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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, mi-
lieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, middenstand, Eu-
ropese 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, an-
dere 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 26 september 2011 goed.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het na -
scholingsplan 2011-2012 van GLS De Wegwijzer, alsook
aan de wijzigingen in het schoolreglement en school-
werkplan.

Kennis wordt genomen van het verslag van het beheers-
comité Scholengemeenschap de Schakel (OCSG) d.d. 

5 september 2011 houdende de onderhandeling van de
vakantieregeling van de administratieve medewerkers in
het kalenderjaar 2012, alsook de vacantverklaring voor
vaste benoeming in een wervingsambt op 1 januari 2012.

Kennis en akte wordt genomen van het goedkeurings-
besluit d.d. 5 september 2011 van de gouverneur over de
jaarrekening 2009 van het OCMW Rijkevorsel.

De budgetwijzigingen nrs. 3 en 4 dienstjaar 2011 worden
vastgesteld.

Het subsidiereglement groendaken wordt in aangepaste
vorm goedgekeurd.

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 
26 OKTOBER 2011
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Beste medeburgers,

November is traditiegetrouw de herdenkingsmaand en wij hebben op 1 en 2 november het kerkhof kunnen bezoeken om onze
overleden familieleden en vrienden te gedenken. Bij het bezoek van enkele begraafplaatsen in onze regio heb ik kunnen vaststellen
dat het kerkhof van Rijkevorsel centrum één van de mooiste is van de Kempen en ik wil al onze mensen van de groendienst feliciteren
voor deze prachtige realisatie. Het kerkhof van Sint-Jozef zijn wij volop aan het renoveren en ook hier willen wij een herdenkings-
plaats van maken met een eigentijds karakter en een nieuw uitzicht.

November is ook de maand van de derde leeftijd en het bestuur houdt eraan jaarlijks onze Rijkevorselse senioren te verwennen. Wij
wensen al onze gepensioneerden, ook zij die niet aanwezig konden zijn op het feest van de derde leeftijd, een goede gezondheid en
een lang leven.

Op elf november hebben wij naar jaarlijkse gewoonte hulde gebracht aan alle gesneuvelden van de 1ste en 2de Wereldoorlog. Tijdens
die herdenking hebben we weer een boodschap uitgestuurd naar gans de wereld dat elke oorlog zinloos is en dat elke dode en
gewonde er één teveel is.

Iedereen heeft bij het binnenrijden van ons dorp op alle gewestwegen de hoge borden zien verschijnen “Rijkevorsel 3 snelheden 
30-50-70”. Dertig kilometer per uur voor de schoolomgeving, vijftig voor het centrum en zeventig op al onze wegen. Door deze
maatregel willen wij van ons dorp een verkeersveilige gemeente maken. Wij willen via deze borden elke bestuurder erop attent
maken dat wij bezorgd zijn om de veiligheid van onze burgers want in het verleden zijn er al te vaak ongevallen gebeurd door over-
dreven snelheid. Door deze borden willen wij iedereen aansporen zich aan de vooropgestelde snelheid te houden zodat wij allen met
een veilig gevoel op onze wegen kunnen wandelen, fietsen en rijden.

Zoals je kunt lezen in dit blad hebben wij op de gemeenteraad van oktober beslist om het steenfabriek “Het Sas” aan te kopen.
Momenteel ligt de site in een gebied van milieubelastende industrie. Met de aankoop willen we vermijden dat er opnieuw zware
industrie zou komen in het centrum van Sint-Jozef. Wij hebben grote plannen met de fabrieksterreinen. Wij willen van het Sas een
ontmoetingsplaats maken voor de bevolking. Wij denken aan het behoud van enkele delen van de fabriek zoals de oven en de schouw.
Wij willen er woningen bouwen, vergaderlokalen of een feestzaal installeren boven de ovens en het inrichten van een klein museum.
Alle pistes liggen momenteel open en wij hopen van “Sint-Jozef aan de Vaart” samen met het Aster Berkhofmuseum en het Sas een
prachtige locatie te maken in de Kempen.

                                                                                                                 Tot volgende maand
                                                                                                                 Uw Burgemeester,
                                                                                                                 Gust Van De Mierop



B E S T U U R

Het bijhorende Addendum van het Moederconvenant
13037/1 inzake mobiliteit van de gemeente Rijkevorsel
wordt goedgekeurd.

Goedkeuring wordt gegeven aan de vernieuwde politie-
verordening inzake overlast, privatief gebruik en veilig-
heid en gemak van doorgang op de openbare weg en
openbare gezondheid en veiligheid.

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst
tussen de gemeente Rijkevorsel en de stad Turnhout 
inzake de dienstverlening van de Dienst Gemeentelijke
Administratieve Sancties van de stad Turnhout goed.
In dit kader wordt mevr. Kim Schiepers aangesteld als
ambtenaar belast met het opleggen van de admini -
stratieve geldboetes.

Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke 
terreinen voor sport wordt goedgekeurd.

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop voor open-
baar nut van de percelen gelegen te Rijkevorsel, Sint-
Jozef 6 (site steenfabriek SAS), tegen een globale prijs
van 900.000 EURO en overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de akte van aankoop van onroerend goed,
zoals opgemaakt door de commissaris bij het Aankoop-
comité te Antwerpen.

Eveneens wordt goedkeuring verleend aan het wegtracé
bij de verkavelingswijziging nr. 445/1 van dhr. Kerstens
Gert en Van Dun Christel.

Kennis wordt genomen van de goedkeuring d.d. 26
augustus 2011 die door Vlaams minister van Energie,
Wonen, Steden en Sociale Economie werd verleend aan
het lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen.

Op verzoek van de Open VLD-fractie werd volgend punt
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad :
- Gemeentelijke Holding. 

Toelichting gemeenteontvanger.
Kennis wordt genomen van de toelichting van de 
gemeenteontvanger omtrent de financiële zaken bij de
Gemeentelijke Holding.

Op verzoek van de CD&V-fractie werden volgende 2 
punten toegevoegd aan de agenda van deze gemeente-
raad :
- Rijkevorsel zonder brandweerladderwagen, kan dat?

Kennis wordt genomen van het standpunt van het
college over de aankoop van een brandweerladder -
wagen.

- Moet de bib in Rijkevorsel verhuizen?
Kennis wordt genomen van volgende vragen:
- zijn er effectief plannen of gesprekken bezig om de

bib te verhuizen?
- heeft het schepencollege hierover reeds een 

beslissing genomen?
- wat is de visie van het schepencollege i.v.m. de 

locatie van onze bib?

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 12 december 2011 vanaf 20.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elektronisch informatiebord in het Dorp, het gemeente-
lijk aankondigingsbord langs de Molenstraat en onze
website www.rijkevorsel.be onder de rubriek Bestuur.

De agenda wordt een achttal dagen voor de raadszitting
bekendgemaakt.

Iedereen kan de openbare zitting van de gemeente -
raadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op 26
december 2011.
Het recyclagepark sluit op 24 en 31 december 2011 
uitzonderlijk de deuren om 12.00 uur.

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
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B E S T U U R

De gemeenteraad besliste op 26 oktober 2011 tot de aan-
koop van de site SAS. In 2009 meldde Wienerberger NV
dat ze het steenfabriek SAS zouden sluiten. Het
gemeente bestuur toonde daarop haar interesse om de
site aan te kopen en er zo naar de toekomst toe een
kwaliteitsvolle invulling te kunnen voorzien die een
meerwaarde vormt voor de gemeente Rijkevorsel. 
Vandaag ligt de site immers in een gebied dat milieu -
belastende industrie toelaat. Gezien het terrein zich 
temidden woningen bevindt, is het niet aangewezen dat
zware industrie zich hier opnieuw komt vestigen. 

Voorafgaandelijk aan de aankoop liet het gemeente -
bestuur een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Vermoede-
lijk zal gestreefd worden naar een gemengde invulling
van de site met ruimte voor woningen, recreatie en even-
tueel enige beperkte, kleinschalige bedrijvigheid. Ook
wenst het gemeentebestuur het historisch belang van de
site SAS voor de gemeente en de woonkern Sint-Jozef
hierbij niet uit het oog te verliezen. Waar mogelijk zal
daarom mee gezocht worden naar een nieuwe functie
voor een gedeelte van de huidige gebouwen op het ter-
rein.

De aankoop van de site SAS betekent echter nog maar
een eerste stap. Het gemeentebestuur moet nu, met het
nodige overleg, naar een masterplan toewerken en zo
een concreet project voor de site ontwikkelen. Om het
terrein van steenfabriek SAS naar de toekomst toe een
nieuwe invulling te geven, zijn ondermeer ook 
planologische aanpassingen vereist via de opmaak van
een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Dit vraagt alle-
maal de nodige tijd. De effectieve uitvoering van de 
plannen voor de site SAS zal dus vermoedelijk ook pas
binnen enkele jaren van start kunnen gaan. 

AANKOOP SITE SAS
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DUURZAAMHEID-WERKEN-HUISVESTING

Onze gemeente organiseert dit najaar samen met de
omliggende gemeenten Hoogstraten, Beerse en Lille en
de intercommunale IOK een groepsaankoop van dak -
isolatie.
Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken. In
een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 30 % van de
warmte door het dak. En toch heeft 30 % van de 
woningen nog geen dakisolatie. Nochtans is de 
investering snel terugverdiend. Zeker als je weet dat er
ook premies zijn. Door een grote groep geïnteresseerden
te verzamelen, kunnen we de prijs drukken waardoor de
investering nog sneller terugverdiend zal zijn.

Hoe verloopt de samenaankoop?
De groepsaankoop is zowel bedoeld voor isolatie -
materialen voor zelfplaatsers, als voor uitvoering door
een erkend aannemer. Naast traditionele zullen ook bio-
ecologische isolatiematerialen in het gamma zitten. 
Tijdens de startavond wordt toegelicht wat de samen -
aankoop dakisolatie precies inhoudt. Je kunt er terecht
met al je vragen. Ook worden dan de formulieren voor
geïnteresseerde deelnemers ter beschikking gesteld. De
startavond gaat door op dinsdag 13 december in de refter
van de Basisschool Schoolstraat (Schoolstraat 4) te
Beerse. De infoavond start om 20u en is gratis. 
Inschrijven hoeft niet.
Geïnteresseerde deelnemers kunnen zich op de start-
avond kandidaat stellen voor de stuurgroep. Deze stuur-
groep zal de offertes van de diverse firma’s doornemen.
De uiteindelijk geselecteerde firma zal de prijzen met
voorwaarden bekendmaken op de slotavond van deze sa-
menaankoop op dinsdag 7 februari 2012 om 20u in de
raadzaal van het gemeentehuis in Rijkevorsel.

Meer info? 
T 0473 49 01 09 (Jasmine Jacobs), www.iok.be of kom
even langs bij de milieudienst.

Het park in de Berkenlaan aan de sociale woningen van
maatschappij De Noorderkempen, zal opnieuw worden
aangelegd. Het openbare domein zal terug worden 
opgefrist, zodat het terug een duidelijk afgebakend en
aantrekkelijk geheel vormt voor de bewoners van de
straat en de bewoners in de nabije omgeving. Dit zal 
gebeuren in twee fasen.
In een eerste fase zal de toegangsweg tot de woningen
vernieuwd worden. Er zal ook een uitbreiding komen
van de parkeerzone. De tweede fase zal pas aangevat 
worden nadat De Noorderkempen aanpassingen aan de
woningen heeft gedaan. Dan zal de aanleg van het park
voltooid worden met nieuwe aanplantingen en straat-
meubilair.

De werken aan de Vaart ver -
lopen volgens plan. Tegen het
ter perse gaan van dit info-
blad, zouden de werken van
de eerste fase voltooid moeten
zijn. Tijdens de winter zullen
de werken aan het wegdek
stilliggen. In het voorjaar zal
dan de tweede fase aangevat
worden. Hierbij zal de rijweg
tot aan de Oostmalsesteen-
weg worden aan gepakt.

Naast de heraanleg van het wegdek zal er door nv 
De Scheepvaart ook een loskade worden aangelegd ter
hoogte van Colimetals. Voor dit project zijn er 120 werk-
dagen voorzien. Deze werken geven enkel tijdelijke 
hinder voor de aanleg van het jaagpad.

Wie onlangs verhuisd is of binnenkort verhuist, komt in
sommige gevallen in aanmerking voor een tegemoet -
koming in de huurprijs en een eenmalige installatie -
premie. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan
voldaan moet worden op het vlak van inkomen, huur-
prijs, eigendom en kwaliteit van de verlaten en/of nieuwe
woning.

GROEPSAANKOOP DAKSISOLATIE HERAANLEG PARK BERKENLAAN

HERAANLEG VAART

TEGEMOETKOMING IN DE HUURPRIJS
EN INSTALLATIEPREMIE
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H U I S V E S T I N G - S O C . Z A K E N

Zo mag het inkomen van de aanvrager van de tegemoet-
koming niet meer bedragen dan 15.830 euro, te ver-
meerderen met 1.420 euro per persoon ten laste.
Bovendien mogen de aanvrager en de inwonende gezins-
leden geen woning in eigendom gehad hebben in de 
periode van 3 jaar voor de aanvraagdatum (hier zijn wel
uitzonderingen mogelijk). 
Belangrijk is ook dat de aanvrager verhuist van een
‘slechte’ woning naar een ‘goede’ woning. Dit kan bv. als
de aanvrager verhuist van een onbewoonbaar verklaarde
woning of een camping naar een woning die voldoet aan
de hedendaagse kwaliteitseisen. Ook huurders van een
onaangepaste woning (bv. persoon met een handicap)
die verhuizen naar een aangepaste woning kunnen in
aanmerking komen voor een huursubsidie en installatie -
premie. Mensen die verhuizen naar een sociale woning
komen niet in aanmerking. 
Naast de tegemoetkoming in de huurprijs heeft de
Vlaamse Regering onlangs een maandelijkse huur -
premie goedgekeurd. Gezinnen met een laag inkomen
die al vijf jaar of langer wachten op een sociale woning,
zullen vanaf 2012 een maandelijkse tegemoetkoming
krijgen van 120 euro. Per kind komt daar nog eens 20
euro bij. Zo krijgen mensen die noodgedwongen op de
private huurmarkt zijn aangewezen de kans om een 
betere woning te huren, en dat tot ze een sociale woning
krijgen. 
Indien je meer info wenst omtrent de voorwaarden, de
bedragen van de tegemoetkomingen en praktische
inlichtingen, neem je best contact op met Yolande 
Van Der Vloedt van de gemeente Rijkevorsel 
(tel. 03/340.00.22) of Bie Adriaensen van OCMW 
(tel. 03/340.39.52). 
Meer info vind je ook op de websites www.bouwenen -
wonen.be, www.kempenswoonplatform.be en www.pre-
miezoeker.be.

In het nieuwe jaar starten er nieuwe initiaties. Een 
initiatie bestaat uit 3 sessies van telkens 3 uur met 
maximaal 5 personen, een lesgever en een begeleider. Er
wordt gewerkt volgens het tempo van de cursisten. Voor
een initiatie is inschrijven verplicht. (5€ borg). Voor vrij
gebruik van de computer en vragen over de computer
kun je bij digidak terecht tijdens de vrije inloop.

Inschrijvingen
Je kunt inschrijven in de digidaks op volgende data 
(of tijdens de vrije inloop):
- St-Jozef : maandag 12 december van 10u tot 12u
- St-Jozef : maandag 19 december van 10u tot 12u
- Centrum : donderdag 15 december van 9u tot 12u
- Centrum : donderdag 22 december van 9u tot 12u

Volgende initiaties worden gegeven:
- Basisgebruik computer = leren omgaan met toetsen-

bord en muis, verkennen van Windows
- Computerwegwijs = leren omgaan met toetsenbord

en muis, verkennen van Windows, mappenbeheer
- Internet & e-mail = internet verkennen/e-mails 

versturen/chatten
- Word = hier leer je vooral hoe je een tekst kunt 

verbeteren en opmaken
- Digitaal creatief = creatief aan de slag met foto -

materiaal met scanner en/of digitaal fototoestel en
een fotobewerkingsprogramma

Hiernaast worden ook enkele korte sessies gegeven met
uiteenlopende onderwerpen: wenskaarten maken, 
werken met bestanden en usb, fotoboeken maken, GSM-
gebruik, eID.

Locaties: 
- Digidak Centrum, Het Klooster

Vrije inloop op donderdag van 09.00 tot 12.00u
- Digidak St. Jozef, Bibliotheek Aster Berkhof St.-Jozef

(gemeenschapscentrum)
      Vrije inloop op maandag van 10.00 tot 12.00u

Digidak is steeds op zoek naar vrijwilligers
Om de werking van digidak mogelijk te maken zijn we
momenteel nog op zoek naar vrijwilligers. 
We bieden een aangename tijdsbesteding die veel 
voldoening geeft. Je maakt deel uit van een toffe groep
vrijwilligers die heel wat initiatieven organiseert binnen
digidak. We voorzien zowel opleidingsmomenten als
vrijwilligersactiviteiten en vergaderingen. Iedereen die
met de computer kan werken komt in aanmerking om
als vrijwilliger aan de slag te gaan. Je moet geen 
computerfreak zijn. De doelgroep die naar digidak komt
is een absolute beginner, die moet meestal nog leren om
met de muis te werken en met het toetsenbord. Boven-
dien krijg je nog een opleiding van digidak zodat je snel
aan de slag kunt. Heb je vragen spring gerust eens 
binnen in één van de digidaks of bel 014 71 11 03.

www.digidak.be
E-mail: info@digidak.be
Telefoon: 014 71 11 03

INSCHRIJVINGEN DIGIDAK
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B I B L I O T H E E K

De bibliotheek zal gesloten zijn op:
- Maandag 26 december 2011 (2de kerstdag)
- Vrijdagavond 6 januari 2012 (nieuwjaarsreceptie 

gemeentepersoneel)

Zoals reeds vermeld in het vorige infoblad vindt dit jaar
alweer de 22ste editie van het Groot Dictee der Neder-
landse Taal plaats en dit wordt live uitgezonden op TV
op woensdag 14 december 2011. We dachten dat het leuk
zou zijn om eens mee te doen vanuit de bibliotheek in
samenwerking met het beheersorgaan van de Bib! We
wilden een TV ter beschikking stellen en al wie wou,
mocht mee komen schrijven. De schrijver met de minste
fouten zou bovendien kans maken op een mooie prijs!
Om organisatorische redenen zien wij ons echter
genoodzaakt om deze activiteit af te gelasten. Maar…
uitstel is zéker geen afstel, want we gaan ervoor zorgen
dat het volgend jaar wél kan doorgaan!  

JEUGD
Kijk- en Prentenboeken
- Wat zie ik om me heen? [P1]
- Kas bij opa en oma [P2]

- Saar gaat naar school [P2]
- Een heel lief konijn [P3]
- Het is een boek [P5]
- De sombrero van Diego [P5]
- Prinses Anna [P5]
- Klumpies: Het slaapfeestje [P5]
- Klumpies: Redder in nood [P5]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Junior Suske en Wiske: De kat van Kaat 

(VAND niveau 1)
- Junior Suske en Wiske: Aap aan de bal 

(VAND niveau 2)
- Junior Suske en Wiske: Een nacht in de tent

(VAND niveau 3)
- Joris en de draak: een legende… (BON niveau 3)
- Junior Suske en Wiske: Het ei van de draak 

(VAND niveau 4)
- De kleine zeemeermin: een sprookje van Hans

Christian Andersen (BON niveau 4)

A-boeken (7-9 jaar)
- De pinguïns van meneer Popper 

(ATWATER, Florence)
- Heksje Lilly: Op jacht naar de verloren schat 

(KNISTER)
- Superhelp! (LINDELAUF, Benny)
- Verhalenreis: van Junibacken tot Nangilima

(LINDGREN, Astrid)

B-boeken (9-12 jaar)
- Ravenwoud (PETERS, Andrew)
- De kinderen van de Olympus 3: Gevangene van de

onderwereld (KEDROS, Elena)
- Dr. Proktor redt de wereld (misschien) (NESBO, Jo)
- Morga: de tovenares van de wind (WITCHER, Moony)
- De schat van Orval (DIDELEZ, Guy)
- De magische eenhoorn (MELIS, Alberto)

C-boeken (12-16 jaar)
- Het jaar van de leugen (BACKER, Marijn)
- De sfinx (ROLLINS, James)
- De laatste envelop (JOHNSON, Maureen)

SLUITINGSDAGEN

GROOT DICTEE DER NEDERLANDSE
TAAL KAN SPIJTIG GENOEG NIET 
DOORGAAN DIT JAAR

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWSTE
AANWINSTEN DECEMBER 2011
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B I B L I O T H E E K - O N D E R W I J S

Jeugd non-fictie
- Hoe overleef ik… de puberteit? (OOMEN, Francine)

[416.2]
- Zaden, bollen, planten & bloemen [588]
- Kleine beestjes [597.8]
- Waar ons voedsel vandaan komt [628.4]
- Gezond eten [628.4]
- Waar dingen van gemaakt zijn [693.4]
- Engelse woordjes voor jongeren [Engels 838]

Voorleesverhalen
- De hond, de haan en de jakhals (NAIDOO, Beverley)

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- De stille gouvernante (KLASSEN, Julie)
- Eén en al chaos: een Henri Poincaré-thriller 

(ROSEN, Leonard)
- Een vriendschap (GRIMBERT, Philippe)
- Het negerboek (HILL, Lawrence)
- Hof van Assisen: roman (DIEVEL, Louis Van)
- Honingtranen (HAJI, Nafisa)
- Jade (DEGHELT, Frédérique)
- Niets blijft verborgen (BECKETT, Simon)
- Requiem voor een zangeres (CORLEY, Elizabeth)
- Storm over Jacaranda (MACKINLEY, Tamara)
- Terug naar Wharton Park (RILEY, Lucinda)
- Uitstel van executie (CLANCY, Tom)

Volwassenen non-fictie
- 20 x Zeeland: genieten en logeren in Nederland 

[Nederland 995.3]
- De opkomst van de zelfmoordkonijntjes 

(RILEY, Andy) [738.8]
- De smaak van Rome: de beste adressen en mooiste

plekken [Italië 996.3]
- Het poppentheater (BARIC, Maija) [794.31]
- ANWB extra: Antwerpen [België 987.3]
- Michelin groene gidsen weekend: Brugge 

[België 987.3]
- Michelin groene gidsen weekend: Gent [België 987.3]
- Michelin groene gidsen weekend: Rijsel 

[Frankrijk 996.3]

Het bibliotheekteam wenst 
jullie alvast een fijne 

eindejaars periode met mooie
(boeken)geschenken toe 

en voor de kinderen véél leuke
cadeautjes van de Sint!

Joepie ! Eindelijk is het zover! We zijn
op musicaklassen van 28 november
t.e.m. 2 december. We laten ons 
onderdompelen in een wereld vol 
muziek, beweging, beeld, …  

Het thema dit jaar is ‘De kosmos van het bosmos.’
Gespecialiseerde docenten geven ons met heel veel 
enthousiasme verschillende sessies waarin we ons 
muzisch kunnen laten gaan.
Het bosmos rond Dommelhof is een rijke voedings -
bodem voor klank en muziek, denk maar aan de klank-
installaties in Klankenbos. We ontdekken er hoe de hele
kosmos doordrongen is van trillingen en beweging. Plots
zien we een heel nieuwe wereld vol geluiden en 
structuren. 
Actief gaan we op zoek naar de eigenschappen van klank,
beeld en beweging. En we zoeken naar middelen om ons
er mee uit te drukken, zoals ons lichaam en onze eigen
stem of muziekinstrumenten. 
We luisteren verwonderd en kritisch mee. En misschien
lukt het ons wel om met klanken anderen te ont -
roeren…   Zo gaan de Musica-docenten met ons aan de
slag om met het rijke bosmos inventief en creatief een
eigen kosmos te creëren. We sluiten deze muzische 
klassen af met een toonmoment.
Voor deze week zakken we af naar de bosrijke omgeving
van Provinciaal Domein Dommelhof in Neerpelt. 
Je vindt meer info op de website www.musica.be. Je kunt
onze belevenissen ook volgen op de website van de
school www.glsdewegwijzer.be

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar

5DE EN 6DE LEERJAAR VAN 
DE WEGWIJZER OP MUZISCHE KLASSEN
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V V V

Kerst in Rijkevorsel
De kerst- en nieuwjaarsperiode komt er weer aan. Een
heerlijke tijd om met familie en vrienden lekker warm
binnenshuis rond de kerstboom door te brengen. Maar
in Rijkevorsel kun je ook buitenshuis proeven van de
gezellige, winterse kerstsfeer!

Dit jaar zullen er, vanaf half december tot na nieuwjaar,
in Rijkevorsel 5 kerststallen te bezichtigen zijn. De
kerst stallenbouwers zorgen er weerom voor dat deze
stallen zeker een bezoekje waard zijn! Vanaf de kerststal
in het centrum is er een bewegwijzering voorzien naar
de andere kerststallen.

In het centrum wordt weer de mooie, typisch Kempense
kerststal gebouwd aan de zuidkant van de imposante
16°eeuwse kerktoren in het vernieuwde dorpscentrum.
Gewoontegetrouw wordt ook dit jaar de stal weer bevolkt
met enkele levende dieren.

Vanaf de kerststal naast de kerk volg je de beweg -
wijzering naar de kerststal in de Varenvelden. Op het
pleintje in de Bussels bouwen de wijkbewoners daar een
kerststal van materialen die afkomstig zijn uit een oude
Rijkevorselse steenbakkerij. Schapen, ezel en pluimvee
maken ook hier de mooie, sobere kerststal weer com-
pleet.
Het molenterrein zal eveneens feestelijk verlicht 
worden.

Eveneens vanaf het centrum kun je gaan kijken naar de
kerststal in de Kleine-Markweg. Ook bij deze mooie
kerst stal zijn levende dieren te vinden en op de feest -
dagen klinkt er kerstmuziek.

Dan gaat de tocht verder naar Achtel, waar je in het
mooie decor van de aloude Kapelberg kunt gaan kijken
naar de kerststal waar ook levende dieren te zien zullen
zijn. Let hier vooral ook op de prachtige uitgekapte
eikenhouten beelden.

In Sint-Jozef Rijkevorsel, aan het einde van de Meir, vlak
naast de Sint-Jozefkerk vind je een eenvoudige, maar
zeer mooie kerststal.

Ook een bezoekje aan volgende kerstactiviteit is meer
dan de moeite waard:
In de Asterweg verschijnen op de ramen van de huizen
prachtige winterlandschappen die in het teken van
Kerst mis staan. Verlichting zorgt bij duisternis voor een
mooi effect. Een winterwandeling langs deze straat is
zeker de moeite waard! Op 18, 24, 25, 26 en 31 december
en 2 januari opent de kersttent de deuren voor een
babbel en drankje om op te warmen.

DE KERSTSTALLEN
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V V V

Zin in een fikse wandeling tijdens de eindejaars -
periode? Voel je het al kriebelen? Kom dan kribbelen!
Dit jaar zal de VVV vanaf half december tot Driekoningen
een parcours bewegwijzeren langs de Rijkevorselse
kerst stallen. Je hebt de keuze uit verschillende tochten.
De trajecten kunnen eventueel met de fiets worden
afgelegd.
Je kunt vertrekken aan de kerststal in het Dorp. In deze
kerststal zal een flyer met plan van de wandelingen
beschikbaar zijn. Deze flyer kan ook afgehaald worden
aan de VVV-infobalie.
Op 26 en 30 december organiseert VVV-Toerisme
Rijkevorsel een geleide dorpswandeling. Vertrek telkens
om 18.00 uur aan de molen. 

De VVV liet enkele jaren geleden van de kerststallen een
mooie potloodtekening maken. De tekeningen werden
op een beperkte oplage uitgegeven. Van elke tekening
werd ook een stemmige kerstkaart gemaakt.
Ook de mooiste winterlandschappen en kerststallen wer-
den gefotografeerd en op kerstkaarten aangeboden. De
kaarten met enveloppen zijn te koop aan de infobalie al-
sook aan de VVV-stand op de kerstmarkt aan 0,50 euro
per stuk.
Een leuk idee om een familielid of kennis eens met een
originele en echt Veusselse kaart de beste wensen toe te
sturen.

Het einde van het jaar komt er snel weer aan. Voor velen
onder jullie is dat het moment bij uitstek om
familieleden of vrienden te verwennen met een
geschenk. Mogen we je hiervoor ons “Veusseltje”, onze
geschenkmand of de VVV-cadeaubon aanbevelen? Het
“Veusseltje” is een heerlijk drankje dat zowel bij mannen
als vrouwen in de smaak valt. De VVV-geschenk mand
kan volledig naar wens worden samengesteld met di-
verse VVV-producten. Met de VVV-cadeaubon tenslotte
scoor je altijd goed. Deze mooi vormgegeven bon van 5
of 20 euro kan omgeruild worden bij meer dan 70
Rijkevorselse zaken.
Voor meer info over het kerstgebeuren in Rijkevorsel
VVV-Toerisme Rijkevorsel, Molenstraat 5, 
tel. 03/340.00.12 (00), vvv.toerisme@rijkevorsel.be.

Op zondag 4 december a.s. is het de beurt aan Hoog -
straten om een wandeling in de kijker te zetten. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef ook Hoogstraten
niet gespaard van het oorlogsgeweld. Naast de materiële
schade eiste dit geweld een hoge tol aan mensenlevens
en liet het zichtbare en minder zichtbare sporen na.  
Tijdens de wandeling “Sporen van Geweld” worden deze
sporen onder de aandacht gebracht en de leden van 
Erfgoed Hoogstraten maken deze beklijvende ervaring
levensecht.
Organisatie : Erfgoed Hoogstraten vzw 
(max. 30 deelnemers - geschikt vanaf 12 jaar)
Het vertrek is voorzien om 14 u aan het Klein Seminarie
Hoogstraten, Vrijheid, 234.
Inschrijvingsgeld : € 1 per deelnemer
Inschrijven : Toerisme Hoogstraten, 03/340.19.55, 
toerisme@hoogstraten.be 

Op zaterdag 17 december a.s. te 14 u zal er een voor -
stelling van Duivelse Molens worden georganiseerd in
de spiegeltent in de hal van het Centraal Station te 
Antwerpen.  
Kaarten (€ 5) hiervoor worden enkel verkocht aan de
onthaalbalie van het VVV-kantoor te Rijkevorsel. Info :
tel. 03/340.00.12 - vvv.toerisme@rijkevorsel.be

Op 13 december a.s. vanaf 14 u zullen de de Sint-Jozef-
vrienden hun beste beentje voorzetten in de spiegeltent
in het Station Antwerpen. De Sint-Jozefvrienden is een
dansgroep die bestaat uit 50 plussers die zowat hun
oorsprong kende bijna 30 jaar geleden. Elke dinsdag -
namiddag wordt er geoefend. Het is een plezier om te
zien hoe iedereen intensief en met volle aandacht bij de
zaak is om de soms wel moeilijke dansen onder de knie
te krijgen. Gratis inkom. Iedereen welkom!

KRIBBELEN

KERSTKAARTEN

EINDEJAARSGESCHENKEN

WANDELING ’SPOREN VAN GEWELD’

DUIVELSE MOLENS
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S P O R T

Voorjaar 2012 zullen onze “kampioenen en sporters met
een uitzonderlijke sportieve prestatie van 2011” in de
bloemetjes gezet worden. We doen een oproep aan alle
verenigingen en alle inwoners om een overzicht van hun
kampioenen en sporters binnen te brengen op de sport-
dienst, dit vóór 9 januari 2012. 

Onder uitzonderlijke sportieve prestaties denken we aan
het behalen van een zilveren of bronzen medaille op pro-
vinciale, landelijke of internationale kampioenschappen
en tornooien, het behalen van een zwarte gordel of dan
in de gevechtsporten, het promoveren naar een hogere
afdeling zonder kampioen te spelen, … 
Bij twijfel of de prestatie inderdaad wel ‘uitzonderlijk’
genoemd kan worden, zal de beheerraad van de sport-
raad hierover beslissen.

De nodige formulieren, voor beide categorieën kun je
terug vinden op de website van de gemeente of afhalen
op de sportdienst.

Tijdens de herfstvakantie hebben opnieuw een tiental
jongeren van Rijkevorsel meegereden met de MTB-3-
daagse van de Sportregio Noorderkempen. 3 voor -
middagen op rij vertrokken we met de fiets naar
Merksplas, Beerse en Oud-Turnhout om aldaar 
gedurende 2,5u een mountainbiketocht te doen. De
langste dag was vrijdag, naar Oud-Turnhout. Die dag
fietsen de jongeren ongeveer een 80km! De jongeren
vonden het zeer leuk en kijken al uit naar de editie van
volgend jaar! Wil jij volgend jaar ook mee, houdt dan de
herfstvakantie 2012 al maar vrij!

Meer foto’s en filmpjes vind je terug op www.jeugdrijke-
vorsel.be of de facebookpagina van de sport- en jeugd-
dienst van Rijkevorsel.

De sportdienst wenst jullie alvast
een prachtig eindejaar en een sportief 2012!

SPORTGALA 2011 : OPROEP 
KAMPIOENEN EN SPORTERS MET 
BUITENGEWONE SPORTIEVE PRESTATIES

BIKE IN ’T SLIKE
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C U L T U U R

Openingsdagen december:
Elke woensdag van de maand van 13u tot 17u
Tweede maandag van de maand (13/12/2011)
van 17u30 tot 19u30

Het Aster Berkhofmuseum en de tentoonstelling ‘Beeld-
Klank’ zullen de laatste zondag van december, met
Kerstdag, gesloten zijn.

Een 40-tal kinderen kwamen luisteren naar griezel -
verhalen aan de Molen en vonden het zeer spannend. 
Nadien trok een grote groep van mensen, jong en oud,
doorheen Rijkevorsel voor een stevige wandeling. 

De eerste Rijkevorselse Lichttocht was een groot succes
met zo'n 150 deelnemers. Iedereen terug op post 
volgend jaar!

Op dinsdag 13 december 2011 vindt om 20u in de raad-
zaal van het Gemeentehuis de Algemene Vergadering
van de Cultuurraad plaats.

De culuurdienst wenst jullie alvast
een prachtig eindejaar

en een cultureel hoogstaand 2012!

ASTER BERKHOFMUSEUM 
& TENTOONSTELLING ’BEELDKLANK’
VAN KAREL VAN DEN LANGENBERGH

GRIEZELVERHALEN AAN DE MOLEN EN
LICHTSTOET DOORHEEN RIJKEVORSEL

ALGEMENE VERGADERING 
CULTUURRAAD
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INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37



Tijdens de kerstvakantie sluit de Kinderclub de deuren van maandag 26 december tot en met vrijdag 30 december.

Vanaf maandag 2 januari staat de Kinderclub terug paraat om de kinderen op te vangen met leuke activiteiten.
Het kinderclubteam heeft weer haar best gedaan om supertoffe activiteiten in elkaar te steken. Zo willen we de kinderen fijne 

vakantiedagen bezorgen!!! Hieronder kan je in ’t kort ons programma lezen.

Mensen die niet zo vertrouwd zijn met onze buitenschoolse kinderopvang zullen zich zeker afvragen wie zijn de kiddies en de coolkids?
De kiddies zijn onze kleuters en de kinderen van de lagere school dragen de stoere naam coolkids! Folders met alle info over de kerst-
vakantie zullen worden bedeeld via de Rijkevorselse scholen.
Voor meer informatie over onze buitenschoolse kinderopvang kan u steeds terecht op volgend telefoonnummer : 03/340.00.56 of
via e-mail kinderclub@rijkevorsel.be

INSCHRIJVEN VOOR DEZE ACTIVITEITEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE 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 19 december 2011 zullen er hoe
dan ook geen inschrijvingen meer worden aangenomen voor de kerstvakantie. Deze maatregel hanteren we om een kwaliteitsvolle
opvang aan jullie kinderen te garanderen. 

K I N D E R C L U B - J E U G D
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Maandag 2/1/2012 :
We gaan het nieuwe jaar 2012 knallend starten met een
nieuwjaars feestje. We zetten onze koksmuts op en gaan
lekkere hapjes en tapjes voor ons feestje bereiden. Eens de
feesttafel klaar gaan we gezellig feesten en lekker smullen.
Het belooft een leuke party te worden.

Dinsdag 3/1/2012 :
De winter is in het land,
en dat vinden de kinderen plezant!
We gaan spelen rond het thema sneeuw en ijs
in ons speelparadijs.

Woensdag 4/1/2012 : 
Heb je zin om je kamer wat op te fleuren of om de living te
versieren met leuke winterknutselwerkjes? Dan moet je
zeker naar onze workshops winterknutselen komen. We
gaan aan de slag met papier, verf, lijm en schaar om heel
wat hebbedingetjes te maken rond het thema “Winter”.

Donderdag 5/1/2012 : 
De kiddies gaan zich wagen aan hoe word ik... een 
beroemde zanger? Superdanser? Wielerkampioen? Be-
roemde voetballer?........ Voor de coolkids staat er een spor-
tief dagje op het programma. In de voormiddag gaan zij
genieten van sport en relaxatieoefeningen. Om 13.00 uur
trekken zij naar het Kempisch Ijsstadion voor een namid-
dagje schaatspret.

Vrijdag 6/1/2012 :
We vieren vandaag drie koningen ! Eerst gaan we aan de
slag om kronen, sterren en koningsgewaden te maken. Na-
dien trekken we als Melchior, Balthasar en Caspar van huis
tot huis om er te gaan zingen. Er zal die dag luidkeels “drie
koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed...” ge-
zongen worden. De opbrengst willen we graag schenken
aan Music for life.

Op vrijdag 6 januari zal de kinderclub uitzonderlijk om
17.00 uur sluiten omwille van de nieuwjaarsreceptie voor
het gemeentepersoneel.



P O L I T I E

Tijdens de eindejaarsfeesten zal er door de Lokale Politie
Noorderkempen een extra inspanning gedaan worden
om het autoverkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen.
In de gehele Politiezone zullen er alcoholcontroles en
drugstesten verricht worden. De nieuwe speekseltest
staat momenteel op punt en een voertuig besturen onder
invloed van drugs wordt streng bestraft. Soms zullen
deze acties gecombineerd worden met snelheids -
controles.  
Let op : ook overdag wordt er gecontroleerd. 

Op zaterdag 3 december 2011 wordt door de Wieler- en
Supportersclub Sint-Jozef de jaarlijkse veldcross 
georganiseerd. Tussen 9.00 uur en 18.00 uur zal de
Zuiderdijk tussen de kruispunten met de Vlimmersebaan
en Klundert afgesloten worden voor alle doorgaand 
verkeer.
Omleidingen worden ingesteld.

Op zondag 18 december 2011 van 8.00 uur tot 12.00 uur
worden er een duizendtal wielertoeristen verwacht in
Sint Jozef Rijkevorsel. De Gammelse Wielervrienden
richten aldaar hun Kerst-mountainebikerit in. De deel-
nemers rijden vooral op veldwegen maar op enkele 
plaatsen zullen zij gebruik maken van de openbare weg.
Wees op je hoede en rij voorzichtig. Dit laatste geldt ook
voor de fietsers zelf. 

Dit jaar gaan de kinderen op 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 je (kleine) kinderen niet 
alleen de weg op. Zorg voor de nodige begeleiding en
draag een fluovestje. Je zal beter opvallen in het straat-
beeld.
Info voor de autobestuurders : Je bent alle dagen voor-
zichtig 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 af zonder ongeval.

Er wordt nog steeds een massa vuurwerk afgestoken 
tijdens de eindejaarsfeesten. Bij het gebruik van vuur-
werk is het belangrijk dat je de gebruiksaanwijzing aan-
dachtig leest. Neem alle veiligheidsmaatregelen in acht.
Vuurwerk is geen speelgoed.
Jaarlijks is vuurwerk de oorzaak van talrijke lichamelijke
letsels zoals brandwonden, afgerukte vingers, oogletsels
of nog erger ...
Ouders geef vuurwerk dus niet zomaar in handen van je
kind en wees er zelf ook uiterst voorzichtig mee bij het
gebruik ervan.

Wat de verkoop van vuurwerk van handelaars aan 
particulieren betreft zijn er een aantal wettelijke 
bepalingen zoals : 
- bij alle vuurwerk moet een gebruiksaanwijzing 

worden bijgevoegd in de taal van het gewest.
- er mag geen kruit of vuurwerk worden verkocht aan

kinderen van minder dan 16 jaar.
- de winkeliers moeten een door de Lokale Politie 

genummerd en geparafeerd register van ontploffend
vuurwerk bezitten. Alle aangekocht en verkocht
vuurwerk moet daarin geregistreerd worden. In het
verleden zijn er door de Lokale politie Noorder -
kempen controles uitgevoerd waarna er processen
verbaal werden opgesteld met inbeslagnames van
vuurwerk als gevolg.

Te Rijkevorsel is er een toelating vereist van de 
Burgemeester om vuurwerk te ontsteken.

WODCACONTROLES

VERKEERSHINDER

VELDCROSS

VELDTOERTOCHT

ZINGENDE KINDEREN

FEESTVUURWERK
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P O L I T I E

Als je ondanks al deze waarschuwingen en richtlijnen
toch nog vuurwerk wenst af te steken enkele tips :
- vuurwerk en alcohol gaan niet samen. Zorg dat je

nuchter bent;
- ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats. Niet

in de nabijheid van brandbare materialen of op een
plaats waar veel mensen samen zijn;

- houd de toeschouwers op een voldoende veilige 
afstand van het vuurwerk;

- houd de arm gestrekt bij het aansteken van de lont
en buig je nooit boven het vuurwerk. Let op voor
smeulend vuurwerk;

- ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk;
- loopt er toch iets mis. Hulpdiensten bellen (100 of

voor GSM 112). Spoel brandwonden uitgebreid met
water.

Laat een vuurpijl uw leven niet verknallen!!!!!!! 

De gemeenteraad van Rijkevorsel keurde op maandag
31 januari 2011 een aanvullend verkeersreglement goed
dat de invoering een snelheidszone 70-50-30 regelt op
het grondgebied van de gemeente. Zodra de borden
geplaatst zullen zijn, is dit reglement ook van kracht en
moet het nageleefd worden.

De bebouwde kommen van Rijkevorsel-centrum, van
Achtel en Sint-Jozef blijven uiteraard behouden. De
maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u verandert
daar niet. Ook bestaande zones 50 km/u, zoals in de 
omgeving van de Houtelweg en de Kievitsheide, blijven
behouden. Verder blijven ook bestaande zones 30 km/u
in de schoolomgeving (oplichtende verkeersborden),
per manente zones 30 km/u en woonerven gewoon het-
zelfde zoals ze voordien bestaan hebben. Met andere
woorden: alle nu al bestaande snelheidsbeperkingen
lager dan 70 km/u wijzigen niet.

Wat er dan wel verandert? 
Op elke grensovergang van de gemeente zal er een
begin- en eindbord zone 70 km/u worden geplaatst. Dat

betekent dat op ALLE wegen binnen de gemeente -
grenzen een maximaal toegelaten snelheid van 70 km/u
zal gelden, tenzij een lagere maximumsnelheid 
gehanteerd wordt (zoals in bebouwde kommen).
Er is echter één uitzondering op deze regel: op een 
bepaald gedeelte van de Sint-Lenaartsesteeweg blijft een
snelheid van 90 km/u toegelaten. Komende vanuit Sint-
Lenaarts zal je dan ook pas een zonebord 70 km/u 
passeren t.h.v. het kruispunt met de Torendries.

Werking van een zone 70
Komende van buiten de gemeente Rijkevorsel moet en
zal élke bestuurder een beginbord zone 70 km/u tegen-
komen bij het binnenrijden van de gemeente. Er is geen
enkele grensovergang waar geen bord geplaatst zal
worden. Maar daartegenover staat dat er niet meer na
elk kruispunt een verkeersbord met de herhaling van de
maximumsnelheid zal staan. Zolang een bestuurder zich
in de zone 70 bevindt (dus: zolang je geen eindbord zone
70 gepasseerd bent), mag die nergens sneller dan 70
km/u rijden.

Misschien dat een voorbeeld dit duidelijk kan maken.
Stel je voor: we komen met de auto van Oostmalle en
rijden naar Hoogstraten. 
Aan de gemeentegrens met Rijkevorsel passeren we een
verkeersbord “Zone 70”. Vanaf die plaats mogen we niet
sneller dan 70 km/u rijden. Ter hoogte van de brug over
de Vaart staat een snelheidsbeperking van 50 km/u. Iets
verder mogen we terug harder rijden dan 50 km/u, maar
nog steeds mogen we maar 70 km/u rijden. We zijn met
onze auto nog geen eindbord “Zone 70” tegengekomen!
We blijven doorrijden naar het centrum en komen de
bebouwde kom binnen gereden. Binnen de bebouwde
kom mogen we uiteraard maar 50 km/u rijden. Iets 
verderop lichten de zoneborden 30 km/u op, omdat de
scholen net uit zijn. Daar rijden we 30 km/u tot we een
eindbord “Zone 30” tegenkomen. Daarna rijden we
terug 50 km/u omdat we nog steeds in de bebouwde kom
zitten. 
Bij het verlaten van de bebouwde kom aan de Hoog-
straatsesteenweg mogen we terug harder dan 50 km/u.
Maar nog steeds zullen we geen eindbord “Zone 70” 
gezien hebben, dus mogen we nog steeds niet harder
dan 70 km/u rijden. Pas als we aan de grensovergang
met Hoogstraten komen, zullen we een eindbord “Zone
70” tegenkomen.

Op het hele traject ligt de maximumsnelheid dus nooit
hoger dan 70 km/u van zodra we een beginbord “Zone
70” tegenkomen tot we terug een eindbord “Zone 70”
passeren. Dit ongeacht het aantal andere snelheidszo-
nes dat je tijdens je reisweg tegenkomt (bebouwde kom,
zone 50-30, woonerf).

ZONE 70-50-30 IN RIJKEVORSEL
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Het is nog altijd mogelijk om een aanvraag te doen om
een tussenkomst uit het “stookoliefonds” dat werd
opgericht om de weerslag van de brandstofprijsstijging
op te vangen.

De voorwaarden werden in een vorig uitgave uitvoering
toegelicht.

Indien je meent hieraan te voldoen, kun je een aanvraag
indienen op de sociale dienst van het OCMW, Prinsenpad
27 te 2310 Rijkevorsel, tel. 03/340 39 65.   

Opgepast : de factuur die je aanbrengt mag niet ouder
zijn dan 60 dagen.

Wat is dit specifiek sociaal gas- en elektriciteitstarief?
Sommige gezinnen en personen kunnen genieten van
een gunstiger elektriciteit- en aardgastarief. Dit sociaal
tarief is bij elke leverancier hetzelfde, en elke leverancier
is verplicht dit toe te passen. Je betaalt dus minder voor
je verbruik, en je dient geen huur te betalen voor je
elektriciteit- of gasmeter indien je hiervoor in aan -
merking komt.

Wie heeft recht op dit sociaal tarief? 
Je hebt recht op dit sociaal tarief als jezelf of een andere
persoon die onder hetzelfde dak woont, behoort tot één
van de volgende categorieën :
- personen met een handicap van minstens 65 % die

een tegemoetkoming hiervoor ontvangen van de 
Federale Overheidsdienst ( FOD) Sociale Voorzorg;

- personen die een inkomensvervangende tegemoet-
koming of een integratietegemoetkoming ontvangen
van de FOD sociale Voorzorg;

- personen met een tegemoetkoming van Hulp aan 
Bejaarden of Hulp aan Derden van de FOD Sociale
Voorzorg;

- bejaarden met een gewaarborgd inkomen of 
Inkomens Garantie voor Ouderen;

- personen die een leefloon ontvangen van het OCMW;
- personen die financiële steun ontvangen van het

OCMW, gelijkwaardig aan het leefloon;

Dit sociaal tarief wordt in principe  automatisch toe -
gekend. Het is zeker nuttig na te gaan of je tot één van
bovenstaande categorieën behoort, of je effectief het 
sociaal tarief krijgt. Je kan dit controleren op je jaarlijkse
afrekeningfactuur of door contact op te nemen met je
leverancier.

Opmerkingen
Men heeft geen recht op een sociaal tarief, zelfs als je aan
de bovenstaande voorwaarden voldoet, indien de 
aansluiting betrekking heeft op :
- een tweede verblijfplaats;
- voor de gemeenschappelijke delen van een 

appartementsgebouw;
- je verbruik als professioneel verbruiker (je bent zelf-

standige of hebt een bedrijf);
- een tijdelijke aansluiting.

Alle verdere informatie is te bekomen bij je gas- en/of
elektriciteitleverancier. Je kunt ook terecht op de sociale
dienst van het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel
(03/340.39.65).

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 15 DECEMBER 2011
- 20.00 UUR

HEB JE RECHT OP EEN
VERWARMINGSTOELAGE IN 2011 ?

SPECIFIEK SOCIAAL GAS- 
EN ELEKTRICITEITSTARIEF
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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/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

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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Met het praatcafé dementie wil men dementie bespreek-
baar maken door mantelzorgers en familie samen te
brengen. Het is een initiatief van verschillende deel -
nemers oa. Tandem vzw, Alzheimerliga, thuiszorg -
diensten, ziekenhuizen en woonzorgcentra uit de regio
Turnhout.
Op 12 december gaat  het volgende praatcafé door in het
Dienstencentrum Albert Van Dyck, Albert Van Dyck-
straat nr. 10 te Turnhout. Het thema van dit praatcafé is
“respectvol omgaan met dementerenden” en wordt
gebracht door Johan Abrahams. Deze is algemeen 
directeur bij de zorggroep Bejaardenzorg Grauwzusters
in Limburg. Hij vertelt waar  we in de omgang met 
dementerenden soms de mist ingaan. Hij weet ook hoe
dat door de dementerende zelf wordt ervaren, welke 
reactie dat bij hen uitlokt en op welke manier we het
beter kunnen aanpakken. Geen twee personen met 
dementie zijn dezelfde. Hun gedrag verandert voortdu-
rend en is vaak onvoorspelbaar. Niet altijd gemakkelijk
om hier als mantelzorgers mee om te gaan. Het is erg
belangrijk om de dementerende te blijven zien als een
mens en rekening te houden met de manier waarop hij
zijn dementie beleeft. Mensen met dementie hebben
nood aan “warme” zorgverleners. 

PRAATCAFE DEMENTIE : 
12 DECEMBER 2011 TE TURNHOUT
THEMA : RESPECTVOL OMGAAN MET DEMENTERENDEN
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VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 6 DECEMBER 2011
APPELSTRUDEL, VANILLESAUS,

IJS EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

Kerstmenu
zondag 25 december 2011
Oesterzwammensoep met room

Kalkoengebraad gevuld met
wildgehakt en rozijnen
Sausje van veenbessen

Knolselderpuree

Kerststronk

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.
(max. 25 personen). Inschrijven voor 11 december 2011 

op het secretariaat van het rusthuis.

16 euro

14euro

Nieuwjaarsmenu 
zondag 1 januari 2012

Heldere bouillon met fijne groenten

Stoofpotje van wild
Wortelen en rapen
Denneaardappelen

Nieuwjaarsgebak

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.
(max 25 personen). Inschrijven voor 18 december 2011

op het secretariaat van het rusthuis.

Sinterklaasmenu
dinsdag 6 december 2011

Kippensoep met balletjes

Gevuld witloof met gehakt en kaas
Tomatensaus

Gepersileerde aardappelen

Marsepeinmousse

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.
Inschrijven voor 30 november 2011

op het secretariaat van het rusthuis.

14 euro
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Vorig jaar werd het bal van de burgemeester geor -
ganiseerd ten voordele van de Rijkevorselse scholen.
Onze kleuters hebben onlangs een bezoek gebracht aan
de burgemeester om hem te vertellen wat de kleuter-
school gedaan heeft met dit budget. In Het Moleke
kunnen ze vanaf nu genieten van speelkubussen op de
speelplaats.  Op de speelplaats van het Kleine Moleke
staat er een mooie nieuwe glijbaan te pronken. Wij zijn
alvast in onze nopjes met dit nieuw speelmateriaal. 

De actiegroep ‘Fietspaden nu’ heeft aan de kleuterschool
het Kleine Moleke een cheque overhandigd ter waarde
van 1100 euro! Dit is een mooi startbedrag om een
nieuw fietsenrek aan te kopen. Onze kleuters en het
schoolteam zijn de actiegroep enorm dankbaar voor deze
gift!

Welzijnszorg werkt al jaren rond armoedebestrijding in
Brussel en in Vlaanderen omdat armoede een onrecht
is. Meer dan 1.600.000 Belgen leven in armoede. Ze 
merken dag in dag uit dat ze geen toegang hebben tot
kansen en mogelijkheden die anderen wel krijgen. Alle
mensen moeten de kansen krijgen waarop ze recht 
hebben. Maar ondanks onze welvaart slagen we er niet
in om iedereen een menswaardig bestaan te geven.
Daarom moeten we armoede samen een halt toeroepen.

December: wintermaand, campagnemaand van Wel-
zijnszorg en dus ook de SOEP OP DE STOEP-maand.
Warme soep: lekker, gezond en een warm gebaar dat niet
veel moeite kost.
Ook dit jaar werken heel wat vrijwilligers van onze 
parochie en van verschillende werkgroepen mee. ‘De
Schakel’, ACW en ACV, CM en de Bond van Grote en
Jonge Gezinnen en het parochieteam slaan de handen
in elkaar om gedurende de advent elke maandag het
standje van de actie ‘Soep op de stoep’ te bemannen. 
Je vindt dit standje op de wekelijkse markt in het 
centrum, aan de oude pastorij voor het gildelokaal.
Kom op volgende maandagen dus zeker eens  naar de
markt: 28 november, 5, 12 en 19 december en neem deel
aan onze actie ‘soep op de stoep’ en stel ook jij een warm
gebaar naar mensen in armoede hier in de buurt. Je kunt
ter plaatse genieten van een lekkere kom warme soep of
je kunt een potje soep mee naar huis nemen. 
Je bent alvast van harte welkom.

KLEUTERS OP BEZOEK
BIJ DE BURGEMEESTER

EEN GESCHENK 
VOOR HET KLEINE MOLEKE

VRIJWILLIGERS SLAAN HANDEN IN
ELKAAR VOOR ACTIE: SOEP OP DE STOEP
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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

Gammelse Wielervrienden vzw

KERSTMOUNTAINEBIKETOCHT
ZONDAG 18 DECEMBER 2011

inschrijving in de Sporthal
Kuiperij te St. Jozef Rijkevorsel (Kerkdreef 61)

tussen 8u en 10.30u
afstand naar keuze 17, 31 of 43 km

Meer info : Ward Laurijssens 03 314 40 79
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Onder bovenstaand motto worden al meer dan 18 jaar
Damiaanbouwkampen georganiseerd. De voorbije zomer
vertrokken weer 77 Nederlandstalige en Franstalige
realistische idealisten naar India, Bangladesh, Nicaragua
of Congo. Met het sponsorgeld dat deze bouwkampers
inzamelden, werden talrijke bouwprojecten mogelijk
gemaakt: 2 in Bangladesh, 4 in India, 2 in Congo en 1 in
Nicaragua. Daarbij werden gezondheidsvoorzieningen
voor lepra- en tuberculosepatiënten verbeterd. Want
jammer genoeg laten deze voorzieningen in deze landen
helaas nog heel wat te wensen over. 

De bouwkampen 2012 staan al in de steigers !
Voor volgend jaar zijn alweer een tiental bouwkampen
gepland in dezelfde landen. 

Wie hier interesse voor heeft, kan best nu al de infodag
in zijn of haar agenda inschrijven : op 14 januari 2012
worden de nieuwe projecten in Mechelen voorgesteld.
Het is pas na deze infodag dat je je definitief kan 
inschrijven. ‘Toeristen’ kunnen zich best onthouden !

Mocht je interesse hebben om met ons op bouwkamp te 
vertrekken, dan kun je contact opnemen met Marcel
Lootens, Fonteinstraat 7, 9772 Wannegem-Lede - 09/383
55 63 - m.lootens@skynet.be
Zie ook: www.damiaanactie.be.

Gemeente Rijkevorsel steunt de mensenrechten! 
En jij? 
Al een halve eeuw strijdt Amnesty International tegen
mensenrechtenschendingen. Het begon met het vrij-
schrijven van gewetensgevangenen maar het actieterrein
is op 50 jaar enorm gegroeid. Amnesty vecht tegen de
doodstraf en foltering, maar ook tegen armoede en 
discriminatie.

En de strijd gaat voort want er is nog veel werk aan de
winkel! Miljoenen mensen leven in conflictzones waar
vrouwen en meisjes vaak het slachtoffer zijn van
seksueel geweld. Overal zijn er mensen op de vlucht
omdat hun geloof, partnerkeuze of huidskleur niet aan-
vaard wordt.
Wereldwijd zitten er nog duizenden mensen in de cel
omdat ze vreedzaam hun mening hebben geuit.

Neem nu bijvoorbeeld de Chinese dissident Liu Xiaobo.
Hij zit momenteel een 11 jaar durende celstraf uit omdat
hij de mensenrechtensituatie in zijn land aanklaagde en
opriep tot politieke hervormingen. Liu uitte op een
vreedzame manier zijn mening, maar werd daarvoor
hard gestraft door de Chinese overheid. Amnesty 
International vindt dit ontoelaatbaar en ijvert voor de
vrijlating van Liu.

Liu Xiaobo is niet alleen. Daarom staat de eindejaars-
campagne van Amnesty dit jaar in het teken van vrije
meningsuiting. Elk jaar doet de organisatie een beroep
op de vrijgevigheid van de Vlamingen in de periode rond
10 december, Internationale Mensenrechtendag. Op die
dag vieren de Verenigde Naties, Amnesty International
en de rest van de wereld de verjaardag van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens, de 63ste alweer.

Grote spandoeken worden opgehangen waarop
gemeenten en steden hun steun betuigen aan de
mensen rechten. In gemeentehuizen, bibliotheken,
culturele centra, sportzalen en andere publieke 
gebouwen worden kaarsen en wenskaarten voor 
Amnesty verkocht. Zo kan iedereen een steentje bij -
dragen en de vlam van Amnesty met vuur verdedigen.

Vanuit onze maatschappelijke voorbeeldfunctie steunt
Rijkevorsel voluit de eindejaarscampagne van Amnesty
International die doorgaat vanaf eind november tot en
met 11 december.

DAMIAANBOUWKAMPEN IS ...
DURVEN VERTREKKEN

AMNESTY INTERNATIONAL :
VRIJE MENINGSUITING VERDEDIG JE
MET VUUR !
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Tombola   Steunkaarten
K V G  Rijkevorsel

0281 1961 1585 2029
2307 0224 0375 2670
0367 0364 0906 1301
0501 0662 0566 1007
1120 1179 2058 1180
2456 1480 1781 0792
1487 0145 1767 2033
1492 0073 1805 2449
2324 2140 1085 0267

PRIJZEN AF TE HALEN TOT 15 DECEMBER 2011

BREMSTRAAT 37 RIJKEVORSEL
TEL  03 - 314 77 99

VLIMMERSEBAAN 104  RIJKEVORSEL
TEL  03 - 312 25 16

MET DANK VOOR UW STEUN EN SYMPATHIE

Duivenbond
“Verbroedering” St-Jozef

KAMPIOENENDAG
Zaterdag 10/12 in zaal “Alma” bij Jozee en Cel

Stevennekens 218 Rijkevorsel

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

Iedereen welkom !!

HET MOLEKE 
EN KLEINE MOLEKE

SPEELMOMENT
DINSDAG 20 DECEMBER 2011

10.30 UUR TOT 11.30 UUR

INSTAP : MAANDAG 9 JANUARI 2012

RIJKEVORSEL

BLOEDINZAMELING
maandag 5 december : Rijkevorsel St.-Jozef

Parochiezaal St.-Jozef

iedereen van harte welkom

Info bloedinzamelingen : tel. 03 314 60 13

BLOEDGEVENDOETLEVEN.BE

RODE KRUISVRIJWILLIGER,
IETS VOOR JOU ?

Paraat. Altijd, overal.

Het Rode Kruis is op veel vlakken actief. Bloedinzameling,
uitleendienst, zorgbib, vorming, internationale samen -
werking, rampenhulpverlening, eerste hulp op tal van grote
en kleine evenementen…

We zoeken steeds gemotiveerde mensen met verschillende
talenten. Heb je zin om mensen te helpen in je vrije tijd ?

Ook de hulpdienst van het Rode Kruis Rijkevorsel heeft nood
aan extra vrijwilligers.

Info op: www.rodekruisvrijwilliger.be
http://rijkevorsel.rodekruis.be

Of neem gerust contact met ons op :
Voorzitter : 0486 94 65 82
Hulpdienst : 0474 74 01 13

Welkom bij het Rode Kruis

nodigt iedereen uit voor het ontsteken van de

kerstverlichting op donderdag 8 december a.s.

vanaf 19.00 uur op het dorpsplein.
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presenteert

Auteur : Bart Spaey
Regie : Eddie Emmerechts

Data voorstellingen (reservatie verplicht !) :
- zaterdag 17 december 2011 om 20.00 uur
- zondag 18 december 2011 om 14.00 uur
- zondag 25 december 2011 om 20.00 uur
- donderdag 5 januari 2012 om 20.00 uur
- vrijdag 6 januari 2012 om 20.00 uur
- zaterdag 7 januari 2012 om 20.00 uur

Inkom : 8 euro
Plaats : Parochiecentrum te Rijkevorsel

Reservaties : 
- telefonisch bij Jürgen Vermeiren

014 46 04 09 (na 18.00 uur)
- via e-mail: reservaties@tveusselstonjel.be

(opgelet : reservatie is enkel geldig na ontvangst van
reservatienummer. U kan betalen via overschrijving 
- info op www.tveusselstonjel.be, vermeld wel uw 

reservatienummer - of via aankoop inkomkaarten bij leden.

D E C E M B E R  2 0 1 1  

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

4 december • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool (Banmolenweg), 
van 8.00 uur tot 12.00 uur, inkom gratis.

5 december • Welzijnszorg : Actie ’Soep op de stoep’. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Rode Kruis : Bloedinzameling, Parochiezaal (Pastoor Lambrechtsstraat 1), 18.00 - 20.30u.

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

10 december • Duivenbond De Verbroedering Sint-Jozef : Kampioenenviering in zaal Alma,
Stevennekens 218, vanaf 14.00 uur.

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

13 december • Algemene Vergadering Cultuurraad.

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

17 december • ’t Veussels Tonjel : De hoed van Coca Banana, Parochiecentrum, 20.00 uur, inkom 8 euro
Meer info : zie rubriek Diversen.
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18 december • Gammelse Wielervrienden vzw : Kerstmountainbiketocht. Inschrijving in de sporthal,
Kuiperij, Kerkdreef 61 tussen 8.00 uur en 10.30 uur. Afstand naar keuze : 17, 31 of 43 km.
Meer info : Ward Laurijssens, tel. 03 314 40 79.

• ’t Veussels Tonjel : De hoed van Coca Banana, Parochiecentrum, 14.00 uur, inkom 8 euro
Meer info : zie rubriek Diversen.

• Raamschilderingen Asterweg : vanaf 14.30 uur kan men voor het eerst de kerst- en
wintertaferelen van Jef Geens bewonderen. In de kersttent (huisnr. 7) kan men terecht
voor een gezellige babbel en een drankje om op te warmen.

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

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

24 december • Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen 
van Jef Geens. Men kan vanaf 14.30 uur terecht in de kersttent (huisnr. 7) voor een gezellige
babbel en een drankje om op te warmen.

25 december • Heemkundige Kring : Opendeur museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• ’t Veussels Tonjel : De hoed van Coca Banana, Parochiecentrum, 20.00 uur, inkom 8 euro

Meer info : zie rubriek Diversen.
• Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen 

van Jef Geens. Men kan vanaf 14.30 uur terecht in de kersttent (huisnr. 7) voor een gezellige
babbel en een drankje om op te warmen.

26 december • Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen 
van Jef Geens. Men kan vanaf 14.30 uur terecht in de kersttent (huisnr. 7) voor een gezellige
babbel en een drankje om op te warmen.

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : dorpswandeling, vertrek 18.00 uur aan de molen.
Meer info : zie rubriek VVV.

30 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 : dorpswandeling, vertrek 18.00 uur aan de molen.
Meer info : zie rubriek VVV.

31 december • Raamschilderingen Asterwerg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen 
van Jef Geens. Men kan van 9.00 uur tot 16.00 uur terecht in de kersttent (huisnr. 7) 
voor een gezellige babbel en een drankje om op te warmen.

DEADLINE

Aankondigingen van activiteiten in januari 2012 moet u uiterlijk op 2 DECEMBER 2011 
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
Perenstraat 14                                                        03/314.40.27
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
Kinder- en Jongerentelefoon                                 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


