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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 24 september 2012 goed.

De goedkeuring van het ontworpen wegtracé van de
nieuwe insteekweg in de industriezone ‘Looi’ en de 
gedeeltelijke verbreding van de gemeenteweg ‘Looi’
wordt verdaagd naar volgende zitting.

De goedkeuring van het bestek van de opdracht “Infra-
structuurwerken IZ Het Looi” met een kostenraming
van 615.873,55 euro excl. btw wordt verdaagd naar 
volgende zitting.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en
de raming voor de opdracht “Vernieuwen platte daken
klooster en kinderopvang”, opgesteld door de ontwerper,

Blockx, Peeters & Van Looveren. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder 
bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemings-
voorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aan -
nemingen van werken, leveringen en diensten. 
De raming bedraagt 181.958,36 euro excl. btw of 
220.169,62 euro incl. 21% btw.

De subsidies voor het dienstjaar 2012 inzake ontwikke-
lingssamenwerking worden toegekend.

De raad gaat akkoord met  het bijzonder bestek en de 
raming voor de opdracht “Financiering van buiten -
gewone uitgaven 2012”, opgesteld door de financiële
dienst. De lastvoorwaarden 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 
667.725,98 euro incl. btw (0% btw).

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 29 OKTOBER 2012
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Beste medeburgers, 

Toen ik vanmorgen het blaadje van “De Druivelaar” kalender afscheurde, schrok ik toch even. We beginnen alweer aan
de laatste maand van het jaar… December… niet alleen de feestmaand bij uitstek, maar ongetwijfeld ook de drukste.
Je moet alleen nog maar naar de laatste bladzijde van deze editie kijken om te zien wat een waaier van festiviteiten er
te doen is. Het zal weer hollen en draven worden.
De verschillende locaties bezoeken waar de Sint onze kinderen verwacht. Het zoeken naar de geschikte cadeautjes voor
onder de kerstboom. Het zorgen voor de juiste kerstsfeer in je omgeving. Het samenstellen van het feestmenu. Het 
begeleiden van onze kinderen bij het “Nieuwjaarke zoete zingen” en dan zeker, niet in het minst, de voor bereiding op
het eindejaarsfeest. Daarenboven komt natuurlijk ook nog jullie eigen drukke agenda. 
Wanneer we het hele rijtje dan nog eens overlopen stellen we vast dat onze kinderen ook deze maand weer zeer centraal
staan. Daarom wil ik nog even stilstaan bij de gedachte aan de veiligheid in het verkeer.

Hopelijk blijven we nog wat gespaard van de winterellende, maar een feit is dat we de donkerste dagen van het jaar 
tegemoet gaan en ik al onze weggebruikers er wil op wijzen dat zij zich houden aan de verkeersreglementen. 
Het is van levensnoodzakelijk belang voor de fietsers : “Laat je zien”, draag je fluovestje en zorg voor de juiste en 
voldoende verlichte fiets. Volg ook de juiste rijrichting op de fietspaden. Ook onze automobilisten moeten hun steentje
bijdragen door hun rijgedrag aan te passen. Onze wegen zijn zodanig vernieuwd en aangepast dat zij alleen maar de
veiligheid kunnen benaderen. Het is dan zeker niet de bedoeling om er te gaan racen maar je te houden aan de maximum
toegestane snelheid zijnde 30-50-70km/u.

Met een beetje goede wil bij ieder van ons kunnen we alleen maar hopen dat er tijdens al het feestgedruis geen slacht-
offers te betreuren vallen. Het zou mij dan ook een grote voldoening geven als ik bij het jaareinde, met een terugblik
op het voorbij jaar, in alle opzichten, met de hand op het hart zou kunnen zeggen : “Het is goed geweest!”. 
En dat wens ik ook ieder van jullie toe.

                                                                                     Jullie burgemeester, 
                                                                                     Gust Van De Mierop



B U R G E R Z A K E N

Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de
schoolraad van GLS De Wegwijzer d.d. 20 september
2012.

Het nascholingsplan 2012-2013 van GLS De Wegwijzer
wordt goedgekeurd, alsook het schoolwerkplan voor het
schooljaar 2012-2013 wordt in gewijzigde versie goed-
gekeurd.
                                                         
De bepalingen inzake inschrijvingsperiodes, voorrangs-
groepen en capaciteitsbepaling voor het onderwijs 
worden verdaagd naar de volgende legislatuur, omwille
van het ontbreken van bepaalde documenten in het
voorgelegde dossier. 

De wijzigingen in het pedagogisch project van GLS De
Wegwijzer, alsook de bijdrageregeling van de maximum-
factuur met ingang van september 2013 worden goed-
gekeurd.

Kennis wordt genomen van het verslag van het OCSG
d.d. 17 september 2012.

De huidige verdeling van het operatief personeel van de
brandweerdienst wordt aangepast in het grond -
reglement van de brandweer Rijkevorsel.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 10 december 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.

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op 25
en 26 december 2012 en op 24 en 31 december (vanaf
12.00 uur).
Het Aster Berkhofmuseum is gesloten op zondag 30 
december 2012.

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAGEN 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
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Viering jubilarissen 27 oktober 2012



B U R G E R Z A K E N - M I L I E U

Het is de taak van de gemeente om de begraafplaatsen
te onderhouden en om ruimte voor de toekomst te
creëren. In het kader van deze heraanleg is de gemeente
genoodzaakt om een aantal blokken te ontruimen op de
begraafplaats van Rijkevorsel Centrum en 1 blok op de
begraafplaats van Sint-Jozef. Het betreft hier graven in
gewone lijn waarvan de wettelijke grafrust is verstreken.
Voor de begraafplaats Rijkevorsel Centrum gaat het om
graven van mensen die overleden zijn 1951-1967. Een
aantal van deze graven liggen er verwaarloosd bij. De 
ontruiming van de blok op de begraafplaats Sint-Jozef
betreft mensen overleden 1970-1980. 

Zoals de wet het voorschrijft zal er gedurende 1 jaar, van
1 november 2012 tot 1 november 2013, aan de ingang
van de begraafplaatsen een lijst van de betrokken graven
uitgehangen worden. Tevens zal er aan elk individueel
graf een bericht geplaatst worden. Gedurende deze
periode kunnen de nabestaanden eventuele graftekens
en voorwerpen zoals bloemen, foto’s e.d. die zich op de
grafstenen bevinden, verwijderen.

De nabestaanden hebben niet de mogelijkheid om 
alsnog een concessie aan te gaan volgens artikel 23 van
het politiereglement.

De gemeente is er zich bewust van dat dit bij vele
nabestaanden gevoelig zal liggen. Niemand ziet immers
graag de laatste rustplaats van zijn dierbaren verstoord.
Om toch de herinnering aan de overledenen te kunnen
behouden, werd besloten een herdenkingszuil te
plaatsen waaraan, op aanvraag, de namen van de 
gestorvenen kunnen worden opgehangen.

Omdat een ontruiming een noodzakelijke maar ook
emotioneel geladen ingreep is, rekenen wij ten zeerste
op jullie begrip.

Indien je wenst over te gaan tot de aanvraag van een
naamplaatje voor de herdenkingszuil of indien je de graf-
steen zelf wenst te verwijderen, vragen wij je langs te
komen op de dienst burgerzaken opdat je aanvraag kan
genoteerd worden. (Gelieve het meldingsbord aan het
graf mee te brengen a.u.b.)

Voor bijkomende inlichtingen kun je eveneens terecht
op de dienst burgerzaken.

Op 27 januari 2011 kon de Gemeente Rijkevorsel als
eerste in de Noorderkempen van start gaan met een
Voedselteam. Een Voedselteam is een groep mensen uit
dezelfde buurt die gezamenlijk producten aankopen
rechtstreeks van de lokale boer. Biologische (en vaak ook
geïntegreerde) landbouwteelt staat voorop. Het team 
engageert zich om zoveel mogelijk de voeding zo lokaal
mogelijk aan te kopen zodat het aantal CO2-kilometers
gedrukt wordt. Er werd besloten om bij de start samen
te werken met de Wieltjeshoeve in Turnhout en Widar
uit Merksplas. Indien andere landbouwers zich kunnen
vinden in de doelstellingen van het voedselteam en
wensen samen te werken, kunnen zij altijd contact 
opnemen met de onderstaande contactpersonen. Er
wordt ook veel belang gehecht aan de teams als
maatschappelijk gebeuren. Zo wordt samenwerking
tussen de deelnemende boeren gestimuleerd en kan een
Voedselteam ook landelijke uitstappen organiseren. 

Hoe gaat het in z’n werk?
Via de website www.voedselteams.be doe je een
bestelling. Bij je bestelling geef je aan voor hoeveel 
personen je een pakket fruit, groenten, brood of zuivel
wenst. In de pakketten zitten vaak ook de zogenaamde
‘vergeten groenten’ van weleer die je nu amper of niet
in de winkel vindt. Recepten hiervoor worden binnen het
voedselteam uitgewisseld. Er is geen aankoop -
verplichting, dus je kunt zelf kiezen of je bestelt en wat
je bestelt. De bestelling wordt op vrijdag doorgegeven
aan de landbouwers die vervolgens ervoor zorgen dat de
bestelling op donderdagavond voor jou klaarstaat in de
keuken van het klooster (net naast het gemeentehuis).
Betalen doe je maandelijks via een overschrijving.
Heb je ook zin om je aan te sluiten bij het voedselteam
of wil je het gewoon eens voor een tijdje uitproberen?
Dan kun je best contact opnemen met Katrijn Janssens,
contactpersoon voor het voedselteam in Rijkevorsel.
Smakelijk!
Contact Voedselteam Rijkevorsel: Katrijn Janssens, 
katrijnendries@telenet.be Je kan voor meer informatie
ook altijd terecht bij de milieudienst.

ONTRUIMING OUDSTE GRAVEN 
OP DE BEGRAAFPLAATS RIJKEVORSEL
CENTRUM EN 1 BLOK BEGRAAFPLAATS
SINT-JOZEF

TUK OP ONZE VERGETEN GROENTEN ?
SLUIT JE DAN AAN BIJ VOEDSELTEAM
RIJKEVORSEL
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M I L I E U - W E R K E N - M O B I L I T E I T

Vanaf 17 december wordt de ophaalkalender 2013 
bedeeld. Indien je geen kalender ontvangen hebt, kan
een exemplaar afgehaald worden op de receptie van het
gemeente huis of kun je contact opnemen met IOK 
Afvalbeheer (014/56.27.75) dan wordt een kalender
toegestuurd. De ophaalkalender zal eind december ook
digitaal beschikbaar zijn op de website van IOK Afval -
beheer (www.iok.be).

In het kader van de 11.11.11-campagne organiseerde de
werking 11.11.11 Rijkevorsel i.s.m. alle scholen van 
St-Jozef en Rijkevorsel een heuse bloemenactie. 
Hierbij vulde ieder kind een bloemetje in met wensen en
vragen omtrent onze planeet en haar bewoners en hoe
we er respectvoller mee kunnen omgaan. Alle bloemen-
creaties werden in het straatbeeld van St-Jozef en
Rijkevorsel opgehangen zodat ze goed zichtbaar zijn
voor iedereen.

Het grasveld aan de kapel ter hoogte van het kruispunt
van de Vlimmersebaan en het Gemeentebos zal worden
opgewaardeerd. Er zal een zithoek worden aangelegd op
kasseien met picknicktafel, banken en vuilbak. Het
grasveld zal dan opnieuw worden ingezaaid. Ook zijn er
voor zowel de bewoners als voor fietsers en wandelaars
een 8-tal parkeerplaatsen voorzien. Deze worden aan-
gelegd in grasbetontegels, vermits deze waterdoorlatend
zijn. Het geheel zal tot slot worden afgeboord met een
levende haag. De werken zullen door de gemeente in
eigen beheer worden uitgevoerd en mogelijk eind dit
jaar nog aanvangen.

De voetweg tussen de Berkenlaan en de Hoogstraatse -
steenweg zal heraangelegd worden. Eerst zullen de
nutsmaatschappijen er nog werken uitvoeren. Daarna
zal de gemeente in eigen beheer de verharding
vernieuwen. Volgens de huidige planning zullen deze
werken in december aanvangen. 

De glasbollen op de parking van de Oostmalsesteenweg
werden verwijderd omdat er veel sluikstort werd vast-
gesteld. Eén van de bollen werd verplaatst naar het Dorp
achter de kerk aan de Doelenpad, waar er nu drie staan.
De andere zal geplaatst worden in Stevennekens aan het
SAS bij de reeds aanwezige glasbol. 

De openingstijden van de Lijnwinkel
in Turnhout (Grote Markt 1) zijn 
veranderd. Voortaan kan iedereen er
van maandag tot en met vrijdag
terecht van 8.30 uur tot 12.00 uur
en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

De openingstijden van andere Lijnwinkels in de provin-
cie zijn ook te vinden op de website http://www.delijn.be
/ctct/lijnwinkels/antwerpen.htm?Componentld=757&
SourcePageld=4296. 
Naast de Lijnwinkels zijn er intussen ook meer 
dan 3.400 handelszaken (krantenwinkels, super -
markten, tankstations, NMBS-stations,...) waar je de 
ver schillende vervoerbewijzen van De Lijn kan aankopen
(http://applicaties.delijn.be/vvkpunten/).
Reizigers kunnen ook online terecht voor abon-
nementen (http://www.delijn.be/verkooppunten/online
_abo.htm) of ze kunnen gebruik maken van de eShop
voor kaarten, biljetten en dagpassen (http://www.delijn.
be/verkooppunten/eshop.htm)
Uiteraard zijn op de website ook alle dienstregelingen en
routes te vinden.

OPHAALKALENDER 2013

EEN BLOEMETJE VOOR HET KLIMAAT

KAPEL VLIMMERSEBAAN

VOETWEG BERKENLAAN -
HOOGSTRAATSESTEENWEG

VERPLAATSING GLASBOLLEN

NIEUWE OPENINGSUREN LIJNWINKEL 
IN TURNHOUT
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B I B L I O T H E E K

De hoofdbibliotheek in de Molenstraat en de Aster Berk-
hofbib in de Kerkdreef zullen gesloten zijn op:
- Maandagnamiddag 24 december 2012 (vanaf 12.00u.) 
- Dinsdag 25 december 2012 (Kerstmis)
- Woensdag 26 december 2012 (tweede kerstdag)
- Maandagnamiddag 31 december 2012 (vanaf 12.00u.)
- Dinsdag 1 januari 2013 (Nieuw-

jaar) 
- Vrijdagavond 4 januari 2013

(wegens nieuwjaars receptie
gemeentepersoneel)

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

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- We gaan op avontuur! [P4]
- Ik zie, ik zie… Alles op de boerderij. [P3]
- Haas wil worteltjestaart [P4] 

AA-boeken (niveau-lezen)
- Banjer (DORT Niveau 7)
- Het lelijke eendje (ANDE Niveau 4)

- De muzikanten van Bremen (GRIM Niveau 4)
- De draak wil niet vechten (GRAH Niveau 3)
- Oma de Mast (PUNT Niveau 3)
- De kat is bang (PUNT Niveau 2)
- De pot met de pap (PUNT Niveau 3)

A-boeken (7-9 jaar)
- Het hanengevecht (HAGEN, Hans)
- Dieren bij de dokter : Renner 

(JAGERMEESTER, Maarten)

B-boeken (9-12 jaar)
- Ik en de rovers zingen karaoke (KOLU, Siri)
- Reis door de tijd 4(STILTON, Geronimo)
- De club van de denkbeeldige reizigers 

(MOORE, Ulysses)
- Warrior Cats : Middernacht (HUNTER, Erin)
- Wie heeft de vuursteen gestolen? 

(STILTON, Geronimo)
- SOS uit de ruimte! (STILTON, Geronimo)
- Mijn papa is een held (PERSOONS, Berti)

C-boeken (12-16 jaar) 
- Oproep gemist (LAZOE, Ria)
- Buitengesloten (MUNN, Heather en Lydia)
- De onzichtbaren : Het kasteel van Doom Rock 

(PONTE, Giovanni  Del)
- Morga : De tovenares van de wind 

(WITCHER, Moony)
- Vrij zijn (BURGERS, Eva)
- Harde noten (KEYZER, Ilse De)
- Lowie (VANDERSTRAETEN, Ann)

Voorleesboeken
- Dombo (Disney, Walt)

Jeugd Non-fictie
- Leider zijn [366.4]
- Beleefd zijn [499.3]
- Vrienden zijn [622.1]
- Glimmend of dof [670.1]
- Koud of heet [670.1]
- Glad of oneffen [670.1]
- Zacht of hard [670.1]
- Buigzaam of stijf [642.3]

SLUITINGSDAGEN

DE LEESCLUB LEEST ...

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE
AANWINSTEN DECEMBER 2012
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DECEMBERNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK



B I B L I O T H E E K - O N D E R W I J S

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- De killing (HEWSON, David)
- Route 66 killer (MASTERMAN, Becky)
- Verloren ziel (EDWARDSON, Ake)
- De wind door het sleutelgat (KING, Stephen)
- Oneiros : Dodelijke vloek (HEITZ, Markus)
- De geheime brief (BRADFORD, Barbara Taylor)
- De 27ste stad (FRANZEN, Jonathan)
- Een goede moeder (PICOULT, Jodi)
- Tussen zussen en zo (Peters, Karin)
- Vogelvrij (YOUNG, Robyn)
- Ravengod (HENNEN, Bernhard)
- De rode kamer (CHEN, Pauline A.)
- Niets verdwijnt (DYMOTT, Elanor)
- De dromer (LAHOZ, Use)

Volwassenen Non-fictie
- Harley Davidson : De Amerikaanse legende [657.6]
- Terug in de tijd met kaarten : Op en top nostalgie

[624.3]
- Kralen en sieraden van polymeerklei [624.8]
- Sportvoeding voor betere prestaties [628.44]
- Dieren tekenen en schilderen met Marjolein Kruijt 

[743]
- Omgaan met burn-out [604.6]
- Schelpen verzamelen en herkennen [597.3]
- Borduren hip en anders [626.1]
- Psychotherapie een wetenschappelijk perspectief

[607.3]
- Ardennen : Hoge Venen [België Ardennen 985.3]

Het bibliotheekteam wenst je alvast heel fijne feestdagen,
een vreugdevol kerstfeest en een fantastisch nieuw jaar

met een goede gezondheid en veel leesplezier !

maandag: Om 10 uur brachten we een bezoek aan de 
Dodengang te Diksmuide. We zijn door de loopgraven
gestapt en we zijn in de muizenval beland. Daarna 
gingen we het museum bekijken. 5A en 6A zijn naar de
garnaalvisser geweest met een treintje. Ze hebben de
garnalen gespoeld, gekookt, gepeld en gegeten. 5B en 6B
hebben op dat tijdstip een fotozoektocht gedaan. 

dinsdag: Hebben we de wandeling van het grenspad tot
in Frankrijk gedaan. ‘s Namiddags hebben we een zand-
kastelenwedstrijd gehouden met heel mooie resultaten
tot gevolg. Rond 19.00u hebben we een mooie film
gezien: Blue Bird. 

woensdag: Ging het 6de naar de Nachtegaal en het 5de

naar het Calmeynbos. In de Nachtegaal kregen we een
boekje met foto’s van dieren en planten, daar moesten
we dan de naam van zoeken op allerlei leuke en leerrijke
manieren. In het Calmeybos werkten we in groepjes en
moesten we bladeren zoeken voor in de klas en de lagen
van het bos bespreken. We hebben ook de hoogte en de
leeftijd van een boom berekend. 

donderdag: Ging het 5de naar de Nachtegaal en het 6de

naar het Calmeybos. ’s Namiddags ontdekten we de
‘geheimen en schatten’ van het strand. Daarna speelden
we stratego op het strand.

vrijdag: Brachten we een bezoek
aan de Abdij Ten Duinen in Kok-
sijde. En ’s middags vertrokken
we terug naar Rijkevorsel!
Het was een superleuke week
waarin we veel geleerd hebben!

Caroline en Cédric

LEERLINGEN VAN DE DERDE GRAAD 
OP ZEEKLASSEN IN DE PANNE
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V V V

Kerst in Rijkevorsel

CENTRUM
Naast de jaarlijkse gewoonte om de mooie, typisch 
Kempense kerststal te bevolken met levende dieren,
zullen er sinds dit jaar ook vernieuwde beelden te 
bewonderen zijn.
Vanaf 16 december tot en met 6 januari, zal deze
prachtige kerststal het dorpcentrum van Rijkevorsel
sieren. Allen welkom tussen 9 en 21 uur.
Op 26 december wordt iedereen uitgenodigd tussen 14
en 21 uur om te komen genieten van de gezellige
kerstsfeer met een knetterend houtvuur en een ver -
warmende borrel.

VAEREVELDEN
Vanaf de kerststal in het centrum volg je de beweg -
wijzering naar de kerststal in de Vaerevelden. 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. De kerststal is dagelijks verlicht tot 22 uur.
De kerststalbouwers van de Vaerevelden nodigen
iedereen uit op een gezellig samenzijn aan hun kerststal,
dit op 29 december vanaf 15 u.

SINT-JOZEF
In Sint-Jozef Rijkevorsel, vlak naast de Sint-Jozefskerk,
vind je een eenvoudige maar mooie kerststal. Deze kerst -
stal kun je bezichtigen vanaf half december en is
dagelijks verlicht.

ACHTEL
In het mooie decor van de aloude kapelberg kun je gaan
kijken naar de kerststal in Achtel waar ook levende
dieren te zien zullen zijn. Let hier vooral ook op de
prachtig uitgekapte eikenhouten beelden. 

MOLEN
Op het molenterrein kun je door het venster in het
bezoekerscentrum binnengluren. Een mooi kersttafereel
zal het terrein in de kerstsfeer brengen.

RAAMSCHILDERINGEN ASTERWEG 
Voor het 5e jaar op rij kun je ze komen bekijken en 
bewonderen : de Kerst- en wintertaferelen geschilderd
door Jef Geens.
Je kunt volgende dagen telkens vanaf 14.30u terecht in
de Kersttent (huisnr. 7) in de Asterweg voor een 
gezellige babbel en een drankje om op te warmen :
- zondag 16 december
- zaterdag 22 december, zondag 23 december
- dinsdag 25 december, woensdag 26 december
- zaterdag 29 december, zondag 30 december
- En op maandag 31 december voor de laatste keer

tussen 09.00u en 16.00u.
Een winterwandeling langs deze straat is zeker de
moeite waard!

Ook dit jaar zal VVV-Toerisme Rijkevorsel een parcours
bewegwijzeren langs de Rijkevorselse kerstallen.  
De trajecten kunnen ook met de fiets afgelegd worden.
Flyers met plan vind je in de kerststal in het centrum en
kunnen worden afgehaald aan de VVV-infobalie in het
gemeentehuis.

KERSTSTALLEN

KRIBBELEN
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V V V - S O C . Z A K E N

Vrijdag 28 december wandelen we met zanggroep De
SmarTones langs verschillende kerststallen. Aan elke
kerststal wordt halt gehouden en worden enkele kerst -
liederen gezongen. De wandeling is 7,2 km lang.
Samenkomst om 18.30 uur aan de molen in de Looiweg
om dan om 18.45 uur te kunnen vertrekken. Elkeen die
graag mee wandelt is welkom. 
Onderweg is er een traktatie voorzien.
Voor diegenen die niet zo ver kunnen wandelen maar
toch graag deze enthousiaste zangers eens willen horen
kunnen altijd naar één van de volgende kerststallen
komen:
- Kerststal centrum om 19.00 uur
- Kerststal Vaerevelden om 19.30 uur
- Kerststal kerk Sint-Jozef om 20.30 uur
- om daarna af te sluiten aan de molen.
Zondag 30 december vertrekken we voor een tocht langs
de kerststallen en de raamschilderingen in de Asterweg
waar we een tussenstop inlassen.
Vertrek om 19 uur aan de molen.

Gemeente Rijkevorsel en VVV-Toerisme Rijkevorsel
maken samen werk van trage wegen.
Trage wegen vertellen vaak iets over eeuwenoude
verbindingswegen in onze omgeving. Bovendien worden
inwoners via trage wegen aangemoedigd om met de fiets
te rijden of te voet te gaan.
Op zaterdag 8 december 2012 organiseert VVV-Toerisme
Rijkevorsel een katogentocht.  
De wandeling wordt georganiseerd in verschillende
kleine groepen. De eerste groep vertrekt om 18.30 u aan
het gemeenschapscentrum voor een tocht van ± 6 km.
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.
Afspraak in de cafetaria van het gemeenschapscentrum.
Vergeet zeker je zaklamp niet !

Een digidak is een openbare computer-
ruimte waar je kunt komen werken op
een computer onder begeleiding van
vrij willigers. Je kunt er met je vragen
terecht tijdens de vrije inloop of je kunt
je inschrijven voor een initiatie.

Vanaf januari starten er nieuwe computerinitiaties bij
digidak. Vooraf inschrijven is verplicht. 

Je kunt inschrijven in de digidaks op volgende data (of
tijdens de vrije inloop vanaf 7 januari 2013):

Locatie Moment Datum
St-Jozef vm (10u-12u) 10/12/2012
St-Jozef vm (10u-12u) 17/12/2012
Centrum vm (9u-12u) 13/12/2012
Centrum vm (9u-12u) 20/12/2012

Volgende initiaties worden gegeven: 
3 halve dagen:
- Computerwegwijs
- Internet en email
- Internet en privacy
- Aan de slag met foto's
- Veilig computergebruik
- Aan de slag met foto's
- Word 
- Excel
- Powerpoint

Eéndaagse initiatie:
- Fotoboeken maken
- Werken met bestanden en USB-stick
- Etiketten maken
- Scannen van dia’s en foto’s
- Film maken met eigen foto's
- E-readers
- ABC van de eID

Vrije inloop
- Bibliotheek Aster Berkhof St.-Jozef, Kerkdreef 61,

2310 Rijkevorsel, tel. 014 71 11 03
elke maandag van 10 - 12u                          

- Digidak Centrum Het Klooster, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel, tel. 014 71 11 03
elke donderdag van 9u - 12u      

(uitgezonderd inschrijfmomenten en schoolvakanties)

KATOGENTOCHT LANGS TRAGE WEGEN

NIEUWE INSCHRIJVINGEN DIGIDAKGELEIDE WANDELINGEN 
OP 28 EN 30 DECEMBER
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S P O R T

Op vrijdag 15 februari 2013 zullen onze “kampioenen en
sporters met een uitzonderlijke sportieve prestatie van
2012” 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 sportdienst, dit vóór 14 januari 2013. 

Onder uitzonderlijke sportieve prestaties denken we aan
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
terug vinden op de website van de gemeente of bekomen
op de sportdienst.

Tijdens de herfstvakantie hebben opnieuw een tiental
jongeren van Rijkevorsel meegereden met de MTB-
3daagse van de Sportregio Noorderkempen. 
2 voormiddagen op rij vertrokken we met de fiets naar
Beerse en Oud-Turnhout om aldaar gedurende 2,5u een
mountainbiketocht te doen.

Op dinsdag 30 oktober hebben
we een Special Guest ver-
welkomd, niemand minder dan
Liesbeth De Vocht (Belgische
kampioen tijd rijden en op de
weg, 9de plaats Olympische 
spelen 2012) heeft meegereden
met onze sportievelingen. 
Liesbeth keek haar ogen uit bij
de hoogste groep: "Man, wat 
rijden die kids goed en hard. Ik
heb me niet hoeven in te
houden. Knap om te zien, mooie
orga nisatie" waren maar enkele
quotes van Liesbeth.

Die dag namen er ook 15 G-sporters, jongeren met een
handicap, deel aan onze G-MTB-dag, waarbij ze naast
een fietbehendigheidsparcours ook konden proeven van
het echte mountainbiken.

Op woensdag 31 oktober, de laatste en langste dag, 
gingen we met de bus naar Houffalize voor een dag
mountainbiken. Onze 12 dappere fietsers uit Rijkevorsel
ver zamelden om 6u15 aan de Parking van Verhoeven 
Autocars. Na een zonnige, doch zeer uitputtend MTB-
avontuur in de Ardennen, waren we rond 19u30 terug
thuis. Van de deelnemers alleen maar (groen) lachende
gezichten en enthousiaste reacties: "Een overgetelijke
dag", "Keileuk", "zeker voor herhaling vatbaar', "wanneer
wordt dit terug georganisserd?",.... 
De jongeren vonden het een geweldige 3-daagse en
kijken al uit naar de editie van volgend jaar! Wil jij 
volgend jaar ook mee, houdt dan de herfstvakantie 2013
al maar vrij!

Wx áÑÉÜàw|xÇáà ãxÇáà }x tÄätáà xxÇ ÑÜtv{à|z
x|Çwx}ttÜ xÇ xxÇ áÑÉÜà|xy ECDF4

SPORTGALA 2012 : OPROEP KAMPIOENEN
EN SPORTERS MET BUITENGEWONE
SPORTIEVE PRESTATIES

BIKE IN ’T SLIKE
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J E U G D / K I N D E R C L U B

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 opvoeden

krijgen en samen vaardigheden 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 kan 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 kan je gewenst gedrag beïnvloeden en 

aanmoedigen

• Hoe kan je grenzen stellen en je kind zelfbeheersing 

aanleren

• Hoe kan je omgaan met stressvolle situaties.

Voor info en inschrijvingen kan je terecht bij onze Triple P

medewerkers : Hilde Colaers ( 0492/73.79.98) en Marleen

Van Opstal ( 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

19u30 tot 21u30.  

Een initiatief van CKG Lentekind          in samenwerking met

de Kinderclub van Rijkevorsel

GRATIS MET 
FEESTBUS VAN

OUD NAAR NIEUW

Het provinciebestuur van Antwerpen brengt samen met een

60-tal gemeenten/steden en districten fuifnummers van en

naar hun feestbestemming. Ook als inwoner van Rijkevorsel

kun je op oudejaarsavond vanaf 18u en op nieuwjaarsdag

tot middernacht GRATIS bus en/of tram nemen.

Naast een groot aantal bestaande bus- en tramlijnen zet 

De Lijn tijdens de oudejaarsnacht ook een aantal extra feest-

bussen in. Deze rijden naar locaties die anders niet of 

moeilijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer.

Haal je GRATIS ticket op voorhand af!!!
Voor een ticket ga je vanaf 10 december 2012 (onder voor-

behoud) langs in één van de verdeelpunten. 

De volledige lijst van verdeelpunten, reiswegen en dienst -

regelingen in onze gemeente vind je vanaf 1 december op

www.feestbussen.be. Via de provinciekaart klik je door naar

je eigen gemeente/stad of district.

Voor Rijkevorsel kun je terecht in het gemeentehuis en de 

bibliotheken tijdens de normale openingsuren.

Fuifnummers met een Lijnabonnement (ook diegenen uit

niet-deelnemende gemeenten/steden en districten) rijden

zonder extra ticket mee.

Wens je meer informatie over het project en de verdeel -

punten van de tickets of over halteplaatsen en dienst -

regelingen: www.delijn.be of De Lijn Info op 070 220 200

Tijdens de kerstvakantie  sluit de Kinderclub zijn deuren

van maandag 24 december 2012 tot en met dinsdag 1 januari 2013.

Vanaf woensdag 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!!! Een folder met een overzicht van het activiteitenaanbod en inschrijvingsformulier zal 

bezorgd worden via de Rijkevorselse scholen.

Inschrijven voor deze dagen kan van 10 december tot en met 14 december.

Op vrijdag 4 januari zal de kinderclub uitzonderlijk om 17.00 uur sluiten omwille van de nieuwjaarsreceptie voor het 

gemeentepersoneel.
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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 2012 wordt door de Wieler- 
en Supportersclub Sint-Jozef de jaarlijkse veldcross 
georganiseerd. Tussen 09.00 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 23 december 2012 van 08.00 uur tot 12.00
uur worden er een duizendtal wielertoeristen verwacht
in Sint Jozef Rijkevorsel. De Gammelse Wielervrienden
richten aldaar hun Kerstmountainebike rit in. 
De deelnemers rijden vooral op veldwegen maar op
enkele plaatsen zullen zij gebruik maken van de open-
bare weg.
Wees op je hoede en rij voorzichtig. Dit laatste geldt ook
voor de fietsers zelf. 

Er wordt nog steeds een massa vuurwerk afgestoken 
tijdens de eindejaarsfeesten. Bij het gebruik van vuur -
werk is het belangrijk dat je de gebruiksaanwijzing 
aandachtig 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 par -
ticulieren 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 Burge-
meester om vuurwerk te ontsteken.

Als je ondanks al deze waarschuwingen en richtlijnen
toch nog vuurwerk wenst af te steken, hierbij 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 je leven niet verknallen!!!!!!! 

WODCA CONTROLES

VERKEERSHINDER

VELDCROSS

VELDTOERTOCHT

FEESTVUURWERK



O C M W

De Minder Mobiele Centrale is
een vervoersdienst die mensen
met vervoersmoeilijkheden en
met beperkte inkomsten helpt
om op hun plaats van bestem-
ming te geraken.

Minder mobiele mensen zijn bejaarden, personen in een
sociale noodsituatie, personen die moeilijk gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer,...

Na oproep komen vrijwilligers-chauffeurs met hun eigen
wagen de betrokkene ophalen en vervoeren hem of haar
naar de plaats van bestemming, en dit tegen een
kilometer vergoeding.

Belangrijk is wel dat de Minder Mobiele Centrale niet 
bedoeld is als ziekenvervoer. Dat betekent dat de
gebruiker nog zelfstandig in en uit de auto moet kunnen
stappen, dat hij zelf naar het onthaal van het ziekenhuis
kan stappen, enz. Onze chauffeurs zijn immers niet op-
geleid tot ziekenbegeleider, het zijn chauffeurs. Wel mag
je, indien dit nodig is, een begeleider meevragen die je
bij deze zaken kan helpen.

De Minder Mobiele Centrale heeft vooral tot doel om
minder mobiele mensen de gelegenheid te geven een 
bezoekje bij iemand te doen, te gaan winkelen, naar de
kapper kunnen gaan, een doktersvisite te doen, deel te
nemen aan een activiteit van uw vereniging, enz. 
Indien nodig, zal de chauffeur ook even wachten tot je
klaar bent met uw boodschap.

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst, dien je
dus minder mobiel te zijn, en kun je moeilijk met het
openbaar vervoer op je plaats van bestemming geraken.

Belangrijk is ook dat de gebruikers van deze dienst
slechts een inkomen mogen hebben dat hooguit twee-
maal het leefloon bedraagt. Praktisch betekent dit dat de
in komsten van een echtpaar niet hoger mogen zijn dan
2.095 euro per maand en van een alleenstaande niet
hoger mag zijn dan 1.570 euro per maand.

Om lid te worden dien je een lidgeld te betalen, dat 10
euro per jaar bedraagt. Voor echtparen is dit samen 15
euro per jaar. Daarnaast dien je aan de chauffeur een 
kilometervergoeding te betalen van 0,30 euro per kilo-
meter. Het aantal gereden kilometers wordt gerekend
vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug.

Wie meer informatie wil over deze dienst, kan steeds
contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW.
Je kunt je daar ook lid maken. Bij aanmelding dien je
wel een bewijsje mee te brengen van je laatste maand -
inkomen.

Sociale dienst OCMW, Prinsenpad 27, 2310 Rijkevorsel,
ocmw@ocmwrijkevorsel.be, 03 340 39 65.

Openingsuren OCMW : maandag tot donderdag van
8.30u tot 12u en van 13u tot 17u, vrijdag van 8.30u tot
13u, maandagavond van 17.30u tot 19.30u.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 20 DECEMBER 2012
- 20.00 UUR

VERVOERSPROBLEMEN : MISSCHIEN
KAN ONZE MINDER MOBIELE CENTRALE
U HELPEN
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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



O C M W

Deelnemen aan het sociale en culturele leven of lid zijn
van een jeugd- of sportvereniging is niet altijd goedkoop.
De Federale Overheid geeft aan de OCMW’s een jaarlijkse
toelage, teneinde het de gebruikers van de OCMW-
dienstverlening mogelijk te maken om daaraan deel te
nemen.
Vooral bij kinderen en jongeren is het voor hun ont-
plooiing belangrijk dat ze proeven van het verenigings-
leven, van de jeugdbeweging, van het deelnemen aan
kampen, bos- of zeeklassen,...
De Federale Overheid heeft een aantal krachtlijnen vast-
gelegd, maar het OCMW kan vrij beslissen over de doel-
groep, de aard van de tussenkomst, enz. De voorbije
jaren werden deze gelden in Rijkevorsel aangewend voor
individuele tussenkomsten en voor een samenwerking
met de vrijwilligersorganisatie De Schakel.
In zitting van 25 oktober 2012 besliste de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn om de resterende gelden voor
2012 te gebruiken voor tussenkomsten in de kosten van
de jeugdbeweging... en dit niet enkel voor OCMW-
kliënteel.
De tussenkomst wordt verleend aan de leden van een
jeugdvereniging volgens de hierna vermelde voor -
waarden :
- Er wordt een tussenkomst verleend aan leden van de

jeugdbeweging die het Omnio-statuut hebben bij het

ziekenfonds (informatie & aanvragen bij het zieken-
fonds).

- Een eventuele tussenkomst kan enkel gegeven 
worden aan leden van erkende jeugdverenigingen die
lid zijn van de gemeentelijke jeugdraad.

- De tussenkomst kan verleend worden voor lidgelden,
uniformen en/of kampkosten.

- Ze bedraagt max. 50% van de gemaakte kosten met
een max. van 150 euro per persoon.

- Voor het verlenen van de tussenkomst wordt de 
volgende werkwijze gevolgd : Jeugdbewegingen 
worden gevraagd om betrokkenen door te verwijzen
naar de Sociale Dienst van het OCMW wanneer zij
menen dat iemand eventueel recht zou kunnen
hebben op deze tegemoet koming. Het OCMW kan
dan op basis van een attest van het Omnio-statuut
(verklaring is te bekomen bij het ziekenfonds) en van
de voorlegde kosten een tussenkomst van 50%
geven.

- Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat zo’n tussenkomst
enkel kan verleend worden voor de onkosten 
gemaakt tijdens het kalenderjaar 2012.

De tussenkomst wordt maar verleend voor zover er nog
voldoende kredieten vanuit het Socio-Cultureel Parti -
cipatiefonds 2012 voor handen zijn.

Meer info bij : Dany Van Opstal, diensthoofd Sociale
Dienst OCMW (tel. 03 340 39 53, dvanopstal@ocmw -
rijkevorsel.be)

TUSSENKOMST 
IN KOSTEN JEUGDBEWEGING
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Ispahan is een vzw die palliatieve thuiszorg biedt in het
arrondissement Turnhout. We begeleiden patiënten die
ongeneeslijk ziek zijn en thuis verblijven in hun laatste
levensfase. Er wordt gestreefd naar een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en die -
genen die voor hem/haar zorgen. Onze organisatie biedt
praktische, emotionele en psychosociale ondersteuning
op maat en werkt hiervoor met palliatief verpleeg -
kundigen én vrijwilligers. Ispahan werkt aanvullend op
de andere hulpverleners zoals huisarts, thuisverpleeg-
kundige, gezinshulp,...
Een vrijwilliger van Ispahan komt bij de patiënt thuis en
biedt steun in de vorm van een luisterend oor en gezel-
schap. Dit gebeurt in samenwerking met de palliatief
verpleegkundige.
Een kandidaat-vrijwilliger beschikt over een groot hart,
inlevingsvermogen, leergierigheid en zelfkennis. Je kunt
discreet zijn, woont in ons arrondissement en beschikt
over voldoende vrije tijd (± 6 u/week). Een vooropleiding
is niet nodig, wel moet je gemotiveerd zijn om bij ons
opleiding te volgen.

Ben je enthousiast om te starten of heb je behoefte aan
meer info ?
Ispahan vzw, tel. 014 42 66 02, ispahan@ispahan.be
www.ispahan.be

ISPAHAN VZW ZOEKT VRIJWILLIGERS

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 4 DECEMBER 2012
APPELSTRUDEL, VANILLESAUS, IJS EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

Kerstmenu
dinsdag 25 december 2012

Oesterzwammensoep 

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 2012 

op het secretariaat van het rusthuis.

16 euro

14euro

Nieuwjaarsmenu 
dinsdag 1 januari 2013

Heldere bouillon met fijne groenten

Stoofpotje van wild met wortel en rapen
Denneaardappelen

Bavarois met bosvruchten en vanille

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.
(max 25 personen). Inschrijven voor 18 december 2012

op het secretariaat van het rusthuis.

Sinterklaasmenu
donderdag 6 december 2012

Kippensoep met balletjes

Gevuld witloof met gehakt en kaas
Tomatensaus - Gepersileerde aardappelen

Speculoos ijscoupe

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.
Inschrijven voor 20 november 2012

op het secretariaat van het rusthuis.

14 euro

16

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
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Chat met Child Focus 
via www.Nupraatikerover.be

In de loop van 2011 behandelde Child Focus 513 nieuwe
gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen.
Slechts enkele zaken werden door een minderjarige zelf
aangemeld. De weinige jonge slachtoffers die ertoe
komen Child Focus zelf te contacteren via de 
traditionele toegangskanalen  geven aan dat telefonisch
contact opnemen voor hen een grote drempel inhoudt.

Uit onderzoek en ook uit de dagelijkse praktijk van 
andere hulporganisaties blijkt dat jongeren met vragen
over delicate of intieme onderwerpen makkelijker con-
tact leggen met hulpverleners via online communicatie-
middelen zoals chat.  

Met het lanceren van dit initiatief wil Child Focus een
communicatiekanaal aanbieden “op maat” van jongeren:
een one-to-one chat (instant messaging-applicatie) die
de naam ‘Nu praat ik erover’ kreeg. 
Het is een onderdeel van childfocus.be en rechtstreeks
bereikbaar op nupraatikerover.be. 

Via dit kanaal kunnen deze jongeren in contact komen
met gespecialiseerde medewerkers van Child Focus die
hen zullen beluisteren, informeren, ondersteunen, en
indien gewenst doorverwijzen. 

Deze chat is geopend op maandag (17-21u), woensdag
(14-19u) en donderdag (16-19u). De consulenten zullen
met de jongeren in dialoog gaan om samen te bekijken
waar en hoe het slachtoffer in zijn of haar omgeving voor
gespecialiseerde bijstand terecht kan, of op welke manier
hij of zij via gerechtelijke weg opvolging kan zoeken. Dit
gebeurt in alle vertrouwelijkheid en desgewenst kan de
jongere anoniem blijven. Daarbij zal de consulent hem
of haar tegelijkertijd aanmoedigen en ondersteunen om
de nodige stappen te zetten om herhaling van het 
misbruik te voorkomen en om te gaan met de gevolgen
ervan.

Daarnaast kun je ook nog steeds terecht op ons gratis 
telefoonnummer 116 000.

Dinsdag 4 december 2012, 19.30 uur
St-Joris Gildezaal, Dorp 47, Rijkevorsel

Met Prof. Ludo Diels heeft Davidsfonds Rijkevorsel een
expert op het gebied van de biologische omgevings -
technologie en duurzame chemie gestrikt! Hij is dé 
expert om zware metalen uit afvalwater en vervuilde
gronden te halen. Hij is tegenwoordig verbonden aan de
Universiteit Antwerpen en de VITO. Vanuit zijn regionale
en internationale ervaringen zal hij ons de weg wijzen
naar een duurzame aarde.

De enorme bevolkingsaangroei van de laatste decennia
zorgt ervoor dat onze planeet niet enkel bedreigd wordt
door milieuvervuiling maar dat we ook te maken hebben
met daling in biodiversiteit en gebrek aan grondstoffen
(ook energie en water!).
Verder worden we geconfronteerd met een razend snelle
klimaatsverandering. De complexiteit van deze milieu-
fenomenen schrikt ons zo af dat we moedeloos dreigen
te worden.
Maar als we de uitdaging niet aangaan, zullen we zeker
verliezen. En als we geboeid naar een andere wereld en
technologie zoeken, kunnen we misschien onze mooie
Aarde in stand houden. Wie durft het aan om nieuwe
wegen te bewandelen en de toekomst van onze kinderen
- het gaat echt niet enkel over onze kleinkinderen - te
redden? Het wordt een verhaal over de problematiek en
een aanbod van concepten om antwoord te bieden. 

Deze boeiende avond is gericht op iedereen. Laat je niet
afschrikken door de vele moeilijke woorden: hoewel
Prof. Diels in de hoogste internationale kringen gaat
spreken, heeft hij de gave om deze ingewikkelde materie
in eenvoudige mensentaal om te zetten!

Inkom: 6 euro, met Davidsfonds-cultuurkaart 5 euro. 
Het bestuur biedt aan elke deelnemer als welkom een
gratis consumptie aan. De opbrengst van deze avond
gaat naar een goed doel, gekozen door Prof. Diels.
Wij vragen om vooraf in te schrijven :
bij Roger Verlinden tel. 03/314.39.01 
of op davidsfonds.rijkevorsel@scarlet .be. 
Betaling van de inkom ter plaatse.

BLIJF ALS JONG SLACHTOFFER VAN 
SEKSUEEL MISBRUIK NIET IN DE KOU

PROF. DR. LUDO DIELS : 
DE AARDE IN HET NAUW ! 
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Amnesty International voert campagne voor het vrije
woord. GEMEENTE Rijkevorsel steunt de 

mensenrechten! En jij? 

In 2005 kreeg de Chinese journalist Shi Tao tien jaar
gevangenisstraf omdat hij een e-mail naar een vriend
stuurde over de studentenopstanden op het Tiananmen-
plein in 1989. Eerder dit jaar werden drie leden van de
Russische punkgroep Pussy Riot veroordeeld tot twee
jaar strafkamp omdat ze een protestlied zongen. En in
Bahrein kreeg mensenrechtenactivist Nabeel Rajab 
afgelopen zomer drie jaar cel voor zijn deelname aan 
antiregeringsprotesten.
Wat is het misdrijf van deze mensen? Niks. Ze hebben
enkel op een geweldloze manier een mening geuit. Het
recht op vrije meningsuiting wordt uitdrukkelijk 
gegarandeerd door het internationaal recht, maar vele
overheden nemen een loopje met dit fundamenteel
mensen recht.
Overal ter wereld worden journalisten, advocaten, 
opposanten en activisten bedreigd, opgesloten en zelfs
vermoord.

Amnesty International vindt dit onaanvaardbaar en
strijdt al meer dan een halve eeuw voor het vrije woord.
De mensenrechtenorganisatie verzamelt informatie over
gewetensgevangenen en voert wereldwijd actie voor hun
vrijlating. Amnesty zet zich niet alleen in voor indivi -
duele dossiers. Een groot deel van haar werk bestaat uit
het overtuigen van nationale en internationale over -
heden om hun wetgeving en beleid in regel te brengen
met mensenrechten.

Amnesty International rekent op je steun om haar 
opdracht tot een goed einde te brengen. Help mee vrije
meningsuiting te realiseren voor iedereen. Koop een
kaars of doe een gift. 
Maak vrijheid van meningsuiting overal even vrij 
met uw vrije bijdrage op BE25 0000 0000 8282.

GEMEENTE Rijkevorsel zet alvast haar beste beentje
voor. Mensenrechten zullen van 1 tot 10 december volop
in de kijker staan in onze gemeente. Alle informatie vind
je terug op www.amnesty.be.

Welzijnszorg werkt al jaren rond armoedebestrijding in
Brussel en in Vlaanderen omdat armoede een onrecht
is. In het Europees jaar van “actief ouder worden” gaat
ook bij Welzijnszorg de aandacht naar ouderen in 
armoede. Naast de drempels en de uitdagingen die ieder
mens bij het ouder worden ondervindt, wil Welzijnszorg
laten zien hoe diezelfde drempels en moeilijkheden 
zodanig versterkt worden bij ouderen in armoede, dat
voor velen de uitzichtloosheid dreigt. Niet alleen de een-
zaamheid die vele ouderen treft, maar daarenboven het
ontbreken van die materiële en menselijke mogelijk -
heden om een zinvol leven uit te bouwen tot het einde
toe, maken van ouderen een kwetsbare groep. 
Elke dag worden we een beetje ouder. Ook mensen in 
armoede blazen jaarlijks een kaarsje uit. Hun feest heeft
echter een bittere nasmaak want armoede verjaart niet.
Wie in armoede leeft, vecht dagelijks om de eindjes aan
elkaar te knopen, vaak vele jaren lang. Op hogere leeftijd
uit armoede geraken, is nog zoveel moeilijker. En op het
einde van je leven krijg je de rekening gepresenteerd.

In België leven ongeveer 2.500.000 zestigplussers. Ze
vertegenwoordigen momenteel 25% van onze bevolking.
Gezien wij steeds langer leven, neemt het aantal jaarlijks
toe. De groep ouderen is niet alleen divers, maar boven-
dien zeer kwetsbaar. Het risico op een leven in armoede
ligt bij ouderen veel hoger dan bij de rest van de 
bevolking en de gevolgen op latere leeftijd zijn drama-
tisch: 1 op 5 ouderen wordt geraakt door armoede.

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 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 gilde lokaal.
Kom op volgende maandagen dus zeker eens naar de
markt: 3, 10, 17 en 24 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 kan ter
plaatse genieten van een lekkere kom warme soep of je
kan een potje soep mee naar huis nemen. Je bent alvast
van harte welkom.

MAAK VRIJHEID VAN MENINGSUITING
OVERAL EVEN VRIJ !

VRIJWILLIGERS SLAAN HANDEN 
IN ELKAAR VOOR ACTIE : 
SOEP OP DE STOEP
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Om het milieu te sparen, zorgen wij samen voor een
goede afvoer, transport en zuivering van je afvalwater.
Natuurlijk is een goed werkend openbaar riolerings -
stelsel hierbij van groot belang. Maar ook de kwaliteit
van je eigen private waterafvoer speelt een grote rol. Dat
heeft onder meer te maken met de manier waarop je 
afvoer is aangesloten op het openbaar net of een gracht
en de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat je
afvoert (gescheiden riolering).

Daarom is sinds kort een keuring van uw privéwater -
afvoer (eigen riolering) verplicht bij nieuwbouw of 
renovatie van een bestaande woning.
Bij deze keuring wordt nagegaan of het regenwater en
het vervuilde afvalwater apart afgevoerd worden tot aan
de rooilijn. Daarnaast wordt gekeken of alle toestellen
(bad, toilet,...) op deze afvoeren zijn aangesloten.
Wanneer dit het geval is, ontvang je een keuringsattest.
Pas dan kan en mag je aansluiting gebeuren op de open-
bare riolering !

De organisatie van de keuringen privéwaterafvoer is in
onze gemeente toevertrouwd aan Pidpa, tevens ons
drinkwaterbedrijf. Als je bij hen een keuring aanvraagt
en er dient ook een keuring van je drinkwaterinstallatie
nog te gebeuren, kan dat in één bezoek gecombineerd
worden aan een voordeliger tarief.

Wij raden je aan om deze keuring zo snel mogelijk te
laten plaatsvinden. Het is immers veel gemakkelijker als
de waterafvoer van aan je sanitaire toestellen tot aan de
inspectieputjes nog (gedeeltelijk) zichtbaar is. Neem ook
tijdens de werken voldoende foto’s. Zij kunnen een 
keuring vereenvoudigen.

Verdere informatie rond de praktische voorwaarden 
en tarieven vind je op www.pidpa.be. Je kunt ook altijd 
terecht tijdens kantooruren op het gratis nummer 0800
90 300 (optie 3) met je vragen of om meteen een af-
spraak te maken. De brochure rond keuringen privé -
waterafvoer ligt bovendien gratis ter beschikking op het
gemeentehuis.

DE KEURING VAN UW RIOLERING :
BROODNODIG VOOR HET MILIEU
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Ondernemend Rijkevorsel & Sint –Jozef nodigt, 

in samenwerking met het Gemeentebestuur, 

de bevolking uit op de feestelijke ontsteking 

van de Kerstverlichting.

Datum: vrijdag 7 december
Tijdstip: vanaf 19 u

Plaats: Dorpsplein Rijkevorsel Centrum

Hou tevens uw brievenbus in de gaten: in december 

organiseren wij onze 6de eindejaarsactie. 

Verschillende zelfstandigen en ondernemers geven

jullie de kans  om te genieten van speciale acties en

het winnen van  de gekende waardebons. De hoofd-

prijs bedraagt weerom 1500 euro in waardebons, te

besteden bij de deelnemers.

Het bestuur van Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef

KAMPIOENENDAG
Zaterdag 8/12 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 !!

Duivenbond
“Verbroedering” 

St-Jozef

Gammelse Wielervrienden vzw

KERSTMOUNTAINEBIKETOCHT
ZONDAG 23 DECEMBER 2012

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

tussen 8u en 10.30u - afstand naar keuze 26 of 43 km

Meer info : Ward Laurijssens 03 314 40 79
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KERSTSTAL 
VAEREVELDEN
Beste bewoners van Rijkevorsel, wij nodigen 

iedereen uit op een gezellig samenzijn aan de
kerststal van Vaerevelden. Doe gezellig mee en
kom samen met ons genieten van een drankje 

en een optreden van ...

Daarom nodigen we jullie bij deze van harte uit
op onze

KERSTSTALDRINK 2012
ZATERDAG 29 DECEMBER 2012

VANAF 15U TOT ...
AAN DE KERSTSTAL IN BUSSELS

MET OPTREDEN VAN ...

Wees heerlijk warm ingeduffeld !
Steun onze kerststal !

Van harte bedankt 
werkgroep kerststaldrink Vaerevelden

NIEUWJAARSDRINK
VVV-Toerisme Rijkevorsel

nodigt de Rijkevorselse bevolking uit

VRIJDAG 4 JANUARI &
ZATERDAG 5 JANUARI VANAF 17u

MOLENTERREIN - LOOIWEG

GRATIS APPELBOL
OF WORSTENBROOD

(vooraf inschrijven VVV-balie gemeentehuis)

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

Gelukkig

Nieuwjaar!

Kerststal Rijkevorsel Centrum
Bezoek onze prachtige Kempense kerststal 

in het centrum van Rijkevorsel !

dagelijks van 9u tot 21u
van maandag 17 december tot vrijdag 6 januari

Breng ons een bezoekje en geniet samen met de
kinderen van de vele dieren die onze stal tot een
uniek prachtstuk maken.

Op 26 december nodigen we iedereen uit tussen 14 uur en 21 uur 
om te genieten van de gezellige kerstsfeer met een knetterend houtvuur 
en een verwarmende borrel.
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D E C E M B E R  

1 december • Volleybalclub Rijkevoc : Kerstrozenverkoop, vanaf 9.00 uur.
• Gezinsbond Rijkevorsel : Katogentocht, vertrek chirolokalen Sint-Jozef.

Meer info : zie rubriek Diversen.

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

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

4 december • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.
• Davidsfonds Rijkevorsel : Lezing ’De Aarde in het nauw !’, 19.30 uur, Sint-Joris

Gildezaal, Dorp 47. Meer info : zie rubriek Diversen.

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

• Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef : onsteking van de kerstverlichting,
vanaf 19.00 uur op het Dorpsplein Rijkevorsel Centrum.

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

9 december • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur Molen, Looiweg, van 10.00 uur tot 17.00 uur

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

11 december • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 tot 16.00 uur.

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

16 december • Raamschilderingen Asterweg : vanaf 14.30 uur kan u voor het eerst de Kerst- en
wintertaferelen van Jef Geens bewonderen. In onze Kersttent (huisnr. 7) kan u terecht
voor een gezellige babbel en een drankje om op te warmen.

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

18 december • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 tot 16.00 uur

20 december • Sint-Luciaschool : Kerstconcert, Sint-Willibrorduskerk, 19.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

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

22 december • Raamschilderingen Asterweg : Bekijk en bewonder de Kerst- en wintertaferelen van
Jef Geens. U kan vanaf 14.30 uur terecht in onze Kersttent (huisnr. 7) voor een 
gezellige babbel en een drankje om op te warmen.
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23 december • Gammelse Wielervrienden : Kerstmountainbiketocht, inschrijven in de sporthal
Kuiperij, Kerkdreef 61, tussen 8 uur en 10.30 uur. Afstand naar keuze : 26 of 43 km.
Meer info : Ward Laurijssens, tel. 03 314 40 79.

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

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

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

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

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

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

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

29 december • Kerststal Vaerevelden : Kerststaldrink 2012, vanaf 15.00 uur. 
Meer info : zie rubriek Diversen.

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

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

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

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

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

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in januari 2013 moet je uiterlijk op 5 december 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


