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Spreekuren burgemeester en schepenen

Cuylaerts Dorien           burgemeester    N-VA

gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
                                       vrijdag                           9.30 - 11.30 u
gemeenschapscentrum : laatste donderdag maand  13.30 - 14.30 u

Werkgebied : veiligheid, politie, brandweer en burgerlijke stand

Van den Eijnden Bob    1ste schepen                              CD&V
gemeentehuis :                dinsdag                       18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum :   laatste dinsdag maand   18.30 - 19.30 u

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

Boeckx Jos                     2de schepen                                 SNR

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

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

Geens Karl                     3de schepen        N-VA
gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : laatste donderdag maand  13.30 - 14.30 u

Werkgebied : cultuur, bibliotheek, feestelijkheden, jeugd, mo-
biliteit, communicatie en erediensten

Keysers Lizette              4de schepen                                 SNR

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

Werkgebied : energie, tewerkstelling, toerisme en milieu

Maes Stef                      5de schepen                                N-VA

gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de woensdag maand  13.30 - 14.30 u

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

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

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

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

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

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 neemt kennis en akte van het voorliggende
verslag d.d. 24 juni 2013 van het beheerscomité van
scholengemeenschap De Schakel.

Kennis wordt genomen van het verslag van het OCSG
(lokaal onderhandelingscomité niveau scholengemeen-
schap) d.d. 24 juni 2013.

Goedkeuring wordt gegeven aan onderstaande punten
voor het schooljaar 2013-2014 :
- de verdeling van de geïntegreerde zorgpunten
- de verdeling van stimulipunten
- het convenant van korte vervangingen
- het aangepast werkingsreglement OCSG
- de functiebeschrijving coördinerend directeur 

scholengemeenschap (Dirco)

Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de
schoolraad d.d. 30 mei 2013.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 28 AUGUSTUS 2013
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Beste inwoners,

De voorbije maanden hebben jullie kennis kunnen maken met onze verschillende schepenen. Eén voor één
namen zij het voorwoord voor hun rekening.

Ondertussen zijn we 9 maanden ver in dit jaar en met het verschijnen van het informatieblad heeft de herfst zijn
intrede gedaan, het najaar wordt stilaan voelbaar.

Met z’n allen hebben we kunnen genieten van een schitterende zomer. Maar zoals het gezegde wil, komt aan alle
mooie liedjes een eind. Voor velen is een nieuw werkjaar gestart, denk maar aan het school.

In september zijn een aantal wegenwerken gestart. Zo zijn we begonnen aan de werkzaamheden in de Molenstraat
en de Sint Luciestraat. Het lokaal bedrijventerrein ‘Het Looi’ is ook uit de startblokken geschoten. Dit zou voor
parkeerproblemen kunnen zorgen voor de school “Het kleine Moleke”. Een oplossing hiervoor werd reeds
voorzien. Op de terreinen van Van Roey - Staalbeton zal tijdelijk een parkeerplaats worden aangelegd, zodat
iedereen op een veilige manier ter plaatse kan komen. 

Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan de wegenwerken van Doelenpad, Kasteelweg en Appelstraat.

September staat steeds in het teken van de zware ziekte kanker. Deze ziekte treft jaarlijks nog steeds een groot
deel van de bevolking. Daarom steunden we, net zoals alle jaren, de plantjesactie van Kom Op Tegen Kanker.
En we mogen wederom van een succes spreken.

Weet u nog niet wat te doen deze maand? Dan nodig ik u allen uit op het vernieuwde “Bal van de Burgemeester”.
Dit bal wordt vanaf nu georganiseerd door alle politieke fracties van de gemeenteraad. Het zal plaatsvinden op
zaterdag 5 oktober in zaal “’t Centrum” vanaf 20u. En niet onbelangrijk: de inkom is gratis.

                                                                     Burgemeester,
                                                                     Dorien Cuylaerts



B E S T U U R

Goedkeuring wordt verleend aan de pedagogische 
studiedagen en het lestijdenpakket voor het schooljaar
2013-2014.

Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2012 van
Kerkfabriek Sint-Jozef.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het 
meer jarenplan 2014-2019 van de Kerkfabriek Sint-
Willi brordus Rijkevorsel.
Akte wordt genomen van het budget 2014 van de 
Kerkfabriek Sint-Willibrordus Rijkevorsel.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder 
bestek met nr. R110308/2 van 5 augustus 2013 en 
de raming voor de opdracht ’Heraanleg Vinkenpad 
en Nachtegaalweg’, opgesteld door de ontwerper,
Studieburo Schillebeeckx bvba, Lange Ossegoor 36 
te 2390 Malle. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bijzonder verstek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheids opdrachten. De raming bedraagt € 258.337,00
excl. btw of € 312.588,38 incl. 21% btw.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek
met projectnr. 22.657 en de raming voor de opdracht
’Collector Hoogstraatsesteenweg - Kleine Gammel’, 
opgesteld door de ontwerper, Grontmij Belgium N.V.,
Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen.
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 € 1.920.202,71 incl. btw 
(gemeentelijk aandeel : € 173.151,45 excl. btw of 
€ 209.513,25 incl. btw).

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder 
bestek met nr. 13/10 en de raming voor de opdracht
’Raam contract voor aanstelling ontwerper wegen’, 
opgesteld door de Technische Dienst. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt € 24.793,38 excl. btw of € 29.999,99
incl. 21% btw.

De raad geeft goedkeuring aan de overeenkomst tussen
de Belgische staat en de gemeente Rijkevorsel 
betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan
onderdanen van derde landen en van biometrische
paspoorten aan Belgische burgers.

De aanduiding van een 8e gemeentelijke vertegen -
woordiger in de Algemene Vergadering van de P.W.A.
wordt verdaagd naar volgende zitting.

De gemeenteraad van Rijkevorsel gaat akkoord met de
inbreng van het recht van opstal tussen het gemeente-
bestuur van Rijkevorsel en TTK Rijkevorsel op de grond,
kadastraal gekeend onder nummer 1ste afdeling, sectie
H, nuimmer 692C + 692D, in de vzw TTK Rijkevorsel,
onder de voorwaarden zoals opgenomen in het dossier.

De gemeenteraad erkent de gemeentelijke adviesraden
(jeugd, sport, cultuur, lokaal overleg kinderopvang) als
volwaardig adviesorgaan, waarbij eveneens de statuten
worden vastgesteld.

De gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van het
tijdelijk aflopend politiereglement in de Kerkdreef op 28
juni 2013 door de burgemeester uitgevaardigd, en 
bekrachtigen dit.

De gemeenteraad gaat in besloten zitting, bij 
geheime stemming over tot de samenstelling van de
beheers commissie van de bibliotheek.

Op verzoek van de Gemeentebelang&VLD-fractie werden
volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze
gemeenteraad :
- De mobiele lijnwinkel op de markt.

De raad gaat akkoord met het voorstel om verdere
stappen te ondernemen opdat de mobiele Lijnwinkel
minstens één keer per maand op de markt kan staan.

- Drinkfontein voor het skatepark.
Er werd beslist niet in te gaan op het verzoek 
tot plaatsing van een drinkfontein en sanitaire 
voor ziening aan het skatepark.

4



B E S T U U R

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 28 oktober 2013 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.

Naar goede gewoonte organiseert het Gemeentebestuur
een feestnamiddag, en dit ter gelegenheid van de Week
van de Derde Leeftijd. Ook dit jaar maken we hierop 
natuurlijk geen uitzondering!

Gedurende twee dagen in het Centrum en één dag in
Sint-Jozef nodigen we graag alle senioren van onze 
gemeente uit voor een gezellige namiddag. Het is een
blijk van waardering voor het vele werk dat zij voor onze
gemeenschap deden, en tot op de dag van vandaag nog
doen!
Traditioneel beginnen we met een hapje. Om eens 
een andere formule te proberen, hebben we dit jaar 
geopteerd voor worstenbrood en appelbollen. Wanneer
buiten de eerste koude zich goed laat voelen, de bladeren
stilaan van de bomen gevallen zijn, de nachten langer
geworden zijn dan de dagen en we binnen dan lekker
warm zitten, dan smaakt dit voor velen van ons goed!

De namiddag wordt dan 
verder ingevuld door een 
optreden van onze lokale
ster, Eddy Mars. 
Hij brengt een gevarieerd
programma met aangename
luisterliedjes en meezingers. 
Tijdens de pauze mag een
lekker stukje gebak niet 
ontbreken, samen met een
frisdrank of een frisse pint.

Bij deze nodigen we dan ook graag alle senioren uit 
op deze feestnamiddag : op maandag 18 november in
Sint-Jozef en op 19 of 20 november in het Centrum.
De deuren van de zaal worden geopend om 13.00 uur
waarna al gauw aan tafel wordt gegaan.

INSCHRIJVINGSSTROOK

Sint-Jozef                                       Centrum

18 19                             20  november

(gelieve dit duidelijk aan te duiden !)

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

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

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

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

Tel. ......................................................................................................................................................................

wenst deel te nemen met …….........……. personen.

(inschrijven kan tot 31 oktober a.s.)

De leden van de seniorenbonden ontvangen de 
uitnodiging via hun verantwoordelijke.

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

FEEST VAN DE DERDE LEEFTIJD
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B E V O L K I N G - M I L I E U

Op 18 november 2012 besliste het college van 
bur gemeester en schepenen dat vanaf 1 november 
2012 op de begraafplaats Rijkevorsel Centrum en 
begraafplaats Sint-Jozef een aantal percelen zullen 
ontruimd worden.

Zoals de wet het voorschrijft, werd er gedurende 1 jaar
aan de ingang van de begraafplaatsen een lijst van de 
betrokkene graven uitgehangen. Tevens werd aan elk
indiviueel graf een bericht geplaatst. Rond deze bordjes
is er wat commotie geweest. Het bestuur beseft dat het
pijnlijk is om met dit gegeven geconfronteerd te worden.
Maar het feit is nu eenmaal dat begin november de 
begraafplaatsen veel bezocht worden en op die manier
het gemeentebestuur veel betrokkenen kon bereiken. 
Daar de termijn van 1 jaar bijna ten einde loopt wensen
wij u nogmaals in herinnering te brengen dat er 
een aanvraag tot het bekomen van een naamplaatje 
voor de herdenkingszuil nog kan ingediend worden tot
1 november 2013. Verdere communicatie rond de 
plaatsing van de herdenkingszuil zal volgen in een latere 
editie van het gemeentelijk infoblad.
Vanaf 1 november 2013 worden de grafmonumenten 
automatisch eigendom van de gemeente en zal gestart
worden met de ontruiming. Het gemeentebestuur geeft
echter de nabestaanden nog de mogelijkheid om een
laatste maal een bloemstuk te plaatsen op het graf van
hun dierbaar overledenen. 
Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht op de dienst
burgerzaken. 

Op woensdag 2 oktober van 9.00 u
tot 12.00 u voeren de mede werkers
van IOK Afvalbeheer actie op het 
containerpark van Rijkevorsel. 
Als je op deze dag je frituurolie en/of
-vet naar het containerpark brengt,
kun je meedoen aan een wedstrijd. Van
alle deelnemers in Rijkevorsel wordt 
1 winnaar aangeduid. 

Deze ontvangt een spiksplinternieuwe friteuse! 
Bovendien is er voor elke deelnemer een leuke attentie.

Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag
onze Kempen!’. Deze grootschalige actie is intussen aan
haar 19e editie toe. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt
vzw, Velt vzw, JNM en 24 Kempense gemeentebesturen,
waaronder Rijkevorsel. 

De organisatoren van de actie ‘Behaag onze Kempen’
bieden inheems en streekeigen haagplantsoen, (hoog-
stam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele 
klimplanten, enkele heesters en steunpalen voor 
fruitbomen aan. Inheemse en streekeigen haagplanten
gedijen van nature goed op onze arme Kempense 
zandgronden. 
Ze trekken meer diersoorten aan en vergroten de 
natuurwaarde van je tuin. Heel wat van het aangeboden
plantgoed is ook zeer nuttig om meer bijen aan te 
trekken naar je tuin.

Bestellen doe je bij voorkeur via het online 
bestel formulier op de website www.iok.be/bok.
Maar je kan ook bestellen via het bestelformulier dat je
bij de milieudienst vindt of  telefonisch bij Herman Puls 
(18-21u: 0496 96 78 27) of bij Riet Janssens (18-21u:
0474 40 66 63). Een ingevuld bestelformulier kan je 
binnenbrengen bij de milieudienst of versturen naar
Herman Puls, Vest 13 te 2200 Herentals.
Bestellen kan tot 31 oktober.

Meer info?
Bezoek de website (www.iok.be/bok) of neem contact op
via behaag.onze.kempen@iok.be

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed dien je zelf af te halen op 
zaterdag 23 november tussen 9.30u en 11.30u aan de 
gemeentelijke werkplaats, Vijversweg 12. 
Betalen doe je ter plaatse.FRITUUROLIE EN -VET 

NAAR HET CONTAINERPARK 

BEHAAG ONZE KEMPEN !ONTRUIMING BEGRAAFPLAATS 
CENTRUM EN SINT-JOZEF
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M I L I E U - O P E N B . W E R K E N

Wie ’s nachts vanuit de lucht naar Vlaanderen kijkt, zou
niet zeggen dat we zuinig moeten zijn met energie... 
Terwijl de meeste mensen slapen, baadt het land in licht.
Nodeloos energieverbruik is daarbij niet het enige 
probleem: teveel verlichting is ook hinderlijk. Dat de
sterrenhemel daardoor aan het zicht wordt onttrokken,
is daarvan één voorbeeld. 
Een overdaad aan licht kan bovendien het bioritme 
verstoren, niet alleen van mensen maar ook van dieren
en planten: het verschil tussen dag en nacht wordt 
immers te vaag.

Wees niet zo kwistig met licht! 5 tips om zelf te doen…
- De oprit, de voordeur, het tuinpad verlichten is 

alleen nodig als daar iemand is. Maak gebruik van
een goed geplaatste en gerichte bewegingsdetector.
Om inbrekers af te schrikken is een buitenlamp met
bewegingsdetector of tijdschakelaar efficiënter dan 
permanente verlichting;

- Plaats geen krachtige schijnwerper hoog op de gevel.
Verlicht alleen wat moet verlicht worden. Een sterk
verlichte tuin kan ook de buren storen;

- Verlicht altijd van boven naar beneden, zo komt er
veel minder licht in de atmosfeer terecht;

- Gelijkmatige verlichting met enkele minder sterke
lichtpunten is minder hinderlijk dan één krachtige
lamp die verblindt en het contrast met het 
om liggende duister nog vergroot;

- Gebruik liever geen fel wit licht maar kies voor
oranje licht. 
Het is minder hard en energie vriendelijker dan wit
licht.

Nachtwandeling in het duister en speuren naar sterren
Op zaterdag 12 oktober kan je vanaf 20 uur in het 
Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 te Wortel)
terecht voor een duisterniswandeling. Hoe ervaar je een
wandeling door het bos, zonder dat er licht gemaakt
wordt? Zaklampen verboden dus. 
Een gids maakt de wandelaars wegwijs in de donkerte
en vestigt de aandacht op de natuur tijdens de nacht. 
Na de wandeling kan je kijken door echte sterrenkijkers
van de volkssterrenwacht Urania!

De wandeling is een samenwerking van Natuurpunt
Markvallei, Gemeente Rijkevorsel en Stad Hoogstraten. 

Meer informatie? 
Ingrid Brosens, 03 340 19 47, users.telenet.be/natuur.
markvallei 
of surf naar de website: www.nachtvandeduisternis.be 

Vanaf 1 juli 2013 kan er grasmaaisel worden aangeleverd
worden op het containerpark.  
Let op : het grasmaaisel moet zo vers mogelijk worden
aangeboden (max. 5 dagen oud).

Volgende fracties moeten gescheiden worden 
aan geleverd :
- grasmaaisel (max. 5 dagen oud);
- tuinafval (plantenresten, haagscheersel, bladeren,...);
- boomstronken;
- snoeihout (max. 20 cm diameter, max. lengte 

2 meter).

Kostprijs :
- tuinafval, snoeihout, boomstronken : 0,07 euro/kg;
- grasmaaisel : 0,10 euro/kg;
- In de periodes 16 maart - 31 maart en 16 november

- 30 november kan het snoeihout gratis worden 
afgeleverd op het containerpark. 

De dolomietparking tussen parking zuid en het park in
het Doelenpad is voor velen een doorn in het oog. In 
tegenstelling tot de eigenlijke, met klinkers verharde
parking en het park maakt het een wat troosteloze 
indruk. Ook moet de gemeente vaak overgaan tot het
opnieuw effenen van het dolomiet. 
In het najaar zal de technische dienst van de gemeente
dan ook overgaan tot het verharden van de parking met
klinkers. 

WAAR ZIJN DE STERREN? 
KOM ZE BEWONDEREN 
OP DE NACHT VAN DE DUISTERNIS

GRASMAAISEL OP HET CONTAINERPARK

HERAANLEG DOLOMIETPARKING
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O P E N B . W E R K E N

Rijkevorsel is terecht trots op zijn begraafplaatsen. Het
kerkhof van Sint-Jozef wordt deel per deel heraangelegd
en het kerkhof in het centrum is al jarenlang een
plaats waar nabestaanden de laatste rustplaats van hun
over ledenen in alle sereniteit kunnen bezoeken. 
Hiernaast krijgen de begraafplaatsen door hun groen 
karakter ook meer en meer een parkfunctie waar de 
bezoekers de nodige rust en stilte kunnen vinden.  
Het hoeft echter geen betoog dat het een hele klus is om
de kerkhoven te onderhouden. De groendienst heeft hier
vaste mensen voor, die de hele dag bezig zijn met
maaien, snoeien en alles zuiver  zetten. Het mag echter
duidelijk zijn dat er op bepaalde perioden, bij groeizame
weersomstandigheden, intensiever gewerkt dient te 
worden om onkruid te voorkomen en te verwijderen.
In het verleden werd er gebruik gemaakt van 
bestrijdingsmiddelen om bepaalde zones, zoals de 
verharde paadjes, onkruidvrij te houden. Dit wordt nu
echter stelselmatig afgebouwd. Het decreet ‘Reductie
van bestrijdingsmiddelen’ (RBM) verplicht openbare
besturen immers om het gebruik van pesticiden tegen
eind 2014 tot een nulgebruik af te bouwen. 
Onkruid wieden zonder pesticiden veroorzaakt minder
bodemverontreiniging en is beter voor het milieu. 
Er dienen door de gemeente voor de toekomst keuzes
gemaakt te worden in verband met mogelijke 
aanpassingen aan de infrastructuur op het kerkhof -
denk maar aan de heraanleg van het kerkhof van 
Sint-Jozef - en keuzes in verband met  het investeren in
nieuwe machines en/of het aantal tewerkgestelde 
gemeentearbeiders.
Een maatregel die nu reeds genomen wordt, is het 
inzaaien van bepaalde kale stroken met gras. Hierdoor
vermindert al het aantal probleemzones. Al doen we al
het mogelijke om dit te vermijden, soms zal er toch nog
onkruid groeien. We rekenen dan ook op uw geduld en
begrip hiervoor. De gemeente is bezig met het onder 
de loep nemen van structurele maatregelen die een 
blijvende oplossing bieden voor dit probleem.

 

Zoals gewoonlijk zal u 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 hoeveelheid 
bladeren die verzameld wordt, zodat de korven waar 
weinig of geen volume in zit het volgende jaar naar alle
waarschijnlijkheid niet meer geplaatst worden.

Waar de meeste inwoners zich te weinig van bewust zijn,
is dat voor werken op openbaar domein steeds een 
toelating moet gevraagd worden. 
Het is verboden om op eigen houtje werken uit te voeren
aan bermen, grachten, opritten e.d. Voor alle werken,
bijvoorbeeld het verharden van bermen, aanleggen van
opritten, aan brengen van aanplantingen, maken van
gracht beschoeiingen e.d.  dient u immers een toelating
te krijgen. Het komt nog te vaak voor dat mensen 
bij voorbeeld hun oprit terug moeten uitbreken, omdat
er geen toelating voor werd verleend en dit niet volgens
de voorschriften werd aangelegd.
De toelating kan u steeds schriftelijk aanvragen met een
brief ter attentie van het college van burgemeester en
schepenen. Het college zal dan ook beslissen of u al dan
niet de geplande werken mag uitvoeren.
Indien het echter werken betreft aan een gewestweg zal
het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams 
Gewest een vergunning moeten afleveren voor werken
op openbaar domein. Deze aanvragen dienen echter ook
via de gemeentelijke diensten te gebeuren. 

Nu de werken aan de kerk en het Doelenpad zijn 
beëindigd, zullen op 1 oktober 2013 de glasbollen aan
parking noord verplaatst worden naar hun voorziene
plaats achteraan de sacristie van de kerk aan de kant van
het Doelenpad.
Omwille van het sluikstort dat er vaak terug te vinden
is, worden ook de glasbollen aan de Oostmalsesteenweg,
ter hoogte van de Wissel, verplaatst. Eén zal er geplaatst
worden bij de twee glasbollen achter de sacristie, zodat
er daar 3 zullen staan, terwijl de andere bij de glasbol op
Stevennekens aan de bushalte aan het Sas zal worden
gezet.

ONDERHOUD KERKHOVEN

BLADKORVEN

AANPASSING AAN HET OPENBAAR DOMEIN

VERPLAATSING GLASBOLLEN
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B I B L I O T H E E K

Op 12 oktober van 10.00 uur
tot 13.00 uur is het weer
zover...
De jaarlijkse verwendag 
van de bibliotheek gaat door
in de bibliotheek van het 
centrum, Molenstraat 20.

We maken er weer een feest van met voor elk wat wils.
Voor de kinderen komt er een clown op bezoek die klein
en wat minder klein entertaint met ballonnen in alle
kleuren en vormen.
Karikaturiste Thea Van Kempen die groot en klein
prachtig weet te portretteren, is ook weer van de partij.
Voor elke bezoeker is er een kleine attentie. 
Er is een tas koffie of iets fris met een lekkere praline.
Boven in de parketzaal vindt de jaarlijkse boekenverkoop
plaats. De tarieven voor boeken bedragen nog steeds
€0,25 voor boeken; €0,05 voor weekbladen;  €0,10 voor
maandbladen. Voor cd’s en cd-roms €0,50.

“De Laatkomer” van Dimitrie Verhulst en bespreekt 
dit boek op maandag 21 oktober om 20.00 uur in de 
parketzaal van de bib.

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Kerstverhaal [P4];
- Tel tot 10 met muis [P4].

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Het slimme, rode schoolbusje (RIJN Niveau 7);
- Muziek in het kippenhok (WIJS Niveau 3).

A-boeken (7-9 jaar)
- Jacques op vakantie (SMITH, Alex T.);
- Tiny integraal 7 (HAAG, Gijs);
- Tiny integraal 8 (HAAG, Gijs).

B-boeken (9-12 jaar)
- Operatie Boze Barbie (QUINN, Isabelle);
- Best friends forever : Een verboden BFF 

(REIJNDERS, Joke).

C-boeken (12-16 jaar)
- De tostigirls (DUDOCK, Yvonne);
- Is vriendschap 4ever? door Izzy Love  

(SIKKEL, Manon);
- Hoe lang zijn geheimen houdbaar? door Izzy Love

(SIKKEL, Manon);
- Is liefde besmettelijk? door Izzy Love 

(SIKKEL, Manon).

Voorleesboeken
- Voorleespret met papa;
- Voorleespret met mama.

Jeugd Non-fictie
- Mon premier Van Dale français [Frans 831];
- Hoepla viert heksenverjaardag [Engels 838];
- De wondere wereld van Narnia [Engels 855.6].

Jeugd Strips
- De Smurfen : Doktersmurf (JS A);
- De Smurfen : De Smurfin (JS A);
- De Smurfen : De gouden boom (JS A);
- De Smurfen : De babysmurf (JS A).

DE LEESCLUB LEEST ...

FEEST IN DE BIB 
OP ZATERDAG 12 OKTOBER 2013

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN OKTOBER 2013  
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B I B - O N D E R W I J S

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Dodelijk doek (JACOBS, Marc);
- Ibiza, de hemel en de hel (BAKKER, Sonja);
- Doelwit in de nacht (PIGLIA, Ricardo);
- Code 37 : Kaviaar (VINCENT, Tille);
- Arthurs val (TOLKIEN J.R.R.);
- Moord in het huis Anoebis - Moord bij de tempel van

Amon (ROBINSON, Lynda);
- Vogelman (HAYDER, Mo);
- Midzomerliefde (KOSTER, Elly);
- Dit schenk ik jou (JOHANSEN, Iris);
- De Rechter (WEST, Johan);
- Avondstorm (CHAIKIN, Linda).

Volwassenen Non-fictie
- Bestemming Ierland [Ierland 993];
- Albert II. De biografie, zijn leven, zijn betekenis

(Wijngaert, Mark Van Den) [België 936.3];
- La cuisine d’Angelique. Smaken uit de Provence

(DECKERS, Angélique) [Frankrijk 629.63];  
- Infogids voor lokale besturen. 

Van adviezen tot zadenruil [394.51].

De ‘nieuwe’ kindjes van het eerste leerjaar zijn er weer.
Dat betekent dat er ook weer leerlingen van het zesde en
het vijfde meter of peter mogen zijn. Wij maken hen de
eerste dagen wegwijs in onze school. Toen we wisten wie
ons petekindje was, hebben we verstoppertje gedaan.
Eerst verstopten de kindjes van het eerste zich en 
moesten de kindjes van het vijfde en het zesde zoeken.
Toen werden de rollen omgedraaid, de kindjes van het
vijfde en het zesde verstopten zich en de kindjes van het
eerste gingen zoeken .
Het was echt wel heel leuk met onze petekindjes.             

Britt

Het is heel leuk om meter/peter te zijn van het eerste
leerjaar.
De bedoeling van het meter/peterschap is hen helpen,
de weg wijzen, ruzies helpen oplossen en je moet vooral
lief zijn voor de kleine kindjes. En als het belt straks,
gaan wij naar onze petekindjes en zorgen we dat ze in
de juiste rij staan om naar huis te gaan. Het is een hele
verantwoordelijkheid, maar we willen dit goed doen.             

Hanne en Lisse

De kindjes van het eerste en die van het vijfde en zesde
hebben verstoppertje gespeeld. De groten zorgen voor
de kleinere. Als ze vallen, verzorgen ze. En als ze ruzie
hebben, lossen ze het op. We zorgen ook dat ze zich
thuis voelen op onze school en wij geven het goede 
voorbeeld.    

Nele

PETERS EN METERS IN DE WEGWIJZER
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Gemeentelijke Lagere School
Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel

T 03 340 00 60 - T 03 340 00 61 - F 03 314 21 97
secretariaat@glsdewegwijzer.be - www.glsdewegwijzer.be
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Ludieke vertellingen van lokale volksverhalen in 
Hoogstraten, Baarle-Hertog, Merksplas, Rijkevorsel

BAARLE-HERTOG
Gezwind Over De Meet... (of toch niet...) 
door Theaterke Straf Poejer

Moeder Virginie Van Compernolle en haar ietwat 
onbewuste zoon Nelis, hebben het moeilijk om de
eindjes aan elkaar te knopen en verdienen wat bij met
het smokkelen van levensmiddelen over “De Meet”...  
Ga mee als Aspirant - Smokkelaar op een donkere tocht,
samen met Virginie en Nelis en wordt ondergedompeld
in het harde smokkelleven van destijds. Maar pas op!
De tocht is niet zonder gevaar.

Data: 31 oktober, 16 en 29 november
Aanvangsuur: 20.00 u., 
      deuren open vanaf 19.30 u.
Prijs: € 10
Plaats: Boschoven 6, 
      5111 VK Baarle-Nassau
Aantal plaatsen: max. 50 personen per voorstelling
Opmerkingen: Stevig schoeisel
Meer informatie: VVV Baarle-Nassau-Hertog,  
      Nieuwstraat 16, 
      5111 CW Baarle-Nassau 

e-mail: info@vvvbaarle.com,
      tel. +31 (0)13 507 99 21 

HOOGSTRATEN
De bossen van Castel 
door Zjosfinks

Castel aan het Groeske, volledig omgeven door Belgisch
bos en land. Het is niet verwonderlijk dat hier een kleine
honderd jaar geleden zoveel straffe dingen gebeurd zijn.
Acteur-verteller zjosfinks neemt de deelnemers mee op
een twee uur durende wandeling en vertelt honderduit
over de geschiedenis van deze Nederlandse volksbuurt.
Geen geheimen of leugens, des te meer spanning en
humor. Wie schrik heeft, die blijft!  Wie durft, die gaat
mee!
Data: 1 en 8 november
Aanvangsuur: 19.15 u.
Prijs: €8
Plaats: De Castelhoeve, Groeske 2 te 
      Castelré (vanuit Minderhout 
      Rooie Weg richting Baarle-Hertog-
      Nassau. Na één km linksaf 
      richting Groeske. Weer één km 
      verder aan de rechterzijde vind je 
      de Castelhoeve.
      (Ruime parking achteraan). 
Aantal plaatsen: max. 50 personen per voorstelling
Opmerkingen: Laarzen aangeraden, 
      zaklamp liever niet.
Meer informatie: Theater “Pas geverfd”, Zjosfinks
e-mail zjosfinks@hotmail.com, 
      tel. +32 (0)476 72 91 91

HOOGSTRATEN
Opsporing verzocht! 
Persoon, in zwevende toestand boven Bootjesven
Door Luce Van Nueten

Wandelaars in Wortel-Kolonie hebben een mysterieus,
zwevend figuur waargenomen net boven het 
water oppervlak van Bootjesven. 
Volgens oude verhalen beantwoordt deze geheimzinnige
figuur aan de beschrijving van Zwarte Marjan. Is het
Zwarte Marjan, vroeger al bekend als heks, die geen 
rust vindt vanwege haar verleden ? In de sfeer van
“Aardbeien halloween” gaan we zelf op zoek naar Zwarte
Marjan… Met een zaklamp en op onze kousenvoeten
hopen we het geheim snel op te ontrafelen!
Data: 30 oktober 2013
Aanvangsuur: 18.30 u.
Prijs: € 5
Plaats: De Klapekster, Wortel-Kolonie 41,
      2323 Wortel

GRIEZELIG GRENSLAND
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Aantal plaatsen: max. 20 kinderen per voorstelling
      (leeftijd 6-10 jaar)
Opmerkingen: Zaklamp meebrengen en 
      wandelschoenen aantrekken.
Meer informatie: Toerisme Hoogstraten, 
      Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
e-mail: toerisme@hoogstraten.be, 
      tel. +32 (03) 340 19 55

MERKSPLAS
Op stap met de luimige landlopers
door toneelkring Heidebloempje met aangepaste route
en verhalen

Samen gaan we op stap doorheen het mysterieuze 
landlopersdomein van Merksplas-Kolonie onder 
begeleiding van een toneel-cipier gids. 
Deze boeiende wandeltocht eindigt in het gevangenis-
museum in de landloperskapel waar je nog kan napraten
bij een Klosjaars Kramiekske en een drankje. Let wel…
blijf goed bij elkaar onderweg, er zouden nog menigeen

landlopers verstopt kunnen zitten in dit bosrijk gebied,
en iedereen weet dat dit rare snuiters zijn!

Data: 3, 10, 17 november
Aanvangsuur: 13.30 u. stipt
Prijs: Volwassenen € 10 / kinderen: € 7
Plaats: Landloperskapel, Kapelstraat 
      te Merksplas (op de baan van
      Merksplas-dorp naar Rijkevorsel, 
      op het domein van de 
      strafinrichting, derde dreef rechts).
Aantal plaatsen: max. 50 personen per voorstelling
Opmerkingen: gezinsvriendelijke wandeling van 
      ca. 4 km. Stevig schoeisel vereist.
Meer informatie: Toerisme Merksplas, 
      Markt 1, 2330 Merksplas
e-mail: toerismemerksplas@skynet.be, 
      Tel: +32 (0)14 63 94 77

RIJKEVORSEL
reeds uitverkocht



Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter 
opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer 1 op de 10
mensen griep. 
Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij 
sommige mensen kan griep ernstige gevolgen hebben.
Een zwangere vrouw die griep krijgt bijvoorbeeld kan
ernstige complicaties oplopen. Je tijdig laten vaccineren
kan heel wat ziekteleed voorkomen.

Griepvaccinatie: ook voor jou belangrijk?

Mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of
een ziekte van longen, hart, lever of nieren moeten extra
waakzaam zijn voor de griep. En omdat de natuurlijke
weerstand afneemt met de leeftijd, is griepvaccinatie
voor iedereen ouder dan 65 jaar zeer belangrijk.

Ook zwangere vrouwen kunnen zich maar beter laten
vaccineren tegen de seizoensgriep. Wie zwanger is, heeft
minder weerstand tegen infecties en zo kan griep bij een
zwangere vrouw erger zijn en meer complicaties
ver-oorzaken, zoals een longontsteking. 
Een zwangere vrouw heeft ook meer kans om door griep
in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden dan
iemand die niet zwanger is. Een zware griepaanval kan
bovendien de gezondheid van de baby ernstig schaden.
Vaccineren in het tweede of derde trimester van de 
zwangerschap is daarom aanbevolen, en het vaccin is
volstrekt veilig. 

Wie in nauw contact leeft met mensen uit deze 
risicogroepen, doet er goed aan zich te laten vaccineren.
Ook als je beroepshalve voor risicogroepen zorgt, 
bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als
thuisverpleegkundige, 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 kan
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 tussen de 11 en 12 euro, maar
wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de
risicogroepen. 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 griepvaccin 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
kan 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 apothekeker.

Meer informatie 

Meer informatie over griep en griepvaccinatie vind je op
www.griepvaccinatie.be. 

ZO ZIEK ALS EEN HOND ? LIEVER NIET
LAAT JE TIJDIG VACCINEREN TEGEN SEIZOENSGRIEP
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Van 18 september t.e.m. 24 november 2013 loopt in het
Aster Berkhofmuseum de tentoonstelling “Transparant”
met werken van Lynn Cocx en Bernadette D’Haese.

Op vrijdag 13 september ’13 vond de openingsreceptie
plaats van deze tentoonstelling. Hieronder vindt u 
enkele sfeerfoto’s terug.

De tentoonstelling is geopend:
- elke woensdagnamiddag van 13u - 17u;
- elke 2de maandagavond van de maand van 17.30u -

19.30u;
- elke laatste zondag van de maand van 13u - 16.30u;
- op zaterdagen 28/09, 05/10, 12/10, 19/10 en 26/10

van 13u tot 16.30u;
- op afspraak: 03 340 00 37.

Meer informatie is te verkrijgen op de cultuurdienst via
03 340 00 37 of cultuurdienst@rijkevorsel.be .

TENTOONSTELLING TRANSPARANT

C U L T U U R
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Op woensdag 9 oktober 2013 organiseert de 
cultuurdienst i.s.m. de Bibliotheek, Mooov en Oxfam
Wereldwinkel voor de laatste keer in 2013 “De cinema
komt naar je toe!” en dit met de filmvoorstelling van
“Little Heaven”. 
De vertoning gaat door in de Kapel van het Klooster om
20u. Voor en na de film wordt een “Klein Café” voorzien. 
“Little Heaven” is een documentaire van eigen bodem
die een realistisch beeld schetst van de schrijnende 
toestand in Ethiopië (naar het Siddartha project van
Broeder Gust Lauwerysen).

De film wordt ingeleid door belevingsreizigers Ruth 
Raeves, Mieke Lauweryssen, Joke Lauweryssen en Elly
Van den Kinschot.

Het verhaal van de film:
“Te midden van de helse drukte van de Ethiopische
hoofdstad Addis Abeba, staat het weeshuis Little Heaven.
Lydia, één van de kinderen, wordt vandaag 13. 
Een vrolijke gebeurtenis, want ze mag op deze leeftijd 
verhuizen naar het andere huis waar de 'grote' kinderen
verblijven. 
Deze heuglijke dag wordt echter over schaduwd door het
schokkende nieuws dat Lydia met HIV besmet is. Alle
kinderen in het weeshuis krijgen op hun dertiende jaar
te horen dat ze HIV hebben. Voor Lydia is dit één van de
meest emotionele gebeurtenissen van haar leven. 
Nu begrijpt ze opeens waarom ze een weeskind is en
waarom ze zo vaak ziek is en daardoor naar het 
ziekenhuis moet. Ondanks dit verschrikkelijke nieuws
wil Lydia niet bij de pakken blijven zitten. Ze wil leven
en kunnen dromen.”

Inschrijven is verplicht en kan via de cultuurdienst
(03 340 00 37 of cultuurdienst@rijkevorsel.be) of in de
Wereldwinkel. 

Na het succes van de vorige jaar richt het gemeente -
bestuur van Rijkevorsel i.s.m. VVV-Toerisme Rijkevorsel
opnieuw een Lichttocht in doorheen Rijkevorsel. Op
woensdag 31 oktober kunnen de kinderen overdag 
via de grabbel pasactiviteiten van de Kinderclub 
knutselen rond Halloween en ’s avonds naar griezel -
verhalen komen luisteren aan de Molen. 
Aansluitend op deze griezelverhalen, rond 19.00 uur,
vertrekken we vanaf de Molen voor een Lichttocht 
doorheen Rijke vorsel. We passeren 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 onze avondwandeling.
Nadien kan iedereen nog nagenieten bij een lekker
drankje of een tasje pompoensoep. 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. 

De route van dit jaar is vooralsnog niet bekend. Deze zal
in het volgende infoblad vermeld worden. Iedereen dus
op post voor deze herfstwandeling !

Gelieve een ’lichtje’, stevige schoenen, voldoende warme
en eventueel regenbestendige kledij te voorzien !

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE !
’LITTLE HEAVEN’

LICHTTOCHT 2013

C U L T U U R
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De 3de vrijdag van februari, nl. 21 februari 2013, richt de
sportraad i.s.m. het gemeentebestuur het “Sportgala
2013 Rijkevorsel: huldiging van sportlaureaten, 
kam pioenen en uitzonderlijke sportprestaties” in. 
Langs deze weg willen we iedereen oproepen om een
sporter of sportvereniging kandidaat te stellen voor de
sportlaureaten 2013. 

Volgende laureaten worden er gehuldigd:
- Sportman van Rijkevorsel 2013
- Sportvrouw van Rijkevorsel 2013
- Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2013
- Sportvereniging van Rijkevorsel 2013
- Sportverdienste van Rijkevorsel 2013
Voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:
- Inwoner zijn van Rijkevorsel
- Als vereniging gevestigd zijn in Rijkevorsel
- Een pracht van een sportieve prestatie geleverd 

hebben in 2013
- Een belangrijke bijdrage leveren aan het sport -

gebeuren in Rijkevorsel

Kandidaturen kunnen binnengebracht worden op de
sportdienst tot 1 december 2013. De nodige formulieren
vind je terug op de website of kun je bekomen op de
sportdienst.

Meer info: zie grabbelpasactiviteiten rubriek jeugd of op
de jeugd- en sportdienst van de gemeente Rijkevorsel! 

SKATE- EN SPORTPARK SONSHEIDE : 
WIJZIGING OPENINGSUREN WINTERPERIODE
VAN OKTOBER T/M MAART - 9U T/M 19U

SPORTGALA 2013 :
OPROEP KANDIDATUREN

BIKE IN ’T SLIKE :
MOUNTAINBIKE 3-DAAGSE



Op vrijdag 8 november 2013 richt de sportraad 
Rijke vorsel voor de tweedemaal een algemene sportquiz
in! De quiz vindt plaats in zaal ‘t Centrum. 
De quiz is gericht naar ploegen van 6 tot 8 personen met
een brede interesse of kennis van de sport.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €20,00 per ploeg 
en dien je bij voorkeur vooraf over te schrijven op het
rekeningnummer BE91 0682 0099 8676 om zeker te 
zijn van deelname. Gelieve sportquiz 2013 en de naam
van je ploeg te vermelden bij de overschrijving!
Voor meer info kun je steeds terecht op de sportdienst!

SPORTTECHNISCHE OPLEIDINGEN
GPS in de sport: basis outdoor en sport
Donderdag 3 oktober 2013 van 19u00 tot 22u
- Plaats: De warande, Warandestraat 42, 

2300 Turnhout
- Lesgever: Marco Pietersma
- Kostprijs: €40,00

Aspirant-Initiator zwemmen
Zondagen 6 & 27 oktober en 10 & 24 november 2013 
- Plaats: Zwembad ’t Beerke, Rerum Novarumlaan 31,

2340 Beerse
- Lesgever: Kris Horemans
- Kostprijs: €60,00 (incl. DVD)

Sport & Spel voor kinderen met gedragsmoeilijkheden
Woensdag 16 oktober 2013 van 19u tot 22u
- Plaats: Gemeentehuis, zaal Berendonk, Vrijheid 29,

2370 Arendonk
- Lesgever: Wendy Vinck
- Kostprijs: €15,00

Sportmassage
Zaterdag 19 oktober 2013 van 9u tot 16u
- Plaats: Polyzaal Sporthal Stadspark, Steenweg op 

Zevendonk 18/2, 2300 Turnhout
- Lesgever: Erik Gys
- Kostprijs: €40,00

(incl. 1 bus massage-olie, middagmaal)

Sporttaping
Donderdag 24 oktober 2013 van 18u30 tot 22u
- Plaats: Gemeentehuis, raadzaal 2de verdieping, 

Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle
- Lesgever: Erik Gys
- Kostprijs: €15,00

Vormingen oktober 2013:
- GPS in de sport: GPS en computer: donderdag 7

november 2013 te Turnhout
- Vrijwilligersbeleid: maandag 18 november 2013 te

Arendonk
- Positief Coachen: toneelvoorstelling ‘Wel winnen

hé!’: maandag 25 november 2013 te Merksplas

Inschrijven en inlichten bij Diane Loosen kan via 03 240
62 73 of vormingen@apbsport.provant.be

OPLEIDINGEN / VORMINGEN IN DE REGIOSPORTRAAD : 
2DE SPORTQUIZ RIJKEVORSEL

S P O R T
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GRABBELPAS 
    HERFSTVAKANTIE 2013

Nog enkele weken en we kunnen weer gaan genieten van de

herfstvakantie! Terug meer vrije tijd om te spelen en te 

ravotten. Er is weer een superleuk activiteitenaanbod van de

grabbelpas. De kinderclub, de jeugd- en sportdienst hebben

de koppen bij elkaar gestoken om toffe activiteiten in elkaar

te steken. Hieronder lichten we reeds een tipje van de sluier.

Meer informatie kan je vinden in onze folder die wordt 

bedeeld via de Rijkevorselse scholen.

PROGRAMMA GRABBELPASACTIVITEITEN

Maandag 28 oktober: 
Bezoek aan het Suske & Wiske-museum
Is Sidonia thuis? Jawel, en ze helpt je graag op weg 

doorheen het Suske & Wiske-museum.

Hier ontdek je met allerlei leuke opdrachten waar Willy 

Vandersteen zijn inspiratie voor zijn stripverhalen vandaan

haalde. Nadien ga je in het atelier je eigen stripverhaal

maken!

Maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 oktober: 
12G-Noord: Mountainbike-driedaagse: “Bike in’t slike”
Voor het zesde jaar op rij wordt er gemountainbiket in 

Sportregio Noorderkempen. 

Tijdens deze sportieve driedaagse verkennen jongeren 

tussen 11 en 16 jaar verschillende mountainbikeroutes zoals

het PiereLiereBinkenpad in onder andere Oud-Turnhout, 

het parcours Herentals-Kasterlee. De parcours worden zo 

uitgekozen, dat de moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt 

verhoogd. Wil je deelnemen aan de Special Edition @
Vlaamse Ardennen, dan moet je wel de voor bereiding op

maandag en dinsdag hebben meegefietst. We gaan dan de

ganse dag onze grenzen verleggen in de streek van de

Ronde van Vlaanderen. Benieuwd? Schrijf je dan snel in.

Dinsdag 29 oktober: Uitstap naar Toverland
Op uitstap naar Toverland is al jaren een vaste waarde in de

herfstvakantie. Ook dit jaar trekken we naar Sevenum voor

een dagje overdekt speelplezier. Toverland is niet zomaar

een binnenspeeltuin maar een bijna volledig overdekt

attractiepark. De beruchte brommertjes “Booster Bikes” en

de gigantische houten achtbaan “Troy” zijn superleuke 

attracties. 

Ken je Toverland niet? Surf dan even naar www.toverland.be

Woensdag 30 oktober: Handen uit de mouwen en bouwen!
(spelen met Lego, Kapla en Clicks)
Ben jij de nieuwe Bob de Bouwer? Laat het ons dan zien 

tijdens deze geweldige bouwnamiddag! Wij zorgen voor de

Lego, Kapla en Clicks. Jullie mogen zorgen voor grootse

bouwwerken!

Donderdag 31 oktober: Halloweenpompoenen snijden
Vanwaar komt de traditie van uitgeholde pompoenen?

Waarom brandt daar een kaarsje in? Waarom staat er zo’n

griezelig gezicht in? Vandaag gaan we op zoek naar de 

oorsprong van deze traditie. Met een scherp mesje en lepel

gaan we aan de slag om onze eigen Halloween-pompoen

te maken. 

Met de inhoud van de pompoen maken we overheerlijke

pompoensoep. ’s Avonds kunnen de deelnemers van deze

activiteit gratis deelnemen aan de “spannende verhalen in

de molen”. 

Donderdag 31 oktober: Spannende verhalen aan de molen
Kom binnen in de Molen ….. als je durft….. voor enkele

spannende verhalen….. Deze avond worden er gedurende

een uurtje enkele spannende verhalen verteld door een echte

vertelster. De molen en de omgeving zullen versierd worden

met de pompoenen die we in de namiddag gemaakt 

hebben. De ouders kunnen tijdens de verhalen buiten 

wachten bij een knetterende vuurmand en proeven van de

heerlijke pompoensoep of van een lekker veusseltje. Hierop

aansluitend vertrekt er ook nog een heuse lichttocht. Deze

activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de

Rijkevorselse V.V.V.

Donderdag 31 oktober: Lichttocht
Het gemeentebestuur van Rijkevorsel organiseert in 

samenwerking met VVV-toerisme Rijkevorsel een Lichttocht 

doorheen Rijkevorsel. We passeren langs wijken, trage

wegen, donkere steegjes, … Halfweg onze wandeling en 

nadien kan iedereen genieten van een lekker drankje of een

tasje pompoensoep. 

Gelieve een “lichtje” (lantaarn, pillicht, fakkels,…), stevige

schoenen, voldoende warme en eventueel regenbestendige

kledij te voorzien.

Weekend 1-2-3 november: 
Voetbalwedstrijd Jupiler Pro League: AA Gent – Standard
Ben jij ook een echte voetbalfan? Ga dan zeker met ons mee

naar de gloednieuwe Ghelamco Arena om al je helden van

AA Gent en Standard live aan het werk te zien!

PROGRAMMA KINDERCLUB

28 oktober: Boeeeeh een spook! 
Geen spoken om bang van te zijn maar lieve speelspoken

komen een ganse dag met ons ravotten en stoeien. Originele

spookspelletjes hebben zij voor ons in petto. 

29 oktober: Er was eens…… sprookjesdag   
We dompelen ons onder in de sprookjeswereld. De kiddies

gaan poppenkast spelen en de coolkids breien een origineel

einde aan een verhaal.
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30 oktober: Kabouters en Hokus Pokus ketnet
in de kinderclub!
De kiddies gaan op kaboutertocht om de stippen van de

paddestoel van kabouter Pinnemuts te gaan zoeken. 

De coolkids gaan op pad met hokus pokus ketnet.

31 oktober: Halloweenknutselen en party   
De laatste dag van de herfstvakantie sluiten we af met 

Halloween. Het belooft een gekke haren en hoedendag te

worden.

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

Voor de activiteiten van de kinderclub en de grabbelpas

kan je inschrijven vanaf woensdag 2 oktober tot 

woensdag 9 oktober. 

Er kan ook opnieuw online ingeschreven worden. 

Meer informatie hierover kan je lezen op onze website

www.jeugdrijkevorsel.be.

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de kinderclub

met een inschrijvingsstop worden gewerkt. Dat betekent

dat er maximum 98 kinderen in de kinderclub kunnen

opgevangen worden. Na de uiterste inschrijvingsdatum

van 9 oktober 2013 zullen er hoe dan ook geen 

inschrijvingen meer worden aangenomen voor de herfst

vakantie. 

Deze maatregel hanteren we om een kwaliteitsvolle

opvang aan jullie kinderen te garanderen.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
18 OKTOBER

Op vrijdag 18 oktober is het weer zo ver: dan vindt de 

Dag van de Jeugdbeweging weer plaats! Op deze dag 

vieren we het engagement van duizenden jongeren die zich

jaar na jaar weer inzetten om meer dan 240.000 kinderen

en jongeren te vermaken met spel en plezier!

Na het succes van vorig jaar slaan de jeugddiensten en

jeugdraden van Rijkevorsel, Brecht en Hoogstraten de 

handen opnieuw in elkaar om voor de tweede keer een 

gratis ontbijt te voorzien voor de kinderen en jongeren die

naar school gaan in Hoogstraten!

ALLEMAAL SAMEN !

Week van de Buitenschoolse Kinderopvang 2013
14 tot 18 oktober 2013

De Buitenschoolse Opvang staat open voor kinderen uit het

basisonderwijs voor en na school, op schoolvrije dagen en

eventueel ook tijdens vakanties.

De Buitenschoolse Opvang is een ontmoetingsplaats waar

een ploeg enthousiaste medewerkers activiteiten, spel en

plezier aanbiedt in een sfeer van vrije tijd, met bijzondere

aandacht voor de betrokkenheid van kinderen, 

ouders en partners uit de buurt.

In de week van 14 tot en met 18 oktober is het weer zover :

“Week van de Buitenschoolse kinderopvang”. Voor de 13de

keer zetten de initiatieven hun deuren open en plaatsen op

die manier hun werking in de kijker. 

Het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang heeft gekozen

voor het thema “ALLEMAAL SAMEN”. Aan de hand van leuke

activiteiten gaan we aan kinderen laten zien wat zo leuk en

nuttig is aan samenwerken. 

Alle kinderen van de Rijkevorselse scholen nodigen we 

tijdens de week van de Buitenschoolse Kinderopvang uit om

te komen spelen in onze kinderclub. Zij komen dan met hun

klas de Kinderclub verkennen.

Zo kunnen de kinderen die nog niet zo vertrouwd zijn met

onze werking de kinderclub op een speelse manier 

ontdekken. En de kinderen die de kinderclub al goed kennen

kunnen aan hun vriendjes laten zien in welke speelhoeken

zij graag spelen.
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De politie stelt vast dat vele weggebruikers de
reglementering omtrent een rotonde niet kennen of niet
toepassen. Uit vaststellingen van de politie blijkt dat vele
autobestuurders de rotonde verlaten zonder gebruik te
maken van de rechter richtingaanwijzer. 
In september en oktober wordt elk jaar door de politie
op de rotonde een verkeersopleiding verstrekt aan alle 
leerlingen van de Wegwijzer en Sint-Lucia Instituut.
Kom ook eens een kijkje nemen  en misschien kan je zelf
ook nog iets bijleren en rij je in de toekomst veilig(er)
over de rotonde. 
De herinrichting van het centrum is zo opgevat dat alle
weggebruikers, auto’s en fietsers  ongeveer met dezelfde
snelheid doorheen het dorp moeten passeren. De impact
van ongevallen wordt hierdoor sterk verminderd.

THEORIE
Volgens art 2.39 is een rotonde een weg waarop het 
verkeer in één richting geschiedt rond een aangelegd
middeneiland en gesignaleerd met verkeersborden D5 
en waarvan de toegangswegen voorzien zijn van 
verkeersborden B1 of B5. (zie foto)

PRAKTISCHE INFO
Voor de fietsers :
1 bij het naderen van de rotonde uitkijken naar het 

verkeer dat reeds op de rotonde is. Voorrang verlenen
en desnoods stoppen aan de haaietanden of het 
verkeersbord;

2 rotonde oprijden met een kleine afstand vanaf de rand
van de rijbaan(NIET uiterst rechts rijden);

3 als u de 1ste straat van de rotonde wil verlaten deze
richting aangeven met de rechterarm en een beetje
meer rechts rijden;  

4 als u de rotonde normaal volgt (ter hoogte van een
zijstraat) VOORAF een teken geven met de linkerarm
om aan te geven dat u de rotonde niet verlaat en 
normaal volgt (dit is niet verplicht maar is een van de
belangrijkste preventieve handelingen voor de 
fietsers) De auto’s achter u zien wat je van plan bent
evenals het verkeer dat de rotonde oprijdt;

5 Vervolgens rotonde verlaten en handelen als punt 3.
Bij het verlaten van de rotonde met uw rechterarm
de richting aangeven.

Voor de autobestuurders : 
1 Bij het naderen van de rotonde uitkijken naar het 

verkeer dat reeds op de rotonde is. Voorrang verlenen
en desnoods stoppen aan de haaientanden;

2 rotonde oprijden en rechts rijden. Blijf achter de 
fietsers die reeds op de rotonde zijn en houd hen in
het oog;

3 als u de rotonde verlaat (dit is een richtings -
verandering) MOET u de rechterrichtingsaanwijzer
aanzetten, over DE RECHTERSCHOUDER KIJKEN
en controleren dat er geen fietsers in uw dode hoek
zijn en dan pas de rotonde verlaten;

4 dit kan enkel veilig gebeuren als u uw snelheid
aanpast = matige snelheid;

5 Haal geen fietsers in op de rotonde of in het dorps-
centrum. Er moet steeds een tussenruimte zijn van
1 meter tussen uw auto en de fietsers.

De suggestiestrook heeft geen enkele waarde als fietspad.
Het is een hulpmiddel voor de fietsers.
Je moet u als fietser laten zien op de rotonde, uw
rijrichtingen aan geven met de arm en u zeker niet in het
hoekje laten drummen op de rotonde.
Laat u zien en kijk uit!

Hier ben ik dan, Zeppe de zebra.
Ik ben gemaakt in de kinderclub
in de zomervakantie. Ik kwam in
het begin van het schooljaar mee
een oogje in het zeil houden om
ouders te helpen oversteken aan
het zebrapad.  Ik sta symbool
voor verkeersveiligheid. Het is
echt belangrijk dat de ouders het
juiste voorbeeld geven aan de
kinderen. Kinderen zijn geen mini-volwassenen en 
hebben een heel andere kijk op het verkeer.

Dus vandaar roep ik alle ouders op om eens extra moeite
te doen en het juiste voorbeeld te geven.  Hiermee steun
je de scholen die veel werk steken in een verkeersveilige
schoolomgeving en verkeerseducatie.

Dus : Zet hem op, geef het juiste voorbeeld en gebruik
het zebrapad ! 

NOGMAALS ROTONDE

OPROEP ’GEEF HET JUISTE VOORBEELD’
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Gezien worden is een belangrijk thema in het verkeer.
Niet alleen in donkere maanden, maar ook wanneer door
slecht weer het zicht belemmerd wordt, is het belangrijk
op te vallen in het verkeer. Als zwakke weggebruiker zijn
voetgangers en fietsers erg kwetsbaar in het verkeer.
Wanneer ze niet genoeg opvallen in het donker, neemt
het risico op ongevallen toe. 
Goed werkende fiets verlichting, lichte kleding en 
reflectie dragen bij aan de zichtbaarheid en veiligheid in
het verkeer en verlagen zo het risico in een ongeval 
betrokken te raken. 

Voor de fietser bepaalt
het verkeersreglement
daarom dat deze, tussen
het vallen van de avond
en het aanbreken van 
de dag en overdag als 
de zichtbaarheid minder
dan 200 meter is, vooraan en achteraan een licht moeten
opzetten. Het licht  vooraan moet geel of wit zijn en 
het achterlicht rood. Deze lichten mogen zowel vast 
schijnend als knipperend zijn. Het rode licht achteraan
moet zichtbaar zijn op een afstand van 100 meter. 
Deze lichten moeten niet vasthangen op de fiets, maar
mogen dus ook bevestigd worden aan kledij, rugzak of
dergelijke. Eveneens dient een fiets uitgerust te zijn met
een witte reflector vooraan, een rode achteraan, oranje
pedaal reflectoren en twee oranje reflectoren tussen de
spaken van elk wiel of een witte reflecterende strook op
de banden.

Als voetganger ben je niet verplicht enige vorm van 
verlichting of reflector te gebruiken bij schemering of in
het donker, tenzij je in groep wandelt. Voor je eigen 
veiligheid is dit echter wel aan te raden. In de dimlichten
van een aanrijdende auto word je met donkere kleren pas
gezien tot op 20 meter. Met reflecterend materiaal neemt
deze afstand toe tot op 150 meter. Wetende dat een auto
met een snelheid van 50 km/h 26 meter nodig heeft om
stil te staan, zijn fluovestjes, heldere kleren, lichtjes en
dergelijke geen overbodige luxe.
Als bestuurder van een brommer of motor is het 
eveneens belangrijk goed zichtbaar te zijn. In een 
zwart pak met een zwarte helm op, val je minder op in 
het verkeer. Een frequent voorkomende oorzaak van 
motorongevallen is dan ook dat de motorrijder niet of te
laat opgemerkt werd. Een helm in een lichte kleur of 
reflecterende stroken verbeteren de zichtbaarheid en 
verhogen zo de veiligheid. 

Voor auto’s geldt sinds augustus 2012 dat alle nieuwe
voertuigen dagrijverlichting moeten hebben. 
Dagrij lichten gaan automatisch aan wanneer de motor
gestart wordt en doven automatisch wanneer de 
bestuurder zijn mistvoorlichten of koplampen aansteekt. 
Deze lichten moeten de zichtbaarheid van de wagen
overdag verbeteren en zo het aantal verkeersdoden doen
verminderen.

Om de bevolking van Rijkevorsel optimaal van dienst te
zijn vermelden wij nog even de openingsuren van de
wijkpost Rijkevorsel (03 340 00 40)
maandag 9u tot 12 u en van 17u tot 20u;
dinsdag 9u tot 12u;
woensdag 13u tot 17u;                
donderdag 9u tot 12u;
vrijdag 9u tot 12u.
Dit zijn de kantooruren van wijkpost Rijkevorsel. Deze
openingsuren zijn eerder beperkt om de wijkagenten 
zoveel mogelijk de kans te geven aanwezig te zijn in 
de hun toegewezen wijk. Er kunnen evenwel steeds 
afspraken gemaakt worden met uw wijkagent. 
Wenst U buiten deze uren toch dringend een klacht in 
te dienen of een aangifte te verrichten dan kan u steeds
terecht in het hoofdkantoor te Hoogstraten 
(03 340 88 00) op volgende uren :
maandag 9u tot 17u;
dinsdag 9u tot 17u;
woensdag   9u tot 17u;
donderdag  9u tot 20u;
vrijdag        9u tot 17u.    

Bij noodgevallen kan u het oproepnummer 101 bellen
waarna de interventieploeg vanuit Hoogstraten zo snel
als mogelijk ter plaatse zal komen.. 

ZICHTBAARHEID IN HET VERKEER
LAAT JE ZIEN !

OPENINGSUREN
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In elke gemeente is er een OCMW actief, dat als 
voornaamste doel heeft elke inwoner in de mogelijkheid
te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, richt het
OCMW allerlei diensten op om deze dienstverlening te
kunnen waarmaken. 
Dit kan gaan om materiële hulpverlening, sociale
dienstverlening, psychosociale hulp, huisvesting, 
financiële begeleiding, opvang van vluchtelingen, enz.

Dit alles wordt dan georganiseerd door de sociale dienst
van het OCMW, die werkt onder het gezag en het 
toezicht van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst
en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De sociale dienst van het OCMW Rijkevorsel bestaat uit
enerzijds een algemene sociale dienst, waar iedereen 
terecht kan voor informatie over sociale voorzieningen,
uitkeringen, tegemoetkomingen, enz. Anderzijds zullen
ook aanvragen tot het bekomen van financiële hulp, leef-

loon, verwarmingstoelage, tussenkomst in een rusthuis,
tussenkomst in zware medische kosten, enzovoort, door
de sociale dienst opgevolgd worden. 
Ook voor de thuiszorgdiensten (warme maaltijden,
alarmtoestellen, klusjesdienst, Minder Mobiele centrale,
aanvullende zorg aan huis, …) kan men hier terecht.

Eén maatschappelijk werker houdt zich uitsluitend
bezig met budgetbeheer en budgetbegeleiding, en dat
vooral voor personen of gezinnen die in de knoop zijn
geraakt met hun financiële situatie, en die hierbij 
ondersteuning kunnen bekomen om hun situatie terug
op het juiste spoor te zetten. 
Deze dienst wordt ondersteund door een juriste die alle
zaken in verband met consumentenkrediet, contracten,
intrestberekening, enz. opvolgt en controleert.

Voor huisvestingsproblemen (inschrijving sociale 
woning, huurbegeleiding, zoeken naar aangepaste 
woning, bemiddeling tussen huurders en verhuurders,..)
is een aparte dienst opgericht, alsook voor personen die
ondersteuning nodig hebben in het zoeken van een 
geschikte job. 
Bemiddeling bij de Werkwinkel, zoeken van aangepaste
opleidingen, opvolgen van sociale tewerkstellingen,...
het hoort allemaal bij het taken pakket van de arbeids-
trajectbegeleidster.

Tenslotte heeft ook een begeleidster van de LOI-
woningen (Lokaal opvanginitiatieven, waar kandidaat
politiek vluchtelingen materiële hulp bekomen in 
afwachting van een beslissing over hun aanvraagdossier)
meer dan haar handen vol om deze opvang zo menselijk
mogelijk te maken. Niet alleen de ondersteuning van de
kandidaat politiek vluchtelingen zelf, maar ook de 
samenwerking met de scholen, contacten met de Dienst
Vreemdelingenzaken, met Fedasil, organiseren van 
medische hulp waar nodig, gecombineerd met de 
administratieve rompslomp die daar bij komt kijken,
neemt heel wat tijd in beslag van de LOI-begeleidster.

De sociale dienst is elke werkdag te bereiken tijdens de
kantooruren. Vrijdagnamiddag is de dienst gesloten.

DE SOCIALE DIENST 
VAN HET OCMW RIJKEVORSEL

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 24 OKTOBER 2013 - 20u

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



Bewoners WZC Prinsenhof genieten van een ijsje !

Sinds enkele jaren worden de bewoners van WZC 
Prinsenhof in de zomermaanden getrakteerd op een ijsje
van “Ys van Filleke”, zo ook op donderdag 22 augustus
2013.
De zon liet het wat afweten, maar zelfs de regen kon de
pret niet bederven. Dicht bij elkaar onder het afdak was
het erg warm en gezellig met een ijsje in de hand.

Ook kermis voor de bewoners van WZC Prinsenhof !

Sinds enkele jaren gaan ook de bewoners van WZC 
Prinsenhof naar de kermis. En iedere keer wordt hier
vooraf erg naar uitgekeken! Dankzij de hulp van enkele
vrijwilligers kon er toch een hele groep bewoners 
genieten van de kermis. 
Op maandag gingen bewoners van afdeling Parkiet al
eens een kijkje nemen en op dinsdag waren de bewoners
van afdeling Roodstaart (foto) aan de beurt. Iedereen zag
er op zijn best uit voor de kermisdagen! Een terrasje en
een wandeling over de kermis, even stoppen bij die 
indrukwekkende lambada, kijken hoe de allerkleinsten
genieten van een ritje op de paardenmolen, af en toe 
bekende gezichten zien en als afsluiter natuurlijk lekkere
smoutebollen eten! Voor de bewoners was de kermis 
alvast geslaagd, ze kijken al uit naar volgend jaar!

NIEUWTJES UIT HET PRINSENHOF
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VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 1 OKTOBER 2013
RIJSTPAP EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

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

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

Eetzaal van Het Moleke (Banmolenweg 9) 
Instapdagen : 4 november - 6 januari - 3 februari - 10 maart

De kleuterleidster(s) en de directie nodigen de ouders van de kleuters
die 2,5 zijn op bovenstaande instapdagen uit voor een infomoment. 

Wij starten om 19.30 uur in de eetzaal van Het Moleke (Banmolenweg 9).

Voor elke instapdag wordt er ook nog een speeluurtje voorzien. 
Wij houden je hier zeker van op de hoogte!

Graag inschrijven voor dit infomoment vóór woensdag 2 oktober 2013
bij mevr. Ilse Geerts , Directie - 03 314 12 69 - directie@het-moleke.be

KLEUTERSCHOOL HET MOLEKE 
EN KLEINE MOLEKE

INFOMOMENT SCHOOLJAAR 2013-2014
Dinsdag 8 oktober 2013 - 19.30 uur 
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Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
heeft een veelzijdig programma
samengesteld:

- Op maandag 7 oktober verrassen we
zoveel mogelijk mensen met ‘Smeer
ze’: we delen boterhammen met choco
uit op de markt  en geven er een uit -
nodiging voor de Wereldwinkeldag bij.

- Woensdag 9 oktober wordt in het
Klooster om 20 uur de prachtige film
Little Heaven vertoond. Inkom gratis,
inschrijven in de Wereldwinkel of bij
de Cultuurdienst. Vooraf en na afloop
Klein Café.

- Op de Wereldwinkeldag, zaterdag 12 oktober kunnen
mensen hun lege pot choco van eender welk merk
inruilen voor een volle pot OFT-choco en in de 
winkel kennismaken met het verhaal over machts-
concentratie in de ketens, geïllustreerd met het
voorbeeld van de Kivu-koffie. Van harte welkom!!

Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel vzw,
Oostmalsesteenweg 4, 2310 Rijkevorsel
www.oxfamwereldwinkels.be/rijkevorsel

Openingstijden:
maandag 9.30 - 12.30 uur 
woensdag en zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Vanaf zaterdag 5/10 t.e.m. zaterdag 12/10 organiseert 
De Kringwinkel WEB in Turnhout weer een grootse
elektrobeurs. De Kringwinkel verkoopt dan allerhande
elektrische toestellen die vakkundig werden nagekeken
en hersteld in haar hergebruikcentrum. 
Op deze toestellen krijg je één jaar garantie. Elk toestel
kreeg bovendien een eco-score die je vertelt hoe zuinig
het toestel is. Goed voor je verbruik en je portemonnee.
Het aanbod gaat van wasmachines, droogkasten tot 
vriezers, koelkasten, microgolfovens, tv’s en kleine 
huishoudelijke apparaten.
Op zaterdag 5/10 zijn de werkleiders van het hergebruik-
centrum aanwezig in de winkel om je meer info en uitleg
bij de toestellen te geven.

Wil je een degelijk elektrisch apparaat aankopen en 
hieraan niet teveel geld uitgeven, overweeg zeker eens
een toestel van De Kringwinkel. 

Samen met u willen we deze 
onderstroom voelbaar maken
in onze parochies en willen 
we bouwen aan een warme 
gemeenschap. 
Daarom nodigen de leden van
de parochieteams van St.-Jozef

en St.-Willibrordus u uit om samen met hen eucharistie
te vieren op zondag 29 september om 11.00 u in de
St.-Willibrorduskerk en op zaterdag 5 oktober om 17.00
u in de St.-Jozefkerk te Rijkevorsel. 
Tijdens deze vieringen wordt Dries de Bakker tevens 
aangesteld als parochieassistent.

Nadien is er kans tot ontmoeting en kunnen we 
nagenieten met een tasje koffie of thee en een koekje. 
Van harte welkom en hopelijk tot dan.

Bart Rombouts, Dries de Bakker, Yvonne Adams, Maria
de Vry, Bart Heylen, Stefanie Krijnen, Karin Matthé,
Christine Mertens, Ria Van Looveren, Jan Van Den
Kieboom, Greet Uydens

ELEKTROBEURSWEEK VAN DE FAIR TRADE
WOENSDAG 2 - ZATERDAG 12 OKTOBER

DE ONDERSTROOM VAN HET GELOOF
STUWT ONS VOORT OM TE LEVEN ZOALS
JEZUS HET ONS VOORDEED !



Vrijdag 11 oktober 2013 om 20.00 uur
Zaal Van Roey, Sint Lenaartsesteenweg 7 te Rijkevorsel

Nee, er komt geen Ierse Folkgroep naar Rijkevorsel,
maar wel een groep gedreven muzikanten van bij ons die
de Ierse muziek in hun hart dragen... al sinds de zomer
van 1978 toen ze in het Ierse Galley head door de 
microbe werden gebeten.

Meer dan 30 jaar muziek maken, dat kan alleen onder
twee voorwaarden.
De muzikanten spelen wat ze graag horen en beleven
plezier aan hun optreden en het publiek blijft uit de bol
gaan voor de vrolijke en soms duivelse Folkmuziek.
In hun meer dan 30-jarige carrière heeft Galley head 
gewerkt aan een eigen stijl. 
Zonder de roots te ver loochenen, versmelten allerlei 
muziekstijlen en ritmes met de Ierse Folk. In maart 2009
speelde Galley head voor een uitverkochte Warande te
Turnhout. 

Regelmatig speelt Galley head met de Proostjes samen.
De “Proostjes” zijn drie dames met een schitterende
stem. Lief, Yes en Mia Proost ... een magische combinatie
... kippevelmomenten verzekerd!
En ja ... Galley head kun je ook op zijn Vlaams 
uit spreken... ”gelle hèt” of “jullie hebben”... ons hart 
veroverd? 

Kaarten te verkrijgen in voorverkoop (tel. 03 314 48 74)
of davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be en bij de bestuurs-
leden.
Praktisch:
- Deuren open om 19.00u, begin voorstelling: 20.00u;
- Inkom: 10 euro - 8 euro in voorverkoop en met 

Davidsfonds-cultuurkaart;
- Inschrijven in voorverkoop kan ook door betaling op

rekeningnr BE56 4168 0244 1988 van Davidsfonds
Rijkevorsel tot 1 oktober.

Aan de meeste mensen met een 
reumatische aandoening kun je het
niet zien. Toch worstelen 1 op de 5
Belgen en 1 op de 1000 kinderen 
dagelijks met pijn en vermoeidheid.

Reuma is een verzamelnaam voor een tweehonderdtal
verschillende chronische aandoeningen die vaak voor 
lichamelijke beperkingen zorgen. Ook geestelijk zijn er
gevolgen. Mensen met een vorm van reuma - en hun
omgeving - moeten niet alleen leren omgaan met hun
ziekte, maar ook met vragen, twijfels en emoties die 
gepaard gaan met hun aandoening.
De meest voorkomende reumatische aandoeningen zijn:
de onstekingsreuma’s reumatoïde artritis en de ziekte
van Bechterew, de reumatische bindweefselziekten
lupus en Sjögren, de ouderdomsreuma’s artrose en
osteo porose en de weke-delen reuma’s fibromyalgie en
spierreuma.

Reuma heeft invloed op vele aspecten van het leven van
de patiënt zelf én zijn gezin, denk hierbij maar aan werk,
studie, partner, kinderwens, financiën, …
Toch is er veel onbegrip voor de gevolgen van leven met
reuma. 
Veel misverstanden ook: 
- ‘Reuma? Mijn oma heeft dat ook’ - reuma is niet 

alleen een ziekte van oude mensen. Reuma treft ook
jonge mensen, zelfs kleine kinderen;

- ‘Het kon ook kanker zijn, dat is veel erger’ - reuma
bedreigt inderdaad niet direct het leven, maar wel de
kwaliteit van dat leven.

Op 12 oktober is het Wereld Reuma Dag. Op deze dag
wordt overal ter wereld aandacht gevraagd voor de 
reumaproblematiek. Ook onze gemeente doet mee!

Heb je zelf een reumatische aandoening? Wil je meer 
informatie over je ziekte of behandeling? Ben je op zoek
naar lotgenoten? ReumaNet kan je op weg helpen!

Meer informatie: 
www.reumanet.be en info@reumanet.be.

GALLEY HEAD : EIGEN(ZINNIGE) FOLK,
EEN DUIVELSE MUZIEKAVOND !

12 OKTOBER : WERELD REUMA DAG

D I V E R S E N

25



D I V E R S E N

Ben je sportief én solidair? Doe dan mee aan één van de
fietstochten van Broederlijk Delen en ga de dubbele 
uitdaging aan:  
- Verleg je grenzen op de fiets of mountainbike;
- Zamel geld in voor Broederlijk Delen.

1. Dwars door België 
Van grenspaal tot grenspaal, 
op de fiets of mountainbike
Editie 1: 7, 8 en 9 juni 2014 (Pinksteren)
Editie 2: 14, 15 en 16 juni 2014
“Na zo’n lange dag afzien op de fiets aankomen in
de zon en meteen een terrasje doen, wat wil een
mens nog meer?” Urbain en Gilbert

2. Dwars door Nicaragua
Mountainbiken door het land van meren en vulkanen 
Februari 2014
“Fantastische ervaring, toffe groep medereizigers, je
inleven in een land met mooie mensen en prachtige
natuur.” Gunther

3. Dwars door Burkina
Ontdek het authentieke Afrika op de mountainbike
Oktober 2014
“Je horizon verbreden, de sportieve uitdaging, leuke
mensen leren kennen, verbaasd zijn over wat men
met al het ingezamelde geld kan waarmaken. Een
mooie mix die me heel goed is bevallen tijdens de
tocht in Burkina Faso.” Gert

Meer weten? 
Kom maar het ‘dwars-café’: 
Bij een frisse pint geven we informatie over de sportieve
evenementen van Broederlijk Delen.

Donderdag 10/10/2013 om 20u
Café ‘de trappisten’
Antwerpsesteenweg 487
2390 Westmalle

www.broederlijkdelen.be 
www.dwarsdoorbelgie.be
of mail naar: els.verheyen@broederlijkdelen.be

FIETSEN VOOR BROEDERLIJK DELEN
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15 euro inschrijving per ploeg (geldprijzen voor de winnaars)
elke ploeg bestaat uit min. 4 en max. 8 quizzers

Inschrijven via peeters-coopmans@telenet.be

actualiteit
aardrijkskunde
sport - TV
film - muziek - ...

’Beste quiz 
van de streek’
bron : De Hoogstraatse maand
(en De Brug !)

VNV De Kruk presenteert

9DE HERFSTQUIZ
VRIJDAG 4 OKTOBER 2013

’t Centrum in Rijkevorsel 
om 20u

VVDH Kringgroep 60 ’Het Looi’ Rijkevorsel, houdt op
5 oktober 2013 hun jaarlijkse BOP-Wedstrijd voor
Duitse Herders aan onze kantine te Senator Cools-
dreef 3 te Rijkevorsel.
Deze wedstrijd omvat gehoorzaamheidsoefeningen
die telkens door 2 Duitse Herders simultaan dienen
uitgevoerd te worden.
Iedereen is welkom om te komen kijken, toegang is
gratis. Aanvang 10u.

Meer info : lennydesign@telenet.be

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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JOHAN PETIT OPNIEUW IN DE SINGER !

THEATERVOORSTELLING “DE SNOEK VAN SJESTOV” 
(TRY OUT) door MartHa!tentatief (met Johan Petit)

Donderdag 31 oktober - 20.30 uur in De Singer 

DE SNOEK VAN SJESTOV

'De snoek van Sjestov' gaat
over twee mensen die 
ontdekken dat ze dezelfde
dingen mooi vinden. En
daarom vrienden worden.
Beiden willen ze de wereld
anders doen draaien. En dus
besluiten ze om samen een
toneelstuk te maken.

'De snoek van Sjestov' is een verhaal over vriendschap. Over
hoe je een vriend kan kwijtraken en die vervolgens toch nog
terug kan vinden. Een verhaal dat zich bedient van grote
woorden als haat en vergeving. Een verhaal over doodgaan
ook.
'De snoek van Sjestov' is verteltheater is zijn puurste vorm.
Na de Klein Jowanneke-cyclus stapt Johan Petit opnieuw het
podium op om een verhaal te vertellen. Omdat het tijd is
om, vijf jaar na Klein Jowanneke Gaat Dood, de staat van
het leven op te maken. Omdat dit verhaal verteld mòèt 
worden.
Een voorstelling van Johan Petit en het gehele MartHa!
tentatief. Culturele vereniging De Brug organiseert een try
out voorstelling van ‘De snoek van Sjestov’ in De Singer. 
In november gaat de voorstelling in première en daarna op
tournee langs tal van podia in Vlaanderen.
Op donderdag 31 oktober al te zien in Rijkevorsel !

TOEGANG : € 10
RESERVATIES 0486 83 08 78

debrug.rijkevorsel@telenet.be

KOOKENETEN 2013

Op zaterdag 23 november organiseert De Brug de vijfde 
editie van KOOKENETEN. Een aantal enthousiaste thuiskoks
zullen weer klaar staan om hun gegadigden een heerlijke
culinaire avond te bezorgen.
De deelnemers aperitieven en genieten van voor- en hoofd-
gerecht ergens ten huize bij één van onze thuiskoks ergens
in Rijkevorsel. Het dessertenbuffet staat na afloop klaar in
De Singer, waar ook uitgebreid wordt nagetafeld.

Zin in een verrassende culinaire avond met alles erop en
eraan? Reserveer snel uw plaats aan tafel. 

Deelnameprijs: € 35 p.p.
(aperitief, voor- en hoofdgerecht, dessert, incl. dranken bij
de maaltijd)

MEER INFO EN RESERVATIE (pas mogelijk vanaf 1 oktober) 
Brugsecretariaat p/a Varenvelden 4, 2310 Rijkevorsel
0486 83 08 78
debrug.rijkevorsel@telenet.be

Landelijke Gilde Rijkevorsel

POMPOENDAG 
& PLANTENRUILBEURS

ZONDAG 27 OKTOBER 2013

in de hallen van het appelbedrijf Bruneel-Cox
van 10u tot 13u

Dit jaar speciale aandacht voor alle creatieve jongeren 
die een versierde pompoen binnenbrengen.

Turnkring 
lenig en gezwind

www.lenigengezwindrijkevorsel.webs.com

Dinsdag :
Groep 1: 18.30u tot 19.30u (vanaf 10 jaar...) 

Omnisport
Groep 2: 19.30u tot 20.30u (dames)

Woensdag:
Groep 3: 13.30u tot 14.30u (kleuters vanaf 3 jaar)
Groep 4: 14.30u tot 15.30u (kleuters vanaf 3 jaar)
Groep 5: 15.30u tot 16.30u kleuters vanaf 3 jaar)
Groep 6: 16.30u tot 17.30u (1ste, 2de en 3de leerjaar)
Groep 7: 17.30u tot 18.30u (4de, 5de en 6de leerjaar)
Groep 8: 18.30u tot 19.30u  (senioren)
Groep 9: 19.30u tot 20.30u  (dames)
Groep 10: 20.30u tot 21.30u  (dames) 

Meer info:  Verbraeken Ria: 03 314 61 48 
Verbraeken Griet: 0494 11 17 45

Mailadres: ria.verbraeken@skynet.be   

Muziek van 11 tot 11 voor

Na het overdonderende succes van vorige editie, organiseert
de 11.11.11-werkgroep van Rijkevorsel opnieuw een 12-uur
durend muziekfestival op 11 november 2013. Tal van lokale en
regionale groepen en muzikanten brengen er het beste van 
zichzelf ! Start: om 11h.
Zaal De Singer, Bavelstraat 35, 2310 Rijkevorsel.

Liefhebbers kunnen er onder het genot van een hapje en een
drankje de ganse dag genieten van diverse muziekstijlen.
Uiteraard met tombola en boekenverkoop!
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O K T O B E R

1 oktober • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur.

4 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen. Prinsenhof. Van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen welkom. 
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

• De Singer vzw : The Bony King of Nowhere, soloconcert. 21.00 u. 
Info en reserveren : www.desinger.be

• VNV De Kruk : Herfstquiz. ’t Centrum. 20 u. Meer info : zie rubriek Diversen

5 oktober • VVDH Kringgroep 60 “Het Looi” : BOP-wedstrijd voor Duitse Herders. Senator Coolsdreef. 
Meer info : zie rubriek Diversen

• Bal van de burgemeester : zaal ’t Centrum, vanaf 20u, inkom gratis.

6 oktober • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg – van 8.00 tot 12.00 uur –
inkom gratis

• Volleybalclub Rijkevoc : Ontbijt- en kindertheater ‘Schieten met bananen’ voor kinderen 
van 2,5 tot 6 jaar in zaal ’t Centrum. Voorstellingen om 10 u (ontbijt 9 u) en 12 u (ontbijt 11 u). 
Meer info en reserveringen : schietenmetbananen@gmail.com of www.vcrijkevoc.be. 
Meer info : zie rubriek Diversen

8 oktober • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

9 oktober • De Singer vzw : Jazz : Ellery Eskelin Trio New York. 20.30 u. Info en reserveren : www.desinger.be

10 oktober • De Singer vzw : Bart Cannaerts : stand-up comedy. 20.30 u. Info en reserveren : www.desinger.be

11 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom. 
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

• De Singer vzw : Concert van meestergitarist Ulisses Rocha en Renator Martins (Brazilië). 20.30 u. 
Info en reserveren : www.desinger.be

• Davidsfonds Rijkevorsel : Galley head : Folkmuziek, een duivelse muziekavond. Zaal Van Roey.
20 u. Info en reserveren : 03/314.48.74 of davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be. 
Meer info : zie rubriek Diversen

12 oktober • Bibliotheek Centrum : Verwendag. Meer info : zie rubriek Bibliotheek
• Nacht van de Duisternis. Meer info : zie rubriek Milieu/Duurzaamheid

13 oktober • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Van graan tot brood. Molenterrein. Meer info : zie affiche voorblad
• Vrijwillige molenaars : De Stenen Bergmolen in werking. Kom kennismaken met dit uniek 

draaiend erfgoed en het oude molenaarsambacht.  Malen met windkracht van graan tot meel. 
Van 10 tot 17 u

• KVG Afdeling Rijkevorsel : IJs- en pannenkoekendag. ’t Centrum. Van 14 tot 18 u. 
Meer info : 03/312.25.16
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15 oktober • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

17 oktober • De Singer vzw : Jazzconcert Melangtronik.  20.30 u. Info en reserveren : www.desinger.be

18 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom. 
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

19 oktober • De Singer vzw : Voorstelling van Raf Walschaerts. 20.30 u. Info en reserveren : www.desinger.be

22 oktober • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

25 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom. 
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

• KWB Sint-Jozef : Harry Potter Tocht. Vertrekken tussen 19 en 21 u. Voetballokalen Sint-Jozef. 
Meer info : zie rubriek Diversen

• De Singer vzw : Soloconcert van Luc de Vos ‘Onverwacht Geluk’. 21.00 u. 
Info en reserveren : www.desinger.be

26 oktober • ’t Veussels Tonjel : Theaterspektakel. ’t Centrum.  20 u. Meer info : zie rubriek Diversen

27 oktober • 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
• Landelijke gilde : Pompoendag en plantenruilbeurs. Van 10 tot 13 u. 

Meer info : zie rubriek Diversen
• Vrijwillige molenaars : Malen met windkracht van graan tot meel in de Stenen Bergmolen. 

Van 10 tot 17 u

29 oktober • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

31 oktober • Jeugddienst/VVV : Lichttocht. Vertrek 19 u Molen. Zie rubriek Jeugd/Kinderclub
• De Brug : Theatervoorstelling ‘De snoek van Sjestov’. De Singer. 20.30 u.

Meer info : ziek rubriek Diversen

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in november 2013 moet je uiterlijk op 1 oktober 2013 

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

Vrijheid 13, 2320 Hoogstraten                          fax 03/340.88.01

Veilig Vrijenlijn                                                          078/15.15.15

Antigifcentrum                                                           070/245.245

AA Rijkevorsel                               0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra                                                  03/217.75.95
                                                                                   016/33.22.11

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

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

Zelfmoordpreventie                                                   02/649.95.55

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

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

De DrugLijn (ma-vrij 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

WACHTDIENSTEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN
24 uur op 24 bereikbaar op 014/40.50.13

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


