jeugddienst (Jan 

Huybrechts). Let wel op dat je het inschrijvingsformulier 

volledig invult. De weken waarop je kan werken kan je best

allemaal opgeven. Dit vergroot de kans op een mooie 

periode als monitor.

Aan hen die zeker willen meedoen kunnen we alvast mee-

geven dat je volgende data dient vrij te houden. Op zaterdag

23 februari van 9.00 tot 15.00 uur is er de verplichte startdag

voor alle nieuwe monitoren. En op vrijdag 1 maart om 19.00

uur verwachten we alle monitoren voor de startvergadering

Kiekeboe 2013! Dan maken we de werkrooster voor de

zomer bekend en starten we met de planning van de 

activiteiten.

Als je nog vragen zou hebben over de speelpleinwerking

aarzel dan niet om contact op te nemen met de Jeugddienst.

(03/340.00.35 of jeugddienst@rijkevorsel.be)

ONDERSTEUNING VORMING

Wist je dat je via het jeugdbeleidsplan als jongere van 

Rijkevorsel ook ondersteuning kan krijgen? Volg je een cursus

(hoofd)animator in de periode september 2012 - augustus

2013, dan kun je op eenvoudig vertoon van een deelname-

attest 25 euro terugkrijgen. Vraag aan de inrichters van de

cursus een dergelijk attest en breng het binnen op de jeugd-

dienst. In het laatste trimester van 2013 worden deze gelden

dan uitbetaald.

KERSTVAKANTIE

Tijdens de kerstvakantie sluit de Kinderclub zijn deuren van

maandag 24 december 2012 tot en met dinsdag 1 januari

2013.   

SPEELPLEINWERKING KIEKEBOE
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SLUITINGSDAGEN KINDERCLUB
IN 2013

Dinsdag 1 januari : Nieuwjaar                                                         

Maandag 1 april : Paasmaandag                                                   

Woensdag 1 mei :  Feest van de Arbeid                                       

Donderdag 9 mei : O.L.H. Hemelvaart                                                

Vrijdag 10 mei : brugdag

Maandag 20 mei :  Pinkstermaandag    

Maandag 15 juli 2013 tot en met vrijdag 19 juli 2013 : 

collectieve sluitingsweek

Donderdag 15 augustus : O.L.V. Hemelvaart  

Vrijdag 16 augustus : brugdag

Vrijdag 1 november : Allerheiligen 

Maandag 11 november : Wapenstilstand    

Dinsdag 24 december 2013 vanaf 16.00 uur tot en met

woensdag 1 januari 2014 : collectieve sluitingsweek

VOORUITBLIK 
NAAR DE KROKUSVAKANTIE

De grabbelpas heeft een spetterend programma vol 

afwisselende en verrassende activiteiten in elkaar gestoken.

We zullen al een tipje van de sluier oplichten : we gaan 

rappen, ontspannen met yoga, dansen, skiën,…..

De begeleid(st)ers van de kinderclub hebben eveneens een

keitof activiteitenprogramma voor de krokusvakantie in

petto. De kinderclub gaat helemaal uit de bol gaan. 

Folders met alle info over de krokusvakantie zullen worden

bedeeld via de Rijkevorselse scholen vanaf 11 januari. 

Inschrijven voor deze activiteiten kan vanaf maandag 28 

januari tot en met vrijdag 1 februari 2013.

Voor meer informatie over onze buitenschoolse kinder -

opvang kun je steeds terecht op volgend telefoonnummer :

03/340.00.56 of via e-mail kinderclub@rijkevorsel.be

Wens je meer informatie over de grabbelpasactiviteiten dan

kun je contact opnemen met de jeugddienst : 03/340.00.35

of jeugddienst@rijkevorsel.be

Meer informatie kun je vinden op de website van de jeugd :

www.jeugdrijkevorsel.be of op  de facebookpagina van

jeugd dienst Rijkevorsel: www.facebook.com/jeugddienst -

rijkevorsel

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

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de kinderclub

met een inschrijvingsstop worden gewerkt.

Dat betekent dat er maximum 98 kinderen in de kinderclub

kunnen opgevangen worden.

Na de uiterste inschrijvingsdatum van 1 februari 2012 zullen

er hoe dan ook geen inschrijvingen meer worden aan -

genomen voor de krokusvakantie

Deze maatregel hanteren we om een kwaliteitsvolle opvang

aan jullie kinderen te garanderen. 

GRATIS MET FEESTBUS 
VAN OUD NAAR NIEUW

Het provinciebestuur van Antwerpen brengt samen met een

60-tal gemeenten/steden en districten fuifnummers van en

naar hun feestbestemming. Ook als inwoner van Rijkevorsel

kun je op oudejaarsavond vanaf 18u en op nieuwjaarsdag

tot middernacht GRATIS bus en/of tram nemen.

Naast een groot aantal bestaande bus- en tramlijnen zet De

Lijn tijdens de oudejaarsnacht ook een aantal extra feest-

bussen in. Deze rijden naar locaties die anders niet of moei-

lijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer.

Haal je GRATIS ticket op voorhand af!!!

Voor een ticket ga je langs in één van de verdeelpunten. 

De volledige lijst van verdeelpunten, reiswegen en dienst -

regelingen vind je op www.feestbussen.be. Via de provincie-

kaart klik je door naar je eigen gemeente/stad of district.

Voor Rijkevorsel kun je terecht in het gemeentehuis en de 

bibliotheken tijdens de normale openingsuren.

Fuifnummers met een Lijnabonnement (ook diegenen uit

niet-deelnemende gemeenten/steden en districten) rijden

zonder extra ticket mee.

Wens je meer informatie over het project en de verdeel -

punten van de tickets of over halteplaatsen en dienst -

regelingen: www.delijn.be of 070/220.200.
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Dit jaar gaan de kinderen maandag 31 december op pad.
Op die dag zullen er  weer honderden zingende kinderen
op  weg zijn. Tezamen met gemachtigde opzichters zal
de Lokale Politie instaan voor verkeersregeling op de
gevaarlijkste oversteekplaatsen te Rijkevorsel.
Info voor de ouders : Stuur (kleine) kinderen niet alleen
de weg op. Zorg voor de nodige begeleiding en draag 
beiden het fluovestje. Je zult beter opvallen in het straat-
beeld.
Info voor de autobestuurders : je bent alle dagen
voorzichtig 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 je
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.

Van vrijdag 14 december tot en met maandag 28 januari
loopt de jaarlijkse BOB-eindejaarscampagne met 
verschillende affichecampagnes in het straatbeeld.
Samen met de preventieve acties zal ook de politie extra
inspanningen leveren om controles uit te voeren.

Alcohol als ongevalsoorzaak
Rijden onder invloed van alcohol staat nog altijd in de
top 3 van de meest voorkomende ongevalsoorzaken.
Naar schatting 1 op 4 zware ongevallen zou vermeden
kunnen worden als alle bestuurders het zouden op -
brengen om niet te drinken vóór ze achter het stuur
plaatsnemen. Het drinken van alcohol heeft een negatief
effect op het waarnemingsvermogen, verlengt de reactie -
tijd en beïnvloedt het gedrag, en bijgevolg de rij-
vaardigheid. Daardoor vergroot het risico op ongevallen. 

Samen met het risico op ongevallen neemt ook de ernst
van een ongeval toe naarmate bestuurders meer
gedronken hebben. Bestuurders met meer dan 1,5‰ 
alcohol in hun bloed lopen ongeveer 200 keer zoveel
risico om bij een verkeersongeval om het leven te komen
dan nuchtere bestuurders.

Fabeltjes
Nochtans zijn er nog steeds bestuurders die denken dat
ze in staat zijn om te rijden zolang ze zich niet dronken
voelen. Zij denken dat “slechts een paar glazen” geen
invloed hebben op hun rijgedrag, en dat hun risico op
een ongeval er niet door toeneemt. De statistieken geven
hen jammer genoeg ongelijk.

Anderen vertrouwen op drankjes, pillen of andere 
remedies om snel te ontnuchteren. De waarheid is dat
geen enkele pil of drankje de alcoholconcentratie in je
bloed of in de uitgeademde lucht plots drastisch verlaagt.
Integendeel, koffie verlengt zelfs de uitwerking van de
alcohol in het lichaam. Door een luchtje te scheppen
wordt de alcohol al evenmin geneutraliseerd: het effect
wordt hierdoor alleen maar sterker.

Ook proberen uit te rekenen hoeveel glazen je mag
drinken heeft weinig zin, want dit verschilt van persoon
tot persoon en hangt onder meer af van je gewicht, het
feit of je al dan niet gegeten hebt, enzovoort. Er is slechts
één alternatief dat écht werkt, en dat is een BOB!

Pakkans
Tijdens de BOB-eindejaarscampagne, die dit jaar voor
het eerst tot eind januari duurt, heeft de politie als doel-
stelling om in totaal 250.000 ademtesten af te nemen bij
bestuurders. Dat aantal is met 50.000 controles gestegen
ten opzichte van de eindejaarsactie vorig jaar. De kans
dat je tijdens de periode van half december tot einde 
januari gecontroleerd wordt, zal dan ook groot zijn. 
En de controles gaan zowel door tijdens de week als in
het weekend, en zowel overdag als ’s nachts. Een
gewaarschuwd man is er minstens twee waard, dus kies
tijdig je BOB!

ZINGENDE KINDEREN

BOB-EINDEJAARSCAMPAGNE
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Wie regelmatig naar de dokter of apotheker moet, weet
dat de kostprijs hiervan flink kan oplopen. Sommige 
categorieën van mensen hebben echter recht op een
hogere terugbetaling van deze kosten. Enkele jaren 
geleden werd deze categorie van mensen uitgebreid met
personen of gezinnen die over een beperkt inkomen
beschikken. Zij komen in aanmerking voor het OMNIO-
statuut.
Personen of gezinnen van wie het bruto belastbaar
inkomen van 2011 lager is dan € 15.606,71 per jaar, te
verhogen met € 2.889,22 per gezinslid komen in aan-
merking voor dit statuut. Opgepast : alle inkomsten van
alle personen die op hetzelfde adres zijn ingeschreven,
worden mee aangerekend.
Voordelen van dit statuut zijn o.a. de hogere terug -
betaling van dokters- en apotheekkosten; de mogelijk-
heid om bij je geneesheer enkel het remgeld te moeten
betalen en niet de volledige consultatie; een lager 
persoonlijk aandeel bij hospitalisatie, een lager plafond -
bedrag voor de maximumfactuur, enz.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 24 JANUARI 2013
- 20.00 UUR

HET OMNIO-STATUUT 
OF DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING
IN DE ZIEKTEVERZEKERING

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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Beste inwoners van Rijkevorsel,
In mei van dit jaar was er een try-out in Rijkevorsel van
het fonds voor wetenschappelijk reuma onderzoek
(FWRO) met als slogan “SAMEN TEGEN REUMA”. Tien
dagen hebben we gedeeltelijk in Rijkevorsel centrum en
in Sint-Jozef Rijkevorsel gestaan met onze infomobiel.
Het sensibiliseren op deze manier is dan ook meer dan
geslaagd. We hebben veel bezoekers aan onze infomobiel
gehad, de pers gehaald in verscheidene kranten en 
bladen en als kers op de taart een uitzending op RTV.
In al de scholen van Rijkevorsel hebben de kinderen een
spaarpotje meegekregen waardoor deze kinderen  en
hun ouders de mogelijkheid kregen om elke week één
euro te sparen om zo rechtstreeks mee te kunnen
werken aan een succesvolle afsluiting 2012. Op verschil-
lende toonbanken van de deelnemende middenstanders 
stonden en staan er nu nog de “FWRO spaarpotjes”.

Indien jullie voor 31 december 2012 de inhoud van het
spaarpotje overmaken op rekeningnummer 000-000000-
04 met als mededeling “steun aan het FWRO” en dit met
een minimum van €40 dan zal er een attest afgeleverd
worden voor de belastingen 2012 waardoor er een fiscaal
voordeel kan bekomen worden. Vele middenstanders van
Rijkevorsel hebben ons project gesteund met een vrije
gift waardoor wij onze infoboeken gratis hebben kunnen
uitdelen. Ondertussen zijn er in navolging van dit 
behaalde succes nog 2.500 infoboeken extra bijgedrukt
die mensen gratis kunnen afhalen op de plaatsen waar
wij aanwezig zullen zijn met de infomobiel. In 2013
staan er trouwens weer verschillende sportevenementen,
markten en benefietacties op het programma. 
De try-out van Rijkevorsel is ondertussen een eigen
leven gaan leiden en als dokter Janssens, voorzitter van
het fonds een lezing geeft, of dit nu voor een groot of
klein publiek is, steeds zal hij met enorm veel lof spreken
over Rijkevorsel. ”SAMEN TEGEN REUMA” is een begrip
geworden dankzij deze actie. Het zal niet alleen bij deze
actie blijven vermits we vanaf deze maand kunnen 
rekenen op de steun van een BV (bekende Vlaming) die
ons team komt versterken en waardoor we nog meer 
nationale en zelfs internationale belangstelling zullen
verwerven.
Graag willen wij een dikke merci zeggen aan het 
gemeentebestuur maar vooral aan onze sponsors want
zonder hen was het project nooit gelukt. Ook dank aan
de mensen die een overschrijving gedaan hebben of ons
ter plekken hebben gesteund door een vrije gift.

Contact : De Gruyter Gerd en Van Roosendael Danny,
Fondsenwervers FWRO, 0497 84 24 59 en 0497 35 00 05,
fondsenwerver@fwro.be, http://www.fwro.be

SAMEN TEGEN REUMA

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 8 JANUARI 2013
VERJAARDAGSTAART EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

Zoek je een job in eigen gemeente ?
Heb je een diploma als verpleegkundige of
studeer je binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 
van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 
te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 
telefoonnummer 03/340.39.65

VOGELKRING
ONS GENOEGEN

organiseert

GROTE JAARLIJKSE 
VOGELTENTOONSTELLING

Waar ? Parochiecentrum Rijkevorsel

Wanneer ? zaterdag 19 januari vanaf 18u

zondag 20 januari van 10u tot 22u
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Op 4 en 5 januari 2013 brengen de Verenigde Vrijwillige
Rijkevorselse molenaars een oud molengebruik terug in
ere. Bij gunstig weer (niet bij rukwinden of stormweer)
zullen zij ’s avonds in het donker de molen in bedrijf
stellen. Met de sfeervolle monumentverlichting die sinds
augustus op de molenbelt werd aangebracht zullen de
draaiende molenwieken ongetwijfeld voor een mooi
schouwspel zorgen. Te volgen vanaf het molenterrein
waar de VVV dan op een nieuwjaarsdrink trakteert.

De Kerstperiode bracht en brengt nog steeds een zekere
rust bij mens en bedrijf. Midwintertijd was niet alleen de
stilstand der zon, maar evenzeer die van de molen -
wieken. Op Kerstmis heerste er volmaakte rust op de
windmolens. Maar eens Nieuwjaarsdag was gepasseerd
(waarbij heel wat wafels, pannenkoeken en allerhande
gebak werden gebakken) zaten ook de bakkers en de 
bakhuizen op de boerderijen door hun voorraad meel en
moesten de molenaars alle zeilen bijspannen om aan de
vraag te kunnen voldoen.

Vroeger, toen men op de windmolens volkomen af -
hankelijk was van windkracht en de wind ieder uur van
het etmaal moest worden benut, bevond de molenaar
zich bij een goede maalwind vrijwel altijd op zijn molen.
Van geregelde werktijden was toen uiteraard geen
sprake. Er werd gemalen als het waaide. Bij goede wind,
uren, dagen, nachten, soms een week aan een stuk met
zo weinig mogelijk onderbreking. En wanneer ’s nachts
iedereen lag te rusten en de stilte in het dorp volkomen
was geworden, draaide de windmolen en doorkliefden de
wieken in de kille donkerte de ijzige winterlucht. Door
de kleine molenvensters straalde het licht van een olie-
lampje of kaars spaarzaam naar buiten en vanaf de 
molenberg zag de molenaar op het slapende dorp neer.

Toch vereist het avond- en nachtmalen van de molenaars
veel meer oplettendheid dan het malen op klaarlichte
dag. De molenaar kan het weer minder goed bekijken,
hij ziet immers moeilijk de buien aankomen en moet
dus veel meer op het gehoor werken. 

Het spreekt vanzelf dat het vele avond- en nachtmalen
in een onverwarmde en tochtige molen in de donkere
wintertijd niet altijd prettig was. Vandaar dat één van de
vroegere molenaars in ons dorp op een muur in de
stenen bergmolen het oude spreekwoord schilderde : 
“Het molenaarsleven heeft God ons gegeven,
Het malen bij nacht heeft de duivel ons gebracht”!

Een molenspreuk die op heel wat molens in Vlaanderen
en Nederland voorkomt. De vrijwillige molenaars van
vandaag willen dit avondmalen opdragen aan hun voor-
gangers die eeuwenlang, ook in ons dorp, soms tijdens
kille winternachten moesten zwoegen en werken met de
wind ten behoeve van het dagelijks brood voor onze
voorouders.
Iedereen wordt uitgenodigd om te komen kijken naar
dit schouwspel.

’Zit jij ook op facebook ?’ is één van de veel gestelde
vragen sinds enige tijd. Het is niet alleen de jeugd die
gebruik maakt van sociale media zoals facebook en 
twitter.
Tijdens de jaren 2000 was “web 2.0” het begrip bij 
uitstek. De jaren 2010 beloven die van de sociale media
te worden. Dat sociale media een enorm potentieel 
hebben om mensen met elkaar in contact te brengen en
te mobiliseren, bewezen de revoluties van de Arabische
lente vorig jaar. Individueel kun je heel wat plezier 
beleven aan sociale media, maar wat nieuw is roept ook
vragen op.

Welke sociale media zijn er? Waarvoor kan ik ze ge -
bruiken? Is het wel veilig? En, hoe begin ik eraan? Een
gastspreker met kennis van zaken neemt je mee in de
wondere wereld van de sociale media en beantwoordt al
deze vragen. Voor deze informatieavond hoef je geen
voorkennis te hebben. De lesgever geeft een inleiding,
ondersteund met internetverbinding en een PowerPoint
Presentatie. Er is ook tijd voor vragen van de deel -
nemers.
Na de bieravond, het kruisboogschieten en de Sinter-
klaasronde snijden we ook eens een serieus onderwerp
aan, alhoewel. Het kan er op facebook soms hilarisch aan
toe gaan. Maar dat moet je zelf maar ontdekken op 
donderdag 17 januari in het klooster naast het
gemeente huis. We starten om 20.00u voor een boeiende
avond die zo’n 2 uurtjes zal duren. Een symbolische
euro als inschrijving ter plaatse maar wel graag vooraf
een seintje aan je wijkmeester of een mailtje naar
kwb.rijkevorsel@edpnet.be. We hebben plaats voor 30
deelnemers.

VERENIGDE VRIJWILLIGE
RIJKEVORSELSE MOLENAARS : 
AVONDMALEN IN DE MOLEN

HET ABC VAN DE SOCIALE MEDIA
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2012 ligt net achter de rug.
Het voorbije jaar blijft in
onze gedachten, beelden van
geluk en vreugde maar ook
van droefheid staan in ons
geheugen. 

Met verlangen, nieuwsgierigheid en mooie beloften 
kijken we uit naar 2013. 
Hopelijk vier je de overgang van oud naar nieuw 
samen met familie en vrienden, met een lekker glaasje
en gezelligheid aan tafel. Want de overgang van oud naar
nieuw heeft toch iets magisch.

Ook in onze parochies van Rijkevorsel maken wij een
overgang van oud naar nieuw. Onze pastoor, Niek 
Matthijsen, gaat op 6 januari 2013 met pensioen. Na 
15 jaar trouwe dienst hoopt hij te genieten van de rust.
Hij blijft in Rijkevorsel wonen dus echt verdwijnen uit
onze gemeente doet hij niet. 
Zijn nieuw adres is Merelstraat 16 en je kunt hem 
bereiken via GSM 0475/91.15.72.

Op 7 januari 2013 wordt Bart Rombouts onze nieuwe
parochiepriester. We zijn tevreden dat we een nieuwe
pastoor krijgen maar toch zal het anders zijn, uit -
dagender zijn voor al onze parochianen. Bart is immers
al pastoor in Hoogstraten en Minderhout. Hij wordt dus
pastoor in 4 parochies. Dit betekent dat hij meer bezieler
dan doener wordt en dus meer taken door leken moeten
worden opgenomen. Wij rekenen op vele medewerkers.
De overgang van oud naar nieuw in onze parochies zal
ons zeker doen mijmeren over de oude situatie, over
‘hoe het vroeger was’ maar zal ons anderzijds ook andere
kansen en uitdagingen geven. Daarom willen wij samen
met alle parochianen, alle medewerkers en werkgroepen
deze overgang van oud naar nieuw vieren: het afscheid
van Niek en het aanstellen van Bart. 

Uitnodiging afscheidsvieringen Niek Matthijsen
Je wordt vriendelijk uitgenodigd op de afscheids -
vieringen van Niek Matthijsen :
- Zaterdag 5 januari 2013 om 17.00 u  in de parochie-

kerk van St.-Jozef met aansluitend receptie in
parochiezaal St.-Jozef

- Zondag 6 januari 2013 om 11.00 u in de parochie-
kerk van St.-Willibrordus met aansluitend receptie
in ’t Centrum.

Uitnodiging aanstellingsviering Bart Rombouts
Je wordt vriendelijk uitgenodigd op de aanstellings -
viering van Bart Rombouts :
- Zaterdag 12 januari 2013 om 18.00 u in de parochie-

kerk van St.- Willibrordus met aansluitend receptie
in ’t Centrum

Opgelet: dit is de enige weekendviering op 12 januari!
De viering van 17.00 u in St.-Jozef en van 18.30 u in 
St.-Willibrordus vervallen!! Zo kan iedereen mee komen
vieren.

Wat is AA?
Waarvoor staan deze twee 
geheimzinnige letters?

AA staat voor Anonieme Alcoholisten. Zij staat open voor
elke vrouw en man die niet ten onder wil gaan aan de 
lichamelijke en mentale afhankelijkheid van alcohol.
Alcoholisme is een verslaving, doch tegelijkertijd een
ziekte die verholpen kan worden.
“Anonieme alcoholisten is een zelfhulpgroep van 
mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop
met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem
op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun
alcoholisme.
Het enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen
op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke 
verplichtingen voor het AA lidmaatschap; wij voorzien
in onze eigen behoeften door eigen bijdragen. AA is niet
gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij,
organisatie of instelling; wenst zich niet te mengen in
enig geschil; steunt of bestrijdt geen enkel doel. Ons
hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten 
helpen nuchterheid te bereiken”.

Bedenk dat er in AA Vlaanderen alleen al 9.000 AA-leden
zijn die de keuze hebben tussen 400 vergaderingen 
wekelijks,ook in uw gemeente. Laat je dus niet weer -
houden beroep te doen op AA met de gedachte dat je de
enige zou zijn die met een alcoholprobleem te kampen
heeft. 
Plaatselijke informatie is te bekomen bij:
- info@aavlaanderen.org tel: 03-239.14.15 (hulp -

verlening 24/24u - 7/7d)
- WWW.aavlaanderen.org

VAN OUD NAAR NIEUW

ALCOHOLVERSLAVING HOEFT NIET 
HET EINDE TE ZIJN !!
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Grotere korting onroerende voorheffing vanaf 2013

De Vlaamse regering wil energiezuinige bouwers extra
fiscaal belonen. Als je je woning nog beter isoleert dan
de wettelijke normen voorschrijven, betaal je vanaf 
volgend jaar slechts de helft of misschien helemaal geen
onroerende voorheffing meer. 

Wie in Vlaanderen een nieuw huis bouwt, moet voldoen
aan de minimum eisen inzake energiezuinigheid. Als je
beter doet dan deze minimumnormen word je nu al
beloond met een korting op je onroerende voorheffing.
Vandaag bedraagt deze korting 20 tot 40% gedurende 
10 jaar. De Vlaamse regering vergroot deze korting vanaf
volgend jaar. De korting op de onroerende voorheffing
zal dan oplopen tot de helft en in sommige gevallen
100% van het verschuldigde bedrag. De korting geldt
vanaf volgend jaar wel slechts gedurende 5 jaar. Maar je
krijgt dus meer terug op kortere termijn.

Deze verhoogde korting geldt voor bouwaanvragen vanaf
1 januari 2013 en de korting wordt automatisch toe -
gekend door de Vlaamse belastingadministratie, na het
indienen en de controle van de EPB-aangifte. Als je je
huis heel grondig verbouwt of renoveert kun je ook in
aanmerking komen voor deze korting. Het is dus niet 
alleen een extra voordeel voor nieuwbouw.

Voor bouwaanvragen die lopen tot eind december 2012
blijft de huidige regelgeving behouden: een E-peil van
maximaal E60 geeft een korting van 20% gedurende 10
jaar en een E-peil van maximaal E40 resulteert in een
korting van 40% gedurende 10 jaar. 
Bouwaanvragen tot en met 31/12/2012
- Max E60: korting van 20 % voor 10 jaar
- Max E40: korting van 40 % voor 10 jaar
Bouwaanvragen vanaf 01/01/2013
- Max E50: Korting van 50 % voor 5 jaar
- Max E30: korting van 100 % voor 5 jaar

Verlaagd E-peil vanaf 2014

In 2014 wordt opnieuw een verstrenging van het E-peil
voorzien. Een woning zal dan nog maximaal een E-peil
mogen halen van 60. Het E-peil is een maat voor de
energiezuinigheid van een woning. Daarbij wordt niet

alleen rekening gehouden met de mate waarin de 
woning geïsoleerd is, maar ook met de energiezuinig-
heid van de verwarmingsinstallatie, de sanitaire 
installaties, het ventilatiesysteem... Ook de manier
waarop oververhitting wordt ingeperkt zit hierin vervat.
Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger een woning.
Vandaag mag dit E-peil maximaal E70 bedragen. 

Groene energie verplicht vanaf 2014

In nieuwe woningen of woningen die ingrijpend 
verbouwd worden, moet vanaf 1 januari 2014 een mini-
mumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energie-
bronnen worden gebruikt. De nieuwe verplichting is een
gevolg van de Europese richtlijnen rond hernieuwbare
energie.

De nieuwe eis is van toepassing op alle werkzaamheden
waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouw-
kundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari
2014 én waarvoor een E-peil-eis geldt.

Om aan de nieuwe EPB-eis voor eengezinswoningen te
voldoen, moet je 1 van de volgende 6 maatregelen toe-
passen in je bouwproject:
- Een zonneboiler installeren;
- Een PV-installatie (zonnepanelen) voorzien;
- Een systeem op biomassa gebruiken als hoofdver -

warmingsbron;
- Een warmtepomp gebruiken als hoofdverwarmings-

bron;
- Aansluiting voorzien op een systeem van stads -

verwarming en –koeling;
- Deelnemen aan een project voor productie van 

hernieuwbare energie, waarvoor de vergunningen
verleend werden na 01 januari 2014.

Indien je er voor opteert om in je nieuwe woning niet
aan 1 van deze 6 maatregelen te voldoen, wordt het
maximaal E-peil 10 % strenger (dus E50 i.p.v. E60 vanaf
2014). Dit kun je bereiken door bijvoorbeeld bijkomende
isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmings -
installatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met
warmteterugwinning of vraagsturing te installeren,
luchtdichter te bouwen ...

Bijkomende informatie
Meer informatie vind je op www.energiesparen.be. 
Op deze website vind je ook de EPB-wegwijzer
(http://www.energiesparen.be/epb/wegwijzer), een online
vragenlijst die aangeeft of je bouwproject al dan niet aan
de energieprestatieregelgeving moet voldoen. Zo ja, dan
krijg je een overzicht van de desbetreffende EPB-eisen.

ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN : 
WIJZIGINGEN VOOR BOUWAANVRAGEN
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Sinds 2009 zijn rook melders
verplicht in alle Vlaamse
nieuwbouw woningen. Voor
huur woningen was dit tot nu
toe nog niet het geval. 

De Vlaamse regering wilde hier al een tijdje verandering
in brengen. Midden 2012 werd daarom het decreet 
houdende de beveiliging van woningen door optische
rookmelders uitgevaardigd. Dit decreet maakt rook -
melders ook verplicht in huurwoningen. De ouderdom
van de woning en het woningtype bepalen hoeveel tijd
je krijgt voor het installeren van een rookmelder.

Vanaf 1 januari 2013
- Rookmelders waren dus al langer verplicht in nieuw-

bouwwoningen en na vergunningsplichtige woning -
renovaties. Ze worden nu ook verplicht in alle
huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract
wordt afgesloten na 31 december 2012;

- In private huurwoningen die reeds verhuurd zijn op
1 januari 2013 moeten rookmelders geplaatst worden
voor 1 januari 2016 als de woning voor 1945 
gebouwd werd. En werd de woning na 1945 
gebouwd, dan dienen de rookmelders uiterlijk op 
1 januari 2019 geplaatst te worden; 

- In sociale huurwoningen moeten rookmelders
geïnstalleerd worden binnen de 1 à 4 jaar, afhankelijk
van het bouwjaar van de woning.

Rookmelders redden levens
Nog niet elke huurwoning dient dus op 1 januari 2013
onmiddellijk van rookmelders voorzien te worden. Toch
is het aangeraden om ook in woningen waar dit niet 
verplicht is, zo snel mogelijk rookmelders te voorzien.
Een rookmelder kost slechts tussen de 15 en 25 euro en
onderzoek heeft aangetoond dat een goed geplaatste
rookmelder je kansen om een woningbrand te overleven
verdubbelt. De meeste woningbranden ontstaan 
‘s nachts en 3 minuten na het begin van een brand kan
de ontwikkelde rook al zo dik en verstikkend zijn dat je
niks meer ziet en niet meer kan ademhalen. Zonder
rookmelder ben je in zulke gevallen vaak kansloos.
Als verhuurder ben je verantwoordelijk voor de aankoop
en installatie van de rookmelder. Als huurder sta je in
voor het onderhoud, zoals bijvoorbeeld het vernieuwen
van lege batterijen. Het Vlaams decreet schrijft een 
optische rookmelder voor die moet voldoen aan de norm
NBN EN 14604. Deze rookmelder reageert snel op 
beginnende branden en geeft een scherp signaal.

Wanneer de winterperiode aanbreekt, halen wij onze
warme kleren boven, - onze mutsen, sjaals en hand-
schoenen. 

Maar hebt u ook al eens aan uw watermeter gedacht ?
Water heeft immers de bijzondere eigenschap dat het bij
bevriezing uitzet. Voor watermeters en waterleidingen,
die in de winter niet beschermd zijn, kan dit verstrek-
kende gevolgen hebben. Door de uitzetting van het ijs
ontstaan scheurtjes in de leidingen. Na ontdooiing van
het ijs zien we pas de schade en de ellende die de vorst
heeft aangericht : lekken in de waterleiding met even -
tueel waterschade als gevolg.
Vergeet dus niet dat ook uw waterleiding op sommige
momenten bescherming kan gebruiken.

Enkele tips :
- Scherm de leidingen af van de tocht van ramen, 

deuren of kelderluiken
- Breng zonodig beschermende isolatie aan tussen de

buitenmuur en de waterleiding.
- Bij extreme koude is het in je eigen belang om 

isolatie aan te brengen rond de leidingen zelf.
- Draai, vòòr je de woning voor een langere periode

verlaat, de hoofdkraan dicht.
Laat de binnenleidingen leeglopen. Stilstaand water
bevriest immers sneller.

LET OP : bij een voortdurende koudeperiode is isoleren
alleen niet meer voldoende. Zorg dan voor voldoende
verwarming.                              

Is de leiding toch bevroren ?
- Is de waterleiding niet gescheurd, tracht ze dan 

geleidelijk aan te ontdooien (bv. met een haardroger).
Te hevige opwarming kan de leiding immers nog
doen barsten.

- Stel je wel een leidingbreuk vast, sluit dan onmiddel-
lijk de hoofdkraan af, zodat er geen lekwater kan 
verloren lopen. Raadpleeg een loodgieter voor de her-
stelling van de binnenleiding.

Bevindt het lek zich echter op het gedeelte van de Pidpa-
leiding, of is de watermeter zelf stukgevroren, contacteer
Pidpa dan op het gratis nummer
Meer informatie vind je alvast op de website :
www.pidpa.be, Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen
contactcenter : 0800-90 300, fax : 03-260 60 00
website : www.pidpa.be, e-mail : klant@pidpa.be

ROOKMELDERS VANAF 2013 
OOK VERPLICHT VOOR HUURWONINGEN

BESCHERM NIET ALLEEN UZELF 
TEGEN DE KOU !
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In september werd het officiële startschot gegeven van
de actie ’Kunst tegen Kanker’ in kasteel d’Ursel te 
Hingene, in aanwezigheid van Prof Em J.J. Cassiman,
voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Er wordt
een oproep gedaan aan alle beeldende kunstenaars in
Vlaanderen om een werk te schenken voor het goede
doel, welke volgend jaar worden geveild en waarvan de
opbrengsten integraal gaan naar Kom op tegen Kanker.

Oorspronkelijk werden een aantal professionele kunste-
naars gevraagd om hun naam te verbinden aan deze
actie. Niet minder dan 22 gerenommeerde kunstenaars
zegden hun deelname al toe : Wannes Lecompte, Sara
Bomans, Thierry Lauwers, Fred Michiels, Jonas Van-
steenkiste, Joris Van de moortel, Peter Van Ammel, 
Colette Cleeren, Steven Baelen, Koen Vanmechelen,
Nick Ervinck, Lieve Van Stappen, Yves Velter, Octave
Landuyt, Willo Gonnissen, Leo Reijnders, Wim Tellier,
Johan Van Geluwe, Rony Heirman, Tim Heirman, 
Bruneau (geschonken door Galerij André) en Graphic
Matter schenkt een grafisch werk van Luc Tuymans.
Intussen groeit de groep deelnemers alvast aan met o.a.
Danny Selleslagh, Rudi De Vos, Thomas Maes, Frans
Gentils, Patrick Ramont, Manor Grunewald, Ilonka
Janssens, Johan Clarysse, Lien Sergeant, Yves Beau-
mont, Hallveig Agustsdottir, Tamara van san, Renato 
Nicolodi, Marc Lambrechts, Thé Van Bergen en Luc 
Vandervelde, Aura Op den Camp, de heer en mevrouw
Tibos-Hiele, Guy Timmerman, Frank Slabbinck, Pascal
Dewijn, Allemeersch Jean, Rita Vantomme, Hennie 

Vanengeland, Adriaenssens Ann, Guido De Greef, Eddie
Symkens, Benjamin Demeyere, Linda Molleman, Arne
Reynaert, Erwin Van Bosstraeten, Hugo Verstraeten,
Anke Wind en David Baeyens,...

De actie bestaat uit twee delen
Enerzijds kregen alle Vlaamse scholen een brief in de
bus met de vraag om hun leerlingen van boven de 12
jaar wenskaarten te laten tekenen. Die zouden worden
uitgedeeld aan de patiënten in de zieken huizen om ze
een hart onder de riem te steken in hun strijd. Per
school of klas (naar gelang het aantal deel nemers) zal
tevens een laureaat worden gekozen wiens wenskaart
mee zal geveild worden met de kunstwerken. Ook hier
schreven een aantal scholen zich spontaan al op in.
Anderzijds worden nu de Vlaamse beeldende kunste-
naars opgeroepen tevens deel te nemen. Zowel schilders,
beeldende kunstenaars als fotografen kunnen dus mee-
doen. Al wat nodig is, is een mail te sturen naar
inge.faes@kunsttegenkanker.be. Vanaf dan krijgt men de
informatie toegezonden.

De werken dienen te worden ingeleverd voor 15 maart
2013. Het praktisch verloop wordt via mail aan de deel-
nemers gecommuniceerd.
Op 25 en 26 mei 2013 zullen alle werken worden geveild.
De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

Deelnemers worden opgenomen op de website
www.kunsttegenkanker.be (deze loopt momenteel wat
achter gezien de talrijke inschrijvingen en de te ont -
vangen en te verwerken info). Je kunt de actie ook 
volgen op facebook ’Kunst tegen Kanker’ (is up to date).
Momenteel zijn er meer dan 60 kunstenaars, vanuit gans
Vlaanderen, die reeds inschreven.

KUNST TEGEN KANKER 
OFFICIEEL VAN START
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50-JARIGEN
GEBOREN IN 1963

ZATERDAG 26 OKTOBER 2013 plannen
we een bijeenkomst van de 50-jarigen bij 

Den Bakker in Rijkevorsel.
Om zoveel mogelijk mensen per mail 

te bereiken, hadden wij graag 
jullie contactgegevens ontvangen 

via volgende adressen :
gilbertehendrickx@telenet.be

en/of
filip.sterkens@telenet.be
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Op zaterdag 20 oktober 2012 lanceerde onze bisschop,
Johan Bonny, een visietekst. Deze is het resultaat van de
diocesane gespreksronde, die werd gehouden in het 
najaar van 2011. De media distilleerde hieruit slechts
twee items: “De bisschop gaat parochies samenvoegen
of afschaffen en zoekt tevens sponsoring.” Hierdoor werd
echter afbreuk gedaan aan het geheel en de bedoeling
van de tekst.

Als titel koos de bisschop een sprekend beeld uit het
evangelie volgens Johannes (21, 1-25): ‘Een houtskool-
vuur, met vis erop en brood’. Kort na Pasen waren de
apostelen aan het vissen op het meer van Tiberias. Aan
de oever stond de Heer op hen te wachten en “toen ze
aan land waren gestapt, zagen ze dat er een houtskool-
vuur was aangelegd, met vis erop en brood ernaast …”
De tekst schetst een hoopvol beeld. Het is morgen, het
ontbijt staat klaar en een nieuwe dagtaak wacht.

In de visietekst ontwikkelt de bisschop een aantal 
gedachten over christen-zijn en Kerk-zijn vandaag. Zo
wil hij sturing geven aan de beleidsontwikkeling in het
bisdom Antwerpen tijdens de komende jaren. In de 
federatie Hoogstraten-Rijkevorsel grijpt men de kans om
de visietekst aan een breder publiek voor te stellen. Alle
geïnteresseerden zijn welkom op maandag 4 februari
2013 om 20.00 u in de parochiezaal van Wortel, 
Poeleinde 2.

HARTELIJK WELKOM OP VOORSTELLING
VISIETEKST BISDOM ANTWERPEN
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OXFAM WERELDWINKEL RIJKEVORSEL
ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V

Fairtrade, eerlijke handel, zou eigenlijk normaal 
moeten zijn. Denkt u er ook zo over en heeft u 

enkele uurtjes per week of per maand beschikbaar?

Wellicht bent u dan de vrijwilliger die wij zoeken.
Er zijn veel mogelijkheden en u wordt goed begeleid.

Belangstelling? 
Neem dan contact op met Astrid Meijer, 

astrid.rome@telenet.be of telefonisch: 03 464 29 93

DUIVENMAATSCHAPPIJ
VERBROEDERING

RIJKEVORSEL

ZONDAG 13 JANUARI 2013

KAMPIOENENDAG
in feestzaal Den Bakker, Bochtenstraat 2, Rijkevorsel

14.00 uur : viering van onze kampioenen

15.00 uur : verkoop geschonken bons

16.00 uur : pauze - boterham met kaas of kop

16.30 uur : verdere verkoop geschonken bons

17.00 uur : trekking tombola

Van harte welkom iedereen
Deuren open vanaf 13.00 uur
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WANDELCLUB ’ T BEERKE BEERSE A.018 V.Z.W.

PENSENTOCHT (BLOEDWORST)
WANDELING

ZONDAG 20 JANUARI 2013

Start en aankomst : Parochiezaal Sint Jozef - 
Pastoor Lambrechtstraat 2310 Rijkevorsel.

Naar eigen keuze te starten tussen 8.00 en 15.00 uur
Afstanden naar keuze 4-6-10-15-20-25 en 30 km
Met voldoende en ruime verwarmde rustposten.

Inschrijfgeld : € 1,00 per deelnemer
Verzekering persoonlijke ongevallen inbegrepen.

Men wandelt door en langs de mooiste plekjes tussen
Beerse / Rijkevorsel / Merksplas waar men in normale 

omstandigheden niet komt.
Volgende afstanden doen volgende plaatsen aan: 
6-10 t/m 30 Gemeentebos - 10 t/m 30 Ekstergoor

15 t/m 30 Blakheide, Meirgoren en Pomp Poelberg 
20 & 30 Luysterborg en Witven.

Alle informatie op website: 
http://users.skynet.be/wandelclub.beerke

of op 0479 399 714

ST.-ANTONIUSVIERING 
ACHTEL

ZONDAG 20 JANUARI 2013

10.00 uur 
Plechtige mis opgeluisterd door Cantorij St.-Antonius, 
zegening der offergaven en litanieviering.

10.45 uur
Optocht met zegening van kinderfietsen, pony- en paarden-
ruiters, motorijders en tractoren. 

11.15 uur
Optreden dansgroep St.-Jorisgilde

11.30 uur
Verkoop van allerlei offergaven: varkenskoppen, bloed -
worsten, verse melk, kippen, ...

14.00 uur
Winterse wandeling van ong. 7 km in en rond het natuur-
schone Achtel en Keirschot.

De ganse dag is er gezellig samenzijn met warme en koude
dranken en boterhammen met kop en kaas zijn verkrijgbaar.

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

Iedereen die dit wenst, mag met zijn ’vervoermiddel’ (tractor,
paard, motor, kinderfiets,...) deelnemen aan de zegening, 
met stoetvorming omstreeks 10.40u aan de kapel.

Oudercomité van De Wegwijzer presenteert
haar veertiende ...

ZONDAG 3 MAART 2013 levert het oudercomité van
De Wegwijzer binnen de gemeente ontbijtpakketten aan

de zeer democratische prijs van € 6,50.

U maakt zelf de keuze wat u wenst

Aan huis geleverd (binnen de grenzen van Rijkevorsel)
Keuze uit verschillende leveringstijden : tussen 8.30u 

en 9.30u of tussen 9.30u en 10.30u of u haalt uw ontbijt
zelf af aan de school (De Wegwijzer) op

zondag 3 maart 2013 tussen 7.30u en 10.30u.

Wil j ontbijtpakketten bestellen, 
dat kan tot vrijdag 23 februari 2013,

vraag informatie door te telefoneren naar 
GLS De Wegwijzer op het nummer 03 340 00 60 

of 03 340 00 61

Wij danken u voor het vertrouwen en voor de bestelling
Oudercomité De Wegwijzer
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AARD VAN DE MELDING

Ik meld          de beschadiging van   ■■
                   een defect aan            ■■
                   een voorstel voor         ■■

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

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer                                                  Datum melding : 

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER
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W A A R  &  W A N N E E R

D E C E M B E R  -   J A N U A R I

22 december • Raamschilderingen Asterweg : Bekijk en bewonder de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens. 
U kan vanaf 14.30 uur terecht in onze Kersttent (huisnr. 7) voor een gezellige babbel en een drankje
om op te warmen.

23 december • Gammelse Wielervrienden vzw : Kerstmountainbiketocht, inschrijven in de sporthal Kuiperij, 
Kerkdreef 61, tussen 8 uur en 10.30 uur. Afstand naar keuze : 26 of 43 km.
Meer info : Ward Laurijssens, tel. 03 314 40 79.

• Raamschilderingen Asterweg : Bekijk en bewonder de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens. 
U kan vanaf 14.30 uur terecht in onze Kersttent (huisnr. 7) voor een gezellige babbel en een drankje
om op te warmen.

24 december • Welzijnszorg : Actie ’Soep op de stoep’. Meer info : zie rubriek Diversen.

25 december  • Raamschilderingen Asterweg : Bekijk en bewonder de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens.
U kan vanaf 14.30 uur terecht in onze Kersttent (huisnr. 7) voor een gezellige babbel en een drankje
om op te warmen.

26 december • Kerststal Rijkevorsel Centrum : gezellig samenzijn, van 14.00 uur tot 21.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

• Raamschilderingen Asterweg : Bekijk en bewonder de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens. 
U kan vanaf 14.30 uur terecht in onze Kersttent (huisnr. 7) voor een gezellige babbel en een drankje
om op te warmen.

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

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw en De SmarTones : Wandeling langs de kerststallen, samenkomst 
18.30 uur aan de molen. Meer info : zie rubriek VVV.

29 december • Kerststal Vaerevelden : Kerststaldrink 2012, vanaf 15.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Raamschilderingen Asterweg : Bekijk en bewonder de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens. 

U kan vanaf 14.30 uur terecht in onze Kersttent (huisnr. 7) voor een gezellige babbel en een drankje
om op te warmen.

30 december • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur Molen, Looiweg, van 10.00 uur tot 17.00 uur
• Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 16.30 uur.
• Raamschilderingen Asterweg : Bekijk en bewonder de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens. 

U kan vanaf 14.30 uur terecht in onze Kersttent (huisnr. 7) voor een gezellige babbel en een drankje
om op te warmen.

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : wandeling, vertrek 19.00 uur aan de molen. 
Meer info : zie rubriek VVV.

31 december • Raamschilderingen Asterweg : Bekijk en bewonder de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens. 
U kan van 9.00 tot 16.00 uur terecht in onze Kersttent (huisnr. 7) voor een gezellige babbel 
en een drankje om op te warmen.

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

• Vrijwillige molenaars : Sfeervol avondmalen in de verlichte Stenen Bergmolen, vanaf 17.00 uur 
tot 21.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Nieuwjaarsdrink aan de molen, vanaf 17.00 uur.

5 januari • Vrijwillige molenaars : Sfeervol avondmalen in de verlichte Stenen Bergmolen, vanaf 17.00 uur 
tot 21.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

• Afscheidsviering Niek Matthijsen om 17.00 uur in de parochiekerk van Sint-Jozef met aansluitend 
receptie in de parochiezaal.

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Nieuwjaarsdrink aan de molen, vanaf 17.00 uur.
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6 januari • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur,
inkom gratis.

• Afscheidsviering Niek Matthijsen om 11.00 uur in de parochiekerk van Sint-Willibrordus 
met aansluitend receptie in ’t Centrum.

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

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

12 januari • Aanstellingsviering Bart Rombouts om 18.00 uur in de parochiekerk van Sint-Willibrordus 
met aansluitend receptie in ’t Centrum.

13 januari • Duivenmaatschappij Verbroedering Rijkevorsel : Kampioenenviering in zaal Bij den Bakker, 
te 14.00 uur viering van de kampioenen en te 15.00 uur bonverkoop, iedereen van harte welkom !

• Vrijwillige molenaars : Van graan tot meel, de Stenen Bergmolen in werking. Kom kennismaken 
met dit uniek draaiend erfgoed en het eeuwenoude molenaarsambacht, van 10.00 uur tot 17.00 uur.

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

17 januari • KWB Rijkevorsel centrum : Infoavond met als thema ’Het ABC van sociale media’, 
aanvang 20.00 uur in de grote zaal van het Klooster, Molenstraat 5. Meer info : zie rubriek Diversen.

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

19 januari • Vogelkring Ons Genoegen : Grote jaarlijkse vogeltentoonstelling, Parochiecentrum, vanaf 18.00 uur.

20 januari • Vogelkring Ons Genoegen : Grote jaarlijkse vogeltentoonstelling, Parochiecentrum, van 9.30 uur 
tot 22.00 uur.

• Wandelclub ’t Beerke : Pensentocht, vertrek parochiezaal Sint-Jozef van 8.00 uur tot 15.00 uur. 
Meer info : zie rubriek Diversen.

• Sint-Antoniusviering met nadien zegening, volksdans, verkoop offergaven en vanaf 14.00 uur 
een wandeling rond het natuurschone Achtel. Meer info : zie rubriek Diversen.

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

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

27 januari • Heemkundige Kring : Opendeur museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur museum, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 16.30 uur.
• Vrijwillige molenaars : De Stenen Bergmolen in werking, van 10.00 uur tot 17.00 uur.
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Fanfarefeesten : concerten door verschillende

harmonieën, fanfares en brassbands. Zaal ’t Centrum, aanvang 14.00 uur, toegang gratis
Meer info : info@vnarijkevorsel.be, www.vnarijkevorsel.be, 0472 55 65 76

29 januari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in februari 2013 moet je uiterlijk op 4 januari 2013 

binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be
Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht                                                                  101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer               100 + 112
Lok. Politie Noorderkempen,                                03/340.88.00
Vrijheid 13, 2320 Hoogstraten                       fax 03/340.88.01

Veilig Vrijenlijn                                                       078/15.15.15

Antigifcentrum                                                        070/245.245

AA Rijkevorsel                            0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra                                               03/217.75.95
                                                                                016/33.22.11

De Lijn                                                                     070/220.200
abonnementen                                             03/218.15.61/63/64
info over treinen (NMBS)                                       03/204.20.40
Lijnwinkel Turnhout,
Grote Markt (Stadhuis)                                          014/43.06.31

Rode Kruis Rijkevorsel: Hulpdienst                    0479/75.18.88
Uitleendienst, Rozenstraat 2H (17-19u, weekend gesl.)            
                                                                              0499/35.65.40
Molenstraat 27                                                        03/314.60.13
Het Vlaamse Kruis (Marc De Seck)                     0475/23.24.58

Zelfmoordpreventie                                                02/649.95.55

Kankerfoon, werkdagen 9-13u, maandag 9-19u    0800/15.802
Awel                                                                        03/235.00.00

Drug-hulpverleningsteam Turnhout                     014/42.30.50
ma. 14-22u, wo. 9-17u, vr. 13-17u

De DrugLijn (ma-vrij 10u tot 20u)                        078/15.10.20

Child Focus                                                                      116000

De Post - Klantendienst                                           022/012345

Pidpa gratis klantenservicelijn dag en nacht          0800/90300

Controle belastingen, 
Klein Veerle 103, 2960 Brecht                              0257/93.450
loketten geopend elke werkdag tussen 9-12u

Vlaamse Infolijn                                                                   1700

Fed. Agentschap voor de Veiligheid 
van de voedselketen (weekdagen 9-17u)                0800/13.550

TV-distributie defecten                                           015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
- Gemeentehuis                                                      03/340.00.00
Fax                                                                        03/340.00.70

- Gemeentemagazijn                                              03/340.00.80
Fax                                                                        03/340.00.89

- Cultuurdienst                                                       03/340.00.37
- Sportdienst                                                           03/340.00.36
- Jeugddienst                                                          03/340.00.35
- Recyclagepark ’De Meiren’                                   03/340.00.88
Kringloopcentrum WEB                                        014/44.20.40
OCMW Centrum, Prinsenpad 27                           03/340.39.65
Fax                                                                        03/340.39.64
OCMW St.-Jozef                                                    03/340.00.95

      
Parochie St.-Willibrordus, Doelenpad 8                03/314.61.00
Parochie St.-Jozef, Kerkdreef 61                           03/314.61.00
Rusthuis 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                                                         03/314.60.35
Kinderoppasdienst Gezinsbond, Klaterstraat 6     03/314.38.44
Onthaalouders Landelijke Kinderopvang              03/314.81.56
Kinderclub Centrum                                              03/340.00.56
Kinderclub St.-Jozef                                               03/309.99.23
VVV-Toerisme Rijkevorsel           03/340.00.00 en 03/340.00.12

Belgacom storingen                                                0800/22.700

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

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

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

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

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


