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Spreekuren burgemeester en schepenen

Van De Mierop Gust      burgemeester
                                                         GEMEENTEBELANG&VLD

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

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

Roefs Karel                    1ste schepen                                 sp.a

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

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

Boeckx Jos                     2de schepen                                 SNR

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

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

Verlinden Jan                3de schepen
                                                         GEMEENTEBELANG&VLD

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

Werkgebied : openbare werken, landbouw

Kemland Roger              4de schepen                                 sp.a

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

Werkgebied : Kafka, mobiliteit, personeel, sport

Cuylaerts Dorien           5de schepen                                 SNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



B E S T U U R

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

Goedkeuring wordt gegeven aan de aangepaste intentie-
verklaring die reeds in 2009 werd goedgekeurd door de
gemeenten van hulpverleningszone 4 in de operationele
prezone Taxandria (Brandweer).

De gemeenteraad kiest voor de straatnaam “Lindenweg”
voor de nieuwe zijstraat van de Wilgenstraat. 
Kennis en akte wordt genomen van de opmerking 
vanwege de Gouverneur naar aanleiding van het nazicht
van de budgetwijzigingen nrs. 1 en 2 – 2012.

Een strook grond gelegen te Rijkevorsel, Oude Braak 88,
met een oppervlakte van 9m² wordt kosteloos aanvaard
door de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te
worden in het openbaar domein van de gemeente.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en
de raming voor de opdracht “Heraanleg Doelenpad, 
Kasteelweg, Middelstede (deel), Appelstraat en Markweg
(deel)”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in
de algemene aannemingsvoorwaarden voor de over-
heidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. 
De raming bedraagt € 696.723.25 excl. btw of
843.035,13 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij
wijze van openbare aanbesteding.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en
de raming voor de opdracht “Uitbreiding bibliotheek
centrum - perceel 1 - algemene bouwwerken”. De last-
voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt € 347.496,91 excl. btw of
420.471,26 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij
wijze van openbare aanbesteding.

De bepalingen inzake inschrijvingsperiodes, voorrangs-
groepen en capaciteitsbepaling voor het onderwijs 
worden verdaagd naar de volgende gemeenteraads -
zitting, omwille van het ontbreken van bepaalde 
documenten in het voorgelegde dossier. 

Het Mobiliteitsplan Rijkevorsel wordt definitief vast -
gesteld.

De raad neemt kennis van de ondertekening door de
Vlaamse minister van de Koepelmodule 13037/AE met
module 6 “net houden van gewestwegen en hun 
vrij liggende fietspaden door de lokale overheid langs 
de gewestwegen N131 en N104”. 

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 26 november 2012 vanaf 20.00 uur in de raad -
zaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elek tronisch 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 gemeenteraads-
vergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda
en toelichting ter beschikking van het publiek.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 24 SEPTEMBER 2012

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING
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B E S T U U R

Mogen wij de bevolking van Rijkevorsel vragen hun
huizen te bevlaggen met de Belgische driekleur of met
de vlag van de Vlaamse Gemeenschap op zondag 11
november e.k., de dag waarop wij de wapenstilstand
herdenken.
Om hulde te brengen aan onze dierbare gesneuvelden
en om aan de 11 novemberviering een plechtig karakter
te geven, hopen wij ook op een grote vertegen   -
woor diging van onze verenigingen en van gans de
bevolking, waarvoor alvast onze hartelijk dank.
’Een volk dat zijn helden eert, is een groot en dankbaar
volk !’

PROGRAMMA
09.30 uur : Bijeenkomst gemeentehuis
09.45 uur : Stoetvorming en optocht
10.00 uur : H. Mis
11.00 uur : Optocht naar het monument
11.10 uur : Huldebetoon aan het monument

Technische dienst
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Donderdag 15 november
Vrijdag 16 november

Recyclagepark
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Zaterdag 3 november
Donderdag 15 november

Administratie
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Donderdag 15 november
Vrijdag 16 november

Bibliotheek
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Zaterdag 3 november
Donderdag 15 november

BKO
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november

De gemeentelijke technische dienst verwittigt dat vanaf
27 november 2012 de verwelkte bloemen van de gedenk-
stenen op de kerkhoven zullen verwijderd worden. 
Indien je zelf de bloempotten wenst weg te doen, moet
dat vóór die datum gebeuren. Anders zal de technische
dienst deze verwijderen. Er mogen geen bloempotten
worden ingegraven.

11 NOVEMBERVIERING SLUITINGSDAGEN GEMEENTELIJKE
DIENSTEN

BEGRAAFPLAATSEN
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WINTERTIJD
ZONDAG 28 OKTOBER 2012

Als het wintertijd wordt, gaat de klok van 3 uur ’s nachts
naar 2 uur ’s nachts, achteruit dus.
De ’wintertijd’ is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf 
maanden.
Bij overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een
uur op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds
eerder donker wordt.
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O P E N B . W E R K E N

Het fietspad in de Hoge Heideweg is voltooid. De ver -
binding tussen Sint-Jozef en de Beersebaan voor fietsers
werd hierdoor verwezenlijkt. Vermits er maar aan één
zijde van de rijbaan een fietspad werd aangelegd, werd
er een zekere breedte aangehouden, zodat fietsers in
beide richtingen over het fietspad kunnen. Dus net als
in Stevennekens zijn de fietsers verplicht het fietspad te
gebruiken, ongeacht of ze richting Beersebaan of 
richting Sint-Jozef rijden.

De gemeente is zich al volop aan het voorbereiden op
het komende winterseizoen. Sneeuw en vriesweer 
kunnen voor de nodige winterpret zorgen, maar brengen
ook vaak problemen mee voor de weggebruikers. 
Om praktische redenen is het voor de gemeente niet
doenbaar om alle gemeentewegen te strooien. Daarom
heeft de technische dienst een lijst met hoofdwegen op-
gemaakt, die zeker bij sneeuwval of ijzel geruimd en 
gestrooid moeten worden. Er werd bij het samenstellen
van de lijst voor gezorgd dat elke inwoner zich slechts
over korte afstand moet verplaatsen om een vrij -
gemaakte hoofdweg te bereiken. Wegen waar weinig 
verkeer komt, werden niet opgenomen in de lijst omdat
hier het strooien weinig efficiënt is. Ook een lijst van te
strooien voet- en fietspaden werd opgesteld.
Naast de gemeentewegen hebben we natuurlijk ook nog
de gewestwegen, waar het Vlaams Gewest moet instaan
voor het  sneeuwruimen en strooien. In het verleden was
het echter zo dat de gemeente zelf bijkomende ruim- en
strooiwerken uitvoerde. Vooral de fietspaden langsheen
de Oostmalse- en de Hoogstraatsesteenweg en Gammel,
de voornaamste schoolroutes, werden samen door de ge-
meente en het Vlaams Gewest sneeuw- en ijzelvrij
gemaakt. 
We kregen ook opmerkingen van inwoners en bedrijven
die niet goed bereikbaar waren voor hun leveranciers.
We willen echter ook wijzen op de verantwoordelijkheid
van leveranciers en van weggebruikers, die op dergelijke
afgelegen locaties of kleinere wegen moeten zijn, om zelf
zo veilig mogelijk te rijden, onder meer door het gebruik
van winterbanden.
De gemeente doet er alles aan om het strooien zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo werd er recent
een zoutstrooier aangekocht. Hierdoor kan er preciezer
worden gestrooid, zodat minder strooizout nodig is om
hetzelfde resultaat te verkrijgen. Ook nieuw is dat voor -
taan zal kunnen gestrooid worden met pekel. Dat is zout

waaraan een vloeistof wordt toegevoegd. Strooien met
pekel wordt ook wel natzoutstrooien genoemd. Het
zorgt voor een gelijkmatiger zoutverdeling en een betere
hechting aan het wegdek, dus een snellere dooiwerking.
Doordat minder verwaaiing optreedt, is natzoutstrooien
ook beter voor het milieu.We hopen dat deze nieuwe
zoutstrooier inzetbaar zal zijn vanaf december. In 
functie hiervan kan het traject met te strooien wegen
ook worden aangepast. In het geval van extreme sneeuw-
val of een dreigend tekort aan strooizout zal de lijst als-
nog worden herbekeken, waarbij enkel nog de
voornaamste wegen zullen gestrooid worden. Wat 
betreft de bevoorrading van zout, werd er een contract
afgesloten met een zoutleverancier.
Tot slot willen we er nog even op wijzen dat niet enkel
de gemeente moet instaan voor de veiligheid van de weg-
gebruikers. In de winterperiode zijn ook de inwoners
verplicht om de hinder tot een absoluut minimum te 
beperken. 
Zo is het bij vriesweer verboden om, onder welke voor-
waarde ook, water op de openbare weg te gieten of te
laten lopen. Bij ijzel en sneeuw is men bovendien 
verplicht om op het voetpad een vrije doorgang te voor-
zien van minstens 1,20 meter voor voetgangers. Sneeuw
en ijs dienen op het voetpad langs de boordstenen te
worden gelegd en het nodige dient gedaan te worden om
gladheid te vermijden. Deze verplichtingen rusten op de
bewoners van de huizen en op de eigenaars of vrucht -
gebruikers van leegstaande woningen. Wanneer het 
woningen/appartementsgebouwen betreft, bewoond
door meerdere gezinnen, dan rust de verplichting op de
onderste bewoner of als deze afwezig is op de bewoner
van de dichtst daarboven gelegen verdieping.
Zowel door de inspanningen van de gemeente als deze
van de bewoners, kunnen we er dan voor zorgen dat we
een veilige winter tegemoet gaan.

Zoals gewoonlijk zal je in de herfst bladkorven in het
straatbeeld zien verschijnen. Er blijken echter enkele
misvattingen te zijn over de locaties waar deze korven
geplaatst worden.
De korven worden enkel daar geplaatst waar er overlast
ontstaat door te veel bladval. Bovendien moet het hier
om bomen gaan die zich op openbaar domein bevinden. 
Natuurlijk wordt er gerekend op de medewerking van de
inwoners, zodat de korven niet ongevuld blijven.
Elk jaar wordt een inventaris gemaakt van de hoeveel-
heid bladeren die verzameld wordt, zodat de korven waar
weinig of geen volume in zit het volgende jaar naar alle
waarschijnlijkheid niet meer geplaatst worden.

FIETSPAD HOGE HEIDEWEG

DE WINTERDIENST

BLADKORVEN



B I B L I O T H E E K

“Duizend heuvels” van Koen Peeters en bespreekt dit
boek op maandag 5 november 2012 om 20.00u in de 
Parketzaal boven de bibliotheek. 

De bibliotheek zal gesloten zijn op:
- donderdag 1 november 
- vrijdag 2 november
- zaterdag 3 november
- donderdag 15 november

Om alle misverstanden te vermijden, willen we er graag
nog eens op wijzen om bij elk bezoek aan de Bib (zowel
aan de hoofdbibliotheek in de Molenstraat als aan onze
uitleenpost “Aster Berkhof” in de Kerkdreef) je biblio-
theekpasje mee te brengen als je boeken wil ontlenen.
Dit zorgt namelijk voor een snelle, foutloze en vlotte 
afhandeling. 
Alvast dank! 
Het bibteam

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Kaatje op de fiets [P2] 
- Knuf en zijn idool [P2]
- Piepelotheek [P3]

AA-boeken (niveau-lezen)
- Heksje Lilly: De wensenfles (KNIS Niveau 5)
- Slim, stoer & sterk (NIEL Niveau 5)
- Op kamp (HORS Niveau 6)
- Meester Kikker (LOON Niveau 7)
- Leeuwenroof (LOON Niveau 8)
- Weg met die krokodil! (LOON Niveau 8)

A-boeken (7-9 jaar)
- Meneer Gum en de superkrachtkristallen (STANTON,

Andy)
- Alfred J. Kwak: Vader (VEEN, Herman Van)

B-boeken (9-12 jaar)
- De voetbalgoden vol. 9: Balbezit (GEMERT, Gerard

Van)
- De paardenmeiden vol. 4: Superveulen (KAATHOVEN,

Netty Van)
- Hoe word ik een koppelaar? (LOVE, Izzy)
- Kid Kat vol.1: Kid Kat en het geheim van de ratrace

(NEYENS, Dirk)
- Kid Kat vol. 2: Operatie tijger (NEYENS, Dirk)
- I love Liv: scènes uit het leven van een chaoot

(SLEGERS, Marlies)
- Verboden voor mij (STOFFELS, Maren)

C-boeken (12-16 jaar) 
- Schuilplaats (COBEN, Harlan)
- Het jaar van de draak (ERKEL, Gerda Van)
- Tunnels vol. 5: Draaikolk (GORDON, Roderick)
- 2017: Geen flauwekul meer (LLOYD, Saci)
- F*ck the system: everything starts right here, right

now (LLOYD, Saci)
- Het lied van de nacht (MORGAN-DAVIS, Camilla)
- Wings-reeks vol. 4: Destiny (PIKE, Aprilynne)
- Als honden huilen (ZUSAK, Markus)

DE LEESCLUB LEEST ...

SLUITINGSDAGEN

BIBLIOTHEEKPASJE MEEBRENGEN!

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE
AANWINSTEN NOVEMBER 2012
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NOVEMBERNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK



B I B L I O T H E E K - J E U G D

Voorleesboeken
- Ties en Trijntje (JASPERS, Yvon)

Jeugd Non-fictie
- Krokodil tegen gnoe [598.2]
- Dolfijn tegen vis [598]
- Actie!: natuur voor coole kikkers [577.2]
- Kaatje: Kleuter knutselboek [624.9]
- Reuzeleuke kinderliedjes en spelletjes voor onderweg

[788.2]
- Legendes van de zee: Scheepswrakken [658.36]
- Ooggetuigen: De Titanic [658.36]

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Prinses van Perzië (AMIRREZVANI, Anita)
- De lichte dagen (BANK, Zsuzsa)
- De vrouw die naar Kashgar fietste (JOINSON,

Suzanne)
- Coyote (KUNZRU, Hari)
- Kijk naar het oosten. Wordt vervolgd door: Verbreek

de stilte (LANG, Maureen)
- Verbreek de stilte. Vervolg op: Kijk naar het oosten

(LANG, Maureen)
- De kronieken van Siala vol. 2: De weg van de schaduw

(PEHOV, Alexey)
- Genadeloos (SLAUGHTER, Karin)

Volwassenen Non-fictie
- Echte chefs doen het buiten: het ultieme outdoor coo-

king boek (FOL, Frank) [629.31]
- Simple dinners: 140+ nieuwe recepten, slimme ideeën

en snelle oplossingen voor elke dag (HAY, Donna)
[629.2]

- World Press Photo 2012 [760.3]
- Cadel Evans: De lange weg naar Parijs [618.54]
- Tuinieren: Een basiscursus groene vingers [638.4]
- Studio Brussel on the Rocks: 75 cocktails & rocktales

[629.8]
- iPhone voor senioren: snel aan de slag met de ge-

bruiksvriendelijke iPhone [528.59]
- Beginnen met breien [625.6]
- De Tweede Wereldoorlog (BEEVOR, Antony) [928]
- Amy: mijn dochter (WINEHOUSE, Mitch) [785.73]   
- De Titanic: de ware verhalen

(GROOT, Edward P. De) [658.36]      
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TRIPLE P OUDERTRAINING 
VOOR OUDERS MET KINDEREN

TUSSEN 2 EN 12 JAAR

Je kind wil ’s nachts niet slapen. Je zoontje ruimt
nooit op. Je kinderen maken veel ruzie. Kortom,
opvoeden is niet leuk meer. Je hebt soms het 
gevoel dat je er alleen voor staat…

In de Triple P oudertraining kunnen ouders hun 
ervaringen delen met andere ouders, informatie
over positief op voeden krijgen en samen vaardig-
heden inoefenen. Deze ouders willen allemaal 
hetzelfde: het beste voor hun kinderen en 
(opnieuw) plezier beleven aan opvoeden.

Het groepsprogramma bestaat uit 6 groepssessies
en 2 telefonische gesprekken. Elke ouder ontvangt
een werkboek. 
De groep bestaat uit maximaal 12 personen. Je
kunt alleen of als koppel deelnemen. De training
is gratis.

Volgende thema’s zullen aan bod komen

• Wat is positief opvoeden ?
• Waarom reageert je kind zus of zo ?
• Hoe kun je gewenst gedrag beïn vloeden en

aanmoedigen ?
• Hoe kun je grenzen stellen en je kind zelfbe-

heersing aanleren ?
• Hoe kun je omgaan met stressvolle 

situaties ?

Voor info en inschrijvingen kun je terecht bij onze
Triple P medewerkers
Hilde Colaers (tel. 0492/73.79.98)
en Marleen Van Opstal (tel. 0492/73.14.16) en op
triplep@lentekind.be.

De oudertrainingen gaan door in de parketzaal
van de Kinderclub, Molenstraat 22 in Rijkevorsel
op dinsdagavond 8/01, 15/01, 22/01, 29/01,
05/02 en 5/03/2013 telkens van 19.30 uur tot
21.30 uur.

Een initiatief van CKG Lente-
kind in samenwerking met de
Kinderclub van Rijkevorsel



O N D E R W I J S

ONTHAAL ENGELS OUD-STRIJDER WO II
Vrijdag 21 september was voor onze leerlingen van het
zesde leerjaar een dag waar ze al weken naar uitkeken.
Ze kregen de kans om een oud strijder uit de tweede
wereldoorlog te verwelkomen in Brecht. Daarbij kwam
dat deze held ook een bezoek ging brengen aan onze
school. Voor vele leerlingen was dit een onvergetelijke
ervaring. 

Verwelkoming Mr. Wilfred Jackson:
Op vrijdag 21 september zijn we Wilfred Jackson in het
station te Brecht gaan opwachten. Het was een eer voor
ons om hem te ontmoeten. Daarom hebben we een 
erehaag gemaakt. Toen Wilfred Jackson door de erehaag
kwam, zagen we meteen dat het een held was.
Daarna was er een ceremonie waar de burgemeester van
Brecht, de burgemeester van Rijkevorsel, Belmans 
Cédric en Verlinden Cis een toespraak in het Engels 
hielden. Tijdens de toespraak gaven we Wilfred Jackson
een eigen gemaakte vredesbloem. We waren er allemaal
fier op en Wilfred Jackson werd er zelfs emotioneel van.
Dit geeft toch een fijn gevoel ! Wilfred Jackson hield zelf
ook een toespraak.
Na alle toespraken kregen we ook een hapje en een
drankje. We mochten ook nog broodjes rondbrengen.
Nadien gingen we op de foto met Wilfred. Zo was het
voor ons een super geslaagde namiddag.
Deze gebeurtenis zullen we nooit meer vergeten ! 

Geschreven door Belmans Cédric en Jochems Nikas  

Interview met Wilfred Jackson:

Toen Wilfred Jackson in onze school aankwam vormden
we een erehaag met het 5de en 6de leerjaar. Alle leer -
lingen van onze school applaudisseerden op de speel-
plaats. Toen hij in onze klas zat, mochten we vragen
stellen. Zijn beste vriend was er ook bij en dat was de
tolk. Dick kwam normaal ook, maar is toch niet 
gekomen. Spijtig! Hij liet ons een demonstratie zien hoe
ze vroeger aten in de oorlog en had daarvoor ook voor-
werpen bij. Hij vertelde ons dat hij een wonde had aan
zijn knie van de oorlog en dat was door een shrapnel.
Een shrapnel is een soort granaat. Hij heeft die er zelf
uitgehaald. Na het interview kregen we snoepjes van 
Wilfred. Dit waren echte oud-strijderssnoepjes. De 
jongens mochten hem ook nog een hand geven en de
meisjes een dikke kus. Keitof! Nadien hebben we nog een
groepsfoto gemaakt.

We zullen Wilfred dan ook nooit vergeten.

We vinden deze belevenis dan ook voor herhaling 
vatbaar. Het was supertof! Dat we dit nog mogen en
vooral kunnen meemaken is uitzonderlijk. 

Geschreven door
Katrijn Bonroy en Senne Vandevelde

GLS DE WEGWIJZER 
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Grensland (Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas en
Baarle) is een streek met een rijk verleden. Vroeger
zwierven hier Vikings, spoken, smokkelaars, commiezen
en landlopers rond. Tijdens de lange winteravonden 
aan het haardvuur vertelden de bewoners elkaar 
grappige en griezelige verhalen over zwevende kruisjes,
de brandende scheper, mysterieuze verdwijningszaken
en nog veel meer. In de maanden november en december
willen we de vroegere vertelavonden terug in ere 
herstellen. Elk weekend kun je in één of meerdere van
de vier gemeenten van Grensland genieten van ludieke
vertellingen. Lokale toneelgezelschappen of andere 
verenigingen brengen de volksverhalen opnieuw tot
leven, en dit steeds op een leuke locatie en vergezeld van
een hapje en een drankje.
Voorverkoopkaarten zijn te koop in de deelnemende
toeristische infokantoren. Dit jaar kun je ook online
inschrijven voor de vertelavonden : www.toerismegrens-
land.be

Kalender
Vrijdag 2 november     : Duivelse Molens
Zaterdag 3 november  : Duivelse Molens
Zondag 4 november    : Luimige Landlopers
Vrijdag 9 november      : Duivelse Molens
                                     De bossen van Castel
Zaterdag 10 november : Duivelse Molens
Vrijdag 16 november   : Duivelse Molens (uitverkocht)
                                     De bossen van Castel
Zaterdag 17 november : Duivelse Molens
                                     Gezwind over de Meet
Zondag 18 november  : Luimige Landlopers
Vrijdag 23 november    : Duivelse Molens
Zaterdag 24 november : Duivelse Molens
Zondag 25 november   : Luimige Landlopers
Zaterdag 1 december   : Gezwind over de Meet

DUIVELSE MOLENS :
Aanvangsuur: 20.00 u. stipt, deuren open vanaf 19.30 u.
Prijs: € 5  - Plaats: Bezoekerscentrum “De Molen”, Looi-
weg, Rijkevorsel: volg in het centrum van Rijkevorsel de
wegwijzers naar de molen - Aantal plaatsen: max. 40 
personen - Geen speciaal schoeisel vereist

Meer informatie: 
Infokantoor Gemeentehuis, Molenstraat 5, 
2310 Rijkevorsel – e-mail: vvv.toerisme@rijkevorsel.be
tel.+32 (0)3 340 00 00 of +32 (0)3 340 00 12    

Op zaterdag 8 december 2012 organiseert VVV-Toerisme
Rijkevorsel een zaklampentocht.

De wandeling wordt georganiseerd in verschillende
kleine groepen. De eerste groep vertrekt om 18.30 u aan
het gemeenschapscentrum te Sint-Jozef Rijkevorsel.

Meer informatie volgt in het volgende infoblad.

Eet je graag een gebakken haring (5 euro) of een croque
uit ’t vuistje (3 euro)? 
Gelieve deze te reserveren voor 1 december via :
vvv.toerisme@rijkevorsel.be – tel. 03/340.00.00 (12) of
aan de infobalie in het gemeentehuis.

Uit alle Provincies kwamen ze, binnengedruppeld op de
Stenen Bergmolen aan Looiweg 33 te Rijkevorsel. De
Verenigde Rijkevorselse Vrijwillige Molenaars fv, 
nodigden er Molenforum Vlaanderen vzw uit om bij hen
een bestuursvergadering te houden.
Die vereniging stelt zich tot doel een overkoepelend
forum te vormen voor alle in Vlaanderen werkzame
molenverenigingen en molenmusea. (meer hierover op
<http://www.molenforumvlaanderen.be> )

Molenforum Vlaanderen vzw reikte vorig jaar voor het
eerst een kenteken 'Actieve Molen 2012' uit en lichtte
ondermeer tijdens de vergadering de criteria toe. Het
bestuur van Molenforum Vlaanderen werd op de
bovenkruier van Rijkevorsel rondgeleid en kreeg uitleg
bij de diverse restauraties die de molen kende sinds hij

LUDIEKE VERTELLINGEN VAN LOKALE
VOLKSVERHALEN

GRIEZELIG GRENSLAND ZAKLAMPENTOCHT

MOLENNIEUWS
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in 1960 'buiten dienst' ging. Guy Depré ( presentator van
De Pré Historie - huidig hoofdproducer van Radio 2)
speelde er zijn eerste plaatjes en later de pannen van het
dak !
Na afloop van de vergadering maakte de vereniging zich
toegetreden lid van het Molenforum Vlaanderen. "We
oogstten bewonderende blikken met de door ons
gerestaureerde dieselmotor en onder de molenaars 
werden heel wat ervaringen uitgewisseld. Om dat laatste
was het allemaal te doen", zo vertelde ons Marc Van Den
Langenbergh, Fons Loomans, Marcel Bolckmans en Jan
Backx de vrijwillige molenaars die elke 2de en laatste
zondag van de maand de molen openen voor het publiek,
13.00 - 17.00 uur. 

Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter 
opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer één op 10
mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen,
maar bij sommige mensen kan griep ernstige gevolgen
hebben. Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep
en vooral de gevolgen ervan te beschermen. 

Griepvaccinatie: ook voor jou belangrijk?
Voor mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes
of een ziekte van longen, hart, lever of nieren is het 
belangrijk om extra waakzaam te zijn voor de griep. Ook
voor 65-plussers wordt vaccinatie sterk aangeraden. Veel
65-plussers die zich gezond en fit voelen denken dat
griepvaccinatie voor hen niet nodig is, maar niets is 
minder waar. Omdat de natuurlijke weerstand afneemt
met de leeftijd is griepvaccinatie voor iedereen ouder
dan 65 jaar zeer belangrijk.

Wie in nauw contact leeft met mensen uit deze risico-
groepen, doet er goed aan zich te laten vaccineren. Ook
als je beroepshalve voor risicogroepen zorgt, bijvoor-
beeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuis-
verpleegkundige, kan een vaccinatie jou en de mensen
voor wie je zorgt tegen de griep beschermen. 

Griepvaccin wordt terugbetaald aan risicogroepen
De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en
half november. Met een voorschrift van de huisarts kun
je bij de apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin
in de koelkast, anders wordt het waardeloos. Ga naar je
huisarts om je te laten vaccineren.
Het griepvaccin kost maximaal tien euro, maar wordt
voor de helft terugbetaald aan mensen uit de risico -
groepen. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs 
volledig terug.

Toch griep?
Bij heel wat mensen leven misvattingen over griep -
vaccinatie. Het is een veel gehoorde uitspraak dat het
vaccin griep veroorzaakt. Het griepvaccin bevat geen 
levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken.
Door het spuitje maakt je lichaam wel verdedigings -
stoffen aan. Dit kan soms lichte ongemakken geven. Als
je  kort na de inenting toch ziek wordt, kan het zijn dat
je kort voor of na de inspuiting besmet werd. Het griep-
vaccin werkt pas na twee weken en helpt alleen tegen de
“echte” griep, veroorzaakt door het influenzavirus. Het
heeft helemaal geen invloed op het al dan niet krijgen
van een gewone verkoudheid of een bronchitis. 
Een griepvaccinatie sluit niet volledig uit dat je griep
kunt krijgen, maar de kans op griep is aanzienlijk kleiner
en ook de kans op complicaties neemt drastisch af.

Behoor je tot de doelgroep, vraag dan zeker raad bij je
huisarts of apotheker.
Meer informatie over griep en griepvaccinatie vind je op
www.griepvaccinatie.be en www.influenza.be

GRIEPCAMPAGNE
ZO ZIEK ALS EEN HOND? LIEVER NIET.
LAAT JE TIJDIG VACCINEREN TEGEN
SEIZOENSGRIEP
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C U L T U U R

De Cultuurraad reikt om de twee jaar een prijs uit aan
een inwoner en een vereniging van Rijkevorsel die zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op een breed
cultureel vlak in de gemeente of erbuiten. Op vrijdag-
avond 23 november om 20u worden in de raadzaal van
het gemeentehuis onder grote ‘culturele’ belangstelling
de winnaars van de Cultuurprijzen 2012 bekend-
gemaakt. De prijs voor een bekroonde vereniging bestaat
uit een geldsom en een oorkonde. Voor een bekroonde
persoon is er een waardevolle attentie en een oorkonde
voorzien.
Dit jaar werd een recordaantal kandidaturen ingediend.
Maar liefst zeven verenigingen en vier personen werden
voorgedragen.

Verenigingen
- CULTUURGROEP ACHTEL 
- DE SINGER VZW 
- HEEMKUNDIGE KRING RIJKEVORSEL VZW 
- IMKERSGILDE SINT-AMBROSIUS DE RAAM VZW 
- KVLV RIJKEVORSEL CENTRUM 
- RIJKEVORSEL SWINGT
- ’t VEUSSELS TONJEL 

Personen
- JAN LEENAERTS (ondervoorzitter Landelijke Gilde

Rijkevorsel + stichtend lid van o.a. de Boerenmarkt
en Kruiwagenkoers Kleine Gammel)

- LYNN COCX (huistekenaar en grafisch vormgever
voor de jeugddienst en kinderclub van de gemeente
Rijkevorsel)

- MARIA BECKX (turnlerares FEMMA Rijkevorsel +
organisator fiets- en wandeltochten)

- PAULA PEETERS (dirigente Sint-Willibrorduskoor)

De stemming voor de Cultuurprijs 2012 gaat door 
tijdens de Algemene Vergadering van de Cultuurraad van
Rijkevorsel op woensdag 7 november om 20.00 u in de
raadzaal van het Gemeentehuis.

Na het succes van vorig jaar richt het gemeentebestuur
van Rijkevorsel i.s.m. VVV-Toerisme Rijkevorsel opnieuw
een Lichttocht in doorheen Rijkevorsel. Er wordt 
ver zameld aan de Stenen Bergmolen, Looiweg, rond
19.00 uur. Vanaf hier vertrekken we voor een tocht langs
wijken, trage wegen, donkere steegjes, …De vraag aan
alle deelnemers is om zelf lantaarntjes, pillichten,
fakkels, e.d. te voorzien die ons verlichten tijdens de
avondwandeling. Onderweg wordt er t.h.v. de nieuwe
verkaveling van de Achterstede een korte tussenstop
gepland, waarna er verder gewandeld wordt richting het
eindpunt, de molen. Nadien kan iedereen nog na -
genieten bij een lekker drankje of een tasje pompoen-
soep. 
Om deze tocht een extra dimensie te geven, willen we
aan de inwoners wiens huizen we passeren, vragen om
hun ramen, deuren, voortuinen, gevels, e.d. aan te
kleden in het teken van “Griezel”. Dit maakt het voor
onze jonge deelnemers des te spannender en leuker.
Onze tocht loopt langs de volgende straten doorheen
Rijkevorsel:
Molenterrein – Looiweg – Mopperstraatje – Helhoekweg
- OCMW rusthuis – Prinsenpad - Emiel Van Roeystraat
– Banmolenweg – Molenstraat – Vonderstraat - Door-
steek Cardinaal Cardijnlaan - Cardinaal Cardijnlaan -
Sint-Luciestraat - Doorsteek Berkenlaan – Berkenlaan -
Brem rusthuis - Doorsteek Bremstraat – Bremstraat –
Kasteelweg – Eekhofstraat – Markweg – Achterstede
(tussenstop aan het speelterrein) – Markweg – Middel-
stede - Doorsteek Perenstraat – Perenstraat – Drijhoek
– Merelstraat – Potbergstraat - Molenterrein

Iedereen dus op post voor deze herfstwandeling!
Gelieve een “lichtje”, stevige schoenen, voldoende
warme en eventueel regenbestendige kledij te voorzien!

CULTUURPRIJS RIJKEVORSEL 2012 2DE EDITIE LICHTTOCHT
OP WOENSDAG 31 OKTOBER 2012

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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S P O R T

De 3de vrijdag van februari 2013 richt de sportraad i.s.m.
het gemeentebestuur het “Sportgala 2012 Rijkevorsel”
in. Langs deze weg willen we iedereen nogmaals oproe-
pen om een sporter of sportploeg kandidaat te stellen
voor de sportlaureaten 2012. Volgende laureaten worden
er gehuldigd:
- Sportman van Rijkevorsel 2012
- Sportvrouw van Rijkevorsel 2012
- Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2012
- Sportploeg van Rijkevorsel 2012
- Sportverdienste van Rijkevorsel 2012

Voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:
-    Inwoner zijn van Rijkevorsel
-    Als ploeg een vereniging uit Rijkevorsel vertegen-

woordigen
-    Een pracht van een sportieve prestatie geleverd 

hebben in 2012
-    Een belangrijke bijdrage leveren aan het sport -

gebeuren in Rijkevorsel

Kandidaturen kunnen binnengebracht worden op de
sportdienst tot 12 november 2012. De nodige formulie-
ren vind je terug op de website of kun je bekomen op de
sportdienst. De verkiezing van de sportlaureaten vindt
immers reeds plaats eind november. Dit gebeurt tijdens
de algemene vergadering van de sportraad. Daarnaast
zullen tijdens dit sportgala onze “kampioenen en spor-
ters met een uitzonderlijke sportieve prestatie van 2012”
in de bloemetjes gezet worden. We doen een oproep aan
alle verenigingen en inwoners om een overzicht van hun
kampioenen en uitzonderlijk sportieve sporters binnen
te brengen op de sportdienst, dit vóór 14 januari 2013. 

Onder “uitzonderlijke sportieve prestatie” verstaan we: 
- het behalen van een zilveren of bronzen medaille op

provinciale, landelijke of internationale kampioen-
schappen 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
terugvinden op de website van de gemeente of bekomen
op de sportdienst.

De klok is ondertussen verzet! De dagen worden korter,
de nachten langer! M.a.w. het wordt vroeg donker. Toch
willen we blijven bewegen en sporten. De sportraad van
Rijkevorsel zorgt er voor dat je goed “zichtbaar” kunt
“bewegen”.

De sportraad heeft immers oranje fluovestjes laten
maken die sportieve volwassenen, individueel, in groep
of met hun ploeg kunnen dragen. Vooraan staan de
logo’s van de sportraad en de gemeente Rijkevorsel en
achteraan de slogan “Zichtbaar bewegen”!
De keuze voor deze slogan is dubbel. Enerzijds kunnen
mensen op een veiligere en dus beter zichtbare manier
sporten door het dragen van een fluovestje zodat ze
opvallen in het verkeer. Anderzijds kan iedereen zien dat
er in Rijkevorsel zeer actief en ook veilig aan sport wordt
gedaan!
Je kunt een fluovestje bekomen tegen de democratische
prijs van €2,00 per stuk op de vrijetijdsdiensten van de
gemeente in het Klooster.

SPORTGALA 2012:
OPROEP KANDIDATUREN

ZICHTBAAR GEWEGEN IN RIJKEVORSEL:
FLUOVESTJES VOOR VOLWASSENEN!
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Het gemeentebestuur wil alle lopers proficiat wensen
met hun geleverde prestaties. Iedereen heeft zijn uiterste
best gedaan. Een impressie van de voormiddag vind je
hieronder, op de facebookpagina van de sportdienst of
de website van de verschillende scholen.

Graag danken wij ook Bibchip voor de tijds registratie,
Fruitbedrijf Bruneel-Cox voor de sponsoring van de 
appels, KFC Zwarte Leeuw voor het gebruik van hun 
terreinen en de sportraad Rijkevorsel voor hun mede-
werking!

Hieronder vind je het podium van de verschillende wed-
strijdlopen:

Plts    Naam                            School          Tijd
Meisjes 1ste leerjaar
1         Yana Van Rooy                 Kompas         1:40
2         Diede Sysmans                 Wegwijzer     1:41
3         Marthe Potters                 Wegwijzer     1:41
Jongens 1ste leerjaar
1         Simon Schryvers              Wegwijzer     1:37
2         Jarne Pacquée                  Wegwijzer     1:39
3         Wies Vandecaveye            Sint-Lucia     1:39
Meisjes 2de leerjaar
1         Nathalie Houvenaghel     Kompas         1:34
2         Sien Van den Eijnden      Wegwijzer     1:34
3         Patricia Larisa Floria       Sint-Lucia     1:34
Jongens 2de leerjaar
1         Jeffrey Knook                   Wegwijzer     1:24
2         Senne Wens                      Kompas         1:25
3         Mitch Deckers                  Wegwijzer     1:29
Meisjes 3de leerjaar
1         Kaat Janssen                    Sint-Lucia     3:00
2         Lies Oostvogels                Kompas         3:04
3         Jente Michielsen              Kompas         3:04
Jongens 3de leerjaar
1         Gille Deckers                    Sint-Lucia     2:43
2         War Eelen                         Wegwijzer     2:44
3         Alexander Van De Miero  Sint-Lucia     2:46
Meisjes 4de leerjaar
1         Luka Eelen                       Wegwijzer     2:57
2         Emma Voeten                   Sint-Lucia     2:57
3         Britt Van Looy                  Wegwijzer     3:05
Jongens 4de leerjaar
1         Rik Lauryssen                  Sint-Lucia     2:41
2         Arne Kooremans              Kompas         2:47
3         Toon Vermeiren               Wegwijzer     2:49
Meisjes 5de leerjaar
1         Lies Maes                          Sint-Lucia     4:29
2         Kato Brosens                    Wegwijzer     4:30
3         Julie Vermeiren                Kompas         4:34
Jongens 5de leerjaar
1         Lowie Deckers                  Sint-Lucia     4:11
2         Wout Janssen                   Sint-Lucia     4:11
3         Dries Rombouts               Sint-Lucia     4:12
Meisjes 6de leerjaar
1         Lissa Deckers                   Sint-Lucia     4:08
2         Paulien Poels                    Kompas         4:27
3         Minte Lenaerts                 Sint-Lucia     4:30
Jongens 6de leerjaar
1         Pieter Stoffels                   Sint-Lucia     3:48
2         Ferre Torremans              Kompas         3:53
3         Nikas Jochems                 Wegwijzer     3:55

Wil je de volledige uitslag bekijken, 
ga dan naar www.uitslagen.be!

TERUGBLIK SCHOLENVELDLOOP 2011
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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

Fietsers hebben voorrang als ze op het zebrapad 
fietsen? “Fout!”

Je ziet het vaak in drukke straten of doet het misschien
zelf ook wel eens: als fietser de straat oversteken over
een zebrapad. Maar mag je dat als fietser eigenlijk wel,
zo’n oversteekplaats voor voetgangers gebruiken?

Er blijkt heel wat onduidelijkheid te bestaan over het
correct gebruik van zebrapaden, vooral door fietsers.
Nochtans zijn de regels niet moeilijk: een zebrapad of
een oversteekplaats voor voetgangers geeft voorrang aan
voetgangers die de straat aan het oversteken zijn of die
op het punt staan de straat over te steken. Het verkeers-
reglement stelt ook dat iemand die naast de fiets staat
en de fiets aan de hand meeneemt als een voetganger
aanzien wordt. In dat geval heb je dus voorrang aan een
zebrapad.

Maar wat dan met “fietsende fietsers”?

Nergens staat geschreven dat het niet toegelaten is om
als fietser gebruik te maken van het zebrapad om over
te steken. Maar zolang je niet naast de fiets staat, word
je gezien als een bestuurder. En bestuurders kunnen op
een zebrapad niet genieten van de voorrang die voet -
gangers er hebben. Je mag als fietser aan een zebrapad
dan ook niet verwachten dat de auto’s op straat stoppen
om je over te laten, want dat zijn ze niet verplicht. Je
moet als fietser aan een zebrapad dus altijd voorrang 
verlenen aan de andere weggebruikers. Tenzij je afstapt
natuurlijk…

Je mag als fietser op een zebrapad ook nooit de over -
stekende voetgangers hinderen. Voetgangers zijn als het
ware “baas” op ‘hun’ zebrapad en genieten daar alle voor-
rang, ook van overstekende fietsers!

Wat als gemachtigde opzichters aan het zebrapad staan?

Voor en na schooltijd zijn er heel wat zebrapaden waar
een gemachtigde opzichter ervoor zorgt dat de kinderen
de straat veilig kunnen oversteken. Hun werk is dan ook
van onschatbare waarde voor onze jeugd! Maar wat als
je als fietser aan een zebrapad komt en de gemachtigde
opzichter laat een groep voetgangers over?

  Een gemachtigde opzichter mag het verkeer stilleggen
om voetgangers over een zebrapad te laten oversteken.
Maar fietsers zijn geen voetgangers en dus kunnen 
fietsers geen “gebruik maken” van de gemachtigde op-
zichter om al fietsend over een zebrapad over te steken.
Als je toch al fietsend het zebrapad wil oversteken in de
buurt van een gemachtigde opzichter, dan moet je 
voorrang verlenen aan bestuurders en mag je de over-
stekende voetgangers zeker niet hinderen.

Om te onthouden!

Sta je op het punt om over te steken als voetganger, laat
dan geen twijfel bestaan over jouw intentie en maak 
zoveel mogelijk oogcontact met de aankomende 
bestuurder. Steek uiteraard pas over wanneer je zeker
bent dat de bestuurder je gezien heeft én voorrang zal
verlenen. Want of je nu voorrang hebt of niet en of je nu
oversteekt als voetganger of als fietser: aangereden 
worden door een auto doet altijd pijn!

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 22 NOVEMBER 2012
- 20.00 UUR
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Nu de zomermaanden achter de rug zijn, kunnen we
niet meer zonder de verwarming en wordt er terug 
mazout, propaangas of petroleum (type C) besteld.

Indien je aan de voorwaarden voldoet en je dit kalender-
jaar nog geen (maximale) tussenkomst hebt ontvangen,
kun je ook nu nog een aanvraag doen. Belangrijk is om
de aanvraag te doen binnen de 60 dagen na levering.

Je dient zeker volgende documenten mee te brengen :
- de leveringsfactuur;
- de identiteitskaart van jezelf en van al je inwonende

meerderjarige gezinsleden;
- een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden;
- uw laatst ontvangen aanslagbiljet in de personen -

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

Verdere inlichtingen en aanvragen :
OCMW sociale dienst, Prinsenpad 27, 2310 Rijkevorsel
Tel. 03 340 39 65

Het sociaal telefoontarief kan worden toegestaan na
inkomstenonderzoek aan personen boven de 65 jaar en
aan personen met een handicap van minstens 66 %.
Personen bij wie een laryngectomie werd uitgevoerd,
personen met een gehoorverlies van minstens 70 dB aan
het beste oor en militaire oorlogsinvaliden komen 
zonder inkomstenonderzoek in aanmerking. Tenslotte
komen ook de genieters van een leefloon in aanmerking
voor het sociaal telefoontarief.
Hierdoor dient men lagere aansluitingskosten te betalen,
wordt de huur van het telefoontoestel vermindert, 
betaalt men slechts de helft van het abonnementsgeld
en krijgt men een korting op de nationale gesprekken.

Volgende categorieën komen in aanmerking :

1. Ouder dan 65 jaar :
- Het bruto jaarinkomen, samen met dat van de 

personen met wie men samenwoont, mag niet hoger
zijn dan € 15.986,16. Dit bedrag mag verhoogd
worden met € 2.959,47 per persoon ten laste. 
Personen die over het WIGW-statuut beschikken
komen dus zeker in aanmerking.

- men moet alleen wonen, of men woont samen met
één of meerdere personen die ouder zijn dan 60 jaar
en/of met kinderen of kleinkinderen die leerplichtig
zijn of minstens 66 % mindervalide zijn.

- Bejaarden die in een hotel, een rusthuis, bejaarden-
flat, service-flat of andere vorm van gemeenschaps-
leven verblijven en die beschikken over een
indivi dueel telefoonabonnement, komen eveneens in
aanmerking.
Gezien de bewoners van de service-flats van Prinsen-
hof geen individueel telefoonabonnement hebben,
komen zij hier niet voor in aanmerking.

2. Mindervaliden met een invaliditeit van minstens
66 % :

- minimaal de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
- Het bruto jaarinkomen, samen met dat van de 

personen met wie men samenwoont, mag niet hoger
zijn dan € 15.986,16. Dit bedrag mag verhoogd 
worden met € 2.959,47 per persoon ten laste.

- men moet alleen wonen of samenwonen met ofwel
ten hoogste twee personen ofwel met bloed- of 
aanverwanten van de eerste of tweede graad.

3. Personen zonder inkomstenvoorwaarden :
- personen met een gehoorverlies van tenminste 70 dB

aan het beste oor, te bewijzen door een medisch 
attest;

DE VERWARMINGSTOELAGE 2012 HET SOCIAAL TELEFOONTARIEF
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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

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 6 NOVEMBER 2012
CHOCOLADEGEBAK EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO



- personen bij wie een laryngectomie werd uitgevoerd,
te bewijzen door een medisch attest;

- oorlogsinvaliden.

4. Personen die een leefloon ontvangen. Hiervoor wordt
een attest van het OCMW gevraagd.

De aanvragen kunnen gericht worden aan de telefoon-
maatschappij bij wie men klant is. Het adres vind je op
je factuur. Deze operator stuurt je aanvraag voor verder
onderzoek door naar het :

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecom -
municatie (BIPT) : Ellipse Building – Gebouw C
3e  verdiep – Afdeling STTS, Koning Albert II-laan 35,
1000 Brussel, 02/226.88.43, STTS@bipt.be
Indien nodig, zullen zij aan de aanvrager de nodige 
bewijsstukken opvragen.
Uiteraard kun je ook terecht voor informatie op de
sociale dienst van het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310 
Rijkevorsel ( 03 340 39 65), of op de website van het
BIPT, met name: www.bipt.be

Wat dien je mee te brengen voor een aanvraag :
- een attest van je mutualiteit waaruit blijkt dat jij en

je gezinsleden het WIGW-statuut genieten (klever van
de mutualiteit van alle gezinsleden);

- het laatste aanslagbiljet in de personenbelasting van
alle gezinsleden;

- je invaliditeitsattest van minstens 66 % zo je hierover
beschikt;

- de nodige medische attesten zo je tot een andere
categorie behoort.

Ook personen die over een GSM-abonnement 
beschikken, en aan de toekenningsvoorwaarden 
voldoen, hebben recht op een sociaal tarief. 
Informatie hierover kun je bekomen bij je operator
(Base, Mobistar, Proximus,…).

2132   0110   0124   0476   0979   2482   0039   0616
0990   2498   2655   2292   1826   1565   0831   1833
0263   0034   0879   0750   2525   0016   0406   2020
2120   1377   1938   2381   1000   1927   0984   2399
0996   0218
Prijzen af te halen tot 15 december 2012 : 
- Bremstraat 37, Rijkevorsel, tel. 03 314 77 99 
- Vlimmersebaan 104, Rijkevorsel, tel. 03 312 25 16
Met dank voor uw steun en sympathie.

zou je graag naar een muziekoptreden gaan…
wil je zoon aansluiten bij een voetbalclub…
droomt je dochter ervan om naar de muziekschool te
gaan…
trekt een toneelvoorstelling je wel aan..
                      …. maar kan je dit allemaal niet betalen, 

dan is dit misschien iets voor jou.

Op donderdag 18 november
organiseert De Schakel een avond over het

Fonds Vrijetijdsparticipatie.

Dit fonds kan tussenkomen in cultuur-, jeugd- en sport-
activiteiten zodat je uiteindelijk zelf slechts 20% van de
kosten betaalt.

Waar: De Schakel, Meir 11, St-Jozef Rijkevorsel
(vlak bij de kerk)

Uur: 20.00 uur

Meer inlichtingen bij Greet Embrechts (03/314 76 06)
en Mark De Cordt (03/314 91 01)

UITSLAG TOMBOLA STEUNKAARTEN
KVG RIJKEVORSEL

FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE

O C M W - D I V E R S E N
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PLANTJESWEEKEND 
‘KOM OP TEGEN KANKER 2012’

Er werden in onze gemeente 800 plantjes
verkocht !

Hartelijk dank aan iedereen die actief heeft 

mee gewerkt aan het plantjesweekend voor 

Kom op tegen Kanker in het weekend 

van 15 september.

Hartelijk dank ook aan iedereen die een azalea

kocht van onze vrijwilligers.

Dankzij jullie konden wij het bedrag van 4.800

euro overmaken aan de actie.

Dank !!

namens Plantjesweekend Rijkevorsel
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Op één blad neerschrijven wat de zusters in het klooster
te Sint-Jozef ooit allemaal gedaan en betekend hebben
voor de school en de parochie, dat is onbegonnen werk.
Reeds meer dan honderd jaar hebben ze, van bij het
ontstaan van de parochie, zich bijzonder ingespannen
om van de school hun levenswerk te maken. Dagelijks
gingen ze te voet langs zand- of slijkwegen naar het
hoofdklooster in het Dorp, dik drie kilometer ver. 
Al snel werd er begonnen met de bouw van een eigen
klooster, en gemakshalve werd, voor de vergeetachtigen,
de stichtingsdatum in de gevel gemetst: 1911. In het
begin werkten ze alleen voor de meisjesschool, later voor
de gemengde school: Het Kompas.
Toen we eind vorige eeuw grote verbouwingswerken
planden en de oude meisjesschool gingen afbreken, viel
mij iets op. De knopjes van het licht stonden achter in
het lokaal, aan de kant van de kloostertuin, naast een
buitendeur die toch niet meer gebruikt werd. Wat stom!
Maar nee, dat was niet stom! Die gebouwen werden 
gebouwd met het idee dat de zuster-lerares, vanuit het
klooster en langs de tuin, zo de klas kon binnenstappen.
In hun huis maakten de zusters hun voorbereidingen
voor de volgende dag. Bijna honderd jaar lang. De 
resterende tijd gebruikten ze om de parochie te dienen.
Midden vorige eeuw was het parochieleven nog rijk en
levendig. Sint-Jozef had een pastoor en zelfs een onder-
pastoor. Voor de jeugd: dit is een jonge priester die een
aantal taken van de priester op zich nam. Ze waren met
twee fulltime bezig voor de parochie en haar werking.
De zusters woonden naast de pastorij en hielpen waar
het kon. 
Maar geleidelijk aan werd het licht in de klassen niet
meer vanuit de tuin aangestoken, maar kwamen leken-
leerkrachten meer en meer de school bevolken. De 
zusters werden ouder en hun pensioengerechtigde 
leeftijd brak aan. Maar van stilzitten was geen sprake. Ze
stonden niet meer op de voorgrond, maar op de achter-
grond waren ze nog zeer actief. Een dertigtal jaren 
geleden was er nog een deur aan het bureel van de 
directeur die rechtstreeks naar de tuin en het klooster
verbinding gaf. Ongemerkt stelden de zusters zich nog
ten dienste van de school op alle mogelijke manieren:
helpen in de refter om de afwas te doen, opruimen 
achteraf, helpen met de melkbedeling, soms overleg met
de directie over de aanpak van problemen, soms, zelden,
een kritische noot als er ergens iets fout dreigde te
lopen, enz. Ze waren ook, zonder dat het zo genoemd
werd, conciërge voor de school: was er een kind iets 
vergeten, dan sjokte een zustertje met de moeder naar
het klaslokaal om het vergeten boek op te halen. De post

voor de school bleef tot in het begin van deze eeuw in
hun brievenbus vallen. De directeur moest niet van zijn
stoel komen, want de brieven werden op zijn bureau 
afgeleverd. Dikwijls heb ik nog als directeur gezien, dat
na de school de zusters bepaalde lokalen of berghokken,
zonder iets te vragen of te zeggen op orde brachten. 
Hoe dikwijls hebben ze niet al de handdoeken en vaat-
doeken na een spaghettidag of schoolfeest, gewassen en
gestreken terug gebracht. Eindeloos is de lange reeks
werkjes die ze ongevraagd deden. 
Ondertussen verloor de parochie haar onderpastoor,
later ook een eigen inwonende priester. Ze zagen het met
pijn in hun hart allemaal gebeuren, maar ook daarop
gaven ze een antwoord door zich nog meer te richten op
de parochie: zij zorgden steeds voor een warm onthaal,
een vriendelijke lach en een luisterend oor. Zieken 
bezoeken, taken van de priester overnemen, doopsel -
catechese, de bloemen in de kerk verzorgen, de kerk op
tijd opendoen en sluiten, alles klaarzetten voor de 
eucharistievieringen en diensten, steeds meer en meer
taken namen ze op zich. 
Maar ze werden ouder. Ze hielden het heel lang vol met
vier: zuster Francisca, zuster Marieke, zuster Rina, 
zuster Chantal. Samen meer dan  320  jaar oud en actief! 
De zusters hebben in Sint-Jozef  een heel mooi parcours
in dienstbaarheid afgelegd. Honderd maal bedankt 
zusters, voor honderd jaar prachtig werk.
Miel Bolckmans (29-09-2012)
En voor al dit mooie werk kunnen we de zusters zeker
niet laten vertrekken zonder een mooi afscheid.
Dit afscheid willen we vieren op zaterdag 10 november
2012 met een mooie viering om 17.00 u gevolgd door
een feestelijk moment van ontmoeting. We zullen hen
missen maar we zijn er ook zeker van dat zij ons zullen
missen. Zij dragen de parochie St.-Jozef in hun hart en
hun mooiste wens zou zijn dat wij hun werk met velen
kunnen verder zetten.

DE ZUSTERS TE SINT-JOZEF VERLATEN
HALF NOVEMBER HUN PAROCHIE

ECOBOUWERS : BEZOEK EENS
EEN ECOLOGISCHE WONING

3 & 4 NOVEMBER
10 & 11 NOVEMBER

Diverse locaties in Vlaanderen
Organisatie van Bond Beter Leefmilieu. Gratis
Inschrijven verplicht via www.ecobouwers.be
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Naar jaarlijkse gewoonte zet KVG-vorming (Katholieke
Vereniging Gehandicapten ) opnieuw een actie op om
handicap onder de aandacht te brengen. In het weekend
van 17 en 18 november voeren meer dan 100 afdelingen
van KVG actie voor meer toegankelijke bushaltes.

Openbaar vervoer wordt gepromoot als de beste en
meest duurzame oplossing voor file- en milieu -
problemen. Ook voor personen met een handicap kan
het openbaar vervoer een grote meerwaarde betekenen.
Ze dienen niet langer een beroep te doen op assistentie,
maar kunnen via het openbaar vervoer geheel zelf -
standig op pad. Of dat hoopt men toch. In de praktijk
blijkt het nemen van de bus voor veel personen met een
handicap geen evidentie. Te smalle opstapplaatsen, 
hellingen en obstakels zijn maar enkele voorbeelden van
hindernissen waarmee personen met een handicap 
geconfronteerd worden. Bovendien betekent geen 
toegankelijke halte, geen plaats op de bus. Als het perron
niet werd aangepast, kan de oprijplaat niet veilig worden
uitgelegd en zal de bus geen halt houden. De bus niet
kunnen nemen, vormt voor veel personen met een 
handicap dan ook een belemmering in het dagelijks
functioneren.
Tijdens deze Prikdag zetten we niet de De Lijn, maar wel
de halte infrastructuur centraal, mede omdat deze onder
de verantwoordelijkheid valt van de wegbeheerder 
(meer bepaald de gemeenten, provincie en het Vlaams
Gewest). We zien hier een belangrijke opdracht 
weg gelegd voor de gemeenten.

Ook KVG Rijkevorsel doet mee aan deze actie. 
In het weekend van 17 en 18 november zullen we al de
winkels voorzien van een affiche met als slogan "Kun jij
de bus op "

Meer info : 
KVG Rijkevorsel, Yvonne Verschueren, Bremstraat 37,
2310 Rijkevorsel

KUN JIJ DE BUS OP ?

FOTOVRIENDEN 
RIJKEVORSEL vzw

CURSUS 

DIGITALE
FOTOGRAFIE

basis fotografie voor beginners
Deelnemers brengen fototoestel en handleiding mee

START CURSUS : donderdag 15 november 2012
van 19.00 uur tot 22.00 uur

Verdere iedere 3e donderdag van de maand t.e.m. februari.
De plaatsen zijn beperkt.

Inschrijven via mail info@fvr-vzw.be (volgens ontvangstdatum)

Vermelden : naam, adres, geboortedatum
Cursusgeld : 25,00 euro

OUDE PASTORIJ, EERSTE VERDIEP

DORP 47, RIJKEVORSEL

Met de steun van :

MISSIE-ACTIE
2012

Voor onze Rijkevorselse
missionarissen

ZONDAG 18 NOVEMBER 

GROOT MISSIEFEEST 
In het parochiecentrum te Rijkevorsel van 13 tot 21 uur
Kinderspelen, smoutebollen, pannenkoeken, eendjes-

kraam, verkoopstanden allerlei en vooral gezelligheid !!!   

In de loop van de namiddag worden regelmatig 
winnaars van de kleurwedstrijd uitgeloot. 

Je kunt onze missionarissen ook steunen door 
een storting op het banknummer 743-0431694-58 

missiewerking Rijkevorsel 
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HOBBY-
TENTOONSTELLING

Zaterdag 17 november 13.30 u - 22.00 u.
Zondag 18 november 10.00 u - 18.00 u.

Gemeenschapscentrum Sint Jozef

Uiteenlopende, boeiende hobby’s en ook 

workshops cupcakes versieren en 

experimenteel schilderen. 

Hartelijk welkom !! 

Drank en versnapering aan 

democratische prijzen !! 

SINT - JOZEF RIJKEVORSEL WIJNDEGUSTATIE
zaterdag 24 november 

en zaterdag 1 december

van 14 tot 16u in de winkel 
Oostmalsesteenweg 4

U bent van harte welkom om onze 
(feest)wijnen te komen proeven.

Openingsuren winkel
Ma: 9u30 tot 12u30
wo en za: 10-16u

extra open voor uw feestaankopen:
vrijdag 21 en 28 december 12-16u
maandag 24 en 31 december 9.30-16u
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W A A R  &  W A N N E E R

N O V E M B E R  

2 november • Schildersclub Artistic : Schilderen. Prinsenhof. Van 13.00 tot 16.00 uur. 

Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens – molen – Meer info : zie rubriek VVV

3 november • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens – molen – Meer info : zie rubriek VVV

4 november • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg 

van 8.00 tot 12.00 uur – inkom gratis

5 november • Gemeentebestuur & Volkstuinen vzw : Infoavond “Steenfruit : hoe kweken en vogels 

en andere dieren weg van het fruit?” – Refter Het Klooster, Molenstraat, 5 – 20.00 u.

Gratis. Inschrijven is niet nodig

6 november • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur

9 november • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. 

Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens – molen – Meer info : zie rubriek VVV

10 november • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens – molen – Meer info : zie rubriek VVV

• 11.11.11 : Soepverkoopactie.

11 november • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur Molen – Looiweg. Van 10.00 tot 17.00 uur

• 11.11.11 : Optredens De Singer. Meer info : zie middenkatern

13 november • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur

16 november • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. 

Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens – molen – Meer info : zie rubriek VVV

17 november • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens – molen – Meer info : zie rubriek VVV
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18 november • De Schakel : Avond over het Fonds Vrijetijdsparticipatie – Meir 11 – 20.00 u. 

Meer info : zie rubriek Diversen

* Missiefeest : Parochiecentrum, van 13.00 tot 21.00 u. Meer info : zie rubriek Diversen.

20 november • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur

23 november • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. 

Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens – molen – Meer info : zie rubriek VVV

24 november • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Duivelse Molens – molen – Meer info : zie rubriek VVV

• Oxfam Wereldwinkel : Wijndegustatie. Oostmalsesteenweg 4 – van 14.00 tot 16.00 u. 

Meer info : zie rubriek Diversen

25 november • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur Molen – Looiweg. Van 10.00 tot 17.00 uur

• 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

• Het Kompas : 18de Spaghettidag. Gemeenschapscentrum Sint-Jozef. 

Meer info : zie rubriek Diversen

27 november • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur

30 november • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. 

Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in december 2012 moet je uiterlijk op 5 november 2012 

binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be

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

Veilig Vrijenlijn                                                       078/15.15.15

Antigifcentrum                                                        070/245.245

AA Rijkevorsel                            0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra                                               03/217.75.95
                                                                                016/33.22.11

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

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

Zelfmoordpreventie                                                02/649.95.55

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

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

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

Child Focus                                                                      116000

De Post - Klantendienst                                           022/012345

Pidpa gratis klantenservicelijn dag en nacht          0800/90300

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

Vlaamse Infolijn                                                                   1700

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

TV-distributie defecten                                           015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
- Gemeentehuis                                                      03/340.00.00
Fax                                                                        03/340.00.70

- Gemeentemagazijn                                              03/340.00.80
Fax                                                                        03/340.00.89

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

      
Parochie St.-Willibrordus, Doelenpad 8                03/314.61.00
Parochie St.-Jozef, Kerkdreef 61                           03/314.61.00
Rusthuis Prinsenhof, Helhoekweg 18                   03/340.39.00
Serviceflats Prinsenhof, Prinsenpad 29
Fax                                                                          03/340.39.03
Rusthuis ’Den Brem’                                              03/314.43.41

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

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

Commandant                                                          03/297.56.54

PWA                                                                        03/340.00.58
Bibliotheek Centrum                                             03/340.00.51
Bibliotheek Aster Berkhof Sint-Jozef                    03/340.00.90
Kind en Gezin                                                         03/314.60.35
Kinderoppasdienst Gezinsbond, Klaterstraat 6     03/314.38.44
Onthaalouders Landelijke Kinderopvang              03/314.81.56
Kinderclub Centrum                                              03/340.00.56
Kinderclub St.-Jozef                                               03/309.99.23
VVV-Toerisme Rijkevorsel           03/340.00.00 en 03/340.00.12

Belgacom storingen                                                0800/22.700

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

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

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

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

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

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

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


