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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 :                                                     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

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



V O O R W O O R D

Het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
en plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van 
intercommunale IVEKA wordt vastgesteld zoals eerder
aangeduid.

Het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
en plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van 
intercommunale IKA wordt vastgelegd voor de verdere
legislatuur. 

De gemeenteraad beslist de uitbreiding van de deel -
neming van de gemeente Rijkevorsel aan de project -
vereniging Erfgoed Noorderkempen (Pv ENK) met de
deelwerking onroerend goed te keuren.

De grond gelegen te Rijkevorsel, Kievitsheide, eigendom
van mevrouw Schuurmans Augusta en kinderen Most-
mans met de erop uitgevoerde infrastructuurwerken,
met een oppervlakte van respectievelijk 64 m² wordt 
kosteloos aanvaard om opgenomen te worden in het
openbaar domein van de gemeente.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 27 OKTOBER 2014
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Beste inwoners van Rijkevorsel,

Na een deugddoende herfst met heel wat zon en zachte temperaturen zijn we dan stilaan de winter ingedoken. Voor
onze kinderen is het een leuke tijd, en zij hopen ongetwijfeld op bergen sneeuw en centimeters dik ijs om te schaatsen,
maar voor heel wat anderen is het ook een minder aangename periode.

Zwakkere en sterkere weggebruikers zullen weer de nodige voorzichtigheid in acht dienen te nemen wanneer zij op
weg gaan. De strooidiensten van onze gemeente staan gelukkig weer paraat, maar bij een plotse winterprik kunnen
zij natuurlijk niet overal op hetzelfde moment in actie treden.

Ons energieverbruik zal daarnaast pijlsnel de hoogte ingaan, net als de energierekening. Via allerlei informatie- en
sensibiliseringsacties probeert men aan te zetten tot een rationelere energiehuishouding. Vaak leidt dit tot 
investeringen die zich weliswaar laten terugverdienen, maar die toch wel een hap uit het budget nemen.

Voor de komende winter dienen we zelfs mogelijkerwijze rekening te moeten houden met een algemene stroomuitval.
Of en wanneer het zover komt, weet niemand, maar iedereen is zich ondertussen wel bewust van het energie -
schaarsteprobleem.

En dan zijn het vaak niet de grote maatregelen die mogelijks het verschil zullen maken! Controlelampjes van televisie
of computer die blijven branden, lichten aanlaten in kamers waar je niet bent, waar mogelijk gebruik maken van het
nachttarief,… : zovele kleine dingen die een totale stroomuitval kunnen voorkomen.

Bij aanvang van de winter 2014-2015 wensen wij daarom ieder van jullie de nodige energetische creativiteit toe om 
de winter op een budgetvriendelijke en milieusparende wijze door te komen, en aan de kinderen toch ook wel veel 
sneeuw- en ijspret!

                                                                                         Wim De Visscher
                                                                                         OCMW-voorzitter



B E S T U U R

Een strookje grond, deel uitmakend van het privaat 
domein van de gemeente Rijkevorsel, gelegen Kruispad,
met een oppervlakte volgens meting van 63,05 m², wordt
afgestaan aan Iveka mits het bedrag van € 1,00 exclusief
onkosten. 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het ontwerp
van het algemeen nood- en interventieplan van de 
gemeente Rijkevorsel.

De raad gaat akkoord met het toestaan van een bijdrage
van 3.000 € aan de Ambulancedienst Beerse.

De subsidies ontwikkelingssamenwerking 2014 worden
verdeeld en goedgekeurd.

Op verzoek van gemeenteraadslid - voorzitter Van Nyen
Lieven werd volgend punt toegevoegd aan de
agenda van deze gemeenteraad :
- Personeel. Aanpassing bijzondere aanwervings -
voorwaarden en selectieprocedure bibliotheekmede -
werker.
De raad gaat akkoord met de aanpassing van de bij -
zondere aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedure
voor bibliotheekmedewerker. 
      
Op verzoek van gemeenteraadslid Jacobs Jack (Gemeen-
tebelang&VLD-fractie) werden volgende punten toe -
gevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad :
- Staat stoelen uitleendienst gemeente.
Geen goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om
de defecte en versleten stoelen te vervangen door goede
nieuwe stoelen aan te kopen zodat de aanwezigen 
comfortabel kunnen zitten op evenementen. Er gebeurt
periodiek een nazicht van deze materialen.
- Tekst bladkorven.
Geen goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel waar-
bij de tekst op de bladkorven wordt vervangen en waarbij
wordt gesteld dat er ook bladeren van andere bomen of
hagen in deze korven mogen.

   

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op 25
en 26 december 2014 en op 24 en 31 december vanaf
12.00 uur.
Het Aster Berkhofmuseum is gesloten op zondag 28 
december 2014.
De Kinderclub sluit de deuren vanaf 24 december te
16.00 uur tot en met 2 januari 2015.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 8 december 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
Molen straat 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 gemeenteraadsvergadering
bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda en 
toelichting ter beschikking van het publiek.

Tijdens de eerste helft van 2015 zal het Federaal Agent-
schap voor de Veiligheid van de Voedselketen starten met
de publicatie van de resultaten van de inspecties uit -
gevoerd bij operatoren die levensmiddelen verkopen aan
de eindverbruiker. Hiermee wil het FAVV tegemoet
komen aan de steeds terugkomende vraag om meer
transparant te zijn. Het gaat over de inspectieresultaten
van de operatoren die levensmiddelen verkopen recht-
streeks aan de eindverbruikers. Het gaat dus om 
volgende activiteiten: horeca, frituren, grootkeukens,
detailhandel, vleeswinkels, bakkers, viswinkels, …..

De publicatie zal gebeuren in het publieke deel van
Foodweb. Er zal gewerkt worden met een nulmoment
en een startmoment. Het nulmoment is 1 november
2014; het startmoment zal plaatsvinden in de loop van
de eerste helft van 2015. Meer informatie over dit 
systeem kan ook terug gevonden worden op de website
http://www.afsca.be/foodweb.SLUITINGSDAGEN

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

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

In oktober organiseerde het gemeentebestuur vijf
wijkvergaderingen voor de politiewijken van Rijkevorsel.
De aanwezige bewoners werden op de hoogte gesteld van
de plannen en projecten van het gemeentebestuur.
Iedere inwoner die een vraag had ingestuurd kreeg
bovendien een antwoord van het schepencollege en/of
de politie. 

In totaal mochten we 177 inwoners van Rijkevorsel 
ontvangen op deze eerste reeks van wijkvergaderingen.
Daarnaast werden 63 vragen ingestuurd door 47 
verschillende vraagstellers. De wijkvergaderingen 
worden volgend jaar opnieuw georganiseerd. 
De inwoners zullen hiervan tijdig op de hoogte gesteld
worden via de gemeentelijke website en INFO
Rijkevorsel.

In het dagelijkse leven moet je voortdurend keuzes
maken. Hiervoor vergelijk je de opties die je worden aan-
geboden. Voor energie, en in het bijzonder voor aardgas
en elektriciteit is het niet altijd gemakkelijk een keuze te
maken tussen de ene of de andere leverancier of tussen
twee verschillende formules van dezelfde leverancier. Om
je hierbij te helpen, heeft de gemeente Rijkevorsel beslist
om deel te nemen aan de nationale in  for matiecampagne
“Gas- Elektriciteit: durf vergelijken!” 

Een campagne? Waarom?
- Weet je niet hoe je moet vergelijken?
- Weet je niet wat je moet doen om van contract te ver-

anderen of denk je dat dit problemen zal opleveren?
- Heb je geen toegang tot de vergelijkingstools 

(bijvoorbeeld via internet)?

Om al deze redenen is deze campagne voor jou bestemd! 
Er zal een zitdag geprikt worden in 2015 om jou te 
helpen de beschikbare vergelijkingstools op het internet
te gebruiken zodat je de aanbiedingen van de 
verschillende aardgas- en elektriciteitsleveranciers kunt
vergelijken en zelf een keuze kunt maken met kennis
van zaken (prijs, vast of variabel contract, dag/nacht -
tarief,….). Verdere communicatie hieromtrent zal mee-
gedeeld worden in het volgende infoblad.

De bedeling van de ophaalkalender 2015 is voorzien
vanaf 8 december 2014. Indien je eind december nog
geen kalender ontvangen hebt, kun je een exemplaar 
afhalen aan de receptie van het gemeentehuis of kun je
contact opnemen met IOK Afvalbeheer (014 56 27 75).
Dan wordt een kalender toegestuurd. 
De ophaalkalender zal eind december ook digitaal
beschikbaar zijn op de website van IOK Afvalbeheer
(www.iok.be).

WIJKVERGADERINGEN GAS-ELEKTRICITEIT : 
DURF VERGELIJKEN !

OPHAALKALENDER 2015
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O P E N B . W E R K E N

In het kader van de recente ontgravingen werden er op
het kerkhof van Sint-Jozef en het centrum nieuwe 
gedenkzuilen geplaatst. In het centrum werd gekozen
voor drie zuilen, omdat hier drie blokken ontgraven 
werden. In de mate van het mogelijke werden de naam-
plaatjes chronologisch per sterfdatum opgehangen.

In het kader van de invulling van het terrein aan de Poel-
berg werd besloten om een gedeelte af te bakenen als
openbare parking.  
Over de verdere invulling van het terrein zal in een later
berichtenblad meer informatie worden verschaft. 

Zoals reeds in ons vorig infoblad gemeld, heeft de 
technische dienst een lijst met hoofdwegen opgemaakt,
die zeker bij sneeuwval of ijzel geruimd en gestrooid
moeten worden. Er werd bij het samenstellen van de lijst
voor gezorgd dat elke inwoner zich slechts over korte 
afstand moet verplaatsen om een vrijgemaakte hoofdweg
te bereiken. Wegen waar weinig verkeer komt, werden
niet opgenomen in deze lijst omdat hier het strooien
weinig efficiënt is. Pas als de hoofdwegen voldoende 
gestrooid zijn, kan er nog overgegaan worden tot het
strooien van de overige wegen. Ook op de website van de
gemeente www.rijkevorsel.be vindt u de stratenlijst
terug (bij Diensten > Technische Dienst > Infrastructuur
> Wegennet > Sneeuw- en ijzelbestrijding).

WINTERDIENST

INVULLING TERREIN POELBERG

GEDENKZUILEN KERHOVEN
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S O C . Z A K E N - R U I M T . O R D E N I N G

Digidak staat garant voor cursussen in een prettige en
ontspannen sfeer. In Digidak ontvangen we per cursus
niet meer dan 5 cursisten. Met veel succes hebben veel
cursisten de lessen in Rijkevorsel al gevolgd. 

Heb je ook vragen als:
- Welke computer/tablet past bij mij?
- Ik heb nog nooit met de computer/tablet gewerkt?

Zou ik het ook kunnen leren?
- Hoe schrijf ik een brief op de computer?
- Sociale netwerken wat zijn dat?
- Facebook, twitter, app’s?
- Een tablet aankopen? Wat zijn app’s?
- Een belastingbrief invullen, hoe doe ik dat?
- Hoe Skypen met mijn kleinkinderen?
- Hoe zoek ik informatie op het internet?
- Hoe haal ik mijn foto’s van mijn fototoestel en hoe

zet ik deze foto’s op mijn computer?
- …

Initiatie
Na de kerstvakantie worden de volgende cursussen 
gegeven: Basis computer; basis internet en e-mail, 
digitale fotografie, tablet voor beginners, sociale net -
werken en nog zoveel meer.
Kom het allemaal ontdekken bij Digidak.
Inschrijven verplicht tijdens de inschrijfmomenten of na
de kerstvakantie tijdens de vrije inloop. 
Kom langs tijdens de inschrijfmomenten:
St-Jozef : maandagvm (10.00-12.00 uur), 8/12/2014
St-Jozef : maandagvm (10.00-12.00 uur), 15/12/2014
Centrum : donderdagvm (10.00-12.00 uur), 11/12/2014
Centrum : donderdagvm (10.00-12.00 uur), 18/12/2014

Vrije inloop
Daarnaast kun je, als je thuis geen computer hebt of
extra wilt oefenen, onbeperkt en gratis begeleid oefenen.
Of heb je vragen over je computer of problemen met de
computer? Kom dan naar de vrije inloop. Onze bege -
leiders helpen je graag voort.

- Digidak Centrum Het Klooster, Molenstraat 5, 2310 
Rijkevorsel, 014 71 11 03
Vrije inloop op donderdag van 09.00 tot 12.00 uur

- Digidak St. Jozef Bibliotheek Aster Berkhof St.-Jozef,
Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel, 014 71 11 03
Vrije inloop op maandag van 10.00 tot 12.00 uur

Meedoen of meer weten?
Bel dan 014 71 11 03 en vraag naar Ingrid Goris.

De Vlaamse renovatiepremie wordt grondig hervormd
en wordt voortaan uitbetaald als belastingvermindering.
Vanaf 1 december zal dus niet langer een eenmalige
premie worden toegekend maar zal het premiebedrag
worden terugbetaald in de vorm van een belasting -
vermindering gespreid over 3  jaar.

Je zal deze belastingvermindering vanaf de zomer van
2015 kunnen aanvragen. De aanvraag doe je bij Wonen-
Vlaanderen maar in plaats van de premie ontvang je een
attest om bij de belastingaangifte te voegen. Aan de voor-
waarden om in aanmerking te komen en de werken
waarvoor je de vermindering kan aanvragen verandert
niets. Enkel de manier waarop de vermindering moet
worden aangevraagd en de wijze van uitbetaling 
veranderen.

Je kunt de renovatiepremie nog steeds aanvragen tussen
1 december 2014 en de zomer van 2015 maar hiervoor
moet gewacht worden tot een overgangsregeling is uit-
gewerkt. Je houdt je facturen bij en dient in de zomer
van 2015 je aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen. Voor
aanvragen uit deze periode zullen facturen vanaf 1 
december 2011 worden aanvaard. De totale periode
waarover de facturen mogen worden verspreid, mag wel
niet meer dan 3 jaar bedragen. Je kunt de aanvraag
dan indienen vanaf wanneer de nieuwe belasting -
vermindering in werking treedt.

Uiteraard zullen ook alle aanvragen die voor 1 december
2014 worden ingediend worden uitbetaald. Voor deze
groep van aanvragers verandert er dus niks. Alle 
informatie over de voorwaarden en een rubriek met
‘vaak gestelde vragen’ vind je via volgende link:
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/vlaamse_
renovatiepremie 

DE VLAAMSE RENOVATIEPREMIE 
WORDT EEN BELASTINGVERMINDERING

COMPUTER(TABLET) CURSUSSEN
GRATIS VOOR IEDEREEN !
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B I B L I O T H E E K

JEUGD 
Kijk- en prentenboeken
- De leeuw en het vogeltje [DUBU P3]
- Een heel jaar Spiekpietjes [VAND P3]
- Met opa is het feest [BOON P3]
- De Pieten maken het bont [HEST P4]
- Minipiet [DANI P4]
- Kreukel [RIPH P3]
- Lotta en het grote pompoenmonster [PUT P3]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Mijn eerste groeiboek : ik lees het zelf! Lies en Sep

zijn vrienden (AKEN Niveau 0-5)
- Een man voor mieke muis (STEE Niveau 2-3)
- Prinses Ella en het paard (STEE Niveau 3)
- Applaus voor Pip (HOLL Niveau 5-6)
- Een kijkje in de kast (WILL Niveau 9)

A-boeken (7-9 jaar)
- Het geheim van Rosie en Moussa 

(COCK, Michael De)
- Lezen is een feest (SCHOLTENS, Anneke)
- Is er dan niemand boos? (TELLEGEN, Toon)

B-boeken (9-12 jaar)
- Hylas en het oog van de valk (PAVER, Michelle)
- Otto-Jan zegt JA tegen slijmen 

(GREENWALD, Tommy)
- Het van Erschreve familiegeheim 

(GERARD, Hilde E.)

C-boeken (12-16 jaar)
- Onder de ketchupwolken (PITCHER, Annabel)
- Blues in F (RIENTSMA, Emke)
- Eilanden : deel 3 : Zeneria (DESCAMPS, Timo)

Voorleesboeken
- Barones van Stippeltje (HOOFF, Marieke van)
- Voorleesboek van Jules (BEREBROUCKX, Annemie)

Jeugd Non-fictie
- Wat is dat? Boeiende antwoorden op veelgestelde

kindervragen [J Weetjes (wit)]
- Dinosauriërs [J Oertijd (blauwgroen)]
- Het grote boek van de ruimte 

[J Sterren - Planeten - Ruimtevaart (bruin)]
- Dag wereld, ik ben Nhi Linh [J Dierentuinen (groen)]

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Vleugels (CORBETT, Claire)
- Koningin op blote voeten (FALCONES, Ildefonso)
- Joséphine (WEBB, Heather)
- The walking dead (KIRKMAN, Robert)
- Wraakengel (SANSOM, C.J.)
- Reis door Armenië (GROSSMAN, Vasili)
- Stormnacht (GRANHUS, Frode)
- Macht (DEFLO,  Luc)
- De wet van staal (SANDERSON, Brandon)
- Zero : Zij weten wat jij doet (ELSBERG, Marc)

Volwassenen Non-fictie
- 10.000 vragen uit 20 jaar blokken 

(Soret, Kris) [621.7]
- Een groot gebaar (Damme, Roger Van) [629.75]
- Basisboek Zentangle : teken, kleur en ontspan 

[747.4]
- Verhalen over taal  (Van Dale) [Nederlands 844]
- Guinness World records 2015 [041]
- Het zesde uitsterven (Kolbert, Elizabeth) [574]
- Allereerst niet schaden. Verhalen van een hersen -

chirurg (Marsh, Henry) [605.8]
- Masters of the air (Miller, Donald L.) [928.6]

Volwassenen stripverhalen
- Walking dead :  Vergane dagen
- Walking dead :  Ver van huis
- Walking dead :  Achter slot en grendel
- Walking dead :  Waar het hart vol van is
- Walking dead :  De beste verdediging

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN DECEMBER 2014  

8

DECEMBERNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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De cultuurraad van Rijkevorsel reikt om de twee jaar een
prijs uit aan een inwoner en een vereniging van Rijke-
vorsel die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op
socio-cultureel vlak in de gemeente of erbuiten. Op 
vrijdagavond 14 november 2014 werden in de raadzaal
van het gemeentehuis onder grote ‘culturele’ belangstel-
ling de winnaars van de Cultuurprijzen 2014 bekendge-
maakt.
In totaal werden er 4 verenigingen en 1 individu 
genomineerd voor de Cultuurprijzen 2014. Tijdens de
algemene vergadering van de cultuurraad op 22 oktober
kregen de verenigingen aangesloten bij de cultuurraad
de kans om een stem uit te brengen voor hun favoriete
vereniging of individu. Hierbij werd de regel gehanteerd
dat per vereniging slecht één stem uit gebracht kon 
worden.

Uitreiking prijs verenigingen
’t Veussels Tonjel kwam als winnaar uit de bus voor de
Cultuurprijs Rijkevorsel 2014 in de categorie 
‘verenigingen’. Uit handen van schepen van cultuur Karl
Geens en voorzitter van de cultuurraad Roger Verlinden
kregen ze een oorkonde en een cheque ter waarde van
€ 250,00 uitgereikt.

VOORSTELLING ’T VEUSSELS TONJEL
Al 25 jaar bezorgt ’t Veussels Tonjel in de kerstperiode
aan duizenden toneelliefhebbers een ontspannende
avond. Ook op kerstdag zelf spelen ze toneel! In al die
jaren zijn er al heel wat toneelgenres de revue ge -
passeerd: een dolle klucht, een tragikomedie, een ernstig
werk. Ieder jaar weer zijn alle voorstellingen uit -
verkocht, het bewijs dat het publiek ’t Veussels Tonjel
heel erg waardeert. Sinds een viertal jaar verzorgt 
’t Veussels Tonjel jaarlijks ook een tweede productie
i.s.m. De Singer. In deze kleinere zaal kan een intieme
sfeer gecreëerd worden waardoor er meer subtiele 
stukken opgevoerd kunnen worden. En zo bereikt 
’t Veussels Tonjel een nog breder publiek, ook van buiten
ons dorp. ’t Veussels Tonjel werkt ook graag samen met
andere verenigingen uit onze gemeente. Ze zorgen voor 
animatie of ze helpen een handje bij het tappen. Zonder
deze toneelgroep zou Veussel Veussel niet zijn!

De overige verenigingen die werden voorgedragen voor
de Cultuurprijs Rijkevorsel 2014 waren:
- Band
- SmarTones
- Gebuurte Kleine Gammel

Uitreiking prijs individu
De winnaar van de Cultuurprijs Rijkevorsel 2014 bij de
individuen is Frans Willemse geworden. Voor zijn grote
verdienste op socio-cultureel vlak kreeg hij een mooi
kunstwerk en nam hij een oorkonde in ontvangst. Deze
werden uitgereikt door burgemeester Dorien Cuylaerts
en voorzitter van de cultuurraad Roger Verlinden

VOORSTELLING FRANS WILLEMSE
Frans Willemse is geboren en getogen in Rijkevorsel en
is van jongs af aan betrokken bij het cultuurleven van
ons dorp. Hij was al vroeg betrokken bij het toneel -
gebeuren in Rijkevorsel, maar hij is vooral bekend als
bezieler van het blad ‘De Brug’ waarvan hij jarenlang de
hoofdredacteur was. Meer recent is hij de bedenker van
het populaire “kookeneten” waarbij de beste hobbykoks
van Rijkevorsel een fantastische maaltijd aanbieden aan
plaatselijke levensgenieters die rond de feestdis met

UITREIKING CULTUURPRIJS
RIJKEVORSEL 2014

© Bart Huysmans
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elkaar verbroederen. Door zijn culturele interesses tot
ver buiten de gemeente, heeft hij veel kunstenaars en
acteurs warm gekregen om in ons dorp op te treden.
Als toemaatje heeft hij –na zijn pensionering als onder-
wijzer- samen met zijn echtgenote de B&B “Simpel en
Goe” geopend waar hij mensen van buiten (en binnen)
de gemeente goed ontvangt en van waaruit zijn gasten
op ontdekkingstocht kunnen gaan in ons dorp en 
omgeving.

Na de prijsuitreiking bood de Cultuurraad aan alle 
genodigden een receptie aan om dit feestelijke gebeuren
te vieren.  

Onder de noemer “de cinema komt naar je toe!” 
organiseren de cultuurdienst, de bibliotheek en Mooov
jaarlijks een aantal filmavonden in de Kapel in het
Klooster en een vertoning in open lucht 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 drank te verkopen. Dit jaar werden o.a. 
“The Broken Circle Breakdown”, “The Sapphires” en
“F.C. De Kampioenen” vertoond. Voor 2015 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 29 
december 2014.
cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 37.

Verenigingen en organisaties kunnen voor het 
organiseren van evenementen DIFTAR-containers 
aanvragen. Deze evenementencontainers worden dan 
tijdelijk op een afgesproken locatie geplaatst. Tijdens de
duur van het evenement kunnen de containers gebruikt
worden voor het verwijderen van restafval en GFT. De
organisator van het evenement spreekt de lediging -
datums van de containers op voorhand af. Na het 
evenement worden de containers terug opgehaald. 

Eén of meerdere evenementencontainers worden ter 
beschikking gesteld gedurende minstens 1 dag en 
maximum 1 maand. 
Overzicht plaatsingstarieven voor evenementen -
containers per containertype:
- 120 liter container (huisvuil of GFT): €10,00 
- 240 liter container: € 10,00 
- 1100 liter container: € 25,00  
Voor het transport en de verwerking van het aangeboden
afval is naast het plaatsingstarief, een bedrag per 
kilogram gewogen gewicht verschuldigd. Het bedrag is
vastgesteld op: 
- € 0,20 per kilogram aangeboden restafval; 
- € 0,10 per kilogram aangeboden GFT.  

Hoe evenementencontainers aanvragen?
Je vult het formulier “aanvraag evenementencontainers”
van de gemeente Rijkevorsel in. Deze vind je terug op de
website www.rijkevorsel.be, waarna je verder klikt op
“vrije tijd & toerisme” / “materiële medewerking”. Om
alles goed te kunnen organiseren moet het formulier
minstens 10 dagen voor de aanvang van het evenement
bij de gemeentelijke diensten zijn ingediend. 
Deze aanvraag dient te gebeuren bij het onthaal van het
gemeentehuis (e-mail: onthaal@rijkevorsel.be).
Bij goedkeuring van de aanvraag dient de aanvrager de
sleutel van de container af te halen op het recyclagepark
(Ambachtsweg 14).

Opgelet: het aanvraagformulier voor de evenementen -
container is recent aangepast. Regelmatig krijgen we
echter nog het oude formulier doorgestuurd. 
We vragen dan ook vriendelijk om de meest recente
versie van het aanvraagformulier te gebruiken.

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE :
OPROEP VERENIGINGEN

AANVRAAG EVENEMENTENCONTAINER

10
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De 4de vrijdag van februari, nl. 27 februari 2015, richt de
sportraad i.s.m. het gemeentebestuur het “Sportgala
2014 Rijkevorsel in. 

Langs deze weg willen we iedereen oproepen om een
sporter of sportvereniging kandidaat te stellen voor de
sportlaureaten 2014. Volgende laureaten worden er 
gehuldigd:
- Sportman van Rijkevorsel 2014
- Sportvrouw van Rijkevorsel 2014
- Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2014
- Sportvereniging van Rijkevorsel 2014
- Sportverdienste van Rijkevorsel 2014

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 2014
- Een belangrijke bijdrage leveren aan het sport -

gebeuren in Rijkevorsel

Kandidaturen kunnen binnengebracht worden bij de
sportdienst tot 10 januari 2015. De nodige formulieren
vind je terug op de website of kun je bekomen op de
sportdienst.

De sportdienst 
wenst je alvast een prachtig eindejaar 

en een sportief 2015!

SPORTRAAD : IMPRESSIE 3DE SPORTQUIZSPORTGALA 2014 : 
OPROEP KANDIDATUREN
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GRABBELPAS HERFSTVAKANTIE :
EEN VAKANTIE VOL GRIEZEL, SPEL EN PLEZIER

Ook deze herfstvakantie hebben onze Grabbelpassers zich naar hartenlust kunnen uitleven tijdens tal van activiteiten!

De natuurliefhebbers onder hen konden hun eigen vogelhuisje en bijenhotel maken. Onze dromers konden gaan 

genieten van de magie van Toverland, het grootse speelland van Toosje de Toverheks. Onze dierenvrienden trokken

met ons op pad naar dierenkliniek Het Binnenhof te Beerse. Verder werd ook de slaapzaal van het Klooster 

omgetoverd tot een heus bouwwalhalla, volgestouwd met Lego, Clics en Kapla. Onze Grabbelpassers staken 

hun handen uit de mouwen… en begonnen heuse bouwwerken te bouwen!

Voor onze sportieve Grabbelpassers stond er een skateboardinitiatie en een avontuurlijke mountainbike-driedaagse

op het programma. Tijdens deze driedaagse fietsten ze twee dagen doorheen de Kempen en de laatste dag gingen

ze het Nederlandse Kaatsheuvel onveilig maken!

Uiteraard konden we deze vakantie onze griezelfans niet vergeten! Zij maakten prachtwerkjes en heerlijke spinnen-

soep tijdens de workshop ‘Halloweenpompoenen snijden’. Achteraf konden ze een uur lang genieten van spannende

griezelverhaaltjes in de molen, verteld door Ronald Van Rillaer.

Deze spannende griezeldag werd afgesloten met een heuse lichttocht doorheen Rijkevorsel, waaraan wel 280 

personen deelnamen!! Tijdens de tocht konden de kinderen zich verwarmen aan hun overheerlijke zelfgemaakte 

spinnensoep. De mama’s en papa’s zochten eerder verwarming in een Veusseltje…

Op zaterdag 20 december gaan wij 

supporteren tijdens de match 

KVC Westerlo - KV Mechelen. 

Ben jij een tiener en heb je zin om met

ons mee te gaan? Schrijf je dan als de

bliksem in via de jeugddienst

(jeugddienst@rijkevorsel.be 

of 03/340.00.35)! 

Kinderen jonger dan 12 jaar zijn ook altijd

welkom, maar dan wel onder begeleiding

van een volwassene.

MATCH JUPILER PRO LEAGUE : 
KVC WESTERLO - KV MECHELEN OP ZATERDAG 20 DECEMBER 2014
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Het gemeentebestuur van Rijkevorsel brengt samen met een 60-tal andere gemeenten/steden fuifnummers van en

naar hun feestbestemming tijdens oud en nieuw. Ook als inwoner van Rijkevorsel kun je op oudejaarsavond vanaf

18.00 uur en op nieuwjaarsdag tot middernacht GRATIS bus en/of tram nemen!

Naast een groot aantal bestaande bus- en tramlijnen zet De Lijn tijdens de oudejaarsnacht ook een aantal extra

feestbussen in. Deze rijden naar locaties die anders niet of moeilijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer.

Haal je GRATIS ticket op voorhand af ! Voor een ticket ga je vanaf 10 december 2014 (onder voorbehoud) langs in

één van de verdeelpunten. De volledige lijst van verdeelpunten, reiswegen en dienstregelingen in onze gemeente vind

je vanaf december op www.delijn.be. Voor Rijkevorsel kun je terecht in het gemeentehuis en de bibliotheken tijdens

de normale openingsuren. Fuifnummers met een Lijnabonnement (ook diegenen uit niet-deelnemende gemeenten/

steden en districten) rijden zonder extra ticket mee.

Wens je meer informatie over het project en de verdeelpunten van de tickets of over halteplaatsen en 

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

GRATIS MET DE FEESTBUS
VAN OUD NAAR NIEUW !

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING :
BEDANKT AAN ALLE JEUGDVERENIGINGEN !

Op vrijdag 17 oktober organiseerden de jeugdraden van Rijkevorsel, Hoogstraten en Brecht voor de derde maal 

de Dag van de Jeugdbeweging voor jongeren die in Hoogstraten op de middelbare school zitten. Vanaf 7u00 kon

de jeugd terecht op het grasveld achter zaal Pax in Hoogstraten.

Elke jongere die in het uniform van zijn of haar jeugdbeweging kwam, werd getrakteerd op een gratis ontbijt dat 

uitgedeeld werd door vele vrijwilligers vanuit de jeugdverenigingen. Deze boodschap was blijkbaar goed 

overgekomen, want net als vorig jaar was de opkomst massaal!

Om de sfeer er in te brengen werd er beroep gedaan op de band ‘Four of a Kind’. Ook al was het nog vroeg in de

ochtend, ze wisten het publiek toch te laten bewegen! Ook het JAC was aanwezig om oordopjes uit te delen aan de

jongeren en hen zo bewust te maken voor gehoorschade.

Het feest ging door tot 8u15, maar moest dan afgerond worden zodat de verenigde jeugd naar school kon 

vertrekken. De Dag van de Jeugdbeweging 2014 was weer een heus succes. 

En zeker weten dat onze schoolgaande jeugd met een volle maag naar de klas vertrok.

13
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Tijdens de kerstvakantie sluit de Kinderclub zijn deuren van woensdag 24 december 2014 om 16.00 uur tot en met

vrijdag 2 januari 2015. Op maandag 22 december, dinsdag 23 december en woensdag 24 december staat de 

Kinderclub paraat om de kinderen op te vangen met leuke activiteiten. Het Kinderclubteam heeft weer haar best 

gedaan om supertoffe activiteiten in elkaar te steken. Zo willen we de kinderen fijne vakantiedagen bezorgen!

Maandag 22 december: Kerstknutselen

Dinsdag 23 december: Kerstspelletjes (Kiddies) en kerststallentocht (Cool Kids)

Woensdag 24 december: Kerstbingo

Een folder met een overzicht van het activiteitenaanbod en inschrijvingsformulier zal bezorgd worden via de 

Rijkevorselse scholen. Inschrijven voor deze dagen kan van 8 december tot en met 12 december. Op vrijdag 9 januari

zal de Kinderclub uitzonderlijk om 17.00 uur sluiten omwille van de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel.

KERSTVAKANTIE IN DE KINDERCLUB

V E I L I G H E I D
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Ben je verzamelaar van kleine hebbedingetjes ? 
Heb je een bijzondere hobby die je wil delen ?
Heeft je vereniging origineel clubmateriaal ?

In het bezoekerscentrum aan de molen staat een mooie
tentoonstellingskast die ter beschikking wordt gesteld
aan verzamelaars, verenigingen, ….
Je mag je materiaal voor 2 maanden uitstallen in deze
kast. Het bezoekerscentrum is 2 zondagen per maand
geopend. Heel wat volk heeft reeds de weg gevonden
naar onze molen en zijn bezoekerscentrum.

Ben je geïnteresseerd ? Kom eens langs op de tweede of
laatste zondag van de maand of tel. 03 340 00 12, e-mail
vvv.toerisme@rijkevorsel.be.

Op 15 november 2014 organiseerde LEADER, een 
Europees subsidiëringsprogramma voor plattelands -
ontwikkeling, in de kapel van Merksplas-Kolonie een
slotfeest voor de goedgekeurde LEADER-projecten van
de periode 2008-2014. 

In deze periode kregen 130 plattelandsprojecten in de 
2 Antwerpse LEADER-gebieden MarkAante Kempen en
Regio Midden-Kempen een toelage uitgereikt, nadat ze
een uitgebreid subsidiedossier hadden uitgewerkt. In 
totaal werd aan alle projecten een subsidie van 

€ 5.700.000 overgemaakt ten behoeve van plattelands-
ontwikkeling. Ook vier projecten uit Rijkevorsel konden
in de voorbije zes jaren rekenen op een LEADER-
subsidie: de herinrichting van de kern van Sint-Jozef, de
bouw van de educatieve ruimte van het Schapenhof, de
bouw van de bijenhal van Sint-Ambrosiusgilde De Raam
en de binneninrichting van het jeugdlokaal aan het
Kruispad. 

Naar aanleiding van het slotfeest werd een wedstrijd 
georganiseerd waarbij de 10 beste LEADER-projecten
van de periode 2008-2014 nog eens extra in de 
bloemetjes werden gezet. Rijkevorsel mocht twee keer
juichen, want zowel het Schapenhof als Bijencentrum
De Raam werden verkozen tot winnaars! De Raam
mocht vieren in de categorie natuur & landschapszorg.
Het Schapenhof sleepte de overwinning in de wacht in
de categorie landbouw & ruraal ondernemen. Een mooie
erkenning voor twee initiatieven die bijdragen tot een
positieve uitstraling van de gemeente Rijkevorsel.

In oktober zijn de jongens en meisjes van het vijfde en
het zesde leerjaar op zeeklassen geweest. Hieronder 
kunnen jullie hun reacties lezen.

Een bloemlezing …

• We deden veel uit-
stappen naar het
strand en dat was
heel leuk.

• De activiteiten waren keileuk zoals: de film, de 
garnaalvissers, het duinenspel…..

• Het was enorm tof om een weekje weg te gaan met
vrienden en vriendinnen en met hen samen leuke 
activiteiten te doen.

• Voor mij was de fuif,  zandkastelen bouwen, met de
go-carts rijden en het eten de top van deze zee -
klassen. 

• De loopgraven bezoeken is, mij bijgebleven, andere
activiteiten waren ook keitof.

• Er waren veel leerrijke dingen, het strand was ook
superleuk, nog eens een keer zandkastelen bouwen.

VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR 
VAN DE WEGWIJZER OP ZEEKLASSEN

TENTOONSTELLINGSKAST IN HET 
BEZOEKERSCENTRUM. OPROEP !

SCHAPENHOF EN BIJENCENTRUM
DE RAAM IN DE PRIJZEN !
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• Ik heb veel bijgeleerd over schelpen, de zee, en de
garnalen. Voor mij waren alle activiteiten leuk. 

• De verre wandeling was vermoeiend maar wel heel
plezant.

• Het was een topweek, we hebben supertoffe dingen
gedaan.

• De juffrouwen en de meester hebben heel goed voor
ons gezorgd, ik wil ze daarvoor bedanken. 

• We hebben ons geen moment verveeld, dus : TOP!
• Ik heb keigoed geslapen, ik had dit helemaal niet

verwacht. Een topweek!
• Soms was het wel eens niet zo leuk omdat het heel

vermoeiend was.
• De Flipper was een heel leuke verblijfplaats.

•  Ik vond het een heel
gezellige week en spor-
tief ook. De activiteiten
waren heel cool en met
vrienden samenzijn is
tof.
•  Voor mij was het 
bezoek aan de IJzerto-
ren en de Dodengang
de max.

• We hebben een leuke klasgroep en we hebben er iets
tof van gemaakt.

• Dit was gewoon leuk!

Verkeerscontroles door de politie… Of je hebt er al mee
te maken gehad, of je hebt ze ongetwijfeld al zien staan
langs de kant van de baan. Binnen de politie en meer in
het bijzonder de Dienst Verkeer van onze politiezone
wordt er in ieder geval alles aan gedaan om zo vaak en
zo duidelijk mogelijk in het straatbeeld te verschijnen.
Of die ervaring bij jou een positieve of een negatieve 
herinnering heeft nagelaten, had je vaak zelf in de hand.
Eén ding mag zeker zijn: de politie voert die verkeers-
controles niet uit om je te pesten!

De controles zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen,
maar zijn te plaatsen in een strategie met als doel het
aantal verkeersdoden te verminderen. Om dit te 
realiseren, richt de politie zich naast preventieve en pro-
actieve acties in bijvoorbeeld scholen (met de verkeers-
14-daagse) verder ook op andere zaken: snelheids -
controles, alcoholcontroles, gordeldracht, enz.

De snelheidscontroles van de politie richten zich
vooral op het leefbaar houden van de dorpskernen, het
beschermen van de zwakke weggebruiker en naar 
kritieke zones van verkeersongevallen. In 2013 werden
in onze politiezone 272.696 voertuigen gecontroleerd op
snelheid. In Rijkevorsel waren dit er net geen 90.000.
2,5% van de gecontroleerde bestuurders beging een
zware snelheidsovertreding. In 2014 werden in onze 
politiezone 163.215 voertuigen gecontroleerd. Wetende
dat snelheid een rol speelt bij 1 op de 3 ongevallen, 
blijven snelheidscontroles de moeite waard.

Controles op het rijden onder invloed van alcohol 
gebeuren hoofdzakelijk door middel van de bekende
WODCA-controles tijdens de weekends. Sinds het 
bestaan van WODCA in 1994 tot 2000 is het aantal
weekend ongevallen tijdens de uren van deze controles
sterk gedaald. WODCA-controles hebben dus zeker hun
effect op de verkeersveiligheid in het algemeen en op de
verkeersongevallen in het bijzonder. Omdat er jaar op
jaar telkens meer controles uitgevoerd worden, is de
“pakkans” natuurlijk ook gestegen. Dat zou er voor 
moeten zorgen dat hoe langer hoe minder mensen zich
wagen aan te snel rijden of dronken achter het stuur
kruipen.

VERKEERSCONTROLES



Ook de aandacht voor het dragen van de gordel blijft bij
de politie bijzonder groot. Er zijn al talloze studies 
geweest die bevestigen dat het dragen van de gordel 
levens kan redden. Zelfs aan snelheden van ‘amper’ 
50 km/u komt een botsing overeen met een val van 
10 meter hoogte als er geen gordel gedragen werd…

Uit onderstaande ongevallengegevens van de afgelopen
jaren, kan geconcludeerd worden dat we op de goede
weg zijn. Het aantal ongevallen kent een dalende trend.
Het is echter belangrijk blijvend inspanningen te 
leveren. Onze zorg is in de eerste plaats uw veiligheid!

Wist je dat er in België meer dan 200
keer per dag wordt ingebroken in een
woning? De maatschappelijke kost is
torenhoog:  jaarlijks betalen we met
z’n allen meer dan 350 miljoen euro…
Hoog tijd dat we hier samen iets aan
doen!

Op 11 december 2014 vindt de actiedag ‘1 dag niet’ plaats
waarmee de politie de strijd aanbindt tegen diefstallen
in woningen. 1 dag geen woninginbraken in België en
Nederland. In het kader van de nationale actiedag tegen
woning inbraken zal de politie op donderdag 11 
december 2014 overdag, 's avonds en 's nachts preventief
extra patrouilles inzetten en er zullen controles op de
openbare weg plaatsvinden.

NATIONALE ACTIEDAG 
TEGEN WONINGINBRAKEN

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - 20u

P O L I T I E - O C M W
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SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
Tel. 03 340 39 65  - ocmw@ocmwrijkevorsel.be
  Openingsuren Centrum :
  maandag t/m donderdag   8.30 - 12.15 u       13.00 - 17.00 u
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  vrijdag                              8.30 - 13.15 u

Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel (Sint-Jozef)
Tel. 03 340 00 95
  Openingsuren Sint-Jozef :
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  dinsdag en donderdag       10.00 - 12.00 u

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

WOENSDAG 3 DECEMBER 2014
APPELSTRUDEL, VANILLESAUS, IJS EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET WOONZORGCENTRUM 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



Op woensdag 10 december
2014 organiseert Lande-
lijke Thuiszorg in samen-
werking met de gemeente 
Rijkevorsel peuter- en 
kinderyoga in de Parket-
zaal boven de Kinderclub,
Molenstraat 22.

De sessie voor peuters (1,5
tot 3 jaar) gaat door van
15u15 tot 16u00. De sessie
voor de andere kinderen
(3 tot 7 jaar) gaat door van
14u00 tot 15u00).

Deze yogasessies zijn 
gratis te volgen! Wel wordt
er gevraagd om vooraf in
te schrijven, want de plaatsen zijn beperkt!

Inschrijven kan door de mailen naar ivangorp@ons.be
of door te bellen naar 0474/66.94.86.

WORKSHOPS PEUTER- EN KINDERYOGA

O C M W - D I V E R S E N
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Kerstmenu
25 december 2014

Bloemkoolsoep met garnalen

Kerstkalkoen, veenbessen in peertjes,
zoetgembersausje, denneaardappelen

Kerstgebak

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.
Inschrijven voor 15 december 2014 

op het secretariaat van het woonzorgcentrum.

1850 euro

18 euro

Nieuwjaarsmenu 
1 januari 2015

Waterkersroomsoep

Wildragoût, gebakken witloof,
gratin dauphinois

Nieuwjaarsbuche

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.
Inschrijven voor 18 december 2014

op het secretariaat van het woonzorgcentrum.

Sinterklaasmenu
6 december 2014

Tomatensoep met balletjes

Kalfslapje met eigen jus,
Butternutpuree

Mascarponegebak met speculaas

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.
Inschrijven voor 20 november 2014 

op het secretariaat van het woonzorgcentrum.

15 euro
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Met het praatcafé dementie willen we dementie 
bespreekbaar maken, door mantelzorgers en familie
samen te brengen. Luisteren, ervaringen delen, infor-
matie en tips uitwisselen en anderen ontmoeten zijn de
ingrediënten voor het praatcafé.

Ontmoetingsmoment
Het praatcafé dementie vindt driemaandelijks plaats in
Turnhout. Vaak worden er mantelzorgers en des -
kundigen geïnterviewd, maar rond sommige thema’s
kan er ook een film vertoond worden of is er ruimte voor
andere activiteiten. Zo krijg je heel wat informatie mee.
Er is tijd om vragen te stellen, maar gewoon luisteren
kan natuurlijk ook.
Je kan er dus nuttige tips en achtergrondinformatie in
verband met de ziekte opsteken, maar ook in een heel
ontspannen sfeer kennismaken met lotgenoten. Bij een
kopje koffie of frisdrank ontmoet je andere familieleden
en mantelzorgers van personen met dementie.

Samenwerking
Praatcafé dementie is een initiatief van verschillende
partners : Tandem vzw, Alzheimerliga, OCMW Turnhout,
Stad Turnhout en vele woonzorgcentra, thuiszorg -
diensten, ziekenhuizen, apothekers, ... uit de regio 
Turnhout.

’Terug naar de eenvoud’ 
een muziekvoorstelling over dementie
In ’Terug naar de eenvoud’ brengt Raf De Bruyn - met
live zang en piano - het verhaal van zijn grootmoeder,
waarvoor hij tijdens haar dementieproces mantelzorger
is geweest. Het verhaal wordt ondersteund door muziek
die hij zelf schreef en is gebaseerd op zijn ervaringen als
mantelzorger en referentieverpleegkundige voor 
dementie.

De voorstelling poogt het taboe, dat zegt dat mensen
met dementie alleen maar ellende kennen, te door-
breken. Kom kijken en luisteren naar een schitterende,
uit het leven gegrepen en ontroerende muzikale
voorstelling, waar ook plaats is voor een vrolijke noot,
want er mag, of moet af en toe ook gelachen worden.

Hou zeker onze website in het oog om te weten wanneer
het volgende praatcafé georganiseerd wordt en wat er op
het programma staat. De inkom is gratis en reserveren
hoeft niet.

Bereikbaarheid
Het praatcafé dementie gaat door in ’t Kaffee, WZC De
Wending, in de Albert Van Dyckstraat 18. 
Voor meer info kan je ter plekke terecht of op onze web-
site : www.ocmwturnhout.be

Dementiepunt
Het dementiepunt wil de toegangspoort zijn, waar
iedereen die vragen heeft rond dit thema terecht kan.
Het is een initiatief van OCMW Turnhout, de familie -
groepen van de Alzheimerliga regio Turnhout en de stad
Turnhout.

Dementiepunt, Lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck
(ingang via WZC De Wending 1), Albert Van Dyckstraat
18, 2300 Turnhout, dementie@ocmwturnhout.be.

Heeft u telefonische vragen of dementie? Er is een gratis
infolijn : Alzheimer Phone 0800 15 225 of Familie -
groepen Alzheimerliga 014 43 50 60.

PRAATCAFÉ DEMENTIE
15 DECEMBER 2014
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Op 24 oktober vond in het gemeentehuis de opening
plaats van de tentoonstelling ’Sorry is niet genoeg’. Dit
is een project van de werkgroep 11.11.11 Rijkevorsel,
samen met de Rijkevorselse scholen, tegen de verspilling
van voedsel, terwijl zoveel mensen honger lijden.

Burgemeester Dorien Cuylaerts sprak een openings -
woordje, waarna schepen Jos Boeckx en 11.11.11
afgevaardigde Ann d’Haese de panelen onthulden. 
Deze panelen zijn een imitatie van de originele 11.11.11-
actie poster, met in het midden een foto van een kind
(van iedere school in Rijkevorsel één, door loting uit-
gekozen) en daaromheen groentjes en fruit geplakt, door
de schoolkinderen getekend en gekleurd. Een prachtig
geheel !
Ann d’Haese maakte voor de kinderen aanschouwelijk
hoe verspilling van voedsel eruit ziet : zij liet 3 man -
darijnen zien en vertelde dat van elke 3 mandarijnen er
één wordt verspild.

Verder aanwezig waren de 3 directeurs van de scholen :
Rit, Griet en Frank en leden van de werkgroep 11.11.11
Rijkevorsel : Wender, Bert, Petra, Lisette en Mayke.

Twee van de panelen blijven nog geruime tijd te bezich -
tigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, het
derde paneel van school de Kompas is geplaatst in het
gemeenschapscentrum van Sint Jozef en aldaar te
bezichtigen.

Armoede komt ook bij ons in Rijkevorsel voor.
17 oktober was de werelddag van verzet tegen armoede.

De Welzijnsschakel van Rijkevorsel riep daarom iedereen
op die dag een wit lintje met een knoop erin op te
spelden, om te laten zien dat je tegen armoede bent.
Ook de schoolkinderen van het Kompas gaven hieraan
gehoor.

Meer info over de werking : www.deschakelrijkevorsel.be 

VOEDSELVERSPILLING :
SORRY IS NIET GENOEG

TEGEN ARMOEDE, VOOR WELZIJN
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Met medewerking van Trofee

WTC Sint-Jozef organiseert

ST. JOZEF RIJKEVORSEL
6 DECEMBER 2014

Masters B 11.15u
Masters C 11.16u
Amateurs & Masters A 12.15u
Nieuwelingen 13.15u
Junior 14.15u
Elite Z/C & Beloften 15.15u

Ondernemend Rijkevorsel & Sint –Jozef nodigt, 

in samenwerking met het Gemeentebestuur, 

de bevolking uit op de feestelijke ontsteking 

van de Kerstverlichting.

Datum: zondag 7 december
Tijdstip: van 19 u  tot 21u

Plaats: Dorpsplein Rijkevorsel Centrum

In december organiseren wij onze 

8ste eindejaarsactie. 

Hou uw brievenbus in de gaten 

voor het reeds gekende couponblad.

Het bestuur van Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef

KAART– & BUURTAVONDEN
LANDELIJKE GILDE 2014-2015

Om gezellig de winter door te komen organiseert de 
Landelijke Gilde Rijkevorsel vier kaart-en buurtavonden
waarop iedereen welkom is.

Deze activiteiten gaan door in het lokaal van de Sint 
Jorisgilde, Dorp 47 en starten om 20 uur.

De data zijn als volgt:
- woensdag 10 december 2014
- maandag 9 februari 2015
- maandag 9 maart 2015

Info : 
Jos Van Hoeck - tel 03 314 41 03
Feel Vermeiren - tel 03 311 55 51

Tot dan



Met Kerstmis vieren we de geboorte van het Licht, een
mens die in deze wereld kwam en anderen in Gods naam
grenzeloos nabij was. Hij heet ‘Jezus’. Tweeduizend jaar
na zijn geboorte volgen er nog steeds mensen overal in
de wereld zijn weg. Waar zij aanwezig komen, groeit het
licht. 
Als parochiegemeenschappen van Rijkevorsel, St.-Jozef
en Achtel willen we ook ons steentje bijdragen.
We wensen u licht en alle goeds en nodigen u van harte
uit in de kerstvieringen:

St.-Willibrordus 
- woensdag 24 december om 20.00 u

met het St.-Willibrorduskoor
- donderdag 25 december om 11.00 u, gezinsviering

St.-Jozef
- woensdag 24 december om 22.00 u, 

met het parochiekoor St.-Jozef, daarna : warme 
chocolademelk verzorgd door de Chiro.

- donderdag 25 december om 9.30 u,
met het parochiekoor St.-Jozef

Achtel                                                          
- donderdag 25 december om 10.00 u,

met Cantorij St.-Antonius

Wenst u de communie thuis te ontvangen?
Neem dan contact op met pastoor Bart 
via het nummer 0479/43.27.94.

KERSTMIS 2014
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Kerststal Rijkevorsel Centrum

Bezoek onze prachtige Kempense kerststal 
in het centrum van Rijkevorsel !

dagelijks van 9u tot 21u

van maandag 15 december tot woensdag 7 januari

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

Op 26 december nodigen we iedereen uit 
tussen 14 uur en 21 uur om te genieten van een lekkere
borrel en de gezellige sfeer aan de kerststal.
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KERSTSTAL
VAEREVELDEN

Beste bewoners van Rijkevorsel

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

Daarom nodigen we jullie bij deze van harte uit op onze:

‘Kerststaldrink’ 2014
Zaterdag 27 december ‘14 - vanaf 15u. tot …

Aan de Kerststal in de Bussels 
Met optreden van ‘A Christmas Carol’

- Wees heerlijk warm ingeduffeld!
- Er wordt een tent voorzien 

- Steun onze kerststal!
- Info : hetgebuurt@gmail.com

Van harte bedankt!
Werkgroep kerststaldrink Vaerevelden

DAGCENTRUM MARKDAL

CADEAUBEURS
IN ‘DE SCHUUR’

(KLOOSTERSTRAAT 1, MERKSPLAS)

WOENSDAG 3 DECEMBER 2014

De cadeaushop 
met zelfgemaakte producten en de cafetaria

zijn open van 10.00 u. tot 20.00 u.

Iedereen van harte welkom!



Kringgroep 60 Het Looi Rijkevorsel

organiseert in samenwerking met VVV Rijkevorsel

ZONDAG 14 DECEMBER 2014

SINTERKLAAS - 
HONDENWANDELING

RIJKEVORSEL

Vertrek vanaf 13u

Startplaats : Kantine Kringgroep 60, Het Looi Rijkevorsel
Senator Coolsdreef 3, 2310 Rijkevorsel

Keuze uit 5 en 10 km, alle rassen welkom !
Mensen zonder hond ook van harte welkom !

Info en inschrijvingen : kringgroep60@outlook.com
Inschrijvingen ter plaatse zijn ook steeds welkom

3 euro per wandelaar

‘AAN CHESIL BEACH’
getuige van een huwelijksnacht 

door TANYA EN VERGAUWEN
zaterdag 10 januari

20.00 uur in De Singer 

Ze waren jong, wel opgevoed en allebei nog maagd op
de avond voor hun huwelijksnacht. In een tijd dat praten
over seksuele problemen onmogelijk was. Nu waren ze 
eindelijk alleen, en door de open deur was het hemelbed
al zichtbaar...
’Aan Chesil Beach’ is een voorstelling van en met
Tanya Zabarylo en Michael Vergauwen, naar het
gelijknamige boek van Ian McEwan.
TANYA EN VERGAUWEN zijn Florence en Edward. Zij 
spelen op hun eigen onnavolgbare wijze de mooiste 
liefdeshistorie uit de wereldliteratuur en ver daarbuiten.

Culturele vereniging De Brug haalt dit ‘pareltje’ 
(dé publiekslieveling van de Zomer van Antwerpen
2013 !) naar Rijkevorsel. Een voorproefje ?
https://www.youtube.com/watch?v=v5rfbtkJR6g

TOEGANG : € 10 (aperitief inbegrepen !)

INFO & RESERVATIES  : 

Brugsecretariaat, p/a Varenvelden 4
Rijkevorsel, 0486 83 08 78
debrug.rijkevorsel@telenet.be
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Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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1 december • Rode Kruis : Bloedinzameling, Parochiezaal Sint-Jozef, Pastoor Lambrechtsstraat 1
van 18.00 uur tot 20.30 uur.

2 december • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

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

• De Singer : Tubelight - finalist Humo’s Rock Rally 2012 (pop/rock), Bavelstraat 35, 21.00 uur.
Info en tickets : www.desinger.be.

• KH Broederband : Guido Belcanto met begeleiding van KB Broederband,
Spiegeltent Nostalgie Klaterstraat. Meer info en kaarten : www.khbroederband.be.

6 december • De Singer : A.C.T. Collective - Flow (jazz), jongerenabonnement De Singer Jazz 2.0, 
Bavelstraat 35, 20.30 uur. Info en tickets : www.desinger.be.

• KH Broederband : Guido Belcanto met begeleiding van KB Broederband, 
Spiegeltent Nostalgie Klaterstraat. Meer info en kaarten : www.khbroederband.be.

• WTC Sint-Jozef : Veldcross. Meer informatie : zie rubriek Diversen.

AARD VAN DE MELDING

Ik meld         de beschadiging van   ■■
                   een defect aan           ■■
                   een voorstel voor        ■■

■■    het wegdek                         ■■ de openbare riolering                    ■■ het openbaar groen
■■ het voetpad                        ■■ de verkeerssignalisatie                    ■■ de geschilderde wegmarkering
■■ het fietspad                        ■■ het kastje van de kabel-TV              ■■ de halte van de lijnbussen
■■ de baangracht                    ■■ de openbare verlichting                  ■■    

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer                                                Datum melding : 
knip mij uit en bewaar mij

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER
✂
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7 december • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur,
inkom gratis.

• Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef : Ontsteking van de kerstverlichting, van 19.00 uur 
tot 21.00 uur op het Dorpsplein Rijkevorsel Centrum.

9 december • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

10 december • Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 17.00 uur.
• Landelijke Gilde : Kaart- en buurtavond. Meer info : zie rubriek Diversen.

11 december • De Singer : Thomas Smith - try-out ’Ruis’ (stand-up comedy), Bavelstraat 35, UITVERKOCHT.

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

• De Singer : Barry Altschul’s 3Dom Factor - met Joe Fonda en Jon Irabagon (jazz), 
Bavelstraat 35, 20.30 uur. Info en tickets : www.desinger.be.

13 december • De Singer : Deborah Langman - album release ’Help me out’ (jazz/roots), Bavelstraat 35, 
20.30 uur. Info en tickets : www.desinger.be.

• Ouderraad Het Moleke en Sint-Luciaschool : Fuif 14, ’t Centrum, vanaf 14.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

14 december • Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : De stenen bergmolen in werking. 
Kom kennismaken met dit uniek draaiend erfgoed en het oude molenaarsambacht. 
Elke 2de en laatste zondag van de maand wordt er in deze prachtige gerestaureerde windmolen
terug graan gemalen. Gratis te bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
www.stenenbergmolen.be.

• VVDH Kringgroep 60 ’Het Looi’ Rijkevorsel : Sinterklaas-hondenwandeling, start : kantine
Senator Coolsdreef 3, vanaf 13.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

• Raamschilderingen Asterweg : vanaf 14.30 uur kan men voor het eerst de kerst- en 
wintertaferelen van Jef Geens bewonderen. 
In de kersttent kan men terecht voor een gezellige babbel.

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Kerstmarkt op het molenterrein, vanaf 13.00 uur.
Meer info : zie folder Winterkriebels in Rijkevorsel.

15 december • Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen van Jef Geens.
In de kersttent kan men vanaf 14.30 uur terecht voor een gezellige babbel en een drankje 
om op te warmen.

16 december • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

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

• ’t Veussels Tonjel speelt ’1 is genoeg, 5 is teveel’, Parochiezaal Sint-Jozef, 20.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

19 december • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.
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20 december • De Singer : Desperated Company - kerstspecial (pop/rock), Bavelstraat 35, 21.00 uur.
Info en tickets : www.desinger.be.

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Kerstconcert in de Sint-Willibrorduskerk, 20.00 uur.
Meer info : zie folder Winterkriebels in Rijkevorsel.

21 december • De Gammelse Wielervrienden vzw : Kerstmountainbiketocht, inschrijving in de sporthal 
Kuiperij te Sint-Jozef Rijkevorsel, Kerkdreef 61 tussen 8.00 uur en 10.30 uur, 
afstand naar keuze 26 of 43 km. Meer info : Ward Laurijssens 03 314 40 79.

• Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen van Jef Geens.
In de kersttent kan men vanaf 14.30 uur terecht voor een gezellige babbel en een drankje.

• ’t Veussels Tonjel speelt ’1 is genoeg, 5 is teveel’, Parochiezaal Sint-Jozef, 14.30 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

23 december • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

25 december • Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen van Jef Geens.
In de kersttent kan men vanaf 14.30 uur terecht voor een gezellige babbel en een drankje.

• ’t Veussels Tonjel speelt ’1 is genoeg, 5 is teveel’, Parochiezaal Sint-Jozef, 20.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

26 december • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 tot 18.00 uur, 
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

• Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen van Jef Geens.
In de kersttent kan men vanaf 14.30 uur terecht voor een gezellige babbel en een drankje.

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

27 december • De Singer : Tineke Postma, Nathalie Lories en Philippe Aerts - album release ’Le Peuple 
des Silencieux’ (jazz), Bavelstraat 35, 20.30 uur. Info en tickets : www.desinger.be.

• Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen van Jef Geens.
In de kersttent kan men vanaf 14.30 uur terecht voor een gezellige babbel en een drankje.

• Kerststal Vaerevelden : Kerststaldrink 2014, vanaf 15.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

28 december • Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen van Jef Geens.
In de kersttent kan men vanaf 14.30 uur terecht voor een gezellige babbel en een drankje.

• Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw i.s.m. het gemeentebestuur : Winterwandeling, 

vertrek 18.00 uur aan de molen, Looiweg.

30 december • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

31 december • Raamschilderingen Asterweg : bekijk en bewonder de kerst- en wintertaferelen van Jef Geens.
In de kersttent kan men van 9.00 uur tot 16.00 uur terecht voor een gezellige babbel en 
een drankje om op te warmen.

DEADLINE

Aankondigingen van activiteiten in januari 2015 moet je uiterlijk op 2 december 2014 
binnenbrengen of mailen naar communicatie@rijkevorsel.be. 

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie                                                                                       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

- 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
Woonzorgcentrum 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


