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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuylaerts Dorien  burgemeester                        N-VA

gemeentehuis: maandag op afspraak 18.30 - 19.30 u. 
 donderdag op afspraak  9.30 - 11.30 u.
gemeenschapscentrum:  op afspraak

Werkgebied: veiligheid, politie, brandweer en burgerlijke stand

Van den Eijnden Bob  1ste schepen CD&V

gemeentehuis: dinsdag 18.30 - 19.30 u.
gemeenschapscentrum: laatste dinsdag maand 18.30 - 19.30 u.

Werkgebied: ruimtelijke ordening, openbare werken,  
Europese aangelegenheden en landbouw

Boeckx Jos 2de schepen SNR

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

Werkgebied: financiën, begroting, informatica,  
ontwikkelingssamenwerking, kinderopvang en kind & gezin

Geens Karl 3de schepen                        N-VA

gemeentehuis: maandag 18.30 - 19.30 u.
gemeenschapscentrum:  op afspraak

Werkgebied: cultuur, bibliotheek, feestelijkheden, jeugd, 
mobiliteit, communicatie en erediensten

Keysers Lizette 4de schepen SNR

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

Werkgebied: energie, tewerkstelling, toerisme en milieu

Maes Stefan 5de schepen N-VA

gemeentehuis: maandag  18.30 - 19.30 u.
gemeenschapscentrum: op afspraak

Werkgebied: sport, personeel, onderwijs, middenstand en 
lokale economie

De Visscher Wim 6de schepen - OCMW Voorz. CD&V

gemeentehuis: dinsdag  18.30 - 19.30 u.
gemeenschapscentrum: laatste dinsdag maand 18.30 - 19.30 u.

Werkgebied: sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid, derde 
leeftijd en huisvesting

Openingstijden diensten

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

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



Vo o rwo o r d

KOrte	SaMenVatting
Van	De	geMeenteraaDSzitting
D.D.	8	DeCeMBer	2014

De raad keurt de bijdrage van de gemeente Rijkevorsel 
zoals ingeschreven in de politiebegroting 2015, zijnde 
in totaal e 748 261,19, goed. 
Dit bedrag wordt toegekend aan de politiezone Noor-
derkempen.

Beste inwoners,

Na enkele natte en koude weken is stilaan de zon terug van de partij. Gladde wegen en sneeuwbuien hebben 
op de valreep nog voor een aantal spannende dagen gezorgd maar omstreeks half februari is alles beginnen 
omkeren.

Na het eten van lekkere pannenkoeken met lichtmis is de zon en het licht opnieuw gul aanwezig. In onze 
tuinen en parken merken we dat onze gevederde gasten terugkeren uit de warme streken en terug aan de 
slag gaan om hun nest te vernieuwen.

Is het ook voor ons dan een signaal om stilaan terug actiever te worden? Onze fietsen en wandelschoenen 
die een tijd werkloos in een kast of garage hebben gestaan, gaan we terug oppoetsen om te genieten van 
deugddoende tochten en wandelingen.

Tijdens de gemeenteraad van februari hebben we het energie- en klimaatplan goedgekeurd. Dit wil zeggen 
dat we ons engageren om een actief en ambitieus klimaatbeleid te voeren met als doelstelling de CO2-
uitstoot op het grondgebied van onze gemeente met 20% te verminderen. Onze kinderen en kleinkinderen 
hebben ook recht op een leefbare wereld. Het is onze plicht hiervoor nu de nodige maatregelen te nemen.

Op deze raad werd de trage weg tussen de Looiweg en De Parre benoemd. Voortaan spreken we hier van 
het “Looyakkerpad”.

Ons budget voor 2015 geeft alle mogelijke informatie over onze uitgaven. Ongeveer 6 miljoen gaan we dit 
jaar uitgeven aan diverse investeringen. Hierbij vallen vooral de vernieuwing van de bibliotheek, de kin-
deropvang en een aantal wegen in Rijkevorsel en Sint-Jozef op. Voor de ontwikkeling van het SAS werden 
de nodige middelen voorzien zodat hieraan kan verder gewerkt worden. Zoals reeds eerder gesteld, blijven 
we ijveren voor een stabiele financiële situatie zonder belastingverhogingen.

In maart gaan we ook uitpakken met onze nieuwe huisstijl en website. Hierover zal de volgende weken 
meer nieuws verspreid worden en ook op straten en pleinen gaan we een en ander tegenkomen.

                 Jos Boeckx,
                 Schepen Financiën, Begroting, Informatica,
                 Ontwikkelingssamenwerking en Kind en Gezin.

PS: Als gemeentebestuur mogen we zeker niet vergeten een bedankje te sturen aan onze strooiploegen die 
ervoor gezorgd hebben dat iedereen veilig naar zijn school of werk kon geraken.
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De gemeenteraad neemt kennis van budgetwijziging 
14, het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 
van het OCMW.

Een tweede budgetwijziging van 2014 wordt vastge-
steld, alsook het aangepast meerjarenplan 2014-2019 
en het budget 2015 van de gemeente Rijkevorsel.

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan “RUP Heerbaan” wordt definitief vastgesteld.



B e s t u u r
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De gemeenteraad gaat akkoord met de nieuwe over-
eenkomst voor het intergemeentelijk samenwerkings-
verband Sportregio Noorderkempen ILV.

Tot afgevaardigden van de gemeenteoverheid in het 
beheerscomité van de Interlokale vereniging sportre-
gio Noorderkempen worden verkozen: 
•	 Dhr.	 Stefan	 Maes,	 schepen,	 Rijkevorsel	 (als	 afge-

vaardigde)
•	 Mevr.	Nathalie	Cuylaerts,	raadslid,	Rijkevorsel	(als	

plaatsvervanger)

Mevr. Nathalie Stoffelen wordt aangeduid als politiek 
vertegenwoordiger in het beheersorgaan van het ge-
meenschapscentrum Rijkevorsel ter vervanging van 
dhr.	Jelle	De	Backer	(N-VA).

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van 
mevr. Veerle van Tetering en mevr. Kaat Reynders als 
toezichthouders van de Interlokale Vereniging Mili-
euhandhaving Kempen en bekrachtigt deze beslissing 
onder de opschortende voorwaarde van het succesvol 
beëindigen van de opleiding tot milieutoezichthouder, 
zodat zij bevoegd zijn om de decretaal en statutair 
voorziene taken uit te voeren op het grondgebied van 
de gemeente Rijkevorsel.
   
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder be-
stek “Wegenis- en rioleringswerken in Stevennekens 
(tussen	 kanaal	 en	 Sint-Jozef),	 Sint-Jozef	 (tot	 Hoge	
Heideweg),	 Hoge	 Heideweg	 (tot	 Uitbreidingsstraat),	
Uitbreidingsstraat, Essenweg, Sparrenweg”. De ra-
ming, deel gemeente, wordt geraamd op e 737.840,70 
incl. btw.

Goedkeuring wordt verleend aan de lastgevingsover-
eenkomst inzake de levering van duurzame voertui-
gen, opgemaakt door Iveka, Koningin Elisabethlei 38 
te 2300 Turnhout. De maximale kostprijs wordt ge-
raamd op e 79.200,55 incl. btw.

KOrte	SaMenVatting
Van	De	geMeenteraaDSzitting
D.D.	26	Januari	2015

De raad verleent goedkeuring aan het meerjarenplan 
2014-2019 en het budget 2015 van Welzijnszorg Kem-
pen.

Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de 
schoolraad	d.d.	2	december	2014	en	het	ABOC	(Afzon-

derlijk Bijzonder Onderwijs Comité) d.d. 4 december 
2014 van GLS De Wegwijzer.

Goedkeuring wordt gegeven aan volgende documen-
ten van GLS De Wegwijzer:  
•	 het	schoolwerkplan	2014-2015
•	 het	nascholingsplan	2014-2015
•	 het	schoolreglement	vanaf	2015-2016
•	 de	afsprakennota	CLB	2013-2014	en	afspraken	voor	

2014-2015
•	 beleidsplan	2014-2015	/2015-2016	/2016-2017

De capaciteitsbepaling voor GLS De Wegwijzer wordt 
voor het schooljaar 2015-2016 vastgesteld op 322 leer-
lingen, dit op niveau van de school, met volgende ca-
paciteit per leerjaar:
•	 1e	leerjaar:	46	leerlingen
•	 2e	leerjaar:	46	leerlingen
•	 3e	leerjaar:	46	leerlingen
•	 4e	leerjaar:	69	leerlingen
•	 5e	leerjaar:	69	leerlingen
•	 6e	leerjaar:	46	leerlingen

De gemeenteraad besluit om het gemeentelijk ener-
gie- en klimaatactieplan dat werd opgemaakt in het 
kader van het Burgemeestersconvenant goed te keu-
ren en neemt kennis van de acties uit het plan. 

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop voor 
openbaar nut van een perceel industriegrond, gelegen 
te Rijkevorsel, Vroente, met een oppervlakte volgens 
meting	van	5192	m²	(51a	92ca).

De raad gaat akkoord met de straatnaamgeving van 
“Looyakkerpad” , ter streke het Looi, kadastrale ge-
gevens 2e afdeling, sectie 3, delen van nummers 8E 
TOT 81E.

De openingsuren van de bibliotheek te Sint-Jozef 
worden aangepast goedgekeurd. Het dienstreglement 
van de bibliotheek wordt hiertoe aangepast en goed-
gekeurd.

eerStVOlgenDe
geMeenteraaDSzitting

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag	 30	maart	 2015 vanaf 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis.
Een bevestiging van de datum kun je lezen op de elek-
tronische informatieborden in het Dorp en aan de 
Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord langs de 



Het beleid wordt uitgedrukt in beleidsdoelstellingen 
en actieplannen.

Naast het meerjarenplan – dat de gehele legislatuur 
omvat – moet er ook een budget worden opgemaakt. 
In het budget verwoordt de gemeente het beleid voor 
het komende budgetjaar. Dit wordt gedaan door acties 
op te sommen die worden gelinkt aan de beleidsdoel-
stellingen en actieplannen van het meerjarenplan. 
Concreet drukt het budget uit wat de gemeente wil 
bereiken en welke financiële middelen hiervoor wor-
den ingezet. Het spreekt voor zich dat het budget fi-
nancieel moet passen binnen de grote lijnen die in het 
meerjarenplan werden uitgezet.

Hoe	ziet	het	budget	2015	van	de
gemeente	rijkevorsel	er	nu	uit?
In de exploitatie – zeg maar de dagdagelijkse werking 
van het gemeentebestuur – worden e 10.574.758 
voorzien aan uitgaven en e 12.539.452 aan ontvang-
sten. Dat levert een overschot op van e 1.964.694. 
De voorziene ontvangsten compenseren dus ruim de 
voorziene uitgaven.

Het budget voorziet ook e 6.045.197 aan investerin-
gen. Deze zullen worden gefinancierd met e 3.000.000 
aan leningen en de rest door eigen middelen. Een 
bloemlezing van de belangrijkste investeringen geeft 
de volgende opsomming:
•	 Herinrichting	van	het	gemeentehuis:	e 234.000
•	 Erelonen	 voor	het	 ontwerp	 van	diverse	wegen	 en	

gebouwen: e 200.000
•	 Inrichten	van	pastorij	(Doelenpad)	voor	de	politie:	

e 150.000
•	 Restauratie	Heidendaal:	e 100.000
•	 Nieuwbouw	BIB	centrum:	e 250.000
•	 Aanpassen	gebouw	BKO	centrum:	e 80.000 
•	 Aanpassing	ramen	klooster:	e 110.000
•	 Toegangsbeveiliging	gebouwen:	e 27.000
•	 Ontwikkeling	van	het	terrein	SAS:	e 100.000
•	 Onderhoud	wegen:	e 180.000
•	 Elia-project	(ondergronds	brengen	hoogspanning):	

e 500.000
•	 Aanleg	Sparrenweg	en	Uitbreidingsstraat:	e 500.000
•	 Aanleg	Helhoekweg:	e 242.000
•	 Sint-Jozef	stoepen	en	parkeerplaatsen:	e 154.000
•	 Aanleg	 Molenstraat,	 Vonderstraat	 en	 Bergsken:	

e 220.000
•	 Aanleg	Auwelijn,	Heesbeekweg:	e 160.000
•	 Aanleg	Smeel,	Gildeweg,	Pruimenstraat:	e 100.000
•	 Voetpaden:	e 200.000
•	 Bouw	jeugdlokaal:	e 171.000
•	 Kerkhof	centrum	en	Sint-Jozef:	e 115.000
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B e s t u u r - f i n a n c i ë n 

Molenstraat en onze website www.rijkevorsel.be on-
der de rubriek Bestuur. De agenda wordt een achttal 
dagen voor de raadszitting bekendgemaakt. Iedereen 
kan de openbare zitting van de gemeenteraadsverga-
dering bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda en 
toelichting ter beschikking van het publiek.

VlaaMS	geWeSt	VOOrtaan	BeVOegD	
VOOr	SuCCeSSie-	en	BePaalDe	
regiStratiereCHten

Vanaf 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst 
(VLABEL)	 de	 dienst	 van	 de	 successierechten	 en	 be-
paalde registratierechten overgenomen van de Fe-
derale	 Overheidsdienst	 (FOD)	 Financiën	 (Algemene	
administratie van de Patrimoniumdocumentatie). 
VLABEL is dus voortaan bevoegd voor het vaststellen, 
het	controleren	en	het	innen	(en	dus	ook	de	terugga-
ven) van de successie- en registratierechten.

Voor meer informatie kun je terecht op het gratis 
nummer van de Vlaamse overheid 1700, www.belas-
tingen.vlaanderen.be rubriek Contact, het Contact-
center	van	FOD	Financiën	02	257	57	57	en	op	http://
financien.belgium.be/nl/kantoren

Het	geMeenteBuDget	VOOr	2015

Gewoontegetrouw maken de gemeenten vóór de aan-
vang van een nieuw werkjaar een budget op dat de ra-
ming bevat van de komende ontvangsten en uitgaven. 
Sinds 2014 werden de regels voor de opmaak van het 
budget grondig gewijzigd. 
De gemeentebesturen zijn nu verplicht om voor de ge-
hele legislatuur een strategische meerjarenplanning 
op te maken. Deze meerjarenplanning bestaat uit een 
strategisch luik waarin het beleid wordt uiteengezet 
en een financieel luik waarin de cijfers staan. De stra-
tegische nota waarin het voorgenomen beleid wordt 
uiteengezet is geen algemene of vrijblijvende tekst. 

De overgang van winter- naar zo-
mertijd vindt plaats in de nacht van 
zaterdag op zondag van het laatste	
weekend	van	maart.	In de nacht van 

zaterdag 28 op zondag 29 maart 2015 gaat het zo-
meruur in: 2.00 uur wordt 3.00 uur.



aan	De	HanDelaarS
Van	De	geMeente	riJKeVOrSel

Ook in 2015 zal onze gemeente 
deelnemen aan de campagne 
‘Met Belgerinkel naar de Win-
kel’.  Dankzij deze campagne la-
ten onze inwoners niet enkel vaker de auto staan om 
te winkelen, maar doen ze ook vaker boodschappen bij 
de lokale handelaar en dragen ze bij aan de leefbaar-
heid van onze kernen.
De campagne loopt dit jaar van 25 april tot 30 mei 
2015. Er is een lichte aanpassing in het spaarsysteem.  
Zo werd rekening gehouden met de feedback van de 
vorige editie. Klanten ontvangen geen belgerinkello-
ten maar stickers met een unieke code.  De klant heeft 
dan de keuze:
•	 code	op	sticker	registreren	op	de	belgerinkel	site.		

De klant maakt elke dag kans op mooie belgerinkel 
prijzen.

•	 stickers	worden	op	een	spaarkaart	gekleefd	en	ge-
deponeerd in een spaardoos die staat opgesteld in 
het gemeentehuis en de bibliotheek. Klanten die 
niet vertrouwd zijn met het internet maken zo toch 
kans om de lokale prijzen te winnen.

Deelnemen aan deze campagne is voor de handelaar 
volledig	gratis.	Alle	kosten	(inschrijving	+	uw	pakket	
met campagnemateriaal) worden betaald door de ge-
meente.

Het	enige	wat	je	moet	doen:
1.	Je	 schrijft	 je	 in	 via	 www.belgerinkel.be/handelaar	
(voor	13	maart	2015)

2. Midden april bezorgen wij het campagnemateriaal
3. Van zaterdag 25 april tot 30 mei beloon je de klan-

ten die te voet of met de fiets winkelen met een 
Belgerinkel-sticker.

Voor meer info kun je terecht op de belgerinkel- 
website www.belgerinkel.be of bij de milieudienst 
03 340 00 23.

COnCreet	KliMaataCtiePlan
VOOr	riJKeVOrSel

20% minder CO2-uitstoot realiseren door minder 
energie te verbruiken en sterker in te zetten op her-
nieuwbare energie. Dat is het engagement dat het 
gemeentebestuur recent is aangegaan. Binnen het 

streekproject Kempen2020 roepen alle Kempense 
burgemeesters op om samen werk te maken van dit 
engagement.

acties	op	maat
20% minder CO2-uitstoot realise-
ren... maar hoe? Samen met IOK en 
in samenwerking met de provincie 
Antwerpen, de distributienetbe-
heerders en VITO bundelde onze ge-
meente een aantal concrete acties. 
De focus lag hierbij op het gebruik 
van hernieuwbare energie en op 
slimme manieren om energie te besparen. De basis 
van dit plan vormde de nulmeting die VITO in 2011 
uitvoerde. Deze nulmeting brengt de CO2-uitstoot van 
de verschillende sectoren in onze gemeente in kaart. 
Zo werd duidelijk waar het grootste energieverbruik 
ligt en welke acties op maat kunnen werken. 

Sectorale	CO2-emissies	rijkevorsel	in	2011

Landbouw
46,3%

Particulier en
commercieel

vervoer
14,9%

Tertiair
8,0%

Industrie
8,4%

Openbaar
vervoer
0,5%

Gemeentelijk
patrimonium

1,2%

Huishoudens
20,7%

Op	jouw	maat?
Het klimaatactieplan werd recent goedgekeurd in de 
gemeenteraad. 
Energie besparen betekent ook geld besparen. Niet en-
kel voor industrie, landbouw en de tertiaire sector, ook 
voor de huishoudens. Dus ook voor jou...? Misschien 
is er wel een actie op jouw maat? Een greep uit de 
projecten van het klimaatplan:
Gratis bouwteam organiseren in de gemeente, een 
wijkrenovatie uitvoeren, hernieuwbare energie sti-
muleren, fietsstraten inrichten, veilige fietspaden 
aanleggen, energiescans promoten, zonnepanelen of 
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groendaken op de daken van bedrijven stimuleren, 
lokale producten promoten... Dit zijn enkele voor-
beeldacties. Onze gemeente maakt samen met de part-
nerorganisaties de komende jaren verder werk van een 
klimaatvriendelijker Rijkevorsel.

Meer info? www.kempen2020.be

SOCiale	teWerKStelling

Binnenkort zullen er nieuwe gezichten in de Rijke-
vorselse groenparken opduiken. Het gemeentebestuur 
heeft immers beslist om het groenonderhoud van vol-
gende groenparken uit te besteden: 
•	 omgeving	OCMW;
•	 park	Doelenpad	en	tuin	pastorij;
•	 achteraan	Dellenweg-Heuvelweg.

Deze groenparken zullen voortaan onderhouden wor-
den door de werknemers van een sociale tewerkstel-
lingsplaats. Dergelijke organisaties bieden perspectie-
ven aan mensen die moeilijk tewerkgesteld kunnen 
worden op de reguliere arbeidsmarkt. 

VergrOening	KerKHOVen

In een eerder infoblad werd er reeds gewag gemaakt 
van een proefproject dat op beide kerkhoven werd 
opgestart. Zo werden er in enkele blokken tussen de 
zerken bodembedekkers geplant. Tussen de dekstenen 
werd schors gelegd. Na een positieve evaluatie zal deze 
aanpak op het gehele oude gedeelte van beide kerkho-
ven worden toegepast. Deze werkwijze kadert ook in 
het verbod op het gebruik van pesticiden dat is inge-
gaan op 1 januari 2015.

OPenBare	VerKOOP	laDDerWagen

De gemeente gaat over tot de verkoop van een ladder-
wagen van de brandweer. Het betreft hier een Magirus 
Deutz van 1977.

De biedingen kunnen onder gesloten omslag worden 
binnengebracht bij de technische dienst in het ge-
meentehuis of opgestuurd worden naar Molenstraat 5, 
2310 Rijkevorsel ter attentie van de technische dienst. 
De uiterste datum voor het indienen is 15 mei 2015.
Voor meer informatie en afbeeldingen verwijzen we je 
graag naar de nieuwsberichten op onze website www.
rijkevorsel.be.

aanKOOP	BeStelWagenS	OP	aarDgaS

Duurzaamheid is voor het gemeen-
tebestuur geen loos begrip, ook wat 
betreft de mobiliteit. Waar mogelijk 
wordt immers bij de aankoop van 
wagens rekening gehouden met de 
milieuvriendelijkheid. Er wordt zo 
steeds een afweging gemaakt tussen ecologische, 
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technische en financiële factoren. In het kader hier-
van heeft de gemeente twee bestelwagens besteld 
op	aardgas,	ook	wel	CNG	(Compressed	Natural	Gas)	
genoemd: een gesloten bestelwagen voor de dienst 
wegen en gebouwen en een bestelwagen met open 
laadbak voor de groendienst. De aankoop van de twee 
bestelwagens werd  gedaan via Eandis, dat bij de aan-
koop van twee wagens op aardgas gratis een vulstation 
levert. De levering zal in principe nog in het voorjaar 
plaatsvinden.

Verschil	met	lPg
Een wagen op aardgas is heel wat anders dan een wa-
gen	op	LPG	(Liquified	Petroleum	Gas).	Deze	laatste	is	
minder milieuvriendelijk en ook niet zo veilig dan een 
wagen op aardgas. Een wagen op CNG is immers even 
veilig dan een wagen op benzine of diesel.
Aardgas is, in tegenstelling tot het vloeibare LPG, lich-
ter dan lucht en zal bij lekkage vervliegen, terwijl LPG 
een brandbaar ‘deken’ over de grond vormt, omdat het 
zwaarder is dan lucht. Waar LPG auto’s in sommige 
(ondergrondse)	 parkeergarages	niet	worden	 toegela-
ten, stelt dit probleem zich niet bij wagens op aardgas.

Wat	zijn	de	voordelen?
Wagens op aardgas hebben een lagere milieu-impact 
dan de klassieke brandstoffen:
•	 een	 reductie	 van	Nox	 (stikstof	dat	 een	nefaste	 in-
vloed	heeft	op	de	onzonlaag)	van	50%	t.o.v.	diesel;

•	 een	reductie	van	CO2 van 27% t.o.v. benzine en 20% 
t.o.v.	diesel;

•	 een	reductie	van	fijnstof	van	95%	t.o.v.	diesel.
De distributie van het gas voor onze wagens gebeurt 
via het net in de gemeentelijke werkplaats. Voor CNG 
is dus geen wegtransport vereist.

De wagens zijn compatibel met biogas of een ander 
gas zodat bv. tanken in het buitenland perfect moge-
lijk is. Ook het geluidsniveau is aanzienlijk lager dan 
dit van een wagen op benzine of diesel. De actieradius 
(350	tot	500km)	is	groter	dan	deze	van	een	elektrische	
auto. Om al deze redenen voldoet een wagen op aard-
gas perfect aan het profiel van de gemeente.

Het	financiële	plaatje
De aankoopprijs van een wagen op CNG ligt alsnog 
hoger dan deze van een wagen op klassieke brandstof-
fen. Ondermeer de lagere onderhoudskosten en vooral 
de	lagere	tankkosten	(ongeveer	de	helft	van	klassieke	
brandstoffen) zorgen ervoor dat dit prijsverschil op 
termijn verwaarloosbaar is. En naargelang er meer 
kilometers mee worden gereden, zullen de wagens op 
aardgas steeds meer profijt opleveren.
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Wat	kan	dit	voor	jou	betekenen?
Met de aankoop van de twee bestelwagens wil het ge-
meentebestuur een voorbeeldfunctie uitoefenen te-
genover haar bewoners. Het netwerk van tankstations 
voor aardgas is in volle ontwikkeling. In ons land kun 
je reeds aardgas tanken op tientallen plaatsen.

In afwachting van de ontwikkeling van een netwerk 
aardgasstations in onze regio is het ook mogelijk – en 
dit vooral voor een aantal bedrijven – om een bevoor-
radingspunt voor wagens op aardgas te installeren.

inFOSeSSie:	reCHten	en	PliCHten
Van	VerHuurDerS

Wie tegenwoordig een woning verhuurt of wil verhu-
ren, moet meer doen dan alleen een huurcontract op-
maken. Tijdens of voorafgaand aan de verhuring word 
je als eigenaar dan ook vaak met een aantal vragen 
geconfronteerd. Wat is een EPC? Aan welke kwaliteits-
normen moet de huurwoning voldoen? Is dakisolatie 
verplicht? Kun je als verhuurder ook premies aanvra-
gen? Wat moet of mag juist niet in een huurcontract 
staan? Wat als de woning langdurig leeg staat? Is ver-
huren via het sociaal verhuurkantoor een optie?

Op donderdag 5 maart 2015 organiseert de gemeente 
Rijkevorsel in samenwerking met Kempens Woonplat-
form en sociaal verhuurkantoor De Noorderkempen 
een infoavond voor verhuurders. Je verneemt er niet 
enkel waaraan je moet voldoen als verhuurder, maar 
ook waarop je recht hebt en welke stappen je kunt on-
dernemen als je problemen hebt met je huurder. 
Zie je ertegen op om zelf je woning te verhuren? Dan 
is verhuren via het sociaal verhuurkantoor misschien 
een mogelijkheid. Ook dit wordt toegelicht tijdens de 
infoavond.
De infosessie vindt plaats op donderdag 5 maart om 
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De 
infoavond is gratis.

WerKen	n131
riJKeVOrSel	-	Sint-lenaartS

In de loop van dit jaar start het Agentschap Wegen en 
Verkeer	(AWV)	met	de	heraanleg	van	de	Bevrijdings-
straat	 en	 de	 Sint-Lenaartseweg	 (N131)	 van	 Sint-Le-
naarts naar Rijkevorsel. De huidige rijbaan bestaat nu 
nog uit oude betonplaten. Dat zorgt niet alleen voor 
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een gebrek aan rijcomfort maar ook voor heel wat 
overlast voor omwonenden. AWV zal de weg daarom 
volledig uitbreken, de fundering hernieuwen en een 
wegdek in asfalt aanleggen.
Het stuk dat wordt aangepakt situeert zich tussen de 
rotonde van de Eester en de Houtstraat en het kruis-
punt met de zijstraten Heerbaan en Oude Baan. Aan 
een zijde zal ook het fietspad opnieuw aangelegd wor-
den. De vernieuwing van het fietspad loopt verder 
door tot aan het kruispunt met de zijstraten Merret 
en Torendries.

De werken zullen ongeveer drie maanden duren. Tij-
dens de werken zal de weg afgesloten zijn voor door-
gaand verkeer. Woningen en handelszaken blijven zo 
goed mogelijk bereikbaar. Wanneer dat tijdelijk niet 
kan, bijvoorbeeld tijdens asfalteringswerken, worden 
zij tijdig op de hoogte gebracht.
Van zodra er uitsluitsel is over de startdatum en de 
precieze omleidingen zal dit nog uitgebreid en tijdig 
gecommuniceerd worden. Om de ongemakken voor 
buurtbewoners en handelaars zoveel  mogelijk te be-
perken, zal AWV een bereikbaarheidsadviseur aanstel-
len. Hier kun je in aanloop naar en tijdens de werken 
terecht met concrete vragen en bekommernissen. De 
contactgegevens van de bereikbaarheidsadviseur wor-
den geruime tijd voor de start van de werken bekend 
gemaakt.

De	liJn:	nieuWe	tarieVen
VanaF	1	FeBruari	2015

abonnementen

Dagpassen	en	Meerdagenpas

Biljetten	en	lijnkaarten

reis	voordelig	in	groep

Voor	meer	info	kun	je	terecht	op	delijn.be/
tarieven of bij De LijnInfo op 070 22 02 00 
(e	0,30/min.).

VVV-WanDeling

In 2011 werd door de gemeente, in samenwerking 
met vzw Trage Wegen, een inventarisatie van de trage 
wegen op het grondgebied opgemaakt. Trage wegen 
zijn paden of wegen die vooral gebruikt worden door 
wandelaars, fietsers en schoolgaande kinderen.  Aan 
de hand van vragenbundels, inwonersvergaderingen 
en overleg met individuen en belangengroepen werd 
een beeld gevormd van het trage wegennetwerk in de 
gemeente.  Hieruit is gebleken dat er in Rijkevorsel 54 
trage wegen aanwezig zijn. Een aantal van deze wegen 
zijn de afgelopen jaren echter verdwenen door de aan-
leg van nieuwe verkavelingen, wederrechtelijke afslui-
ting, inname door eigenaars, gebrekkig onderhoud, ... 
En daar wil de gemeente Rijkevorsel iets aan doen!
Op de eerste plaats omdat trage wegen vaak gebruikt 
worden door schoolgaande kinderen. Het zijn veelal 
veilige verbindingen  die een alternatieve en verkeers-
veilig route bieden. Maar ook omdat trage wegen vaak 
gebruikt worden voor recreatie dicht bij huis. Want 
wat is er  leuker dan een fietstocht op zondag, een 
ommetje met de hond, ... weg van het drukke verkeer. 
En het zicht op het landschap krijg je er gratis en voor 
niets bij.
VVV-Toerisme Rijkevorsel en het gemeentebestuur 
zullen op zondag 29 maart a.s. het Looyakkerpad of-
ficieel inwandelen. Het startschot van de wandeling 
wordt gegeven om 14 uur aan het bezoekerscentrum 
op het molenterrein. Iedereen van harte welkom!



10

B i B l i o t H e e k

aSter	BerKHOFBiBliOtHeeK
VOOrtaan	OOK	OPen
OP	WOenSDagnaMiDDag

Sinds maandag 2 februari 2015 worden in de Aster 
Berkhofbibliotheek in Sint-Jozef Rijkevorsel nieuwe 
openingsuren gehanteerd. 
De bibliotheek van Sint-Jozef zal – op vraag van vele 
lezers – voortaan ook op woensdagnamiddag open 
zijn. Op dinsdag- en donderdagvoormiddag zal de 
bibliotheek gesloten zijn. Maandagavond is de Aster 
Berkhofbibliotheek open van 17.30 tot 19.30 uur. 
De openingsuren van de hoofdbibliotheek in het cen-
trum van Rijkevorsel Centrum blijven behouden.

Openingsuren	aster	Berkhofbibliotheek
vanaf	2	februari	2015
•	 maandag	 10.00	-	12.00	u.	 17.30	-	19.30	u.	
•	 dinsdag		 gesloten	
•	 woensdag			 10.00	-	12.30	u.	 13.30	-	17.00	u.
•	 donderdag			 gesloten	
•	 vrijdag	 10.00	-	12.00	u.

EEn grEEp uit
onzE niEuwE
aanwinstEn
Maart 2015

JeugD

Kijk-	en	prentenboeken
•	 De	jacht	op	de	sabeltandtijger	[OUDH	P5]
•	 Curieuzeneuzemosterdpot	[VERM	P4]
•	 Meneer	Poot	zoekt	werk	[SLOS	P4]
•	 Heksje	Mimi	wil	graag	winnen	[AMANT	P3]
•	 Saar	en	het	trouwfeest	[OUD	P3]
•	 Daan	in	de	ruimte	[REMP	P4]

aa	boeken	niveau-lezen
•	 Ik	lees	tien	minuten	met	de	Boe!kids
	 (BRAE	Niveau	1-	4)
•	 Wat	doet	boef	daar?	(NOOR	Niveau	0)

a-boeken	(7-9	jaar)
•	 Foeksia	en	het	Heksenfeest	(LOON,	Paul	van)
•	 Boe!kids:	De	droomdemon	(BRAECKELEER,
 Nico De)
•	 Op	zoek	naar	Jasper	(HOOFF,	Marieke	Van)

B-boeken	(9-12	jaar)
•	 Veldslag	om	een	hart:	Het	verhaal	van	Helena	
(COCK,	Michael	De)

•	 Charlottes	droompaard	(NEUHAUS,		Nele)

C-boeken	(12-16	jaar)
•	 Het	gesticht	(ROUX,	Madeleine)
•	 Gebroken	(MELLINK,	Jennefer)
•	 Joe	&	ik	(GEUS,	Mireille))
•	 Verboden	terrein	(CAZEMIER,	Caja)
•	 Valentine	Joe:	15	jaar,	oud	genoeg	om	te	vechten,
	 te	jong	om	te	sterven	(STEVENS,	Rebecca)
•	 Soms	smaakt	liefde	zout	(PHILBIN,	Joanna)

Voorleesboeken
•	 Het	grote	voorleesboek	van	het	bos	(NOORT,
 Selma)
 
Jeugd	non-fictie
•	 100	experimenten	om	zelf	te	doen	[J	Knutselen	(geel)]
•	 Knutselen	en	experimenteren!	[J	Knutselen	(geel)]
•	 Berlijn.	Alles	wat	je	altijd	al	wilde	weten
	 [J	Landen	-	Duitsland	(grijs)]
•	 Barcelona.	Alles	wat	je	altijd	al	wilde	weten
	 [J	Landen	-	Spanje	(grijs)]
•	 De	Eerste	Wereldoorlog
	 [J	Wereldoorlogen	(blauwgroen)]

VOlWaSSenen

Volwassenen	fictie
•	 Onder	mijn	huid	(CLARK,	Mary	Higgins)
•	 De	brug	der	getijden.	Eerste	boek:	Water	en	Vuur
	 (HAIR,	David)
•	 Gebonden	(CHASE,	Emma)
•	 Vitro	(KHOURY,	Jessica)
•	 Liefde	en	andere	geheimen	(CHALLIS,	Sarah)
•	 Bloedmist	(ENGER,	Thomas)
•	 Een	klein	leven	(GROSSMAN,	Vasili)
•	 Victus	(SANCHEZ	PINOL,	Albert)
•	 Gevallen	engel	(SILVA,	Daniel)
•	 Boek	der	Wachters	(COOPER,	Glenn)

Volwassenen	non-fictie			
•	 Fietsgids	Antwerpen	(Elaut,	Alex)
	 [Antwerpen	986.3]
•	 Ilse	kookt	(D’hooge,	Ilse)	[18,49]
•	 Leuks	met	lapjes	(Meijburg,	Arda)	[624.8]
•	 365	sterke	sportverhalen	(Vriese,	Geert	De)	[617.1]
•	 Beter	dan	fictie.	De	mooiste	geschiedenisverhalen.
	 [900.4]
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–	 Flatlife	(GEIRNAERT, Jonas)OPleiDingen-VOrMingen	in	De	regiO

Sportbestuurlijke	vormingen
Interne en externe communicatie
Donderdag 5 maart 2015 van 19.30 tot 22.30 uur
•	 Plaats:	 raadzaal	 gemeentehuis	 (2de	 verdieping),	

Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle
•	 Lesgever:	Ilja	De	Coster	(Dynamo	Project)
•	 Kostprijs:	 e 12,50 bestuurders bij sportclubs aan- 

 gesloten bij erkende federatie
 e 30 bestuurders bij sportclubs niet 
 aangesloten bij erkende federatie
 e 20 sportfunctionarissen

Een slimme strategie voor ledenbinding.
Verzeker de toekomst van je sportclub!
Dinsdag 17 maart 2015 van 19.00 tot 22.00 uur
•	 Plaats:	 raadzaal	 gemeentehuis	 (2de	 verdieping),	

Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle
•	 Lesgever:	Line	Declerck	(Dynamo	Project)
•	 Kostprijs:	 e 12,50 bestuurders bij sportclubs aan- 

 gesloten bij erkende federatie
  e 30 bestuurders bij sportclubs niet 

 aangesloten bij erkende federatie
  e 20 sportfunctionarissen

Sportmedische	vormingen
Sport	&	autisme
Maandag 16 maart 2015 van 19.00 tot 22.00 uur
•	 Plaats:	TC	De	Dageraad,	Rerum	Novarumlaan	35,	

2340 Beerse
•	 Lesgever:	Delphine	Callewaert	(Autisme	Centraal)
•	 Kostprijs:	 e 15

EHBO: eerste hulp bij ongevallen
Dinsdag 24 maart 2015 van 19.00 tot 22.00 uur
•	 Plaats:	 vergaderzaal	 Sporthal	 Diepvenneke,	 Diep-

venneke 43, 2350 Vosselaar
•	 Lesgever:	Rode	Kruis	Vlaanderen
•	 Kostprijs:	 e 15

Sporttechnische	vormingen
Voetbalclinic: aandachtspunten in
trainer-jeugdvoetballerrelatie
Maandag 2 maart 2015 vanaf 18.30 uur 
•	 Plaats:	 voetbalstadion	 KV	 Turnhout,	 Stadspark,	

Parklaan 50, 2300 Turnhout
•	 Lesgever	Jan	Dierens	(Sportpsycholoog)
•	 Kostprijs:	 e 5
•	 Inschrijven:
 bram_van_aelst@hotmail.com - 0494 84 64 01
 paul.franken@vanroey.pro - 0495 36 99 20

Opleidingen	en	vormingen	april	2015
•	 Handige	tips	in	excel	op	21	april	2015	te	Turnhout
•	 Voetbalclinic:	het	aanleren	van	basistechnieken	bij	

duiveltjes op 22 april 2015 te Oud-Turnhout
•	 Voetbalclinic:	 blessurepreventie	 en	 krachttraining	

in voetbal op 23 april 2015 te Turnhout
•	 Rugscholing	op	25	april	2015	te	Rijkevorsel
Inschrijven kan via dienst vorming, Diane Loosen, tel. 
03 240 62 73, sportvorming@provincieantwerpen.be.

BetOelaging	BuitengeMeenteliJK	
zWeMBaD

Aangezien we in Rijkevorsel zelf geen zwembad heb-
ben, willen we via het reglement betoelaging buiten-
gemeentelijk zwembadgebruik voor inwoners van Rij-
kevorsel langs deze weg het zwemmen promoten. 

Het doel van dit regle-
ment is om de inwoners 
van Rijkevorsel te stimu-
leren tot life-time-sport 
via het zwemmen. Hier-
door komen dus enkel 
beurtenkaarten, abon-
nementen en zwemles-
sen aan bod en kan men geen betoelaging krijgen 
voor losse zwembeurten of groepslessen zoals bijv. 
aquagym.	Ook	de	aansluiting	bij	een	zwemclub	komt	
niet in aanmerking voor een toelage. De korting die de 
inwoners van Rijkevorsel kunnen bekomen, bedraagt 
30% van de prijs van het abonnement, de beurten-
kaart of de zwemlessenreeks.

Abonnementen en beurtenkaarten van volgende 
zwembaden	 komen	 in	 aanmerking:	 Zundert	 (NL),	
Brasschaat,	 Beerse,	 Lille	 (momenteel	 nog	 gesloten),	
Herentals	 en	 Turnhout	 (momenteel	 nog	 gesloten).	
Over welke abonnementen en beurtenkaarten het 
juist gaat, staat in het reglement.
Mensen met een handicap die in het Gielsbos gaan 
zwemmen, kunnen ook een aanvraag indienen. Dit 
zowel voor de persoon met een handicap als voor 
één begeleider. Aangezien er in het Gielsbos niet met 
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abonnementen of beurtenkaarten gewerkt wordt, tel-
len hier wel losse zwembeurten!

Om deze korting te bekomen, dien je met je abon-
nement of beurtenkaart, je identiteitskaart en je 
betalingsbewijs langs te komen bij de sportdienst, 
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel. Aldaar kun je een 
aanvraagformulier bekomen. Dit formulier, samen 
met het reglement, kun je ook downloaden op de ge-
meentelijke website, www.rijkevorsel.be, onder de ru-
briek	vrije	tijd	&	toerisme/sport/links	&	downloads.
De betaling van de toelage gebeurt na elk kwartaal. 
D.w.z. in de maand april voor aanvragen ingediend in 
januari tot maart, in juli voor aanvragen ingediend in 
april tot juni, in oktober voor aanvragen ingediend in 
juli tot september en in januari voor aanvragen inge-
diend in oktober tot december.

Veilig	eleKtriSCH	FietSen

Heb je een elektrische fiets? Weet je hoe deze werkt? 
Wil je nog enkele nuttige gebruikstips krijgen? Hoe 
begeef je je veilig in het verkeer? Overweeg je een aan-
koop van een elektrische fiets?

Dan heeft de se-
niorenorganisatie 
Okra-sport, i.s.m. 
met Okra-tref-
punt Rijkevorsel 
en het gemeen-
tebestuur Rijke-
vorsel de geknipte ‘gratis’ cursus voor jou. In ‘Veilig 
elektrisch  fietsen’ leer je in theorie en praktijk veili-
ger met een elektrische fiets rijden. Bovendien krijg je 
advies voor de aankoop van een elektrische fiets.

•	 Wanneer:	maandag	23	maart	2015	tussen	13.00	en	
16.00 uur. 

•	 Waar:	Oude	Pastorij,	Dorp	47	 en	parking	gelegen	
naast de Oude Pastorij. 

•	 Aantal	deelnemers:	maximum	40	
•	 Inschrijvingen:	 sportdienst@rijkevorsel.be	 of	 tel.	

03 340 00 36.

POSitieF	COaCHen

Positief Coachen is een maatschappelijk project om 
aan een meer positieve cultuur in de sport te werken. 

Maar het gaat ook breder, je kan ‘Positief Coachen’ ook 
toepassen op school, thuis en op het werk.
Een positieve cultuur zorgt voor een positievere sfeer 
in de vereniging wat volgens onderzoek resulteert in 
betere prestaties, meer sportief gedrag, meer leden en 
zelfs meer vrijwilligers. Een positieve sfeer in de ver-
eniging zorgt voor een boost voor iedereen. 
Vanuit de Sportregio Noorderkempen zijn we al zo’n 
twee jaar bezig met dit project en hebben ondertussen 
een 15-tal verenigingen het traject doorlopen. Er wor-
den ook in de toekomst nog extra trajecten uitgerold 
waarvoor de vereniging zich kan inschrijven.

Tijdens twee infosessies geven we meer uitleg over het 
project ‘Positief Coachen’ en hoe dit geïmplementeerd 
kan	worden	in	de	(sport)vereniging.
Positief Coachen rolt zijn traject uit over drie groepen. 
Zowel	het	bestuur,	de	 trainers/coaches	en	de	ouders	
worden betrokken. Dus iedereen die betrokken is bij 
de werking van de vereniging is welkom op deze info-
sessies. 
•	 Voor	 wie:	 verenigingen,	 in	 het	 bijzonder	 sport- 

verenigingen
•	 Wat:	infosessie	‘Positief	Coachen’	en	hoe	dit	te	im-

plementeren in de vereniging
•	 Informatiesessie	 1:	 maandag	 23	 maart	 2015	 om	
20.00	 uur	 in	 De	 Schuur	 (Klein	 Engelandhoeve),	
Klein Engeland 29 in 2300 Turnhout 

•	 Informatiesessie	 2:	 donderdag	 26	maart	 2015	 om	
20.00 uur in raadzaal gemeentehuis, Molenstraat 5 
in 2310 Rijkevorsel

gezOCHt:	VriJWilligerS
erFgOeDDag	2015

Op zondag 26 april 2015 vindt Erfgoeddag 2015 plaats. 
Dit jaar werken we rond het thema Erf! Er zal heel wat 
te beleven zijn, want ook dit jaar willen we erfgoed 
die dag extra in de kijker zetten. Voor de organisatie 
en uitwerking van Erfgoeddag zijn we echter nog op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Heb jij zin om je 
steentje bij te dragen, geef dan zeker een seintje aan 
de cultuurdienst via cultuurdienst@rijkevorsel.be of 
03 340 00 52.
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Beste inwoner van Rijkevorsel,

Wij	willen	samen	met	jou	op	
zoek	gaan	naar	het	mooiste,	
leukste,	 tofste	dialectwoord	
van	rijkevorsel.

Het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel wil samen met de 
Heemkundige Kring en VVV-
Toerisme Rijkevorsel tegen 
Erfgoeddag	 2015	 (26	 april)	
het mooiste dialectwoord van 
Rijkevorsel zoeken.

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

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

Dialectwoord	 algemeen	nederlands	 in	een	zin

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

✂

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

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

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

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

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

Mijn	top	3

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

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

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

Staat jouw favoriete Veusselse woord niet in de lijst? 
Geef het hier aan ons door, dan kunnen we het alsnog 
nomineren!
........................................................................................................................................................................................
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Eén van de voorwaarden om ingeschreven te worden 
is dat je akkoord bent met het pedagogisch project en 
het schoolreglement van de school. Dat kun je terug-
vinden op de website www.glsdewegwijzer.be.

tOOn	aertS	PrOMOOt	Het	Dragen
Van	FietSHelMen	in	De	WegWiJzer

Wie in Rijkevorsel en 
omstreken moeten we 
nog kennis leren ma-
ken met de gebroeders 
Toon en Thijs Aerts? 
Inderdaad onze meest 
talentrijke veldrijders 
sinds het ontstaan van 
Rijkevorsel. Verleden jaar bewees Thijs dit reeds met 
zijn wereldtitel. Toon zet in 2015 de stap naar de profs. 
“Dit jaar heb ik samen met mijn broer Thijs hard aan 
mijn techniek gewerkt. Zo zal ik meer vertrouwen 
krijgen om me tussen de profs te zetten”, zei hij.

In De Wegwijzer 
mochten we Toon, te-
vens een oud-leerling 
van De Wegwijzer, ver-
welkomen om het dra-
gen van een fietshelm 
te promoten. Toon be-
zocht elke klas in onze 

school en wist het volgende te vertellen: “Ik weet als 
geen ander hoe belangrijk het is om te fietsen met een 
fietshelm. Bij valpartijen kan het gebeuren dat we met 
ons hoofd de grond of een obstakel raken en dan kun 
je toch maar beter een helm op hebben staan. Een val 
op je hoofd kan zeer zware gevolgen hebben. Een fiets-
helm geeft bescherming, zeer veel bescherming.”  

Dat zijn woorden in-
druk hadden gemaakt 
was overduidelijk. De 
kinderen waren op-
recht geïnteresseerd 
zeker als de boodschap 
wordt gebracht door 
een wielerprof.
Dat zijn bezoek vruchten afwerpt is duidelijk zicht-
baar. Sinds zijn bezoek hebben we een stijging gezien 
van het aantal kinderen die een fietshelm dragen. Dus 
opdracht zeker geslaagd!

De	WegWiJzer:	CaPaCiteitSBePaling

De gemeenteraad nam op 
maandag 26 januari 2015 
een beslissing inzake ca-
paciteitsbepaling van de 
school en de inschrijvings-
periode voor het schooljaar 
2015-2016.

Capaciteitsbepaling
De totale capaciteit voor onze school, GLS De Weg-
wijzer, is sinds 27 januari 2014 bepaald op 322 leerlin-
gen. Voor het schooljaar 2015-2016 is de capaciteit per 
leerjaar als volgt bepaald:
•	 het	eerste	leerjaar:	 46	leerlingen;
•	 het	tweede	leerjaar:	46	leerlingen;
•	 het	derde	leerjaar:	 46	leerlingen;
•	 het	vierde	leerjaar:	 69	leerlingen;
•	 het	vijfde	leerjaar:	 69	leerlingen;
•	 het	zesde	leerjaar:	 46	leerlingen.

Belangrijk
Er is geen enkel probleem voor de leerlingen die nu in 
het	tweede	of	derde	leerjaar	zitten	(volgend	schooljaar	
derde en vierde leerjaar). Zij blijven ingeschreven! Er 
is een gemiddelde van 23 leerlingen per klas gehan-
teerd om zowel de totale als de capaciteit per leerjaar 
te bepalen. 
Dit betekent dat er volgend schooljaar in het tweede, 
derde en vierde leerjaar geen leerlingen bij kunnen 
ingeschreven worden. Daar is de capaciteit bereikt. De 
capaciteit per leerjaar wordt jaarlijks herbekeken.

inschrijvingsperiode	en	voorrangsperiode:
(gemeenteraadsbeslissing	25	januari	2013)
De inschrijvingsperiode voor de broers en zussen van 
leerlingen die in De Wegwijzer zitten en voor de kin-
deren van personeelsleden: de eerste twee weken na de 
krokusvakantie. 
Concreet betekent dit: start inschrijvingen op maan-
dag 23 februari 2015 tot en met vrijdag 6 maart 2015.
De inschrijvingsperiode voor de andere leerlingen 
start de eerste zaterdag na de paasvakantie, dus op za-
terdag 25 april 2015.

De capaciteitsbepaling en de inschrijvingsperiodes 
worden bekend gemaakt aan alle belanghebbenden: 
via een brief aan de ouders,  alsook het gemeentelijk 
infoblad, op de gemeentelijke website, de website van 
de school en wordt uitgehangen aan het gemeente-
huis.
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Beide maatregelen zullen ongetwijfeld bijdragen tot 
de veiligheid van dit evenement. Gelieve de omleidin-
gen te volgen of laat je auto op 15 maart 2015 gewoon 
thuis staan. Toezicht en verkeersregeling zal gebeuren 
door de politie, wijkpost Rijkevorsel.

Let	 op:	 Zondag	 15	maart	 2015	 (ook	 tijdens	 de	 dag)	
zullen er WODCA-controles uitgevoerd worden op de 
invalswegen naar Rijkevorsel toe. Glaasje op... niet 
achter het stuur !

VerVOer	Van	KinDeren	in	De	Wagen

algemene	regel
Kinderen jonger dan 18 jaar en kleiner dan 1.35 m 
moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligings-
systeem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 
1.35 m of groter moeten in een voor hen geschikt kin-
derbeveiligingssysteem worden vervoerd of de veilig-
heidsgordel dragen.

Op	de	zitplaatsen	in	een	auto,	voorin	én	achterin
•	 Kinderen	kleiner	dan	1.35	m:
 kinderbeveiligingssysteem verplicht ! 
•	 Kinderen	van	1.35	m	en	groter:
 kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel
 verplicht !

De algemene regel is niet van toepassing in:
•	 taxi’s
•	 voertuigen	met	meer	dan	8	zitplaatsen,	de	bestuur-

der niet meegerekend
•	 autobussen	en	autocars

uitzonderingen
•	 Wanneer	het	niet	mogelijk	 is	een	derde	kinderbe-

veiligingssysteem te installeren achterin, omdat er 
al twee andere in gebruik zijn, mag een derde kind 
(van	3	jaar	of	ouder)	achterin	vervoerd	worden,	in-
dien het de veiligheidsgordel draagt.

•	 In	geval	van	incidenteel	vervoer	over	een	korte	af-
stand, voor kinderen die niet door de ouders wor-
den vervoerd en wanneer er geen of onvoldoende 
kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de 

Langs deze weg willen we Toon bedanken voor zijn 
enthousiasme. Hij kan niet alleen fietsen maar hij kan 
de boodschap ook overbrengen.

te	VerWaCHten	VerKeerSHinDer

Kindercarnaval	
Op vrijdag 13 maart 2015 om 14.00 uur vindt er een 
optocht plaats van  de leerlingen van ‘De Wegwijzer’. 
Er zal tijdelijk verkeershinder zijn in de omgeving 
van de school en op het af te leggen parcours zijnde: 
Leopoldstraat, Korte Molenweg, Banmolenweg, Emiel 
Van Roeystraat, Prinsenpad, Helhoekweg, Hoek, Dorp, 
Bavelstraat, Bremstraat, Berkenlaan, Wilgenstraat en 
Hoogstraatsesteenweg.

Er worden geen omleidingen ingesteld en wij vragen 
van de automobilisten een klein beetje geduld.

Halfvastenstoet
Op zondag 15 maart 2015 wordt door de Rijkevorselse 
Rederijkers de jaarlijkse halfvastenstoet georgani-
seerd. De feesttent zal opgesteld worden vooraan in de 
Doelenpad waardoor aldaar meerdere dagen verkeers-
hinder zal ontstaan.

Het parcours van de stoet is als volgt: vorming in de 
Bavelstraat, via de rotonde naar Dorp en vervolgens 
Bochtenstraat, Merelstraat en Lijsterstraat, Looiweg, 
Boshoevenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg, Hoek, 
Dorp en via de rotonde naar de Bavelstraat waar de 
stoet zal ontbonden worden.
In de vermelde straten zal een parkeerverbod zijn op 
zondag 15 maart 2015 en in de namiddag zullen deze 
straten volledig verkeersvrij gemaakt worden. Gepaste 
omleidingen zullen ingesteld worden.

Zoals vorige jaren is er met de Rederijkers en de café-
uitbaters overeengekomen om geen frisdranken en 
alcohol	te	schenken	in	glas	(ook	niet	op	de	wagens	in	
de stoet). Dit verbod geldt voor, tijdens en na de half-
vastenstoet. Het dorpscentrum zal verkeersvrij blijven 
tot 20.00 uur.
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wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder ach-
terin zonder kinderbeveiligingssysteem worden 
vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dra-
gen. Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor 
kinderen die door hun ouders worden vervoerd. 

VOlgenDe	OCMW-raaD

De volgende OCMW-raad heeft plaats op donderdag 19 
maart 2015 om 20.00 uur.

DOP:	DienSten	OnDerSteuningSPlan	
VOOr	PerSOnen	Met	een	HanDiCaP

Personen met een handicap die ondersteuning nodig 
hebben, kunnen bij heel wat diensten en organisaties 
terecht.  Sommige diensten zijn specifiek gericht op 
de	handicap,	andere	diensten	(zoals	gezinshulp,	thuis-
verpleging, aanvullende thuiszorg...) richten zich zo-
wel naar personen met als naar personen zonder han-
dicap.
Het is niet altijd gemakkelijk om uit te zoeken welke 
ondersteuning bij je past en wie deze hulp dan het bes-
te	 kan	 geven.	De	Dienst	OndersteuningsPlan	 (DOP)	
kunnen	personen	met	een	(vermoeden	van)	handicap	
helpen bij het zoeken naar de juiste hulpverlenings-
diensten.

De Dienst Ondersteuningsplan kan je helpen bij het 
versterken van je sociaal netwerk, je vragen en wen-
sen in kaart brengen, je helpen zoeken naar de juiste 
ondersteuning tot het maken van een realistisch on-
dersteuningsplan. 
Voorwaarden om beroep te doen op deze dienst is dat 
je jonger dan 65 jaar bent, in België verblijft en dat 
er	 een	 vermoeden	 van	 een	 handicap	 (lichamelijk	 of	
geestelijk) bestaat. Je mag ook nog geen persoonlijk 
assistentie	 budget	 (PAB)	 of	 persoonsgebonden	 bud-
get	 (PGB)	hebben	of	 ondersteuning	krijgen	 van	 een	
dienst van het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een handicap.
Indien je meent deze ondersteuning te kunnen ge-
bruiken, die trouwens gratis is,  dan kun je steeds vrij-
blijvend een kennismakingsgesprek vragen, waarna 
je zelf beslist of je met deze dienst verder wil blijven 
werken.
Contactgegevens: Dop AntwerpenTraject, e-mail: 
info@trajectvzw.be, tel. 03 366 29 93.
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SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

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

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

VErJaarDagsFEEstJE
rustHuis ’prinsEnHoF’

WOENSDAG 4 MAART 2015
CHOCOLADEBISCUIT EN KOFFIE

PRIJS: e 2,50
INSCHRIJvEN OP HET SECRETARIAAT vAN HET wOONzORgCENTRUm

Vaderdagmenu
zaterdag 19 maart 2015

Broccolisoep met kruidenkaas

varkenshaasje met champignonsaus,
gebakken witloof en

krielaardappelen

Biscuit van
chocolade en mango

gELIEvE U AAN TAFEL TE BEgEvEN TUSSEN 11.30 EN 12.00 U. (mAx 25 PERS.)
INSCHRIJvEN vOOR 9 mAART 2015 OP HET SECRETARIAAT

vAN HET wOONzORgCENTRUm.

e 14



KOFFieStOPS	en	BrOeDerliJK	Delen

De vasten is weer van start gegaan en dus willen we 
ook Broederlijk delen steunen.

Dit jaar stelt  
B r o e d e r -
lijk delen u 
Marco voor, 
een jonge 
boer uit het 
hooggeberg-
te van Peru, 
een man met 
plannen. Het 
verhaal van 
Marco – en 
dat van zoveel andere mensen in Peru die bedreigd 
worden door de gevolgen van mijnbouw – is eens te 
meer een krachtig signaal aan ons adres. Er is immers 
een onmiskenbare band tussen ons grondstoffenver-
bruik en wat de ontginning bij hen teweegbrengt. Om 
grondstoffen te ontginnen zijn er liters water nodig, 
water dat dan niet meer kan gebruikt worden voor 
landbouw. Daarnaast is mijnbouw ook een zeer ver-
vuilende bezigheid. Het water dat nodig is voor de 
ontginning raakt ernstig vervuild en wordt nadien 
geloosd in de naburige rivieren. Het recht op proper 
water staat centraal in deze campagne, want water is 
leven. Zijn plannen worden echter bedreigd door de 
grootschalige mijnbouw...

Ook wij willen Marco zijn plannen financieel onder-
steunen en dit doen we door enkele koffiestops te or-
ganiseren in onze parochies. 
Op maandag 23 februari is de eerste koffiestop al ge-
weest. De eerstvolgende koffiestops zullen doorgaan 
in de kerk van Sint-Jozef op zaterdag 7 maart na de 
viering van 17.00 uur en op zondag 8 maart in de kerk 
van Sint-Willibrordus na de viering van 11.00 uur. Op 
de wekelijkse markt in het centrum zijn er op maan-
dag 9 maart en op maandag 23 maart twee koffiestops. 
De medewerkers staan ter hoogte van de oude pastorij. 

Met de Koffiestop zamelen we geld in voor het werk 
van Broederlijk Delen. Elke koffiedrinker stopt een 
vrije bijdrage in de Koffiestop-collectebus en steunt 
zo groepen mensen in het Zuiden in hun strijd tegen 
armoede en onrecht. Elke kop koffie telt dus. Loop ons 
niet voorbij maar doe ook jouw duit in onze spaarbus.

Hopelijk tot dan en alvast hartelijk dank.

PenSentOCHt	WanDeling

Zondag 22 maart 2015, van 8.00 uur tot 15.00 uur, 
laatste aankomst om 18.00 uur.
Pensentocht Wandeling Parochiezaal, Pastoor Lam-
brechtstraat te 2310 Sint-Jozef Rijkevorsel.

Afstanden naar keuze uit: 4-6-10-15-20-25-30 km.
Inschrijving ter plaatse aan e 1,00 voor leden en 
e 1,50 voor niet-leden, kinderen tot en met 13 jaar 
gratis, dienen wel kaart in te vullen voor verzekering. 
Alle ingeschreven deelnemers met startkaart zijn ver-
zekerd.
Wandelgebied: Luisterborg, Blackheide, Absheide, 
Duivelskuil	en	Duivelspad	(2,7	km)	Gedeelte	van	Keu-
telpad en Steenbakkerpad, de “Hoge Bergen-Ekster-
goor”.

Alle of meer informatie: 0479 39 97 14. 

naCHt	Van	De	geSCHieDeniS:
‘De	tOMaat,	eetBaar	gOuD’

Dinsdag	24	maart	2015	om	19.00	uur
Kleine Gammel 61, Rijkevorsel

De 13e Nacht van de Geschiede-
nis van het Davidsfonds heeft dit 
jaar als onderwerp “Landbouw en 
Visserij”. Davidsfonds Rijkevorsel 
bezoekt deze dag een pareltje van 
een landbouwonderneming, de bekroonde tomaten-
kwekerij van Paul Stoffels. De zaakvoerder neemt ons 
mee op sleeptouw doorheen zijn hypermoderne ser-
res en vertelt alles over de tomatenteelt en de nieuwe 
variëteiten.

Inkom:	gratis;	elke	bezoeker	ont-
vangt een kleine attentie. 
Waar: Kleine Gammel 61 te 2310 
Rijkevorsel.
Wanneer: 24 maart om 19.00 
uur.

Wel graag inschrijven vóór 17 maart 2015 bij Roger 
Verlinden, davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be of tel. 
03 314 39 01.

d i V e r s e n
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riJKeraCK	BC

Ook dit jaar organi-
seert de lokale Bad-
mintonclub Rijkerack 
met veel plezier haar 
jaarlijks Internatio-
naal Poule badminton-
toernooi, op zaterdag 7 
en zondag 8 maart. De 
spelers zullen spelen in verschillende disciplines, af-
hankelijk van hun klassement. Op zaterdag 7 maart 
zullen alle heren- en damesdubbels afgewerkt worden. 
Op zondag 8 maart worden de gemengde wedstrijden 
gespeeld. De heren- en damesenkels worden verspreid 
over beide dagen. We nodigen iedereen graag uit om 
eens een kijkje te komen nemen, telkens vanaf 9.00 
uur in Sportcentrum De Valk. ’s Middags kun je ge-
nieten van lekkere broodjes of soep ten voordele van 
de jeugdwerking.

Ben jij nog op zoek naar een leuke, complete en uit-
dagende sport? Dan is badminton zeker iets voor jou! 
Meer informatie op www.rijkerack.be. Tot snel!

FeeSt	in	De	KringWinKelS	WeB
OP	zaterDag	14	Maart

Op zaterdag 14 maart organiseren alle Kringwinkels 
in Vlaanderen opnieuw een Retrobeurs in hun winkels 
waarbij ze leuke en trendy spullen uit de jaren 50, 60, 
70 en 80 in de kijker zetten. De Kringwinkels WEB 
doen reeds sinds vorig jaar niet meer aan deze beurs 
mee. Naast ons gewone en tegelijk meest bijzondere 
aanbod willen we immers alle klanten élke dag de kans 
geven om leuke retrospulletjes op de kop te tikken. Op 
zat.	14/3	vind	je	natuurlijk	in	elke	Kringwinkel	WEB	
ons gekende retrohoekje, nog eens extra mooi aange-
vuld. Maar vooral proberen we er die dag een extra 
feestdag voor ons Kringwinkelcentrum van te maken. 
Onze Kringwinkel in Turnhout bestaat dit jaar 20 jaar! 
Dat	willen	we	op	zat.	14/3	een	eerste	keer	vieren.

De	Kringwinkel	WEB	in	Turnhout	(Steenweg	op	Tie-
len 70) pakt die dag uit met een enorme grote stock-
verkoop aan kleding, verkocht per kilo.
De	Kringwinkel	WEB	in	Meer	(Meerseweg	135	B)	pakt	
die dag uit met een grote stockverkoop boeken.
Onze Kringwinkels in Retie en La Ganga hebben ook 
nog verrassingen in petto voor hun klanten.

WinnaarS	einDeJaarSaCtie	2014

•	 leenaerts	Jos
 Rijkevorsel Pipolino e 1.250
•	 Janssens	Willy
 Rijkevorsel De Joma e 50
•	 Vermeiren	anne
 Rijkevorsel Boemerang e 50
•	 Marijnissen	Frank
 Rijkevorsel Boemerang e 50
•	 Hoppenbrouwers	Hilda
 Rijkevorsel Den Bloeme Winkel e 50
•	 Branderhorst	adriaan
 Hoogstraten ’t Kleurenpalet e 50
•	 Potti	Stefaan
 Beerse Bocar e 50
•	 Sels	Jef
 Rijkevorsel Bruneel - Cox e 50
•	 Sterkens	a.
 Malle Serge Van Den Langenbergh e 50
•	 Biermans	Chris
 Rijkevorsel Aphrodite e 50
•	 Van	Dijck	Maria
 Rijkevorsel Den Bloeme Winkel e 50
•	 geerts	guido
 Rijkevorsel Peter Brosens e 50
•	 torremans	Jos
 Rijkevorsel Lambrechts Electro e 50
•	 Wesemael	Sandra
 Rijkevorsel Apotheek De Schrijver e 50
•	 Van	Dooren	ann
 Rijkevorsel Foto De Greef e 50
•	 geerts	Chris
 Rijkevorsel Funco e 50
•	 Vervloet	-	Pauwels
 Rijkevorsel Bakker Gert e 50
•	 a.	Joos
 Rijkevorsel Jeff Meeuwesen e 50
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•	 Peenen
 Rijkevorsel Marijnissen Mirèse e 50
•	 Vrints	Dove
 Brecht Dierenspeciaalzaak Vervoort e 50
•	 Quirijnen	leen
 Loenhout Kapsalon Knip e 50
•	 lambrechts	Jan
 Hoogstraten ’t Kleurenpalet e 50
•	 Snels	Jan
 Rijkevorsel Bruneel - Cox e 50
•	 guns	ilse
 Rijkevorsel Den Bloeme Winkel e 50
•	 Marijnissen	Mario
 Rijkevorsel Boemerang e 50
•	 De	Vrij	treza
 Rijkevorsel ’t Centrum e 50

WanDeling	KOlOnie	MerKSPlaS

Op zondag 1 maart 2015 richt Pasar Rijkevorsel een 
wandeling in die doorgaat op de kolonie van Merks-
plas. Het vertrek van de wandeling is om 14.00 uur aan 
de kapel en heeft een afstand van 7,5 km. Meer info: L. 
Dalemans, tel. 014 63 33 81.

inFOMOMent	KleuterSCHOOl
Het	MOleKe	en	Kleine	MOleKe
SCHOOlJaar	2014-2015

Kleuterschool Het Moleke en Kleine Moleke organi-
seren een infomoment op dinsdag 17 maart 2015 om 
19.30 uur in de eetzaal van Het Moleke, Banmolenweg 
9 in Rijkevorsel.

De	kleuterleidster(s)	en	de	directie	nodigen	de	ouders	
van de kleuters, die 2,5 jaar zijn op onderstaande in-
stapdagen, uit voor een infomoment. Elke instapdag 
wordt er ook nog een speeluurtje voorzien. Wij hou-
den je hier zeker van op de hoogte.

Instapdagen:	 •	20	april	2015
	 •	18	mei	2015
	 •	1	september	2015

Graag inschrijven voor dit infomo-
ment vóór woensdag 11 maart 2015 
bij mevrouw Ilse Geerts, directie, via 
directie@het-moleke.be of tel. 03 
314 12 69.
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Deze	inFO	en	ook
vorige	edities

zijn	online	te	lezen	via
www.rijkevorsel.be
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	 1	maart	 •	ruilclub	rijkevorsel: Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, 8.00 tot 12.00 uur, inkom gratis
	 •	Kon.	Fanfare	Vermaak	na	arbeid: Concertmiddag ‘Evolution’. Zaal ’t Centrum, Dorp 21.
  14.30 uur. Voorverkoop: e 5 in café ’t Centrum en bij de leden. Inkom: e 7. Kinderen -14 jaar: 

gratis. Info: info@vnarijkevorsel.be, www.vnarijkevorsel.be,
	 	 www.facebook.com/fanfarevnarijkevorsel,	0472	55	65	76
	 •	Pasar	rijkevorsel:	Wandeling	(7,5	km).	Kolonie	Merksplas.	14.00	uur.	Vertrek	aan	de	kapel.
  Info: 014 63 33 81

	 2	maart	 •	rode	Kruis: Bloedgeven in Parochiezaal St.-Jozef, Pas. Lambrechtsstr. 1. Van 18.00 tot 20.30 u.

	 3	maart	 •	Heemkundige	Kring: documentatiecentrum, Molenstraat 5. Van 14.00 tot 16.00 uur 

	 4	maart	 •	De	Singer:	Sioen,	try-out	‘Man	Mountain’	(pop/rock),	Bavelstraat	35.	21.00	uur.
  Info en tickets: www.desinger.be

	 6	maart	 •	Schildersclub	artistic: Schilderen. Prinsenhof. Van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen welkom. Gratis. 
Info: 0474 31 25 67

	 •	De	Singer:	Sinister	Sister,	The	Music	of	Frank	Zappa	(jazz/rock),	Bavelstraat	35.	20.30	uur.
  Info en tickets: www.desinger.be

	 7	maart	 •	De	Singer:	Evan	Parker/AB	Baars/vanche,	wereldpremière	(jazz/impro),	Bavelstraat	35.
  20.30 uur. Info en tickets: www.desinger.be
	 •	Badmintonclub	rijkerack: Internationaal Poule Tornooi. Sportcentrum De Valk.
  Info: rubriek Diversen
	 •	Ouderraad	Het	Kompas: Kompasfuif. Parochiezaal St.-Jozef. 20.30 u. Info: rubriek Diversen
	 •	Broederlijk	Delen: Koffiestop. Na de misviering van 17.00 uur in de kerk te Sint-Jozef

8	maart	 •	Verenigde	vrijwillige	rijkevorselse	molenaars: De stenen bergmolen in werking. Kom 
kennismaken met dit uniek draaiend erfgoed en het oude molenaarsambacht. Elke 2de en laatste 
zondag van de maand wordt er in deze prachtige gerestaureerde windmolen terug graan gemalen. 
Gratis te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. www.stenenbergmolen.be

	 •	Woonzorgcentrum	Den	Brem: Opendeurdag. Doorlopend rondleiding tussen
  10.00 en 18.00 uur. Bremstraat 26
	 •	Badmintonclub	rijkerack: Internationaal Poule Tornooi. Sportcentrum De Valk.
  Info: rubriek Diversen
	 •	Cultuurgroep	achtel	vzw: Hanekap. Achtel. Vanaf 13.30 uur. Info: zie rubriek Diversen
	 •	Broederlijk	Delen: Koffiestop. Na de misviering van 11.00 uur in de Sint-Willibrorduskerk

9	maart	 •	landelijke	gilde: Kaart- en buurtavond. Dorp 47. 20.00 uur
	 •	Broederlijk	Delen: Koffiestop op de wekelijkse markt

10	maart	 •	Heemkundige	Kring: documentatiecentrum, Molenstraat 5. Van 14.00 tot 16.00 uur

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

12	maart	 •	Fotovrienden	rijkevorsel	vzw: Flitsfotografie en studio-miniworkshop met gastspreker
  Charel Borgmans. Dorp, 47. 20.00 uur. Inkom: e 2 niet-leden

13	maart	 •	Schildersclub	artistic: Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur.
  Iedereen welkom. Gratis. Info: 0474 31 25 67

wa a r  &  wa n n e e r

Ma a r t



	 •	De	Singer:	Ifa	y	Xango	Tentet	-	album	release	(jazz),	Bavelstraat,	35.	20.30	uur.
  Info en tickets: www.desinger.be

15	maart	 •	Judoclub	De	Bres: Clubkampioenschap 2015. Gemeenschapscentrum, Kerkdreef.
  Vanaf 13.30 uur. Info: rubriek Diversen
	 •	rijkevorselse	rederijkers: Halfvastenstoet. Vertrek 14.30 u. Info: www.halfvastenstoet.be

17	maart	 •	Heemkundige	Kring: documentatiecentrum, Molenstraat 5. Van 14.00 tot 16.00 uur

20	maart	 •	Schildersclub	artistic: Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur.
  Iedereen welkom. Gratis. Info: 0474 31 25 67
	 •	De	Singer:	Sam	Vloemans	&	Band	-	New	Light	(pop/funk/soul),	Bavelstraat	35.	20.30	uur.
  Info en tickets: www.desinger.be

21	maart	 •	Kg	6O	Het	looi	rijkevorsel: Wedstrijd. Info: rubriek Diversen.

22	maart	 •	Volleybalclub	rijkevoc: Spaghettidag. Sporthal De Valk. Tussen 11.30 en 20.00 uur.
  Info: rubriek Diversen
	 •	Wandelclub	’t	Beerke: ‘Pensentocht’wandeling. Vertrek en aankomst: Parochiezaal Sint-Jozef, 

Pastoor Lambrechtsstraat. Info: rubriek Diversen
	 •	gezinsbond	rijkevorsel: Tweedehandsbeurs. Parochiecentrum, Dorp. Van 13.30 tot 16.30 uur. 

Info: rubriek Diversen

23	maart	 •	Broederlijk	Delen: Koffiestop op de wekelijkse markt

24	maart	 •	Heemkundige	Kring: documentatiecentrum, Molenstraat 5. Van 14.00 tot 16.00 uur 
	 •	Davidsfonds	rijkevorsel: Nacht van de geschiedenis ‘De tomaat, eetbaar goud!’.
  Tomatenkwekerij Paul Stoffels, Kleine Gammel 61. 19.00 uur. Info: rubriek Diversen

27	maart	 •	Schildersclub	artistic: Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur.
  Iedereen welkom. Gratis. Info: 0474 31 25 67
	 •	Kon.	Harmonie	Broederband: Jaarconcert. ’t Centrum, Dorp, 21. 20.00 u. Info: rubriek Diversen

28	maart	 •	De	Singer:	Dikeman/Aquarius/Serries	-	Tonefloat	New	Wave	of	Jazz	(jazz/impro),
  Bavelstraat, 35. 20.30 uur. Info en tickets: www.desinger.be
	 •	riJKO	Korfbalclub: Algemene kwis ‘Quiz me Rijko”. Kruispad 4. 20.00 u. Info: rubriek Diversen
	 •	Kon.	Harmonie	Broederband: 50ste Jaarconcert. ’t Centrum, Dorp 21. 20.00 uur.
  Info: rubriek Diversen

29	maart	 •	Verenigde	vrijwillige	rijkevorselse	molenaars: De stenen bergmolen in actie. Kom kennismaken 
met dit uniek draaiend en werkend erfgoed en het oude molenaarsambacht. Malen met 
windkracht van graan tot meel van 10.00 tot 17.00 uur. Gratis. www.stenenbergmolen.be

	 •	Heemkundige	Kring: Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van 14.00 tot 17.00 uur
	 •	aster	Berkhofmuseum: Opendeur Museum, Kerkdreef 61. Van 13.00 tot 16.30 uur

31	maart	 •	Heemkundige	Kring: documentatiecentrum, Molenstraat 5. Van 14.00 tot 16.00 uur.
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DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in april 2015 dien je uiterlijk op 23 februari 2015  

in te voeren in de UiT-databank: www.uitdatabank.be 
Het schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.



Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie 101
Brand/Ongevallen/Dringend	ziekenvervoer	 100	+	112
Lok.	Politie	Noorderkempen,	 03/340.88.00
		Vrijheid	13,	2320	Hoogstraten	 fax	03/340.88.01

Veilig	Vrijenlijn	 078/15.15.15

Antigifcentrum	 070/245.245

AA	Rijkevorsel	 0494/13.12.02	-	0477/77.98.45	

Brandwondencentra	 03/217.75.95
	 016/33.22.11

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

Rode	Kruis	Rijkevorsel:	Hulpdienst	 0477/995.991
Uitleendienst,	Rozenstraat	2H	(17-19u,	weekend	gesl.)	 	
	 0499/35.65.40
Molenstraat	27	 03/314.60.13
Het	Vlaamse	Kruis	(Marc	De	Seck)	 0475/23.24.58

Zelfmoordpreventie	 02/649.95.55

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

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

De	DrugLijn	(ma-vrij	10.00	u.	tot	20.00	u.)	 078/15.10.20

Child Focus 116000

De	Post	-	Klantendienst	 022/012345

Pidpa	gratis	klantenservicelijn	dag	en	nacht	 0800/90300
Controle belastingen, 
		Klein	Veerle	103,	2960	Brecht	 0257/93.450
  loketten geopend elke werkdag tussen 9.00 - 12.00 u.

Vlaamse Infolijn 1700

Fed. Agentschap voor de Veiligheid 
van	de	voedselketen	(weekdagen	9.00	-	17.00	u.)	 0800/13.550

TV-distributie	defecten	 015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
-	Gemeentehuis	 03/340.00.00
		Fax	 03/340.00.70
-	Cultuurdienst	 03/340.00.37
-	Sportdienst	 03/340.00.36
-	Jeugddienst	 03/340.00.35
-	Recyclagepark	‘De	Meiren’	 03/340.00.88
Kringloopcentrum	WEB	 014/44.20.40
OCMW	Centrum,	Prinsenpad	27	 03/340.39.65
		Fax	 03/340.39.64
		OCMW	St.-Jozef	 03/340.00.95
      
Parochie	St.-Willibrordus,	Doelenpad	8	 03/314.61.00
Parochie	St.-Jozef,	Kerkdreef	61	 03/314.61.00
Woonzorgcentrum	Prinsenhof,	Helhoekweg	18	 03/340.39.00
Serviceflats	Prinsenhof,	Prinsenpad	29
Fax	 03/340.39.03
Rusthuis	‘Den	Brem’	 03/314.43.41

Politie	 03/340.00.40
Molenstraat 5, Rijkevorsel
Fax	 03/340.00.71

Brandweer,	niet	dringende	oproepen	 03/314.46.60
		Fax	 03/314.17.20
Commandant	 03/297.56.54

PWA	 03/340.00.58
Bibliotheek	Centrum	 03/340.00.51
Bibliotheek	Aster	Berkhof	Sint-Jozef	 03/340.00.90
Kind	en	Gezin	 078/150.100
Kinderoppasdienst	Gezinsbond,	Klaterstraat	6	 03/314.38.44
Onthaalouders	Landelijke	Kinderopvang	 03/314.81.56
Kinderclub	Centrum	 03/340.00.56
Kinderclub	St.-Jozef	 03/309.99.23
VVV-Toerisme	Rijkevorsel	 03/340.00.00	en	03/340.00.12

Belgacom	storingen	 0800/22.800

Tele-Onthaal 106
Alg.	nummer	(werkdagen	8.00	-	20.00	u.)	:
Elektriciteit,	Aardgas	 078/35.35.34
Meteropneming	 078/78.97.89
Melden	defect,	storingen	elekt.	en	gas	 078/35.35.00
Melden	gasreuk	 0800/65.0.65
Defecte	straatlampen	 0800/ 63.5.35

nuttige	teleFOOnnuMMerS

WaCHtDienSten	tanDartSen
Centraal	telefoonnummer	wachtdiensten	tandartsen	:	0903/39.969

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

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

WaCHtDienSten	zelFStanDige	VerPleegKunDigen
24	uur	op	24	bereikbaar	op	014/40.50.13

WaCHtDienSten	DOKterS	(www.wachtpost.be)
tijdens	weekends	en	feestdagen:	-	Dokter	van	wacht	bereikbaar	via	centraal	oproepnummer	014/410.410

-	Wachtpost	Campus	Blairon	(Steenweg	op	gierle	100,	turnhout)	geopend	tijdens	weekend	van	vrijdagavond	20.00	u.	t.e.m.	
maandagmorgen	8.00	u.	en	op	feestdagen	vanaf	20.00	u.	de	avond	voor	de	feestdag	tot	8.00	u.	de	ochtend	na	de	feestdag

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