
EDITIE FEBRUARI 2014

•   Bestuur

•   Burgerzaken

•   Duurzaamheid - Milieu

•   Openbare Werken

•   Onderwijs

•   Bibliotheek

•   Mobiliteit

•   Cultuur

•   Sport

•   Jeugd / Kinderclub

•   Politie

•   OCMW

•  Diversen

•   Waar & Wanneer

•   Wachtdiensten

”Info Rijkevorsel”, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners.
20e Jaargang nr. 2                                                                                                                                                           Ver. Uitg.: College van burgemeester en schepenen.

INFO

www.rijkevorsel.be

© Bart Huysmans



2

Spreekuren burgemeester en schepenen

Cuylaerts Dorien           burgemeester    N-VA

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

Werkgebied : veiligheid, politie, brandweer en burgerlijke stand

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

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

Boeckx Jos                     2de schepen                                 SNR

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

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

Geens Karl                     3de schepen        N-VA
gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum :                                                     op afspraak

Werkgebied : cultuur, bibliotheek, feestelijkheden, jeugd, 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 :                                           op afspraak

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

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

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

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

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

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 verleent goedkeuring aan volgende reglementen
met ingang van 1 januari 2014 : 

- Financiën. Delegatie van het vaststellen van de
tarieven van de retributies.

- Retributiereglement betreffende dranken.
- Retributiereglement betreffende occasionele activi-

teiten.
- Retributiereglement betreffende het boek ‘Stappen

naar een ecologische tuin’.
- Retributiereglement betreffende de inname van

openbaar domein in het kader van bouw- en ver -
bouwingswerken.

- Retributiereglement betreffende het ophalen en 
verwijderen marktafval.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 16 DECEMBER 2013
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Beste mensen,

Na de drukke maar fijne feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar heeft ons leven weer zijn gewone gangetje 
aangenomen. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen een gelukkig en vooral gezond 2014 toe
te wensen. In het bijzonder de mensen, die het om een bepaalde reden moeilijk hebben, wens ik veel moed en
beterschap toe.

Dat Rijkevorsel leeft, hebben we de voorbije weken weer mogen ervaren door de vele evenementen die er door
jong en oud georganiseerd werden. Deze activiteiten helpen ons op een prettige en sfeervolle manier door de
donkere winterdagen heen. Het schitterend optreden van het “Music Emotions Symphonic Pop Orchestra” en
de “Pagus Wasia Pipes & Drums” georganiseerd door ons VVV-Toerisme Rijkevorsel, voor een bomvolle Sint-
Willibrorduskerk, zal de aanwezigen nog lang bijblijven. Ik wil alle initiatiefnemers van de verschillende 
evenementen en de vele vrijwilligers die dit alles mogelijk maakten feliciteren en bedanken voor hun inzet. 

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De Cultuurdienst, de Heemkundige
Kring en VVV Toerisme-Rijkevorsel zijn samen volop bezig met de voorbereidingen om deze gebeurtenis passend
te herdenken. Te gepasten tijde zal de nodige informatie van de activiteiten die er zullen plaatsvinden, kenbaar 
gemaakt worden.

De gemeente Rijkevorsel werkt verder aan een actief milieubeleid. Onlangs besliste het gemeentebestuur om
deel te nemen aan de campagne “Klimaatneutrale Organisatie 2020” en dit op vraag van de provincie. Het is de
bedoeling dat lokale besturen het goede voorbeeld geven met het eigen patrimonium (gebouwen, openbare 
verlichting, wagenpark) klimaatneutraal te maken tegen 2020 : dus 100 % CO2-reductie te bewerkstelligen. Een
volgende stap is de aansluiting bij het Europese Burgemeestersconvenant, wat een initiatief is van de Europese
Commissie. Het is een oproep aan steden en gemeenten om een klimaatbeleid te voeren dat resulteert in een 
20 % CO2-besparing tegen 2020 op het volledige gemeentelijke grondgebied. Een heuglijke vaststelling is dat
meer en meer mensen willen besparen op energie. De groepsaankopen voor  zonnepanelen, groene stroom, 
dakisolatie, muurisolatie en hoogrendementsglas waren een succes. Laten we zo verder doen.

Voor 2014 wordt een lichte economische groei voorspeld en dit zal de werkgelegenheid hopelijk ten goede komen.
In juli 2013 bedroeg het werkloosheidscijfer voor onze gemeente 5,79%, wat overeenkomt met 320 niet-werkende
werkzoekenden. Dit is 1,54% minder dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Dit terwijl in de ons omringende
gemeenten de werkloosheid overal steeg. Een aandachtspunt voor ons is wel het gegeven dat van de werk -
zoekenden in onze gemeente vooral de jongeren (-25 jaar) moeilijk werk vinden.       

Om te eindigen wens ik iedereen nogmaals het allerbeste toe !                

                                                                     Lizette Keysers.       
                                                                     Schepen van leefmilieu, toerisme, energie en tewerkstelling.                
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- Retributiereglement betreffende het verwijderen van
afval bij manifestaties.

- Retributiereglement betreffende éénvormige plaats-
rechten tijdens markt/foordagen.

- Retributiereglement betreffende standplaatsen op
het openbaar domein buiten markt- en foordagen.

- Retributiereglement betreffende het storten van 
afvalfracties in het gemeentelijk containerpark. 

- Retributiereglement betreffende de terbeschikking -
stelling van elektriciteit.

- Retributiereglement betreffende GFT-compost en
potgrond.

- Retributiereglement betreffende composterings -
middelen.

- Retributiereglement betreffende begraafplaatsen.
- Retributiereglement betreffende bepaalde prestaties

van de vrijwillige brandweer.
- Retributiereglement betreffende het uitvoeren van

werken: overwelven grachten, plaatsen kopmuren.
- Retributiereglement betreffende het opzoeken, 

samenstellen en afleveren van administratieve 
stukken en inlichtingen.

- Retributiereglement betreffende het afleveren van
adresetiketten.

- Retributiereglement betreffende gemeentelijke 
lokalen voor niet bestendig gebruik. 
Jeugd/sport/cultuur.

- Retributiereglement betreffende speelpleinwerking
Kiekeboe, grabbelpas en swappas.  

- Retributiereglement bibliotheek.
- Gemeentebelasting op het parkeren met beperkte

parkeertijd.
- Gemeentebelasting op het ontbreken van parkeer-

ruimten.
- Gemeentebelasting op het openen en veranderen van

hinderlijke inrichtingen.
- Gemeentebelasting op drijfkracht.
- Gemeentebelasting op kampeerterreinen.
- Gemeentebelasting op openbare danspartijen.
- Gemeentebelasting op tapperijen.
- Gemeentebelasting op tweede verblijven.
- Gemeentebelasting op woon-en bedrijfsruimten.
- Gemeentebelasting op brandstofverdelingsapparaten.
- Gemeentebelasting op ophaling en verwerking van

afval : Diftar.
- Gemeentebelasting op het afleveren van admini -

stratieve stukken.
- Contantbelasting op sommige ambtshalve en/of

noodzakelijk door de gemeente gemaakte kosten. 
- Contantbelasting op het ophalen en verwerken van

grof vuil, snoeihout en PMD.
- Subsidiereglement betreffende voorhuwelijkssparen.
- Subsidiereglement betreffende thuisverzorging 

bejaarden.

- Subsidiereglement betreffende de rouwdienst Oud-
Strijders.

- Subsidiereglement betreffende geboortepremie/
adoptiepremie.

- Subsidiereglement betreffende andersvaliden.
- Subsidiereglement betreffende het gebruik van 

herbruikbare luiers.
- Subsidiereglement betreffende het gebruik van 

hemelwater.
- Subsidiereglement betreffende afkoppeling hemel-

water.
- Subsidiereglement betreffende zwerfvuilophaling.
- Subsidiereglement betreffende Diftar.
- Subsidiereglement betreffende toiletcabines.
- Subsidiereglement betreffende compensatie 

onroerende voorheffing.
- Subsidiereglement betreffende ondersteuning van

imkers.
- Subsidiereglement betreffende het buitengemeente-

lijk zwembadgebruik.
- Subsidiereglement betreffende duurzaam bouwen.
- Subsidiereglement betreffende verbouwingswerken.

Opheffing.
- Dienstreglement bibliotheek. Aanpassing.
- Huishoudelijk reglement voor de terbeschikking -

stelling van materialen.
- Huur-en gebruiksreglementen gemeentelijke 

lokalen.
- Sport. Erkenningsreglement 2014-2019.
- Sport. Jeugdsportsubsidiereglement voor sport -

verenigingen + aanvraag dossier jeugdsportsubsidie
voor sportverenigingen 2014-2019.

- Sport. Sportsubsidiereglement voor sportverenigin-
gen + aanvraagdossier sportsubsidie voor sport -
verenigingen 2014-2019.

- Sport. Reglement voor subsidieverdeling afhuren
niet-gemeentelijke infrastructuur door sport -
verenigingen 2014-2019.

- Sport. Investeringskosten infrastructuur 2014-2019.

De gemeenteraad Rijkevorsel gaat akkoord met de 
verlening van het samenwerkingsverband Sportregio
Noorderkempen ILV voor de periode van 1 jaar, zijnde
van 1 januari 2014 t/m 31 december 2014.

De gemeenteraad engageert zich om het derdebetaler-
systeem toe te passen op het project K-13-016: Wegen-
en rioleringswerken in Merret, Helhoekweg, Kruispad
en Langstraat.
Goedkeuring wordt hierbij verleend aan deze samen -
werkingsovereenkomst K-13-016 tussen het gemeente-
bestuur en Pidpa/HidroRio, Desguinlei 246 te 2018
Antwerpen.
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B E S T U U R

De ‘politieverordening inzake overlast, privatief gebruik
en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare
weg en openbare gezondheid en veiligheid’, zoals goed-
gekeurd door de gemeenteraad in zitting d.d. 26 oktober
2011 wordt aangepast goedgekeurd met ingang van 
1 januari 2014.

Kennis wordt genomen van de jaarrekening van het
OCMW voor het dienstjaar 2012.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het meerjaren-
plan 2014-2019 en het budget 2014 van het OCMW.

De budgetwijzigingen nrs. 5 en 6 van het dienstjaar 2013
worden vastgesteld.                         

De raad keurt de bijdrage van de gemeente Rijkevorsel
zoals ingeschreven in de politiebegroting 2014, zijnde
in totaal 675.615,46 Euro, goed. 
Dit bedrag wordt toegekend aan de politiezone Noorder-
kempen.

Het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van
de gemeente Rijkevorsel worden vastgelegd.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 24 februari 2014 vanaf 20.00 uur in de
raad zaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op de 
elek tronische informatieborden in het Dorp en aan de
Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord langs de 
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.

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING
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Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente
op 10 januari 2014 werden de verdienstelijke personeels-
leden gehuldigd :
- Scheyltjens Jef, ploegbaas wegen en gebouwen, 

op pensioen gesteld in 2013
- Krols Nit, onderwijzeres GLS De Wegwijzer,

35 jaar dienst
- Hendrickx Jan, OCMW-secretaris, 25 jaar dienst 

Niet op de foto, niet aanwezig :
- Op pensioen gesteld in 2013 : Van Den Kieboom

Karel, dienst groenbeheer; Mostmans Eddy, dienst
groenbeheer; Verbist Frieda, onthaal magazijn.

- 35 jaar dienst : Slegers Guido, gemeentelijk steden-
bouwkundig ambtenaar



B U R G E R - M I L I E U

Ingevolge een indexering van de door de federale over-
heid aangerekende prijzen wordt vanaf 1 februari 2014
de kostprijs van identiteitskaarten aangepast.

Hieronder een overzicht van de aanpassingen

                                                         Oude prijs    Geïndexeerde
                                                                                    2013          prijs 2014

Elektronische identiteitskaart              € 17        € 17,20
Elektronische vreemdelingenkaart       € 17        € 17,20
Dringende 
elektronische identiteitskaart           € 121      € 121,90

Zeer dringende 
elektronische identiteitskaart           € 185    € 186,30

Dringende vreemdelingenkaart          € 121      € 121,90
Zeer dringende vreemdelingenkaart  € 185      € 186,30
Kids-ID                                                     € 6          € 6,10
Dringende Kids-ID                              € 114      € 114,80
Zeer dringende Kids-ID                       € 178      € 179,20

Hou er dus rekening mee om de hernieuwing van je
identeitsdocumenten snel in orde te brengen als je hier-
voor een oproeping ontvangt. Een spoedprocedure kost
immers veel geld ! 
Info: dienst burgerzaken - 03 340 00 30 - burgerzaken
@rijkevorsel.be

Op de voorkant van de ophaalkalender 2014 is een druk-
fout geslopen. De ophaaldata van het grofvuil en oude
metalen (GV) via ’ophaling op afroep’ werden roze
ingekleurd met de vermelding (OM). Deze roze vakjes
(OM) moeten oranje (GV) ingekleurd zijn. De legende
onderaan en de aangeduide ophaaldata zijn wel correct.

De data voor grof vuil/oude metalen (GV) via ophaling
op afroep zijn dus : 05/03, 04/06, 03/09, 03/12.

Ons land telt heel wat verkiezingen. Federaal, Europees,
Vlaams, provinicaal of gemeentelijk. Op regelmatige tijd-
stippen moeten we dus naar de stembus. 
Om dit alles in goede banen te leiden beschikt de
gemeente over een dienst Verkiezingen, onderafdeling
van de dienst Burgerzaken. De medewerkers van deze
dienst stellen de kiezerslijsten samen, versturen de 
oproepingsbrieven, zorgen voor de inschrijving van EU-
en niet-EU-burgers op de kiezerslijst, ….
Op zondag 25 mei 2014 vinden de federale, regionale en
Europese verkiezingen plaats en moeten we opnieuw
naar de stembus. Op de website www.verkiezingen.
fgov.be vind je heel wat informatie over de praktische 
aspecten van de organisatie van de verkiezingen. Ver-
schillende tabbladen (‘kiezer’, ‘kandidaat’,….) geven de
informatie op overzichtelijke wijze weer, zodat je een
snel antwoord op je vraag kunt terugvinden. Als je 
bijvoorbeeld bij volmacht wil stemmen, kom je hier te
weten aan welke voorwaarden je moet voldoen en welke
formulieren je nodig hebt. Ook de kiezers uit het 
buitenland en de niet-Belgische inwoners van de ge-
meente vinden er de nodige informatie. 

Ramen met enkel glas (of oud dubbel glas) laten te veel
warmte ontsnappen. Hoogrendementsglas kan een 
volgende stap zijn naar een lagere energiefactuur.  
Om de investering te verkleinen organiseert de
gemeente in samenwerking met IOK en de gemeenten
Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Oud-Turnhout,
Ravels en Turnhout, een samenaankoop van hoog -
rendementsglas.
Let op : Enkel de plaatsing van het glas behoort tot de
samenaankoop, maar bij de firma’s die worden gekozen
kun je uiteraard ook terecht om het schrijnwerk te laten
vervangen.
Vrijblijvend inschrijven kan op www.iok.be/hoog -
rendementsglas of bij de milieudienst van de gemeente.
Volg de actie op de voet en blijf op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes via : www.facebook.com/hoog -
rendementsglas.

VERKIEZINGEN 25 MEI 2014INDEXERING TARIEVEN 
IDENTITEITSKAARTEN

OPHAALKALENDER 2014

SAMENAANKOOP 
HOOGRENDEMENTSGLAS
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O P E N B . W E R K E N - O N D E R W I J S

In het infoblad editie december 2013 werd bij vergissing
gemeld dat de inwoners van Rijkevorsel voor hulp bij het
sneeuwruimen beroep kunnen doen op Assist, de klus-
dienst van het WEB. Omdat de samenwerking met de
klusdienst van het WEB werd stopgezet, zullen de 
bewoners van Rijkevorsel echter geen gebruik meer
kunnen maken van deze dienst.

Als alternatief kun je uiteraard nog altijd beroep doen op
het PWA. De praktische modaliteiten hiervoor zijn het-
zelfde als bij andere activiteiten. De prijs van een PWA-
cheque (= 1 werkuur) bedraagt:
- € 5,95 voor een cheque zonder belastingvoordeel

(aan te kopen op het PWA-kantoor);
- € 7,20 voor een cheque met fiscaal voordeel 

(te bestellen bij de uitgiftemaatschappij Edenred te
Brussel).

Voor meer informatie kun je terecht bij de PWA-dienst,
Molenstraat 5 te Rijkevorsel (gemeentehuis 1ste

verdieping), tel. 03 340 00 58, fax. 03 340 00 70.
Wie een bepaalde graad van zorgbehoevendheid of een
laag inkomen heeft, neemt best even contact op met het
OCMW, waar de sociale dienst je verder kan helpen op
het nummer 03 340 39 65 of e-mail naar ocmw@ocmw-
rijkevorsel.be.

De firma PIT Antwerpen uit Kapellen is inmiddels 
begonnen aan de interieurwerken in de Sint-Willibror-
duskerk. Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het ver -
nieuwen van de voegen van het plafond, het
herschilderen van het plafond en de binnenkant van de
ramen. Daarnaast zullen ook nog een aantal kleinere
werken worden uitgevoerd, zoals het herstel van een
scheur aan het hoogkoor.
Het werk zal in twee fasen worden uitgevoerd. In de 
eerste fase zal het schip onder handen genomen worden,
het deel vanaf de toren tot aan de dwarsbeuk. In een 
volgende fase komen dan de dwarsbeuk en het koor aan
bod.
De vieringen in het weekend kunnen uiteraard door-
gaan, zowel tijdens de eerste als de tweede fase. Wel 
zullen er tijdens de werken minder stoelen (± 220) 
beschikbaar zijn voor de kerkgangers. 

Voor begrafenissen kan men altijd uitwijken naar Sint-
Jozef. Wil men toch een uitvaartdienst houden in de
Sint-Willibrorduskerk, dan bij voorkeur op zaterdag.
Men moet echter zowel rekening houden met de 
verminderde capaciteit als met de mogelijkheid dat er
tijdelijk wat overlast van stof en ander vuil kan zijn. 
Tijdens de eerste fase zal ook de grote poort niet kunnen
gebruikt worden. 

We vragen de kerkgangers om begrip voor deze hinder
en willen hen nu reeds bedanken voor het geduld dat zij
opbrengen. De werken zouden, behoudens onvoorziene
omstandigheden, begin april moeten zijn afgerond.

De goede Sint verblijdde ons met nieuwe,
grote speelbanden voor op onze speelplaats
en drie periscopen.

We droomden al lang van een huisje, waarin onze leer-
lingen tijdens de speeltijden rustig een boekje kunnen
lezen of een gezelschapsspel kunnen spelen... Nu pronkt
er eentje op onze speelplaats dankzij de steun van onze
gemeente.

hielp ons om het rustige speelgedeelte van
onze speelplaats aan te kleden : de 3 lach-
spiegels en 2 keuvelbanken, die we dankzij
hun financiële steun konden aankopen, 

stimuleren het gezellig en vrolijk samenzijn. Tevens 
prijken er nu diverse hotels en nestkasten met zicht op
lunch- en verpoosplekjes... ideaal om onze gevederde
vrienden en nuttige insecten op onze speelplaats te 
kunnen observeren.

RENOVATIE INTERIEUR
SINT-WILLIBRORDUSKERK

RECHTZETTING BETREFFENDE HULP 
BIJ HET SNEEUWRUIMEN

4 DECEMBER : BEZOEK EN PLECHTIGE
OPENING OP ONZE SCHOOL ... FEEST !
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Op 4 februari komt An Melis naar Rijkevorsel voor de
kleuters van Het Moleke. An maakt mooie prenten -
boeken over Hekselien, een lieve schattige heks. Enkele
klassen van de kleuterschool komen luisteren en kijken
als An komt vertellen in de parketzaal. Deze activiteit
gaat door in klasverband.

Op 11 februari krijgen de 4de leerjaren van Sint-Lucia
een rondleiding in onze bibliotheek. We hebben een
bundel met vragen samengesteld die de leerlingen 
proberen op te lossen. Zo leren ze zelf dingen op te 
zoeken in onze catalogus en in de bibliotheek. Deze 
activiteit wordt begeleid door de medewerkers van de bib
en door de leerkrachten.

In de Aster Berkhofbibliotheek komen op 11 februari de
jongens en meisjes van het 1ste leerjaar van Het Kompas
Touwtje Trek spelen. De kinderen krijgen hulp van hun
ouders en de leerkrachten om de opdrachten tot een
goed einde te brengen. We hopen dat er veel kindjes
deelnemen.

Op 25 februari is het de beurt aan de eersteklassers van
Sint-Lucia om Touwtje Trek te spelen in de bibliotheek
van de Molenstraat. Zij komen in klasverband en krijgen
hulp van de bibliotheekmedewerkers en van een extra
leerkracht. Ook dit bezoek heeft als doel de kindjes 
vertrouwd te maken met de bibliotheek. Van al deze 
activiteiten brengen we verslag uit in het volgende 
berichtenblad.

We maken een thematafel rond deze dag van liefde en
vriendschap.
Ben je op zoek naar een leuk ideetje om iemand te 
verrassen? Kom eens langs in de bib. Daar vind je wel
een boek of tijdschrift om je op weg te helpen.

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- De katten van Kopenhagen [P5]
- Een sprookje [P6]
- Bonte beesten A.B.C. [P3]
- De sneeuwman en de sneeuwhond [P3]
- Beer is jarig [P3]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Vos en Haas en de bosbaas (HEED Niveau 7)
- Knikkerkampioen! (DUIN Niveau 8)

A-boeken (7-9 jaar)
- Op zoek naar Nemo (DISNEY, Walt)
- Rapunzel (DISNEY, Walt)
- Jungle Boek (DISNEY, Walt)

B-boeken (9-12 jaar)
- Dio : D-Day (ROEL, Hans Peter)
- Help, we missen een welp! (STILTON, Thea)
- Zak er lekker door! (RUSSEL, Rachel Renée)
- Finn (PAL, Janneke van der)
- De waanzinnige wereld van Tom Groot 

(PICHON, Liz)
- De raadselachtige kluis in het oude jachthuis 

(WIERSMA, Bert)
- De Nolympische Spelen (KUNST, Marco)

C-boeken (12-16 jaar)
- The hunger games : Catching fire. 

Het officiële boek bij de film (EGAN, Kate)
- Wreed (VRIES, Mel Wallis de)
- Wat als… (BAKHUIS, Daniëlle)
- Billy the Kid en de Vampiers van Vegas 

(SCOTT, Michael)
- Codenaam Verity (WEIN, Elizabeth)
- Teardrop (KATE, Lauren)
- Kronieken van de onderwereld : 

Deel 5 : Stad der Verloren Zielen (CLARE, Cassandra)
- Under Construction (BRACKE, Dirk)

Voorleesboeken
- Een knuffeltje hier, een knuffeltje daar (KNUFFEL)

14 FEBRUARI : VALENTIJN

ACTIVITEITEN IN DE MAAND FEBRUARI EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN FEBRUARI 2014  

8

FEBRUARINIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK



B I B L I O T H E E K - M O B I L I T E I T

Jeugd Non-fictie
- Zelf wenskaarten maken 

[J Knutselen met papier (geel)]
- Snelcursus angrybirds tekenen 

[L tekenen schilderen (geel)]
- Steek-voor-steek : Knuffelzachte dieren 

[Vrije tijd – Handwerk (geel)]
- Mijn eerste voetbalboek [J Balsport (geel)]
- Het megacoole jongens weetjesboek 

[J Vrije tijd (geel)]
- Het superleuke meisjes weetjesboek 

[J Vrije tijd (geel)]

Jeugd Strips
- Dolfje Weerwolfje stripboek (JS A LOON)
- Agent 212 : In woelige waters (JS A CAUV)
- Agent 212 : Agent door weer en wind (JS A CAUV)
- Agent 212 : Monstereffect (JS A CAUV)
- Agent 212 : Op glad ijs (JS A CAUV)
- Agent 212 : Vliegtuigkit (JS A CAUV)

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Het Westvlaams versierhandboek

(BLONDEAU, Thomas)
- Het Rosie project (SIMSION, Graeme)
- Honeymoon (PATTERSON, James)
- Overboord (PHILLIPS, Richard)
- Een gehucht in een moeras (DIDDEN, Marc)
- Ergens anders (RUSSO, Richard)
- Miss Lucky (COLLINS, Jackie)
- Het gouden licht (MONTEFIORI, Santa)
- Apocalyps (GRUNBERG, Arnon)
- Hoe duur was de suiker (MACLEOD, Cynthia)
- Winterverleiding (ROBERTS, Nora)

Volwassenen Non-fictie
- Basiscursus Apps ontwikkelen 

(Aalderink, Mark) [528.59]
- Oei, er klopt iets niet… 

Als je kind een beperking heeft. (Okma, Krista) [325]
- Hier vloekt men niet, Facebook ziet alles. 

Sociale netwerken ontrafeld (Heyman, Rob) [520.72]
- Haakparty op de boerderij (Krukkert, Christel) 

[625.7]
- Waarom krijgt een specht geen koppijn? 

Nieuwsgierig naar vogels. (Wesseling, Monica) [597]
- Upcycling : Afval wordt design (Puelinckx, Evy) 

[624.9]
- Traliemama’s (De Vos, Sabine) [395.83]
- Foute farma (Goldacre, Ben) [385.9]

De mobiele lijnwinkel
staat voortaan elke eerste
maandag van de maand
van 8.00 uur tot 12.30
uur op de markt in ’t 
centrum van Rijkevorsel.

In de lijnwinkel op wieltjes kan iedereen terecht die 
informatie wenst over het aanbod, tarieven, reiswegen,
… . Ook abonnementen, lijnkaarten, buzzypassen of elk
ander vervoerbewijs kan  men hier aankopen. Zo hoeft
men zich niet meer naar de lijnwinkel in Antwerpen,
Turnhout of Mechelen te verplaatsen.
Lukt het niet om de mobiele Lijnwinkel in Rijkevorsel
te bezoeken dan misschien wel in een buurgemeente.  

- maandag 3/02/2014 : Rijkevorsel, markt (8.00-12.30)
- donderdag 13/02/2014 : Brecht (St-Lenaarts), markt

(8.00-12.30)
- maandag 17/02/2014 : Brecht, Station (13.45-18.15)
- dinsdag 18/02/2014 : Hoogstraten, Vrijheid

(8.00-12.30)
- maandag 3/03/2014 : Rijkevorsel, markt (8.00-12.30)
- donderdag 13/03/2014 : Brecht (St-Lenaarts), markt

(8.00-12.30)
- maandag 17/03/2014 : Brecht, Station (13.45-18.15)
- dinsdag 18/03/2014 : Hoogstraten, Vrijheid

(8.00-12.30)
- maandag 7/04/2014 : Rijkevorsel, markt (8.00-12.30)
- donderdag 10/04/2014 : Brecht (St-Lenaarts), markt

(8.00-12.30)
- dinsdag 15/04/2014 : Hoogstraten, Vrijheid

(8.00-12.30)
- maandag 5/05/2014 : Rijkevorsel, markt    

(8.00-12.30)
- donderdag 8/05/2014 : Brecht (St-Lenaarts), markt

(8.00-12.30)
- maandag 19/05/2014 : Brecht, Station (13.45-18.15)
- dinsdag 20/05/2014 : Hoogstraten, Vrijheid

(8.00-12.30)
- maandag 2/06/2014 : Rijkevorsel, markt    

(8.00-12.30)
- donderdag 12/06/2014 : Brecht (St-Lenaarts), markt

(8.00-12.30)
- maandag 16/06/2014 : Brecht, Station (13.45-18.15)
- dinsdag 17/06/2014 : Hoogstraten, Vrijheid

(8.00-12.30)

MOBIELE LIJNWINKEL IN RIJKEVORSEL
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Vanaf 1 januari werden de openings-
uren van de loketten in het station te
Brecht gewijzigd.

De loketten zijn enkel nog geopend tijdens werkdagen
van 6.50 u tot 14.05 u. Buiten deze uren kunnen
vervoerbewijzen aangekocht worden via de automaat.
Koop dit vervoerbewijs voor je in de trein stapt.  
Doe je dit niet, dan betaal je meer.
Je kunt je vervoerbewijs eveneens aankopen via
www.nmbs.be.

Vanaf 1 februari 2014 gelden volgende tarieven :
abonnementen                 Buzzy Pazz           Omnipas
                                         6-24 jaar               25-64 jaar
1 maand                           € 23,6                    € 32
3 maanden                       € 67                       € 91
1 jaar                                € 183                     € 249
De tarieven van de abonnementen tegen verminderd 
tarief (VG en WIGW-Omnio) worden eveneens verhoogd
en kosten vanaf 1 februari 2014 € 38 voor één jaar.

Vanaf 1 februari 2014 wijzigt de dienstregeling van lijn
432.

Belangrijke zaken die veranderen :
- Cadansritten met start in Oud-Turnhout zullen daar

2 minuten vroeger vertrekken
- Cadansritten met start in Brecht Station zullen daar

2 minuten later vertrekken
- Rijtijden in centrum Turnhout zijn aangepast, waar-

door sommige doorkomsttijden wijzigen
- Ritnummers zijn gewijzigd
- Nieuwe ochtendrit (zie onder)

De wijzigingen gelden enkel voor weekdagen, weekend
blijft ongewijzigd.

STATION NOORDERKEMPEN : 
WIJZIGING OPENINGSUREN LOKETTEN

WIJZIGING TARIEVEN DE LIJN

WIJZIGING DIENSTREGELING LIJN 432
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Vanaf juli 2012 toert een inter -
actieve tentoonstelling rond 
kinderliedjes door de Kempen.
Kinderen én volwassenen komen
er liedjes tegen die ze vast wel
kennen. 

Maar weten ze ook dat het in Witte zwanen, zwarte 
zwanen niet over Engeland gaat, maar over Engel-land,
het hiernamaals? Of dat het bekende Hoedje van papier
in de negentiende eeuw eigenlijk spotte met de Neder-
landse soldaten?
Deze tentoonstelling komt van 4 februari tot en met 20
februari 2014 naar het Aster Berkhofmuseum. 

Kempense varianten
De drie Kempense erfgoedcellen namen het initiatief
voor de tentoonstelling samen met hun collega’s uit het
Meetjesland en van het Bruggemuseum. De Kempenaars
kaderen de tentoonstelling in Kempen zingt! en voor -
zagen een leuk extraatje: voor elk van de bekende liedjes
werd een Kempense variant uitgezocht.
Omdat veel van de bekende kinderliedjes al zo oud zijn,
werden ze immers generaties lang enkel mondeling
overgeleverd: van ouders naar kinderen, van vriendjes
naar elkaar. Zo veranderde er wel eens wat aan de 
originele tekst: woorden die men niet begreep werden
aangepast, of er werd al eens een zinnetje weggelaten of
bij verzonnen. Nieuwe liedjes werden ook vaak gemaakt
op een bekende melodie, zodat je ze snel kon meezingen.
Op die manier ontstaan er vaak leuke of onverwachte
nieuwe versies, ook bij ons in de Kempen! 

De tentoonstelling is te bezoeken op:
- de woensdagnamiddagen 5, 12 en 19 februari 

van 13u tot 17u;
- op afspraak: 03 340 00 37.

Onder de noemer “de cinema komt naar je toe!” 
organiseren de cultuurdienst, de bibliotheek en Mooov
jaarlijks een aantal gratis filmavonden in de Kapel in het
Klooster en een vertoning in openlucht op locatie.
Hierbij wordt telkens samengewerkt met een Rijke -
vorselse vereniging. Zij beslissen mee over de keuze van
de film (uit het aanbod van Mooov, en aangereikt door
de cultuurdienst) en krijgen de gelegenheid om voor en
na de film wat drank te verkopen. Vorig jaar werden

o.a. “Intouchables”, “The Artist” en “Little Heaven” 
vertoond. Voor 2014 zijn wij nog op zoek naar
verenigingen om een filmvertoning te organiseren in dit
concept. 
Verenigingen die interesse hebben om een dergelijke
filmvoorstelling mee te organiseren, kunnen zich 
melden bij de gemeentelijke cultuurdienst voor 28 
februari 2014 : cultuurdienst@rijkevorsel.be of 
03 340 00 37.

Vanaf 1 januari 2014 beschikt het Aster
Berkhofmuseum over nieuwe, aan -
gepaste openingsuren. 

Het Aster Berkhofmuseum zal geopend zijn :
- elke 2de woensdagnamiddag van de maand 

van 13u-17u;
- elke laatste zondagnamiddag van de maand

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

of cultuurdienst@rijkevorsel.be

Voor tentoonstellingen worden aangepaste openings -
momenten voorzien. Voor meer informatie omtrent het
Aster Berkhof museum kun je terecht bij de cultuur-
dienst via 03 340 00 37 of cultuurdienst@rijkevorsel.be.

Op zondag 27 april 2014 
organiseert het gemeente bestuur
van Rijkevorsel i.s.m. VVV Toerisme
Rijkevorsel, FARO en de Erfgoedcel
Noorder kempen naar jaarlijkse 
gewoonte Erfgoeddag. 
Het nationale thema van Erfgoed-
dag 2014 is “Grenzeloos”. Voor één

van de activiteiten is de cultuurdienst op zoek naar 
inwoners uit Rijkevorsel die zijn geëmigreerd naar het
buitenland. Heb je familie en/of kennissen die vanuit
Rijkevorsel zijn geëmigreerd, dan zou de cultuurdienst
graag met hen in contact treden. 
Meer informatie hieromtrent is te verkrijgen bij de
cultuurdienst via cultuurdienst@rijkevorsel.be of 
03 340 00 37.

TENTOONSTELLING OOZEWIEZEWATTE

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE :
OPROEP VERENIGINGEN

NIEUWE OPENINGSUREN 
ASTER BERKHOFMUSEUM

ERFGOEDDAG 2014
GEZOCHT : RIJKEVORSELSE EMIGRANTEN
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SPORTBROCHURES 2014 
Bij de start van een nieuw jaar, horen ook weer nieuwe
brochures boordevol interessante informatie. 
Zo zijn de brochures voor sportopleidingen binnen,
zowel sportkaderopleidingen 2014 van Bloso (VTS) als
Vormingen voorjaar 2014 van de provinciale sportdienst
APB Sport. Een exemplaar hiervan kun je bekomen aan
de balie van de vrijetijdsdiensten in het Klooster. 
Passeer dus regelmatig eens langs de balie van de vrije -
tijdsdiensten in het Klooster om te kijken of er geen 
relevante informatie voor jou te vinden is! Of neem 
een kijkje op www.bloso.be/vlaamsetrainersschool/ of
www.provant.be/sport voor opleidingen allerhande in de
regio!

SPORTTECHNISCHE VORMINGEN
Seingevers
Maandag 3 februari 2014 van 19u30 tot 21u30
- Plaats: GC Jan vander Noor, Mudaeusstraat 9, 2960

Brecht
- Lesgever: Politie Brecht
- Kostprijs: €5,00

Redderscursus
Start op maandag 24 februari 2014 / examen op zondag
30 maart 2014
- Plaats: Zwembad ’t Beerke, Rerum Novarumlaan,

2350 Beerse
- Lesgever: Annemie Snoeck
- Kostprijs: €250,00

OPLEIDINGEN EN VORMINGEN MAART 2013
- Letselpreventie: stretching, warming up en cooling

down op 12 maart 2014 te Merksplas
- Vrijwilligersbeleid: van start met een vrijwilligers -

beleid. Hoe behoud je je vrijwilligers op 20 maart
2014 te Ravels

- EHBO: veilig voetballen op 31 maart en 28 april 2014
te Retie

Inschrijven kan via www.provant.be/sport!

De sportlaureaten van het sportjaar 2013 zijn gekozen.
De kampioenen en de uitzonderlijke sportieve prestaties
van onze gemeente zijn gekend. Op vrijdag 21 februari
2014 vindt de huldiging van deze laureaten, kampioenen
en sporters met uitzonderlijke sportieve prestaties plaats
tijdens het Sportgala Rijkevorsel 2013. 
Wij wensen hen alvast een dikke proficiat en hopen dat
2014 voor hen sportief even hoogstaand mag zijn als
2013!

Het sportgala vindt plaats in de Kuiperij, de polyvalente
zaal van het GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61 te Sint-Jozef
Rijkevorsel. De deuren openen om 18u30, het officieel
gedeelte start om 19u.
Zoals de voorbije jaren beginnen we met de huldiging
van de jeugdkampioenen en jeugdsporters met uit -
zonderlijke sportieve prestaties, vervolgens worden de
sportlaureaten van 2013 bekendgemaakt om tot slot de
volwassen sporters in de bloemetjes te zetten. Als inter-
mezzo voorzien we ook dit jaar weer een demonstratie
van een Rijkevorselse sportvereniging!

Hopelijk mogen we jullie in groten getale verwelkomen
op dit extra-sportieve hoogtepunt.

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke erkenning als
sportvereniging is nog beschikbaar tot 15 februari 2014
op de website www.rijkevorsel.be, onder de rubriek
diensten/sportdienst/links en downloads. Je kunt de 
nodige formulieren ook afhalen op de sportdienst in het
Klooster.
De aanvraagdossiers zelf moeten binnengebracht 
worden op de sportdienst vóór 1 maart 2014.
Elke vereniging die reeds aangesloten is bij de sportraad,
heeft het aanvraagdossier in januari ontvangen.

SPORTGALA 2013

ERKENNING GEMEENTELIJKE
SPORTVERENIGINGEN

OPLEIDINGEN / VORMINGEN IN DE REGIO
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TOONTAGGETKUNT :
OPROEP VRIJ PODIUM

Iedereen heeft talent! Daar gaat ook de jeugdraad van 

Rijkevorsel van uit! Daarom organiseren ze op zondag 

6 april in samenwerking met de Rijkevorselse jeugd -

verenigingen de derde editie van het culturele evenement

Toontaggetkunt! De hele dag worden er verscheidene work-

shops ingericht en net als vorig jaar hebben een aantal

jeugdverenigingen leuke pleinspelen in elkaar geknutseld. Of

je nu lid bent van een jeugdvereniging of niet, dat maakt niet

uit: iedereen is welkom!

Deze creatieve dag wordt afgesloten met een vrij podium

op de kiosk achter het gemeentehuis. Ben je bezig met 

muziek, dans, tekst, goochelen, theater of wat dan ook, twijfel

dan niet en schrijf je in tot en met zondag 16 februari. Stuur

je gegevens (voor- en achternaam, e-mailadres en telefoon-

nummer), een beschrijving van wat je wil doen, de tijdspanne

en het materiaal dat je nodig hebt en eventuele andere 

vereisten door naar toontaggetkunt@gmail.com. 

Hopelijk zien we jullie allemaal daar!

JEUGDRAAD : 
NIEUWE SAMENSTELLING 

DAGELIJKS BESTUUR

Na een jarenlang engagement

bij de jeugdraad besloot

Geerten Van Nyen, de vorige

voorzitter, dat het tijd werd

om de fakkel door te geven

aan een volgende generatie.

Daarom ging de jeugdraad op zoek naar een nieuwe voor-

zitter en een nieuw dagelijks bestuur. Voor deze taak 

kwamen ze terecht bij Michiel Adriaensen, leiding bij de 

Plussers. 

De taak van ondervoorzitter zal worden opgenomen door

Lynn Robeyns, jarenlang leiding bij Chiro Rijkevorsel en de

Plussers en momenteel actief bij chirogewest NoKe. Luk 

Sysmans, gewezen leiding bij Chiro Sint-Jozef, blijft ook in

het dagelijks bestuur zetelen.

PLEZIER EN VERTIER
TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE

GRABBELPAS

Ook in de krokusvakantie staat de Grabbelpas weer garant

voor talloze toffe activiteiten! Hieronder vind je alvast een

overzicht. 

• Maandag 3 maart: Pimp je fluohesje & fluoparty

• Dinsdag 4 maart: Uitstap naar Plopsa Indoor in Hasselt

• Woensdag 5 maart: Carnavalsmaskers knutselen

• Donderdag 6 maart: Uitstap naar Hidrodoe en 

schaatsen in Herentals

• Vrijdag 7 maart: Voorstelling ‘Kapitein Winokio’ in de 

Warande

KINDERCLUB

De begeleid(st)ers van de kinderclub hebben ook een keitof

activiteitenprogramma voor de krokusvakantie in elkaar 

gestoken. Tijdens de krokusvakantie gaat de kinderclub 

helemaal uit de bol gaan. 

• Maandag 3 maart : Pipo de clown en zijn creatieve 

fratsen...

• Dinsdag 4 maart : carnaval in de kinderclub en 

carnavalsstoet naar het Prinsenhof.

• Woensdag 5 maart : dierenplezier

• Donderdag 6 maart : superhelden en kinderclub got 

talent

• Vrijdag 7 maart : natuurdag in onze kinderclub

Folders met alle info over de krokusvakantie zullen worden

bedeeld via de Rijkevorselse scholen vanaf 31 januari.

Voor de activiteiten van de kinderclub en de grabbelpas kun

je inschrijven vanaf dinsdag 11 februari tot en met woensdag

19 februari. Er kan ook opnieuw online ingeschreven worden.

Je kunt online inschrijven vanaf dinsdag 11 februari om 6.45

uur. Meer informatie hierover kun je terugvinden op onze

website www.jeugdrijkevorsel.be of op de facebook pagina

van jeugd dienst Rijkevorsel: 

www.facebook.com/jeugddienstrijkevorsel

Voor meer informatie over onze buitenschoolse kinder -

opvang kun je steeds terecht op volgend telefoonnummer :

03/340.00.56 of via e-mail kinderclub@rijkevorsel.be



 

K I N D E R C L U B - J E U G D
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Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de kinderclub

met een inschrijvingsstop worden gewerkt. Dat betekent 

dat er maximum 98 kinderen in de kinderclub kunnen 

opgevangen worden. Na de uiterste inschrijvingsdatum van

19 februari 2014 zullen er hoe dan ook geen inschrijvingen

meer worden aangenomen voor de krokusvakantie. Deze

maatregel hanteren we om een kwaliteitsvolle opvang aan

jullie kinderen te garanderen.

SLUITINGSDAGEN
IN DE KINDERCLUB

• Woensdag 1 januari : Nieuwjaar 

• Maandag 21 april : Paasmaandag  

• Donderdag 1 mei :  Feest van de arbeid   

• Vrijdag 2 mei : brugdag                                    

• Donderdag 29 mei : O.H. Hemelvaart                                                

• Vrijdag 30 mei : brugdag

• Maandag 9 juni :  Pinkstermaandag    

• Maandag 21 juli 2014 tot en met vrijdag 25 juli 2014 :

collectieve sluitingsweek

• Vrijdag 15 augustus : O.L.V. Hemelvaart  

• Vrijdag 19 september : pedagogische studiedag; enkel

ochtendopvang

• Dinsdag 11 november : Wapenstilstand    

• Woensdag 24 december 2014 vanaf 16.00 uur tot en met

donderdag 1 januari 2015: collectieve sluitingsweek

TRIPLE P 
INFOAVONDEN

OVER OPVOEDING

Gemeentebesturen Baarle-Hertog, Merksplas, 
Hoogstraten en Rijkevorsel organiseren 3 infoavonden

over ”Positief Opvoeden'.

Je kind wil ’s nachts niet slapen. Je zoontje heeft driftbuien.

Je kleindochter voelt zich buitengesloten. 

Alledaagse opvoedingsvragen zijn meestal wel op te lossen.

Maar als niemand je vertelt hoe, kunnen ze lang aanslepen

en groter worden. 

Triple P staat voor ‘Positive Parenting Program’. Het Triple

P-programma biedt praktische hulp bij dagelijkse 

opvoedingsvragen. Het helpt ouders om de ontwikkeling en

gewenst gedrag van hun kind positief te stimuleren. Op deze

lezingen krijg je informatie, tips en kan je vragen stellen. 

Deze infoavonden zijn gericht naar alle (groot)ouders met

kinderen tot 12 jaar. Het is mogelijk om één of twee sessies

bij te wonen, maar de tweede en derde avond bouwen 

verder op de eerste.

Sessie 1: De kracht van positief opvoeden
woensdag 5 februari 2014
Alle kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving

nodig. Door kinderen positief op te voeden, ontwikkelen ze

vaardigheden en zelfvertrouwen die ze nodig hebben voor

succes op school en in hun relaties met anderen. De vijf 

basisprincipes van positief ouderschap worden overlopen.

Sessie 2: Opvoeden tot zelfzekere, bekwame kinderen
woensdag 12 februari 2014
Elke ouder kiest zelf welke waarden, vaardigheden en gedrag

hij wil aanmoedigen bij zijn kinderen. Goed communiceren

met anderen, positief denken en zelfstandig worden zijn

voorbeelden van vaardigheden die kinderen meer kansen

op school en in het leven geven.

Sessie 3: Veerkracht bij kinderen bevorderen
woensdag 19 februari 2014
Ouderschap is kinderen helpen met het omgaan met 

emoties, ook tijdens stressmomenten. Welke vaardigheden

versterken de veerkracht van kinderen? Gevoelens herkennen,

uitdrukken en aanvaarden, positief in het leven staan, 

omgaan met stress en zelf leren om problemen op te lossen. 

Deze drie infoavonden vinden plaats in het administratief

centrum, Vrijheid 149 te Hoogstraten. De avonden starten

telkens om 20 uur en eindigen omstreeks 22 uur. Deelname

is gratis. Vooraf inschrijven is vereist, dit kan gewoon door

uw naam op te geven en welke avond(en) je komt.

Info en inschrijvingen : Kinderclub Rijkevorsel 03/340.00.56

kinderclub@rijkevorsel.be 



Dit artikel wil je de ongevalgegevens van de voorbije drie
jaar van onze politiezone (Hoogstraten, Merksplas en
Rijkevorsel) meedelen en de evolutie tonen. 
Het geeft een overzicht van de verkeersongevallen die
geregistreerd werden door de politie. Voor de ongevallen
met enkel stoffelijke schade zullen deze cijfers dus lager
liggen dan het werkelijke aantal ongevallen. Stoffelijke
ongevallen worden vaak via verzekeringspapieren onder-
ling ter plaatse geregeld zonder tussenkomst van de 
politie. 

Figuur 1: Verkeersongevallen 2011-2013 naar ernst

In bovenstaande tabel is het aantal verkeersongevallen
te zien per ernst (stoffelijk, gewonden of dodelijk) voor
het jaar 2011, 2012 en 2013. Hieruit blijkt dat het aantal
ongevallen met stoffelijke schade schommelt rond de
200 en de 250. Het aantal ongevallen met gewonden is
de afgelopen drie jaar echter gedaald van 249 naar 103
wat dus een duidelijke verbetering is. Ook het aantal 
verkeersongevallen met dodelijke slachtoffers is sterk
gedaald. 

Figuur 2: Verkeersongevallen 2011-2013 per gemeente

Bovenstaande tweede figuur geeft een weergave van het
aantal verkeersongevallen per gemeente. Ook bij deze
grafiek is de daling van het aantal ongevallen in elke
gemeente duidelijk merkbaar. Binnen de gemeente
Hoogstraten gebeuren er meer ongevallen dan binnen
Merksplas of Rijkevorsel, hierbij dient rekening
gehouden te worden met de oppervlakte en het aantal
inwoners van elke gemeente.

Figuur 3: Verkeersongevallen Rijkevorsel 2011-2013

Grafiek 3 geeft het aantal verkeersongevallen specifiek
voor de gemeente Rijkevorsel. Ook in deze grafiek wordt
een onderscheid gemaakt tussen ongevallen met enkel
stoffelijke schade, ongevallen met gewonden en dode-
lijke ongevallen. Uit deze grafiek kunnen we afleiden dat
het aantal ongevallen is afgenomen. Bovendien waren er
in 2013 geen dodelijke verkeersongevallen in Rijkevor-
sel. Dankzij verschillende initiatieven is er dus een 
duidelijke verbetering merkbaar. Voor de komende jaren
is het echter belangrijk inspanningen te blijven leveren
om ongevallen met lichamelijk letsel zo veel mogelijk te
voorkomen, want elk verkeersslachtoffer is er één te
veel! 

VERKEERSONGEVALLEN 2011-2013
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Als u een sms’je krijgt met de vraag om dringend te 
bellen naar een nummer, doe dat dan niet.
Vele Belgen ontvingen de afgelopen dagen een sms met
een boodschap om dringend terug te bellen naar een
specifiek nummer, dat vermeld wordt in de sms. Als je
naar het gevraagde nummer belt, kom je terecht op een
dure betaallijn. De gsm-operatoren raden aan om zeker
NIET terug te bellen naar het nummer dat vermeld
wordt in de sms. Als je een dergelijke sms ontvangt,
neem dan zo snel mogelijk contact op met de klanten-
dienst van je gsm-operator.

Zoals de voorbije jaren, kunnen sommige personen ook
dit kalenderjaar weer beroep doen op het ’stookoliefonds’
dat werd opgericht om de weerslag van de brandstof -
stijging op te vangen.
Om te weten of men kan genieten van deze tussenkomst
worden hieronder de belangrijkste voorwaarden opge-
somd.
Indien je meent hieraan te voldoen, kun je een aanvraag
indienen op de sociale dienst van het OCMW, Prinsenpad
27 te 2310 Rijkevorsel, tel. 03 340 39 65.

Over welke brandstof gaat het ?
Het gaat om volgende brandstoffen :
- huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk

(voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
- verwarmingspetroleum (type c) in bulk of aan de

pomp;
- bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveel-

heid (in een propaangastank, niet in flessen).

Opgelet : de aanvraag moet gebeuren binnen de 60
dagen na de leveringsdatum !!

Wie kan een beroep doen op deze financiële tussen-
komst?
1. Personen met recht op een verhoogde verzekerings-

tegemoetkoming
Personen die over het WIGW-statuut of OMNIO-
statuut beschikken (verhoogde tegemoetkoming, te
bewijzen met sticker van mutualiteit).

2. Personen met een laag inkomen
Personen die geen recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds, maar wiens
inkomen lager ligt dan € 16.965,47, te verhogen met
€ 3.140,77 per persoon ten laste, komen ook in aan-
merking. Voor deze categorie moet er ook rekening
gehouden te worden met het onroerend inkomen
van alle eigendommen, met uitzondering van de
eigen woning waarin men woont.

3. Personen met schuldoverlast
Dit zijn personen met een schuldbemiddeling in het
kader van de wet op het consumentenkrediet of een
collectieve schuldenregeling en die de verwarmings-
factuur niet kunnen betalen.

LET OP VOOR FRAUDE VIA SMS

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 20 FEBRUARI 2014 - 20u

HEB JE RECHT 
OP EEN VERWARMINGSTOELAGE IN 2014?

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



Hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage hangt af van de prijs die je betaald hebt voor
je energie, maar is over het algemeen beperkt tot € 0,14
cent voor de eerste 1.500 liter. Dit komt overeen met 
€ 210,00 per jaar.

Hoe vraag je de toelage aan ?
Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal
Verwarmingsfonds, moet je contact opnemen met het
OCMW.
Het OCMW zal nagaan :
- of je wel degelijk behoort tot één van de categorieën

van de doelgroep,
- of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof

waarvoor je de steun kan krijgen,
- of het adres dat op de factuur wordt vermeld, over-

eenkomt met het leveringsadres en het adres waar je
gewoonlijk verblijft.

Het OCMW zal je vragen minimaal volgende 
documenten voor te leggen. Zonder deze gegevens kan
geen aanvraag ingestuurd worden :
- In ieder geval de leveringsfactuur die niet ouder is

dan 60 dagen. Indien je in een gebouw met meerdere
appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of 
beheerder van het gebouw een kopie van de factuur
en een attest met vermelding van het aantal 
appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

- De identiteitskaart van jezelf en van al je inwonende
meerderjarige gezinsleden.

- Een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden.
- Je laatst ontvangen aanslagbiljet in de personen -

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

Het OCMW van Rijkevorsel beschikt, samen met de 
omliggende OCMW’s over een juridische dienst, waarbij
de juriste één halve dag per week een zitdag houdt in
Rijkevorsel op het OCMW, Prinsenpad 27, met name op
donderdagnamiddag tussen 14 uur en 16.30 uur.

Onze juriste is Greet Maes en je kunt bij haar terecht
voor vrijblijvend en gratis juridisch advies. De meest
voor komende zaken waarvoor een beroep kan gedaan
worden op de juridische dienst zijn problemen in
verband met echtscheiding, huwelijksvermogensrecht,

erfrecht, testament, huur, kopen, verkopen, buren -
hinder, erfdienstbaarheden, eigendomsrecht, notariële
akten, pro deo / rechtsbijstand...

De juridische dienst biedt je de volgende vormen van
hulpverlening aan :
- geven van informatie en advies ;
- helpen met opstellen van een brief ;
- schrijven van brieven voor de cliënt ;
- begeleiden van sommige procedures ;
- overeenkomsten opstellen ;
- contacteren van tegenpartij om inlichtingen te 

vragen en te bemiddelen ;
- doorverwijzen naar andere instanties.

Ook de maatschappelijk assistenten van het OCMW 
krijgen juridische ondersteuning bij hun (budget) 
dossiers. Zij kunnen terecht bij Noëlle Van den Bergh.
Zij probeert ook alle problemen rond nutsvoorzieningen
(water, gas, electriciteit, telefoon,...) op te lossen. 

DE JURIDISCHE DIENST OCMW
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OPROEP AAN DE STUDENTEN
VERZORGING EN DE STUDENTEN

VERPLEGING

Beste student,

Het woonzorgcentrum Prinsenhof zoekt voor de zomer-
maanden nog enkele student verzorgenden / student 
verpleegkundigen die samen met het team van het woon-
zorgcentrum Prinsenhof wil instaan om een kwaliteits-
volle zorgverlening te verlenen aan onze bewoners.

Met deze doen wij dan ook een warme oproep aan u om
te solliciteren als jobstudent in het woonzorgcentrum 
Prinsenhof voor de maanden juli en augustus 2014.

Voorwaarden :
je hebt minimaal het 6e jaar verzorging met goed gevolg
doorlopen of je hebt de 2de module verpleging met goed
gevolg doorlopen op het ogenblik dat je contract als job-
student van start gaat.
Je richt je sollicitatiebrief met CV, kopie voor- en achter-
zijde paspoort, motivatie en de periode waarin je kunt
werken als jobstudent aan :

OCMW Rijkevorsel, de heer Jef Roos, Helhoekweg 18,
2310 Rijkevorsel

Je sollicitatiebrief dient ten laatste bij ons toe te komen
op vrijdag 14 februari 2014. In de loop van de
volgende weken zul je dan gecontacteerd worden voor
een sollicitatiegesprek.
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798 27 51 323 369 710 886 6
894 867 191 42 261 740 223 137

1027 174 391 203 703 685 92 90
247 596 614 743 676 411 699 131
877 390 872 343 845 145 1029 100
104 352 789 919 682 667 884 564
618 8 788 870 241 227 406 765
392 167 257 508 662 184 510 896
585 338 231 970

Prijzen af te halen tot 28 februari 2013 bij François 
Deprez, Klundert 51, St - Jozef Rijkevorsel, tel. 03 312
24 57 
Met deze willen wij iedereen danken die onze “KWB Dag
van de vriendschap“ op één of andere manier gesteund
heeft. 

Oxfam Wereldwinkel 
Rijkevorsel vzw
Oostmalse steenweg 4
2310 Rijkevorsel
www.oxfamwereld winkels.be/rijkevorsel

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

UITSLAG TOMBOLA 
’DAG VAN DE VRIENDSCHAP’ 2013VERJAARDAGSFEESTJE

RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

WOENSDAG 5 FEBRUARI 2014
PANNENKOEKEN, APPELSIENSAUS 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

Valentijnsmenu
vrijdag 14 februari 2014

Broccolisoep met gerookte zalm

Gevulde kalkoenrollade, sausje met druifjes,

mengeling van wortel, erwt en snijboon

Kriekaardappelen

Bavarois van passievruchten

Coulis van frambozen

GELIEVE U AAN TAFEL TE BEGEVEN TUSSEN 11.30U EN 12.00U (MAX 25 PERS.)

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS.

15€
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Jammer genoeg komt de ziekte ‘kanker’ dichterbij in de
leefwereld van onze kleuters. Als school wilden we graag
iets doen om alle betrokkenen te steunen. Daarom 
hebben we ervoor gekozen om met al onze kleuters het
kunstproject ‘YOKAMO’ uit te werken. Onze kleuters
hebben hun beste beentje voorgezet om fantastische
kunstwerken op doek te maken. De bedoeling is om deze
kunstwerken op koekenpotjes, brooddozen en rugzakjes
te laten drukken. De opbrengst van deze verkoop zal
geschonken worden aan het kinderkankerfonds in Gent
en Yolo, een opvangruimte voor kinderen waarvan
(groot)ouders kanker hebben. De kunstwerken zelf 
worden in de loop van het schooljaar per opbod 
verkocht. Heel het gebeuren kan je volgen via de website
(www.het-moleke.be) alsook via de facebookpagina 
(yokamo).

Indien je graag je warm hart toont en onze actie wil
steunen, kan je steeds een bestelling plaatsen voor de
brooddozen (4 euro), de koekenpotjes (2,5 euro) en 
rugzakjes (6 euro) via bestelbrieven die we met de 
kleuters meegeven of via mail.

Eveneens zal bij de start van een nieuwe maand ons 
YOKAMO-winkeltje geopend zijn van 8.15-8.30u en van
15.20-15.30u. Deze kun je vinden in onze inkomhal op
maandag 3 februari, maandag 10 maart, dinsdag 22 april
en maandag 5 mei.

Hopelijk mogen wij rekenen op een groot engagement
dat bijdraagt tot het slagen van ons project!
Alvast een ongelooflijke, warme merci uit naam van het
voltallige schoolteam en niet te vergeten alle kleuters!!! 

Euro-Children biedt kansarme kinderen uit Oost-Europa
vakanties aan bij gastgezinnen. In de zomer van 2014
verwachten we 100 kinderen, waarvan 30 voor de eerste
maal. Hiervan zijn er 15 uit Slovakije, Kroatië en Bosnië
& Herzegovina, en 15 uit Belarus uit regio’s in de buurt
van Tsjernobyl.
De nucleaire ramp in 1986 in Tsjernobyl spaart ook de
huidige generatie kinderen niet. Vooral schildklier -
kanker en leukemie komen vaak voor. Een ander 
probleem is de eenzijdige voeding en de vervuilde
omgeving. Bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede
vastgesteld. Een vakantie in ons land betekent een
enorme boost voor hun gezondheid.
Vele kinderen komen jaarlijks terug naar hetzelfde gast-
gezin. Voor 30 kinderen tussen 9 en 11 jaar, die voor de
eerste maal komen, zoekt Euro-Children nieuwe gast-
gezinnen.
Kandidaat gastgezinnen kunnen vrijblijvend contact 
opnemen op tel. 03 247 88 50, of mailen naar info@ 
eurochildren.be. Bijkomende informatie vind je op onze
website www.eurochildren.be

Vergeet de kinderen 
uit het nieuwe Europa niet!

www.eurochildren.be

KLEUTERSCHOOL HET MOLEKE
KOMT OP TEGEN KANKER

30 GASTGEZINNEN GEZOCHT ...
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ORGANISEERT

GROTE
BINGOAVOND

ZATERDAG 15 FEBRUARI 2014 - 20U
CLUBKANTINE, KRUISPAD 4, RIJKEVORSEL

JOKPRIJSKAMP

Duivenbond ’Verbroedering’
SINT - JOZEF

VRIJDAG 28 FEBRUARI OM 19u
in zaal Alma bij Jozee en Cel

Inschrijving 2,5 € - 65 € vooruit

Iedereen welkom !

Prachtige prijzen
Grappige geburenprijzen

Te volgen op groot scherm
Voor groot en klein

Democratische deelname

van ma 17 februari t.e.m. zondag 23 februari
meer activiteiten vind je op www.amwn.be

onze leerlingen treden op
en tonen hun beste talenten !

WOENSDAG 19 FEBRUARI tss 13.30-15u
- OPEN workshop voor kinderen 

(3de t.e.m. 6de leerjaar)
- het KLOOSTER (naast gemeentehuis)

presenteert

6DE WOORDWEEK
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Chiro Sint – Jozef Rijkevorsel presenteert

Gemeenschapscentrum Sint - Jozef Rijkevorsel

Inkom € 1

Alle kinderen zijn welkom vanaf 13.00u tot 17.00u

Ook de ouders kunnen tijdens het nuttigen van een
drankje komen kijken naar deze verkleedpartij.

Deze zondagnamiddag is geen gewone Chiroactiviteit. 
De leiding is niet verantwoordelijk voor mogelijke incidenten. 

Pasar Rijkevorsel / Merksplas richt een wandeling in

op zondag 02/03/2014.Het vertrek is voorzien

om 14.00 uur op de parking van HUBO Rijkevorsel

Stwg op Merksplas 104 te 2310 Rijkevorsel

De wandeling is 8 km lang.

Info Rik Verhoeven - tel 0474274255

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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W A A R  &  W A N N E E R

 F E B R U A R I

1 februari • Oudercomité De Wegwijzer : Winterwandeling. Vertrek tussen 17.00 en 18.00 uur. 
 Speelplaats GLS De Wegwijzer. 

• De Singer vzw : Narcissus, jazzconcert met Robin Verheyen (B/Nl)  20.30 u. 
Info en reserveren : www.desinger.be.

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

4 februari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur.

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

• Ouderraad Het Moleke en Sint-Luciaschool : Familiequiz.  Zaal Den Bakker. 20.00 uur. 
Meer info : quiz@ouderraad-rijkevorsel.be.

9 februari • Verenigde vrijwillige Rijkevorselse 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 10.00 tot 17.00 uur.
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10 februari • Landelijke Gilde :  Kaart- en buurtavond. Dorp 47. 20 uur.

11 februari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur.

12 februari • Cultuurdienst : Tentoonstelling Oozewiezewatte. Aster Berkhofmuseum. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Meer info : zie rubriek Cultuur.

14 februari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur. Iedereen welkom. Gratis. 
Meer info : 0474/31.25.67.

• De Singer vzw : Impro-jazz van Tomas Jarmyr en Dirk Serries (NO/B), 20.30 u. 
Info en reserveren : www.desinger.be.

15 februari • RIJKO Korfbalclub : Bingoavond. Clubkantine, Kruispad. 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

17 februari • De Singer vzw : Concert van The Thing (NO/SE), een powertrio uit het Hoge Noorden ! 20.30 u. 
Info en reserveren : www.desinger.be.

18 februari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur. 

19 februari • Cultuurdienst : Tentoonstelling Oozewiezewatte. Aster Berkhofmuseum. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Meer info : zie rubriek Cultuur.

• Academie voor Muziek en Woord : workshop WOORD, kinderen van 3de t.e.m. 6de leerjaar tussen 13.30 uur
en 15 uur, in het Klooster (naast gemeentehuis). Meer info : www.amwn.be.

20 februari • De Singer vzw : Belgische pop/rock met Intergalactic Lovers,  21 uur. Info en reserveren : www.desinger.be.

21 februari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur. Iedereen welkom. Gratis. 
Meer info : 0474/31.25.67 

22 februari • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertavond Celts and Highlands: zaal 't Centrum Rijkevorsel om
20u. Voorverkoop: 5,00 euro in café ’t Centrum en bij de leden. Inkom: 7,00 euro. Kinderen -14 jaar gratis.
Meer info: info@vnarijkevorsel.be - www.vnarijkevorsel.be – 0472/55. 65.76.

23 februari • 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.
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertmiddag Celts and Highlands: zaal 't Centrum Rijkevorsel om 

14.30u. Voorverkoop: 5,00 euro in café ’t Centrum en bij de leden. Inkom: 7,00 euro. Kinderen -14 jaar gratis.
Meer info: info@vnarijkevorsel.be - www.vnarijkevorsel.be - 0472-55 65 76.

• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : Malen met windkracht van graan tot meel 
van 10.00 tot 17.00 uur.

25 februari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
• Rode Kruis : Bloedgeven in Prinsenhof, Helhoekweg. Van 18.00 tot 20.30 uur.

28 februari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 uur. Iedereen welkom. Gratis. 
Meer info : 0474/31.25.67.

• Duivenbond Verbroedering Sint-Jozef : Jokprijskamp in zaal Alma om 19.00 u.  
2,50 euro inleg en 65 euro vooruit.

• De Singer vzw : Muze Jazz Orchestra plays ZAPPA ! (B-jazz / rock), 20.30 uur.
Info en reserveren : www.desinger.be.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in MAART 2014 moet je uiterlijk op 4 februari 2014 

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                                                             078/150.100
Kinderoppasdienst Gezinsbond, Klaterstraat 6        03/314.38.44
Onthaalouders Landelijke Kinderopvang                 03/314.81.56
Kinderclub Centrum                                                 03/340.00.56
Kinderclub St.-Jozef                                                  03/309.99.23
VVV-Toerisme Rijkevorsel              03/340.00.00 en 03/340.00.12

Belgacom storingen                                                   0800/22.700

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


