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Spreekuren burgemeester en schepenen

Van De Mierop Gust burgemeester
GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis : dinsdag 9.00 - 11.30 u
donderdag 18.30 - 19.30 u

gemeenschapscentrum : 2de woensdag maand 10.30 - 11.30 u

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

Roefs Karel 1ste schepen sp.a

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

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

Boeckx Jos 2de schepen SNR

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

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

Keysers Lizette 3de schepen SNR

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

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

Verlinden Jan 4de schepen
GEMEENTEBELANG&VLD

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

Bevoegdheden : openbare werken, landbouw

Kemland Roger 5de schepen sp.a

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

Bevoegdheden : Kafka, mobiliteit, personeel, sport

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
iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

Containerpark De Meiren Ambachtsweg 14
dinsdag 8.30 uur - 19.00 uur, woensdag 8.30 uur - 15.30 uur 
donderdag 8.30 uur - 12.00 uur, vrijdag 8.30 uur - 15.30 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
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Ter nagedachtenis van de slachtoffers van de moord-
partij in de Dendermondse crèche Fabeltjesland vangt
de raad aan met een minuut stilte.

Het verslag van de gemeenteraadszitting van 17
december 2008 wordt goedgekeurd.

De raad betuigt zijn akkoord om de volgorde van de
agendapunten te wijzigen en bekrachtigt het tijdelijk
politiereglement d.d. 09/01/2009 dat de burgemeester
uitvaardigde tot instelling van een samenscholings-
verbod in Rijkevorsel Centrum op 10/01/2009.

De toegang (procedure, kandidaatstellingen en 
specifieke bevorderingsvoorwaarden) tot hogere graden
dan die van onderluitenant-vrijwilliger bij de vrijwillige
brandweer van Rijkevorsel wordt vastgesteld.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de verslagen
van de schoolraad d.d. 22 mei 2008, 3 juli 2008, 6
november 2008 en 8 januari 2009.

Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 2 april
2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad wordt besloten een schoolraad op te
richten in de gemeenteschool.
Het aantal mandaten per geleding wordt vastgesteld op
drie en om de schoolraad samen te stellen, besluit de
raad verkiezingen te organiseren.
De raad verleent hiertoe goedkeuring aan de 
verkiezingsreglementen voor de geleding van het 
personeel en voor de geleding van de ouders in de
schoolraad.

Voor de realisatie van fietspaden langsheen de Merks-
plassesteenweg moeten onteigeningen gebeuren. In
deze zitting verleent de raad goedkeuring aan een derde
reeks aktes van eigendomsoverdracht.

Het definitief ontwerp van ’Herziening Bijzonder Plan
van Aanleg Breebos’, opgemaakt door de IOK, wordt
definitief aangenomen.

Het meerjarig financieel beleidsplan 2009-2013 wordt
vastgesteld, evenals het budget 2009.

Enkele cijfers :
Gewone dienst
Ontvangsten eigen dienstjaar 10.561.851 €
Ontvangsten vorige dienstjaren 0 €
Totaal ontvangsten 10.581.851 €
Uitgaven eigen dienstjaar 10.142.439 €
Uitgaven vorige dienstjaren 0 €
Uitgaven overboekingen 1.321.844 €
Totaal uitgaven 11.464.283 €
Mali gewone dienst 902.432 €
Alg. geraamd begrotingsresultaat 2008 3.862.201 €
Alg. geraamd begrotingsresultaat 2009 2.959.769 €

Buitengewone dienst
Ontvangsten eigen dienstjaar 5.810.115 €
Ontvangsten overboekingen 1.121.844 €
Totaal ontvangsten 6.931.959 €
Uitgaven eigen dienstjaar 7.040.679 €
Uitgaven vorige dienstjaren 0 €
Totaal uitgaven 7.040.679 €
Mali buitengewone dienst 108.720 €
Alg. geraamd begrotingsresultaat 2008 -108.720 €
Alg. geraamd begrotingsresultaat 2009 0 €

Ten overstaan van de gemeenteraad en in handen van
de heer Burgemeester legt de heer Bart Adams de eed
af, waarna hij aangesteld verklaard wordt in zijn ambt
van gemeentesecretaris van Rijkevorsel vanaf 1 februari
2009.

KORT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADS-
ZITTING VAN 26 JANUARI 2009
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De eerstvolgende gemeenteraadszitting is gepland op
maandag 30 maart 2009 te 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kunt u lezen op het 
elektronisch informatiebord in het Dorp, het
gemeentelijk aankondigingsbord langs de Molenstraat
en onze website www.rijkevorsel.be onder de rubriek
Bestuur.

De agenda wordt acht dagen voor de raadszitting 
bekendgemaakt.

Iedereen kan de openbare zitting van deze gemeente-
raadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

De gemeente gaat over tot een openbare verkoop van
informaticamaterieel, meubilair, fietsen, een aantal
loten hout, e.a.

Deze verkoop vindt plaats op 4 april 2009 om 10.00 uur
in de gemeentelijke werkplaats (Vijversweg 12).
Bezichtiging van de loten is mogelijk vanaf 9.30 uur op
het bovenvermelde adres.

OPENBARE VERKOOPEERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING

www.rijkevorsel.be
lees deze INFO en vorige edities

op deze website

Ik heb een munitie ontdekt, wat nu ?

Jaarlijks ontvangt de DOVO - Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen -
gemiddeld 3.500 oproepen voor het opruimen van munitie afkomstig van beide wereldoor-
logen en gaande van een handgranaat tot vliegtuigbommen van 500 kg en meer.
De kans dat dergelijke munitie nog wordt ontdekt, is reëel.

1. Blijf kalm !

2. Raak het stuk niet aan

3. Verplaats het niet

4. Contacteer de lokale politie tel. 03/340.88.00

De DOVO zal ter plaatse komen om de ontdekte munitie op te ruimen of te vernietigen.
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GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de 
aanwerving van volgende voltijdse betrekking, met aanleg van
een wervingsreserve van twee jaar :

DESKUNDIGE
(DIENSTHOOFD)
BURGERZAKEN

VAST STATUTAIR DIENSTVERBAND - M/V - B1-B3

Een functie voor u ?
In de dienst burgerzaken staan de materies bevolking, vreem-
delingen, burgerlijke stand, strafregister en veiligheid centraal. 
Als diensthoofd bent u uiterst bekommerd om een klantgerichte
dienstverlening naar onze inwoners. U ziet toe op de correcte
toepassing van de wetgeving, en volgt wijzigingen hierin op de
voet op. U zorgt voor een goed draaiend team.

Profielvereisten
- zeer grote klantgerichtheid
- soepele omgang met zeer verschillende mensen en culturen
- betrokkenheid bij het werk
- bereidheid om zich permanent bij te scholen in dienst-

specifieke wetgeving
- grote flexibiliteit inzake de te verrichten taken 
- leidinggevende vaardigheden
- stressbestendigheid

Verdere informatie en kandidaatstellingen
U dient in het bezit te zijn van een diploma uit het hoger onder-
wijs van één cyclus (graduaat, bachelor of gelijkgesteld). 
Er wordt een aanwervingsexamen georganiseerd. 

Interesse? U kan een informatiebrochure met een uitgebreide
functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden, het examen-
programma, de wedde, e.d. vinden op onze website 
www.rijkevorsel.be. Verdere informatie kan u bekomen op de
personeelsdienst via de telefoonnummers 03/340.00.13 of
03/340.00.14.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een afschrift van het ver-
eiste diploma, aangetekend worden verzonden (of ter plaatse
tegen ontvangstbewijs worden afgegeven) aan het College van
Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel,
uiterlijk op 6 maart 2009. 

GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving 
van volgende halftijdse betrekking (19/38), met aanleg van een 
wervingsreserve van twee jaar :

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER

STRAFREGISTER & VEILIGHEID
ARBEIDSOVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE 

DUUR (GESCO) - M/V - C1-C3

Een functie voor u ?

U werkt in de dienst burgerzaken. U heeft grotendeels 
administratieve taken, maar helpt ook inwoners verder aan de
balie.

U zorgt ervoor dat er steeds een actueel overzicht is van het straf-
register. U verricht administratief-ondersteunende taken inzake 
veiligheid (OSR, noodplanning,...)

Profielaspecten

- grote zin voor discretie
- zin voor orde, netheid en precisie
- bereidheid zich permanent bij te scholen
- klantvriendelijkheid

Verdere informatie en kandidaatstellingen

U dient in het bezit te zijn van een diploma uit het hoger secundair
onderwijs (of gelijkgesteld). Bijkomend moet u beantwoorden aan
de vereisten voor aanwerving als GESCO (gesubsidieerd 
contractueel, na te vragen bij de personeelsdienst of de VDAB). Er
wordt een aanwervingsexamen georganiseerd.

Interesse ? U kan een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden, het examen-
programma, de wedde, e.d. vinden op onze website www.rijke-
vorsel.be. Verdere informatie kan u bekomen op de personeels-
dienst via de telefoonnummers 03/340.00.13 of 03/340.00.14.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een afschrift van het 
vereiste diploma, aangetekend worden verzonden (of ter plaatse
tegen ontvangstbewijs worden afgegeven) aan het College van
Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel,
uiterlijk op 6 maart 2009.
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Rijkevorsel neemt al enkele jaren deel aan de actie ’Met
Belgerinkel naar de Winkel’. Deze actie kon de
afgelopen jaren steevast rekenen op een flink aantal
deelnemers die zich op duurzame manier verplaatsen
naar de lokale handelszaken.

De campagne wordt op Vlaams niveau georganiseerd
door Bond Beter Leefmilieu, de Christelijke mutua-
liteiten, de Fietsersbond en de UNIZO. 

Dit jaar kiezen zij voor een totaal vernieuwd concept.
De lokale pot met tombolaprijzen wordt afgevoerd.
Klanten die tussen 16 mei en 20 juni 2009 met de fiets
boodschappen doen, kunnen nu sparen voor een hippe
fietstas, ontworpen door een Vlaamse én wereld-
beroemde modeontwerper. Exclusief voor de campagne
en een absoluut hebbeding. Enkel wie deelneemt aan
de campagne kan er eentje op de kop tikken - de tas is
niet verkrijgbaar in de handel. Een heus collectorsitem
dus dat vast en zeker heel wat meer deelnemende
klanten zal aantrekken !

Per winkelbeurt krijgen de klanten een zegel op hun
spaarkaart. En daarvoor kunnen ze enkel terecht bij
handelaars die deelnemen aan de fietsactie ’Met
Belgerinkel naar de Winkel’ ! Is de kaart vol, dan kan de
klant de fietstas aan een spotprijs aankopen. En boven-
dien maken ze ook nog kans om de ’Belgerinkelfiets’ te
winnen.

De fietstas en fiets zullen alvast een heel deel klanten
over de streep halen om deel te nemen aan de 
campagne. Maar voor de lokale handelaars zijn er nog
meer voordelen aan verbonden. Wanneer je deelneemt,
moet je geen klanten teleurstellen die in jouw zaak
geen zegeltjes kunnen ontvangen. Daarnaast blijkt uit
onderzoek dat de fietsende klant een goede en trouwe
klant is.
Bovendien kun je rekenen op flink wat media-aandacht.
Zo wordt jouw zaak vermeld in de gemeentelijke
Belgerinkelflyer en op de campagnewebsite 
www.belgerinkel.be. Op deze website kunnen deel-
nemende klanten overigens een kaartje bekijken van de
gemeente waarop jouw zaak eveneens aangestipt staat.
Ten slotte maak je kans op een unieke bedrijfsreportage
van je onderneming op www.unizo.be En wie weet word
je zelfs nog benaderd door de lokale pers !

En de kostprijs ? Helemaal niets ! Als handelaar kun je
namelijk gratis deelnemen aan de campagne. Het enige
wat je moet doen, is je inschrijven via de gemeente vóór
27 februari 2009. Je contacteert daarvoor best de
duurzaamheidsambtenaar, Jasmine Jacobs, via jasmine.
jacobs@rijkevorsel.be of via 03/340.00.28 en
03/340.00.23. Kort voor de start van de campagne stelt
de gemeente u al het benodigde campagnemateriaal
(affiche, spaarkaarten, zegeltjes, spaardoos,...) gratis ter
beschikking.

Alvast veel succes toegewenst !

OPROEP HANDELAARS :
’MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL’
SCHRIJF SNEL IN VOOR VERNIEUWDE EDITIE 2009
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Wie energie bespaart, wint altijd ! Enerzijds geniet je
van een lagere energiefactuur. Anderzijds krijg je heel
wat premies en fiscale voordelen voor een aantal
energiebesparende investeringen. Tot slot wint ook het
milieu.
In 2009 zijn er ondermeer premies voor dakisolatie,
hoogrendementsglas, de plaatsing van een condensatie-
ketel, muurisolatie en de plaatsing van een zonneboil-
er. De premies en fiscale voordelen kunnen oplopen tot
meer dan de helft van de investering.

Nieuwe dakisolatiepremie van 500 euro van de
Vlaamse overheid
Wie in de loop van 2009 minstens 40m2 van het dak of
de zoldervloer van zijn bestaande woning of 
appartement goed tot zeer goed isoleert, kan van de
Vlaamse overheid eenmalig een premie krijgen die 500
tot 1.000 euro kan bedragen. Enkel facturen die
dateren vanaf 1 januari 2009 worden in aanmerking
genomen. Je mag de dakisolatie zelf plaatsen of laten
plaatsen door een geregistreerd aannemer.

Verhoogde belastingvermindering voor energie-
besparende investering
Voor energiebesparende uitgaven geldt nog altijd een
belastingvermindering van 40% van het factuurbedrag,
inclusief btw. Voor het inkomstenjaar 2009 wordt het
geïndexeerd plafondbedrag van deze belasting-
vermindering opgetrokken tot 2.770 euro. Daarvoor
komen in aanmerking : dakisolatie, de plaatsing van
ramen met hoogrendementsglas, de plaatsing van
thermostatische kranen of een kamerthermostaat, de
vervanging of het onderhoud van een cv-ketel, de 
uitvoering van een energieaudit en de plaatsing van een
geothermische warmtepomp.
Voor de installatie van een zonneboiler of fotovoltaïsche
zonnepanelen bedraagt de belastingvermindering 
maximaal 3.600 euro.

Meer weten over alle premies in je gemeente
Surf naar www.energiesparen.be (rubriek subsidies)
voor een volledig overzicht van alle premies voor
energiebesparing in je gemeente of bel gratis naar
1700.
De brochure ’Premies voor energiebesparing in
Vlaanderen - 2009’ kun je gratis verkrijgen in de 
bibliotheek of het gemeentehuis. Je kunt de brochure
ook bestellen of downloaden op de website
www.energiesparen.be of via het gratis nummer 1700.
Op deze website kun je bovendien berekenen hoe snel
je bepaalde investeringen kunt terugverdienen.

Het kan gebeuren dat je door bepaalde omstandigheden
extra afval hebt door bv. grote schoonmaak, communie-
feest, schilderen en behangen,... en dat de grijze 
container hierdoor te klein blijkt.
Hiervoor biedt het Diftarsysteem je een oplossing.
Je kunt 3 keer per jaar extra zakken aanbieden tijdens
de ophaalronde van restafval. Het is wel belangrijk dat
je dit vooraf meldt aan de Diftarinformatielijn (tel.
0800/97.687). Er zal dan gevraagd worden hoeveel
zakken je extra zult meegeven. Meer of minder zakken
aanbieden dan telefonisch gemeld, betekent dat geen
enkele zak wordt meegenomen. Tijdens de ophaaldag
wordt eerst de grijze container leeggemaakt en 
vervolgens opnieuw gevuld met de extra zakken. Op
deze manier worden alle zakken aangerekend.
Het aantal en soort zakken is niet bepaald, maar ze
moeten steeds in de grijze container kunnen om
gewogen te worden.

De gemeente Rijkevorsel
geeft om sociale redenen
tegemoetkomingen voor
het ophalen van afval voor 
volgende personen en/of
instellingen:

- kinderen onder de 3 jaar;
- personen met een medische reden (incontinentie,

nierdialyse, stomapatiënten);
- erkende onthaalouders;
- scholen;
- verenigingen onder bepaalde voorwaarden.

Wanneer en hoe worden deze toelagen uitbetaald ?
De aanvragen worden door de financiële dienst éénmaal
per jaar gebundeld en overgemaakt aan DIFTAR. Voor
het werkingsjaar 2008 werden de aanvragen op 29 
januari 2009 verzonden.

TOELAGEN DIFTAR

DIFTAR : EXTRA ZAKKENENERGIE BESPAREN : U WINT ALTIJD !
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Voor de toelage voor kinderen onder de 3 jaar moet
geen aanvraag ingediend worden. Deze toelage wordt
automatisch toegekend.
De toelage wordt niet rechtstreeks uitbetaald, maar
toegevoegd aan het saldo dat je hebt overgemaakt aan
DIFTAR. Iedereen betaalt namelijk aan DIFTAR een
voorschot voor ongeveer 12 maanden. De toelage wordt
aan dit voorschot toegevoegd. Een persoonlijk
overzicht van de stand van dit saldo kan worden
aangevraagd op het DIFTAR-nummer 0800/97.687.

Wat gebeurt er met je water na gebruik ? Misschien sta
je er niet bij stil. Maar dit water moet opgevangen en
gezuiverd worden vooraleer het terug de natuur in
mag. Tot op heden is dat nog niet voor al ons afval-
water het geval. Maar daar wordt aan gewerkt ! Zo
worden er uitbreidingen van de rioolinfrastructuur
voorzien. Maar ook voor mensen die niet aangesloten
kunnen worden op de riolering, heeft HidroRio een
oplossing.

Recent werden voor elke gemeente zoneringsplannen
opgesteld. De zoneringsplannen tonen welke gebouwen
of gebieden verantwoord aansluitbaar zijn op een 
riolering, welke in de toekomst aangesloten kunnen
worden (na een uitbreiding van de rioleringsinfra-
structuur, hetzij via een leiding, hetzij via een KWZI of
Kleinschalige Waterzuiveringsinstallatie). Wie niet kan
aangesloten worden op een openbaar rioleringsnet
woont in de zogenaamde ’rode clusters’. Voortaan kun
je dan bij HidroRio terecht voor de aankoop, de 
plaatsing, de controle en het onderhoud van een
Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater 
(= IBA).
Een IBA plaatsen is niet zo simpel : er zijn immers ver-
schillende systemen op de markt. Afhankelijk van de
samenstelling van je gezin, de beschikbare ruimte, de
gebruiksfrequentie, enz. moet er gekozen worden voor
het beste systeem. Professionele hulp is hierbij
welkom. De installatie op zich is niet voldoende.
Essentieel voor een goede werking is een juist gebruik
en een aangepast onderhoud van de installatie.
HidroRio gaat deze uitdaging samen met jou aan.
Hoeveel betaal je hiervoor ? Je betaalt hetzelfde als

iemand die aangesloten is op de riolering : een een-
malig aansluitrecht en een prijs per verbruikte m3

water.

Hoe gebeurt het praktisch ?
Ga je bouwen in een rode clusterzone, neem dan voor
de IBA contact op met HidroRio. Voor bestaande
woningen in een rode cluster neemt HidroRio zelf 
contact op met de bewoners. HidroRio komt dan langs
om de situatie ter plaatse te bekijken en een aantal
praktische afspraken te maken. Zo moet de IBA 
makkelijk bereikbaar zijn voor de HidroRio-mede-
werkers, moet je al je huishoudelijk afvalwater 
verzamelen in een voldoende grote voorbezinktank of
septische put, dien je het regenwater af te koppelen van
het afvalwater, enz. Om goede afspraken te maken
wordt er een duidelijke overeenkomst opgemaakt.
Ben je het om een of andere reden niet eens met de
HidroRio-voorwaarden, dan kun je beslissen om zelf in
te staan voor de eigen IBA. Je betaalt dan alles zelf
(aankoop en onderhoud van de IBA), maar je kunt dan
vrijgesteld worden van betaling van saneringsbijdragen
op voorwaarde dat je aan Pidpa een gemeentelijk attest
(van goede werking van de IBA) kunt voorleggen.
Woon je in een rode cluster maar heb je zelf al een IBA
aangelegd in het verleden, dan kun je het onderhoud en
het beheer van de IBA overdragen aan HidroRio. Pidpa
rekent dan eenzelfde prijs per verbuikte m3 water aan
als bij de nieuwe IBA’s. Je krijgt wel vrijstelling van
aansluitrecht. IBA’s die niet in een rode cluster gelegen
zijn, worden niet overgenomen. Deze woningen 
worden immers op termijn aangesloten op de nog aan
te leggen riolering en krijgen hiervoor een vrijstelling
van aansluitrecht.
Voor al uw vragen : Pidpa - HidroRio, www.hidrorio.be,
tel. 0800/90.300, klant@pidpa.be

Heb je thuis een compostvat of een compostbak staan,
maar weet je niet goed wat er wel en wat er niet in 
mag ? Wil je weten welk systeem het beste is voor je
tuin ? Ben je al een aardige composteerder, maar kun je
nog wat tips gebruiken ? Kom dan gratis een cursus
thuiscomposteren volgen !

Een ervaren lesgever geeft je in 3 lessen de basis-
kneepjes van het composteren mee : je leert o.a. hoe je
een compostvat of een compostbak moet opzetten en
onderhouden. Je ontdekt ook de vele toepassingen van

LEREN COMPOSTEREN

HIDRORIO NEEMT IBA’S 
ONDER HAAR HOEDE
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het zwarte goud en bovendien verneem je tijdens een
bezoek aan een afvalarme tuin hoe je in je eigen tuin,
met kleine ingrepen, minder groenafval kunt 
produceren.

Dit voorjaar organiseert IOK Afvalbeheer 4 cursussen.
Ze vinden plaats als volgt :

cursus Turnhout 1
- vrijdag 3 april van 14.00 uur tot 17.00 uur theorie
- vrijdag 17 april van 14.00 uur tot 17.00 uur bezoek

aan Hof Ter Winkelen in Londerzeel
- vrijdag 24 april van 14.00 uur tot 17.00 uur praktijk

cursus Turnhout 2
- zaterdag 4 april van 9.00 uur tot 12.00 uur theorie
- zaterdag 18 april van 9.00 uur tot 12.00 uur bezoek

aan Hof Ter Winkelen in Londerzeel
- zaterdag 25 april van 9.00 uur tot 12.00 uur praktijk

cursus Hoogstraten
- maandag 4 mei van 9.00 uur tot 12.00 uur theorie
- maandag 11 mei van 9.00 uur tot 12.00 uur bezoek

aan Hof Ter Winkelen in Londerzeel
- maandag 18 mei van 9.00 uur tot 12.00 uur praktijk

cursus Grobbendonk
- donderdag 7 mei van 19.30 uur tot 22.30 uur 

theorie
- zaterdag 9 mei van 9.00 uur tot 12.00 uur bezoek

aan Hof Ter Winkelen in Londerzeel
- zaterdag 16 mei van 9.00 uur tot 12.00 uur praktijk

Wens je in te schrijven voor een compostcursus, doe
het dan tijdig. Het aantal deelnemers is namelijk
beperkt tot 15 personen per cursus.

Voor meer informatie en/of inschrijvingen kun je
terecht bij IOK Afvalbeheer op het telefoonnummer
014/56.27.92 of via e-mail: afvalbeheer@iok.be.

Maandag 20 april wordt het startschot gegeven tot de
heraanleg van de schoolomgeving in het centrum van
Rijkevorsel. De bestaande schoolomgevingen worden
beter beveiligd of opnieuw aangelegd (ook wegen en
riolering). Er zijn vier fases voorzien, verspreid over
150 werkdagen.

- Fase 1 : Deel Sint-Lenaartsesteenweg tussen Dorp
en met inbegrip van het kruispunt Banmolenweg -
Emiel Van Roeystraat

- Fase 2 : Leopoldstraat
- Fase 3 : Deel Molenstraat tussen Dorp en met 

inbegrip van het kruispunt Korte Molenweg
- Fase 4 : Korte Molenweg en deel Banmolenweg

tussen Sint-Lenaartsesteenweg en met inbegrip van
het kruispunt Korte Molenweg

De werken worden uitgevoerd door aannemer
Vermetten uit Merksplas. De kostprijs van de werken
bedraagt ± 1.050.000 euro (incl. btw). Het aandeel van
de gemeente bedraagt ± 360.000 euro (incl. btw).
De beheerder van de gewestwegen in Rijkevorsel,
Administratie Wegen en Verkeer, zal gelijktijdig met
fase 1 ongeveer 1100m betonnen wegdek in de Sint-
Lenaartsesteenweg vervangen door een wegdek in asfalt
vanaf het kruispunt Banmolenweg - Emiel Van
Roeystraat richting Sint-Lenaarts (40 werkdagen).
Verdere info wordt later nog verspreid.

MODULE 10 :
HERAANLEG SCHOOLOMGEVING
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Omdat onze gemeentelijke catalogus zal aansluiten bij
de Provinciale catalogus (ISIS), zal de bibliotheek 
gesloten zijn op maandag 16, dinsdag 17 en woensdag
18 maart.

Om de kinderen zoveel
mogelijk aan te moedi-
gen om zelf te leren,
heeft de Vlaamse minis-
ter van Cultuur speciaal
het boek ’Voor nu en nog
heel lang’ laten maken,
waarbij 51 auteurs en
illustratoren worden
betrokken. Dit boek is
een prachtig cadeau voor
alle eerste lezertjes.

Elk kind dat geboren is in 2002 of in het 1ste leerjaar
zit, kan dit boek nog steeds gratis komen afhalen in de
bibliotheek.

Dit jaar vindt reeds de 3de editie van ’de Koffiestop’
plaats. Overal in Vlaanderen schenken vrijwilligers dan
opnieuw koffie. In ruil voor deze (h)eerlijke koffie 
kunnen de mensen een vrije bijdrage geven voor het
werk van Broederlijk Delen. Onze bibliotheek wil deze
actie graag steunen. Op 6 maart zult u dus ook in de
bibliotheek van een (h)eerlijke koffie kunnen genieten
ten voordele van het goede doel.

Jeugd Kijk- en prentenboek
- Karel in de trein (P2)
- Karel helpt papa (P2)
- Heksje Mimi en haar nieuwe laarzen (P3)
- Benno en zijn broertje (P4)
- Benno is jarig (P4)
- Vrouw Holle (P5)

AA = Niveau lezen
- Bos op zijn kop (AA Niveau 4)

Jeugd Fictie A (7-9 jaar)
- De lange weg naar huis (COCK)
- De winterpret van Jens en Lin (HEUG)

Jeugd Fictie B (9-12 jaar)
- Sebastiaan Duister (CAVE)
- Sebastiaan Duister : De piratenprins (CAVE)
- Wegwezen (HOFF)
- Het geheim van Kerstmis (STIL)
- Het boek der tijden : De geheime steen (PREV)
- Century : De stad van de wind (BACC)

Jeugd Fictie C (12-16 jaar)
- Een verschrikkelijke schoonheid (BRAY)
- Drums, girls & dangerous pie (SONN)
- Silent to the bone (KONI)
- Right behind you (GILE)
- America : Verloren in het systeem (FRAN)

Jeugd Non-Fictie
- Schilders spionnen : Vlaamse primitieven [736.2]
- Vrij : De rechten van de mens voor alle kinderen

[330.92]

Volwassenen Strips
- Boeddha : Deel 1 (TEZU)
- Boeddha : Deel 2 (TEZU)
- Persepolis (SATR)

Volwassenen Fictie
- Het weerzien : Nicci Gerrard [GERR]
- Een vlucht vooruit : Ake Edwardson [EDWA]
- Droomvrouw : Lisa See [SEE]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN

KOFFIESTOP IN DE BIB
OP VRIJDAG 6 MAART

GRATIS BOEK VOOR KINDEREN
GEBOREN IN 2002

SLUITINGSDAGEN IN DE BIBLIOTHEEK
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- De ziener : Dean Koontz [KOON]
- Het verhaal van mijn vader : Henri van Dale [DALE]
- Het ex-complex : Jane Moore [MOOR]
- Soms was het haast te veel : Johan van Dorsten

[DORS]
- De droom van de jaguar : Michael Gruber [GRUB]
- Woede : Jeff Abbott [ABBO]

Volwassenen Non-fictie
- Ministers in alle staten [332]
- Hoe hoog leg je de lat ? [367.2]
- De blauwe hond [634.13]
- Start to fitness [616.6]

De Jeugdboekenweek, het grootste kinderboeken-
festival van Vlaanderen, komt eraan! Van 15 tot 29
maart krijgen de mooiste boeken alle aandacht in 
scholen, bibliotheken, boekhandels en culturele centra. 

Met de slogan ‘Achter de spiegel’ staat deze editie 
volledig in het teken van fantasie. Op www.jeugd-
boekenweek.be vind je spelletjes, een boekenquiz, lees-
tips en boekenweetjes. 

Op 15 maart ben je van harte welkom op het Grote
Kinderboekenfeest in Antwerpen. Er is van alles te
doen: schrijvers lezen verhalen voor, illustratoren
geven workshops. Je kunt een theater- of muziek-
voorstelling bijwonen, bijzondere tentoonstellingen
bezoeken  of een rondleiding volgen in de buurt van
bibliotheek Permeke. 

Meer informatie vind je op www.jeugdboekenweek.be.

Doe de test en ontdek tien stappen naar een sterkere
geest. Fit en gezond blijven stopt niet bij sporten of
gezond eten. Ook in je hoofd moet het goed zitten.
Daarom heeft de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin een onlinetest gelanceerd
rond geestelijke gezondheid. Vul de test in op
www.fitinjehoofd.be en je weet meteen hoe fit jij in je
hoofd bent. Je krijgt ook advies op maat over wat jij
kunt doen voor een sterkere geest.

De test
De elektronische test bestaat uit verschillende onder-
delen. Een eerste vragenlijst peilt naar je mentale veer-
kracht. Een volgende reeks vragen gaat over depressivi-
teit, over angst, stress en andere klachten. Ten slotte
gaat de test ook na hoe je vandaag omgaat met 
problemen of moeilijkheden.
Nadat je een onderdeel van de test hebt afgelegd, ver-
schijnt een persoonlijk profiel met meer uitleg. Bij elk
onderdeel krijg je ook handige adviezen en tips : wat
kun jij doen om fit in je hoofd te blijven. Die adviezen
zijn altijd gebaseerd op een of meerdere van de tien
stappen van de ’Fit in je hoofd’-campagne.

Tien stappen
De ’Fit in je hoofd’-campagne bestaat al sinds 2006. ’Fit
in je hoofd’ draait rond tien stappen : tien doeltreffende
manieren om geestelijke problemen te voorkomen of er
beter mee om te gaan. Vind jezelf oké, praat erover, gun
jezelf rust,... het zijn eenvoudige adviezen waarbij 
telkens concrete opdrachten en acties horen om ze in
de praktijk om te zetten.
De elektronische invultest is dus het nieuwste onder-
deel van die ’Fit in je hoofd’-campagne. Dankzij de test
leer je niet alleen jezelf beter kennen, maar ook de tien
stappen en de bijhorende opdrachten en acties. Via de
test ontdek je bovendien welke van de tien stappen voor
jou het belangrijkste zijn.

Zelfhulp
Een van de grote voordelen van de tien stappen en de
elektronische test is dat je ze kunt gebruiken waar en
wanneer je dat maar wil. Een pc met internet is al wat
je nodigt hebt : je vult de test in en met de informatie
die je krijgt over jezelf en de tien stappen, kun je met-
een aan de slag.
De test en de tien stappen kun je vergelijken met ’Start
to run’. Je vertrekt vanuit je eigen vormpeil en je bouwt
in je eigen tempo voort aan een betere conditie.
Doe dus de test op www.fitinjehoofd.be en ontdek de
tien stappen.

HOE BLIJF JIJ FIT IN JE HOOFD ?

DE JEUGDBOEKENWEEK KIJKT 
ACHTER DE SPIEGEL
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Vaccinatie elke 10 jaar 
noodzakelijk
We richten de ’naalden’ vooral op
de 26-jarigen !
Zowel tetanus als difterie kunnen
voorkomen worden. Hiervoor is
het voldoende zich te laten 
inenten.
En sinds 1959 is dit ook systematisch gebeurd.
De vaccinaties moeten echter om de 10 jaar vernieuwd
worden, dit om blijvende bescherming te waarborgen.

Inwoners, geboren in 1983, worden opgeroepen na te
kijken of ze een nieuwe inenting nodig hebben. Op 
16-jarige leeftijd ontvingen zij immers hun laatste
inenting tegen tetanus en difterie. Tijd dus om opnieuw
langs te gaan bij de huisarts en zich te laten inenten.

MAAR, ben je ouder dan 26, en besef je bij het lezen van
dit artikel dat je niet (meer) in orde bent met de 
inenting, stap dan ook naar de huisarts en laat je 
inenten.

4 op de tien Belgen (37%) lijden aan chronische pijn.
Toch vinden de meeste patiënten niet snel genoeg de
specifieke hulp die ze nodig hebben. Uit studies is
gebleken dat chronische pijn zo vlug mogelijk 
behandeld moet worden. Erover praten met een arts,
een therapeut of een apotheker is daarbij de eerste stap.

Communicatie : belangrijk om de negatieve spiraal te
doorbreken
Chronische pijnpatiënten krijgen naast hun pijn ook
vaak te maken met sociale, economische en familiale
problemen. Ze hebben het moeilijk om een normaal
leven te leiden; vandaar hun neiging om zich te
isoleren. Pijnbehandeling is dan ook een echte nood-
zaak.
De hoeksteen van een doeltreffende behandeling is 
echter communicatie. De patiënt moet gestimuleerd
worden om zijn gevoelens te uiten, terwijl de arts moet
leren om de pijn te (h)erkennen en er met de patiënt
moet over praten.
Spreek erover met uw huisarts.

’Houden van Griffelrock’ vindt
plaats op donderdag 23 april
2009 in het Sportpaleis. ’Houden
van Griffelrock’ is een senioren-
festival, tot stand gebracht door
een samenwerking tussen de
provincie Antwerpen en vzw
Nekka. De inkom bedraagt 5,00
euro per persoon. Er is enkel
nog plaats tijdens de voor-
middagvoorstelling, die om

10.30 uur start. Voor tickets en reservatie kun je
terecht op het nummer 03/248.63.42 of via info@ 
houdenvan.be.

Op 26 april 2009 vindt de jaarlijkse Erfgoeddag weer
plaats. Dit jaar is het thema ’Uit Vriendschap’. In het
kader van Erfgoeddag is de cultuurdienst nog op zoek
naar vrijwillige inwoners of verenigingen die willen
voorlezen uit streekromans van Aster Berkhof in de
kapel te Achtel.
Indien je interesse hebt, gelieve dit dan voor 13 maart
2009 te laten weten aan de cultuurdienst. Ook voor
meer informatie hieromtrent kan je terecht bij de 
cultuurdienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, 
cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03/340.00.37.

Sinds begin 2009 is een nieuwe folder
over het Aster Berkhofmuseum
beschikbaar. Hierin vind je relevante
informatie over openingsuren en wat
je zoal kan verwachten bij een bezoek
aan het museum. De folders zijn
beschikbaar in de bibliotheken, het
gemeentehuis en bij de toeristische
infostand van de gemeente
Rijkevorsel.

Openingsuren Aster Berkhofmuseum :
- elke woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
- laatste zondag van de maand van 13.00 uur tot

16.30 uur
- tweede maandag van de maand van 17.30 uur tot

19.30 uur
- op afspraak

ASTER BERKHOFMUSEUM

ERFGOEDDAG

HOUDEN VAN GRIFFELROCK 2009

LIJD GEEN PIJN IN STILTE !

VACCINATIE TETANUS EN DIFTERIE
VOOR DE 26-JARIGEN
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De cultuurdienst is voor de Week van de Amateur-
kunsten (WAK) nog op zoek naar inwoners en 
handelaars om hun ramen of vitrines ter beschikking te
stellen voor een tentoonstelling in het kader van het
WAK. Het thema dit jaar is ’Van Harte’.
Geïnteresseerde en bereidwillige inwoners en 
handelaars kunnen dit laten weten voor 13 maart a.s.
op de cultuurdienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel,
cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03/340.00.37.

Initiator Algemeen gedeelte - Hoogstraten
Dit is een algemene en sporttakoverschrijdende 
module, die je kunt volgen wanneer er voor jouw sport-
tak geen sportspecifieke opleiding bestaat of wordt
georganiseerd dit jaar. Het geslaagd zijn voor de 
module ’Algemeen Gedeelte’ (module 1) is een toe-
latingsvoorwaarde om de sportspecifieke modules van
de opleiding te mogen starten.
De module vindt plaats in Hoogstraten op
- zaterdag 7 maart 2009 van 8.30 uur tot 12.30 uur
- zaterdag 14 maart 2009 van 13.30 uur tot 17.30 uur
- zaterdag 21 maart 2009 van 9.00 uur tot 17.30 uur
Deelnameprijs : 40 euro.

Aspirant-initiator korfbal - Turnhout
Toelatingsvoorwaarden :
- Minstens 16 jaar zijn of worden in de loop van het

kalenderjaar waarin de cursus start
- De sport beoefenen en sporttechnisch beheersen
Deze opleiding vindt plaats in Turnhout op 
- zaterdagen 7, 21 en 28 maart 2009 van 9.00 uur tot

13.00 uur
- maandagen 9 en 23 maart 2009 van 19.00 uur tot

21.00 uur
Deelnameprijs : 35 euro + 5 euro voor de cursustekst

Werking van de Vlaamse trainersschool - Vosselaar
De lezing zal zich vooral focussen op het situeren van
VTS in het sportlandschap en aantonen waarom VTS
een cruciale opleidingsverstrekker is. Verder krijg je
antwoorden op vragen zoals ’Waarom zijn gekwalifi-
ceerde trainers noodzakelijk in een sportclub ?’, ’Hoe
ziet het opleidingsaanbod er momenteel uit ?’,... 
Deze lezing vindt plaats in Vosselaar op maandag 9
maart 2009 van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Deelnameprijs : 12,50 euro.

EHBO in de sport - Hoogstraten
Tijdens deze cursus worden de 4 stappen bij eerste hulp
besproken : zorgen voor veiligheid, beoordelen van de
toestand van het slachtoffer, alarmering en eerstehulp-
verlening. Er wordt informatie gegeven omtrent 
reanimatie (hartmassage en beademing) en er wordt
voldoende tijd voorzien om deze reanimatietechnieken
stap voor stap in te oefenen. Daarnaast worden de
meest voorkomende letsels aan botten, spieren en
gewrichten besproken en hoe deze op een gepaste
manier behandeld worden.
Deze cursus heeft plaats in Hoogstraten op maandag 30
maart 2009 van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Deelnameprijs : 10 euro.

Voetbalclinic : de essentie van het voetbalspel : 
controleren, spelen, bewegen - Oud-Turnhout
Vaak gaan we voorbij aan de essentie van het voetbal-
spel. Eén bal, spelers, een grasmat en twee doelen.
Voetbal evolueert naar efficiënt en snel spelen met een
perfecte controle en strakke passes, efficiënt bewegen
met of zonder bal. Hoe kunnen we hier als coach op
inspelen zonder de creativiteit van de spelers te 
fnuiken ? Sporta-foot biedt talrijke oefenvormen aan
die inspelen op deze moderne trend. Hoe leren we op
een aangename manier perfect controleren en spelen ?
Hoe leren we een kind bewegen zonder bal ? Vanuit het
spel 4 tegen 4 dalen we op het veld af naar 
verschillende oefenvormen en bekijken we hoe we het
best kunnen coachen en sturen.
Deze clinic gaat door in Oud-Turnhout op woensdag 1
april 2009 van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Deelnameprijs : 10 euro.

Redden : erkende bijscholing voor redders - Beerse
Volgens de vlarem II-wetgeving moeten redders 
minstens eenmaal per jaar oefenen in reddings- en
reanimatietechnieken. Tijdens deze bijscholing komt
dit verplicht gedeelte aan bod. Elke deelnemer ont-
vangt hierna een erkend bijscholingsattest.
Deze bijscholing vindt plaats in Beerse op vrijdag 10
april 2009 van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Deelnameprijs : 30 euro.

Nijverheidshelper - Vosselaar
Eerste hulp bij ongevallen... kan kostbare levens
redden.
Deze opleiding heeft tot doel het aanleren van de
belangrijkste basistechnieken bij de eerste hulp-
verlening thuis en op het werk. De cursisten leren ook
oog te hebben voor preventie en veiligheid.
De opleiding duurt 21 uur en de lessen worden op een
interactieve manier opgevat. Na het volgen van deze
cursus en een positieve evaluatie krijgen de deelnemers

OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO

WAK - WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
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STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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het diploma nijverheidshelper of bedrijfs-eerstehulp.
Deze opleiding vindt plaats in Vosselaar op 23, 28 en 30
april 2009 van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Deelnameprijs : 180 euro.
Inschrijven kan via www.provant.be/sport !
Voor meer informatie kun je terecht bij de sportdienst
in het Klooster, via sportdienst@rijkevorsel.be of via
03/340.00.36.

Begin maart gaat de 2de reeks van de sportacademie van
dit schooljaar van start. Via een mix van sportinitiaties,
spel en beweging creëren we een gezonde geest in een
gezond lichaam.
Voor inlichtingen en inschrijvingen kun je nog steeds
terecht op de sportdienst, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel.

Op 6 februari 2009 vond de jaarlijkse kampioenen-
viering en de huldiging van de sportlaureaten plaats.
De laureaten waren :
- Sportverdienste : Paul Snoeys
- Sportman 2008 : Sven Breugelmans
- Sportvrouw 2008 : Ilse Thoné
- Jeugdsportlaureaat 2008 : Thijs Aerts
- Sportclub 2008 : Tafeltennisclub Rijkevorsel
Voor een impressie van deze sportieve avond kun je
terecht op de website www.rijkevorsel.be onder de
rubriek ’vrije tijd & toerisme / sport / foto’s huldiging
sportlaureaten & kampioenen 2008’. Onze dank hier-
voor gaat uit naar Fotovrienden Rijkevorsel vzw, die
voor deze schitterende reportage zorgden.

Op zondag 8 maart viert de provincie Antwerpen samen
met de rest van de wereld de Internationale Vrouwen-
dag in Turnhout. Een gratis feest, dat traditioneel in het
teken staat van solidariteit en strijdbaarheid van 
vrouwen overal ter wereld. Het centrale thema in
Turnhout wordt 'Vrouwenkracht'.

Bonte mengeling
Het Platform Vrouwenkracht Kempen werkte dat
thema uit in een gevarieerd en overvol programma  met
optredens (ondermeer De Valse Teefjes, Belcirque,
Barbara Dex), animatie, workshops,  theater, lezingen,
getuigenissen uit het Zuiden, wandelingen, een info- en
doemarkt, een  Rondetafel over "Vrouwen gaan voor
kwaliteit", een tentoonstelling, ...  Met ons vieren ook
wat vrouwen uit Berbesti (Roemenië) de internationale
vrouwendag.

Boek
De dag wordt afgerond met de voorstelling van het  
verhalenboek 'Kempense Vrouwenkracht'. Daarin 
bundelde Iris Baetens de verhalen van 21 Kempense
vrouwen die zich engageren voor een betere wereld. Als
bezoeker krijg je dan gratis dat boek mee.

Iedereen welkom
Alle activiteiten kun je gratis meemaken. Iedereen is
welkom: jong of oud, man of vrouw, single of groot
gezin. We voorzien kinderanimatie voor kinderen van
drie tot twaalf: zo kun je ongestoord alle activiteiten
meemaken.

Praktisch
'Vrouwenkracht' vindt plaats op zondag 8 maart, van 10
tot 19.30 uur in Turnhout, Paterspand, Patersstraat
100. Gratis!
Meer informatie kun je krijgen bij Viviane Schuer
(014/41.15.65 of viviane.schuer@vormingplus-
kempen.be). Het hele programma vind je op de site
www.vrouwenkracht.org.

INTERNATIONALE VROUWENDAG IN
TURNHOUT - VROUWENKRACHT

HULDIGING SPORTLAUREATEN EN 
KAMPIOENENVIERING 2009

START SPORTACADEMIE



16



VVVV VVVV VVVV

17

Zin om even te ontsnappen aan de dagelijkse drukte ?
Welkom in Vlaanderen Vakantieland !
Snuif alvast de vakantiesfeer op in deze brochure en
grasduin door honderden arrangementen op de
mooiste plekjes in Vlaanderen.

Vlaanderen Vakantieland is de bourgondische streek bij
uitstek. Van een typisch streekgerecht tot een gastro-
nomisch diner...
Vlaanderen Vakantieland is één groot wandel- en fiets-
paradijs. In Vlaanderen Vakantieland kom je altijd ogen
te kort. Altijd valt er wel iets te beleven. Van een
bruisend muziekfestival tot een interactieve tentoon-
stelling.
Laat jezelf verwennen in een charmeverblijf, een
romantisch herenhuis of hoeve.
Snak je naar wat rust ? In Vlaanderen Vakantieland kun
je uren kuren. Van een uitgebreid verwenarrangement
in een kuuroord tot een gezellig hotelletje met bubbel-
bad.
Waar je ook gaat, Vlaanderen Vakantieland blijft je ver-
bazen. Kom langs op het VVV-infokantoor voor het
Vlaanderen Vakantielandboek 2009 en maak je keuze
uit meer dan 430 adresjes en arrangementen, in elke
prijscategorie en naar ieders smaak.
Bezoek ook de website www.vlaanderen-vakantie-
land.be ! Hier vind je nog meer info over de arrange-
menten uit het boek en een nog groter aanbod aan
hotels, gastenkamers en vakantiewoningen. Bovendien
biedt de site extra foto’s om heerlijk bij weg te dromen,
ervaringen van andere bezoekers, tips met wat je kunt
doen in de buurt van je logies en bij elk arrangement
een handig kaartje met de locatie.

Een Vlaanderen Vakantielandcheque gekregen ?
Proficiat ! Met dit cadeau kun je er enkele dagen
tussenuit. Vlakbij, in Vlaanderen. Kies zelf je favoriete
weekendje weg : een gezellige gastenkamer in het
groen, een romantisch hotelletje in de stad, een avon-
tuurlijk fietsweekend,... Het is jouw cadeau !

Zelf iemand verrassen met een Vlaanderen Vakantie-
cheque ?
Met de Vlaanderen Vakantiecheque trakteer je iemand
op een zorgeloos weekendje weg. Even zalig nietsdoen,
dineren, wandelen,... De gelukkige ontvanger kiest zelf
een arrangement op maat uit het Vlaanderen Vakantie-
landaanbod.

Meer info : 
VVV-infobalie of www.vlaanderen-vakantieland.be.

Voor wie op zoek is naar een leuke attractie of een
boeiend museum in België ?
De zojuist verschenen nieuwe gids ’Toeristische 
attracties en musea van België 2009’ biedt tientallen
tips voor een leuk dagje uit of voor een spetterend
weekendje weg in eigen land.
Je kunt de brochure afhalen aan de VVV-infobalie.

In de kijker : Bolk - Papenvoortpad
Deze mooie natuur- en landschapswandeling situeert
zich in het noordoosten van Rijkevorsel. De wandeling
start aan het kruis in Bolk, een gehucht met enkele
woningen, en voert je langsheen velden en weiden naar
een bosrijk stukje Rijkevorsel. Ongeveer de helft van
het traject is onverhard.
Op woensdag 18 maart 2009 te 14.00 uur kun je dit
pad meewandelen. Het vertrek is voorzien aan Bolk,
Kruis.
De vertrekplaats is te bereiken via de Bavelstraat (ten
noorden van de kerk, richting Wortel) en de Bolksedijk.
Bij droog weer zijn de wegen geschikt voor kinder-
wagens.
Deelname is gratis. Afstand : 6 km.
Info : VVV-balie, gemeentehuis, 03/340.00.12 (00).

WANDELEN IN RIJKEVORSEL

GIDS ’TOERISTISCHE ATTRACTIES
EN MUSEA VAN BELGIË’

VLAANDEREN VAKANTIELAND 2009
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Op vrijdag 20 maart e.k. trekken de leerlingen en
leerkrachten van onze Gemeentelijke Lagere School de
Rijkevorselse halfvastenstoet weer op gang. Dat doen ze
in de Wegwijzer traditiegetrouw met de kinder-
carnavalstoet. En die is dit jaar aan zijn zilveren
jubileum toe, het is immers de 25ste keer dat de kinder-
stoet doorgaat.

15 MAART 1985
Op 15 maart 1985 ging de kinderstoet van de toen-
malige Gemeentelijke Jongensschool voor de eerste
keer uit. De jongens en hun leerkrachten gingen,
samen met de Rijkevorselse reuzen Joris en Coletje,
verkleed langs de kleuterschool en de meisjesschool
naar jeugdhuis Spiraal; daar werden tekenfilms
gedraaid en daarna werden de kinderen in de school
door het oudercomité getrakteerd met versgebakken
wafels.

25 JAAR LATER !
Ondertussen is het kindercarnaval van GLS De Weg-
wijzer geëvolueerd tot een ’echte’ halfvastenstoet. Ook
dit jaar staan de knutsellessen tussen de krokus-
vakantie en halfvasten in het teken van carnaval; in elke
klas wordt een thema gekozen en creatief uitgewerkt.
Vrijdag 20 maart wordt de grote dag !
Al tijdens de voormiddag kun je de versgebakken wafels
ruiken, die door ouders en grootouders in de eetzaal
worden gebakken.
Schminksters van een bevriende technische school 
zorgen voor de finishing touch.
Tijdens de speeltijden klinkt carnavalsmuziek.
Tegen 14.00 uur wordt de stoet gevormd op de
speelplaats.

DE OPTOCHT
De stoet vertrekt om 14.00 uur en volgt deze route :
ingang school Hoogstraatsesteenweg, Leopoldstraat,
Korte Molenweg, Banmolenweg (langs ’t Moleke en de
Sint-Luciaschool), Emiel Van Roeystraat, Prinsenpad,
door rusthuis Prinsenhof, Helhoekweg, Hoek, Dorp,
Bavelstraat, Bremstraat, langs rusthuis Den Brem,
Berkenlaan, Wilgenstraat, ingang school Hoogstraatse-
steenweg.

In de rusthuizen worden door het Oudercomité van 
De Wegwijzer versgebakken wafels bezorgd voor de 
bejaarden.
Na afloop van de stoet krijgen ook de jongens en 
meisjes van de school wafels en een drankje.

Iedereen welkom !

De kinderen van het zesde leerjaar maken na dit school-
jaar de overstap naar het secundair onderwijs. Om die
stap kleiner en de studiekeuze gemakkelijker te maken,
werken ze rond het thema ’Op stap naar het secundair
onderwijs’. Daarin kaderen ook de bezoeken aan de
technische scholen VITO Hoogstraten, VTST Turnhout
en Hotelschool Spijker; tijdens deze kennismakings-
momenten zien ze met eigen ogen wat hen vanaf 
volgend schooljaar te wachten staat.

OP STAP NAAR HET SECUNDAIR 
ONDERWIJS

GLS DE WEGWIJZER
25 JAAR CARNAVALSTOET !

18
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Op 28 februari 2009 worden in de namiddag 2 wieler-
wedstrijden georganiseerd te St.-Jozef Rijkevorsel. Het
parcours omvat St.-Jozef, Eikendreef, Beersebaan,
Hoge Heideweg en terug St.-Jozef. Het zijn wedstrijden
voor nieuwelingen en juniores.
Op het parcours zal vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur een-
richtingsverkeer ingesteld worden (uitgezonderd
Beersebaan).
Om de verkeershinder tot een minimum te beperken
zullen er omleidingen ingesteld worden. Moet u toch
op het parcours zijn, volg de aanwijzingen van de 
signaalgevers en de bevelen van de Lokale Politie.

Op vrijdag 20 maart 2009 start om 14.00 uur de optocht
van de leerlingen van De Wegwijzer. Er zal tijdelijk 
verkeershinder zijn in de omgeving van de school en op
het af te leggen parcours zijnde : Hoogstraatse-
steenweg, Leopoldstraat, Korte Molenweg, Ban-
molenweg, E. Van Roeystraat, Prinsenpad, Helhoek-
weg, Hoek, Dorp, Bavelstraat, Bremstraat, Berkenlaan,
Wilgenstraat en Hoogstraatsesteenweg.
Er worden geen omleidingen ingesteld, maar wij 
vragen van de automobilisten een klein beetje geduld.

Op 22 maart 2009 wordt door de Rijkevorselse Rede-
rijkers de jaarlijkse halfvastenstoet georganiseerd.
De feesttent zal opgesteld worden vooraan in de
Doelenpad waardoor daar meerdere dagen verkeers-
hinder zal ontstaan.
Het parcours van de stoet is als volgt : vorming in de
Bavelstraat, via de rotonde naar Dorp en vervolgens

Hoek, Vinkenpad, Merel- en Lijsterstraat, Looiweg,
Boshoevenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg, Hoek,
Dorp en via de rotonde naar de Bavelstraat waar de
stoet zal ontbonden worden.
In de vermelde straten is parkeerverbod op zondag 22
maart 2009 en in de namiddag zullen deze straten
volledig verkeersvrij gemaakt worden.
Gepaste omleidingen worden ingesteld.
Zoals vorige jaren is er met de Rederijkers en de café-
uitbaters overeengekomen om geen frisdranken en
alcohol te schenken in glas (ook niet op de wagens van
de stoet). Dit verbod geldt voor, tijdens en na de half-
vastenstoet.
Het dorpscentrum zal verkeersvrij blijven tot 20.00
uur.
Beide maatregelen moeten bijdragen tot de veiligheid
van dit evenement.
Gelieve de omleidingen te volgen of laat uw auto op 22
maart 2009 gewoon thuis staan.
Toezicht en verkeersregeling gebeurt door de Politie,
wijkpost Rijkevorsel.

De statistieken 2008 opgemaakt door de Lokale Politie
Noorderkempen over het aantal inbraken en diefstallen
(+ pogingen) in de zone, concluderen het volgende
voor Rijkevorsel.
Onze gemeente maakt 27% uit van de gehele politie-
zone. Enkel bij de categorie ’diefstal uit voertuig’ scoort
Rijkevorsel ruimschoots boven het aantal van de gehele
politiezone (32%). Het aantal diefstallen van aanhang-
wagens is van 11 teruggebracht naar 5 wat echter nog
te hoog is.
Uit de cijfers blijkt bovendien dat het aantal woning- 
inbraken te Rijkevorsel met 7 eenheden is gedaald.
Opvallend is echter dat het aantal eenvoudige dief-
stallen (zonder braak of inklimming) van 20 naar 34 is
gestegen.
In 2008 werd 1 dossier ’garage’ opgesteld : dit is een
woninginbraak waarbij de daders op zoek gaan naar
autosleutels en er met de auto of auto’s vandoor gaan.

Uit de statistieken betreffende het overzicht diefstallen
2004 - 2008 kunnen wij opmaken dat Rijkevorsel niet
onveiliger is dan de omliggende gemeenten Hoog-
straten en Merksplas.
Er zijn te Rijkevorsel in de loop der jaren zelfs aanzien-
lijk minder inbraken in woningen gepleegd dan in de
veel kleinere gemeente Merksplas.

STATISTIEKEN 2008

HALFVASTENSTOET

KINDERCARNAVAL

WIELERWEDSTRIJDEN
ST.-JOZEF RIJKEVORSEL

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER
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De politie acht het nuttig om enkele preventieve tips
mee te delen zodat wij in 2010 eens kunnen uitpakken
met echt goede cijfers.

1. Parkeer je auto (of aanhangwagen) bij voorkeur in
een garage of op een andere veilige plaats. Kies in
ieder geval voor een niet afgelegen en goed verlichte
plek.

2. Sluit je wagen steeds zorgvuldig af ook al is het voor
even of sta je op een private oprit. Vergeet naast de
portieren ook niet de ramen, het open dak en de 
koffer goed te sluiten.

Je weet dat het niet afsluiten van je wagen op de open-
bare weg volgens het verkeersreglement strafbaar is.
Diefstal uit een niet slotvast gemaakte auto is voor de 
verzekering geen diefstal. In dat geval is er dus ook
geen sprake van een vergoeding.
3. Neem altijd alle waardevolle voorwerpen uit de

wagen : gps, gsm, draagbare pc, handtas, porte-
feuille, jas, fototoestel, sleutels enz... Kun je ze niet
meenemen, onttrek ze dan aan het zicht en berg
deze voorwerpen op in de koffer. Demonteer je gps
en veeg je voorruit schoon zodat er geen afdruk van
je gps achterblijft.

4. Schakel blue-tooth en wifi-functie uit van je gps,
laptop, gsm, enz... zodat dieven dit signaal niet 
kunnen traceren.

5. Is er niets waardevols in de wagen te vinden, toon
dit. Laat uw handschoenenkastje open.

6. Houd een inventaris bij van de serienummers,
merk, type van al uw waardevolle voorwerpen. Doe
dit ook voor je gps, laptop, imei-nr van je gsm, enz...
Het serienummer en imei-nr zijn unieke nummers
waardoor de politie de teruggevonden gestolen
goederen vlugger kan toewijzen aan de rechtmatige
eigenaar.

7. Neem altijd alle boorddocumenten mee 
(inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, keur-
ingsbewijs). Deze papieren zijn veel waard in het
criminele circuit.

Tips tegen diefstal van aanhangwagen
1. Alle bovenstaande tips zijn van toepassing maar laat

je aanhangwagen zeker nooit onbeheerd achter.
Zelfs niet op je oprit en ook niet in beladen toestand.

2. Leg de aanhangwagen op slot door middel van een
koppelingsslot en/of wielklem.

3. Registreer het chassisnummer indien er een aan-
wezig is. Laat desnoods zelf een registratienummer
aanbrengen.

4. Houd aankoopfactuur bij. Dit is altijd nuttig mocht
je aanhangwagen toch gestolen zijn en je aangifte
doet op het politiebureau.

5. Neem een paar foto’s van je aanhangwagen.
6. Wees een goede getuige en aarzel niet om verdachte

toestanden/personen te signaleren aan de politie.
7. Doe steeds aangifte bij de politie. Zorg dat je over

voldoende info beschikt (chassisnummer, foto,
nummerplaat) zodat de politie je auto of aanhang-
wagen onmiddellijk kan signaleren.

Gordeldracht is in de politiezone een groot aandachts-
punt als onderdeel van de verkeersveiligheid. Met de
bedoeling het aantal verkeersongevallen met 
gekwetsten of dodelijke slachtoffers jaar op jaar te doen
verminderen, werd er de afgelopen jaren heel wat
gecontroleerd op het dragen van de gordel. In maart is
er jaarlijks een week waarin nationaal extra aandacht
wordt gegeven aan het dragen van de gordel.
De verkeersdienst van Lokale Politie Noorderkempen
voerde vorig jaar gerichte controles uit naar gordel-
dracht in het verkeer met als resultaat meer dan 250
bekeurde personen.

BIVV-campagne
Een anonieme bestuurder vraagt zijn passagiers met
aandrang om zich goed vast te klikken in de auto en
stelt daarbij duidelijk : ’Gordel aan of je vliegt uit mijn
auto’. Met die overduidelijke campagne in de vorm van
radiospots en affiches langsheen de snelwegen promoot
het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeers-
veiligheid) sinds 9 februari en nog tot 8 maart 2009 het
gebruik van de autogordel bij zowel bestuurders als
passagiers. En dat is nodig, zo blijkt. Want in 2008 
werden in de politiezone Noorderkempen 1.086 
onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet
dragen van de autogordel, waarvan 392 overtredingen
in Rijkevorsel. Dat is hoe dan ook te veel.

’GORDEL AAN 
OF JE VLIEGT UIT MIJN AUTO’
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Een positieve trend ?
Resultaten van de jongste gordeltellingen van het BIVV
wijzen echter op een positieve evolutie : waar in 2003
nauwelijks 52% van de bestuurders zich vooraan in de
wagen vastklikte, was dat in 2007 toch al 77%. Van de
passagiers voorin liep de gordeldracht op tot 80% in
2007, terwijl dat cijfer in 2003 nog amper 65% bedroeg.
Op zich is dit dus zeker een verbetering de laatste jaren.
En nodig ook, want uit berekeningen van het BIVV
blijkt dat men jaarlijks ongeveer 90 extra levens zou
kunnen redden als 95% van de bestuurders en 
passagiers vooraan de gordel zou omdoen.
Helaas blijkt ook dat amper 46% van de passagiers
achterin zich voor elk type rit vastklikt, terwijl
ongeveer 40% verklaart zelden of nooit de gordel te
dragen. Hoewel er dus een positieve trend te zien is de
laatste jaren, is er nog werk. Doel is om tegen 2010 het
gordelgebruik op te schroeven tot 95% voor 
bestuurders en passagiers voorin en tot 90% voor 
passagiers achterin.
Het probleem is ook dat amper 34% van de bevraagden
de bestraffingskans voor het niet dragen van de veilig-
heidsgordel hoog tot zeer hoog vindt. In de politiezone
Noorderkempen is het dragen van de veiligheidsgordel
dan ook een belangrijk aandachtspunt bij verkeers-
controles. Daarom wordt er wekelijks verschillende
malen controle gedaan op het dragen van de
veiligheidsgordel.

Als pa en ma het niet doen ...
Kinderen gaan de gordel niet
systematisch vastklikken. Ze
gaan op zoek naar excuses om
dat gedrag goed te praten. Als
één van de ouders hen dan toe-
laat om het gebruik van de
autogordel achterwege te
laten, gaan kinderen ervan uit
dat er geen gevaar dreigt.

Wanneer pa of ma voor het starten van de wagen 
controleert of het kind goed vastgeklikt is, denkt het
kind automatisch dat er gevaar dreigt. Op basis van het
gedrag van de ouders ontwikkelt het kind een interne
regel. De eerste prille regels vormen de hoeksteen van
het latere verkeersgedrag, zoals dit in het verleden ook
het geval was bij de ouders. Voor jonge kinderen zijn
hun ouders rolmodellen waarvan ze elke alledaagse
handeling nabootsen. Er is dan vaak ook weinig ver-
schil tussen het verkeersgedrag van het kind en dat van
pa en ma.
Het niet dragen van de autogordel is levensgevaarlijk,
zelfs aan lage snelheden en zeker voor kinderen. Een
botsing met een snelheid van 50 km/u komt overeen

met een val van 10 meter hoog, tenminste als je je kind
niet vastklikte. Neem als ouders de verantwoordelijk-
heid voor jezelf, maar zeker ook voor je eigen 
kinderen ! Klik daarom je kind steeds vast, ook voor
korte ritten in de buurt en zelfs als je niet snel rijdt.
Een ongeval kan gebeuren om het even waar of wan-
neer.

Een gewaarschuwd man ...
Na de sensibiliseringscampagne van het BIVV, die nog
loopt tot 8 maart 2009, zal een ganse week extra aan-
dacht besteed worden aan het dragen van de auto-
gordel. Een gewaarschuwd mens is er twee waard !
Maar draag de autogordel in de eerste plaats voor je
eigen veiligheid en niet omdat je anders kans hebt om
tegen de lamp te lopen ...

Voor meer informatie over gordeldracht bij kinderen,
nieuwe wetgeving en regels in verband met het gebruik
van kinderzitjes in de wagen kun je terecht bij de Cel
Educatie van het BIVV (Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid) op het tel.nr. 02/244.15.11 of door
te surfen naar www.bivv.be. Op deze website kun je ook
de interessante brochure ’Kinderen klikvast in de auto’
downloaden.
Meer informatie over de sensibiliseringscampagne van
het BIVV is te vinden op de website www.klikvast.be.

OP 29 MAART 2009
SCHAKELEN WE OVER OP

ZOMERTIJD
2 UUR WORDT 3 UUR !

1 uur1 uur
vooruitvooruit

2

3
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Kindermishandeling is een schokkend feit. Daarom
praat men er liever niet over en sluit men vaak de ogen
voor de werkelijkheid. Elk kind houdt aan mis-
handeling ’littekens’ over. Niet alleen lichamelijk, maar
vooral emotioneel. Wanneer je ongerust bent over een
kind, laat dat kind dan niet aan zijn lot over. Je
bezorgdheid is altijd terecht. Er zijn mogelijkheden om
deze problemen op te lossen. Ook met vragen over je
eigen gezin of familie kun je terecht bij het
Vertrouwenartsencentrum Kindermishandeling.

Iedereen die een vermoeden, een ongerustheid of 
zekerheid heeft omtrent een situatie van kindermis-
handeling, kan (indien gewenst ook anoniem) beroep
doen op het Vertrouwenscentrum voor Kinder-
mishandeling om advies te bekomen hoe dit nu verder
moet verlopen. Ook als je als minderjarige zelf
betrokken bent (geweest) bij geweld, verwaarlozing of
seksueel misbruik, kun je contact opnemen voor hulp.

Je kunt advies of ondersteuning vragen bij volgende
vragen : Is er in deze situatie sprake van kindermis-
handeling ? Hoe kan men meer zekerheid krijgen of het
al dan niet als kindermishandeling moet beschouwd
worden ? Is het aangewezen dat de melder al bepaalde
maatregelen neemt in functie van de veiligheid van het
kind ? Hoe kan de melder dit kind het beste helpen ?
Welke stappen kan de melder nog nemen ? Moet er een
officiële aangifte gebeuren ? ...

De adviesvrager blijft de volledige verantwoordelijkheid
dragen voor de eventuele acties die hij of zij neemt na
dit adviesgesprek. De melder en het Vertrouwens-
centrum beslissen in overleg of het Vertrouwens-
centrum een hulpverleningsrol gaat spelen.

Voor contact met het Vertrouwenscentrum kun je
terecht op de Koningin Astridlaan 54 te 2300 Turnhout,
tel. 014/42.22.03, fax 014/42.18.66, e-mail: info@
vkturnhout.be of op de website : www.vkantwerpen.be.

Je kunt ook steeds terecht bij de sociale dienst van het
OCMW voor meer informatie.

VERTROUWENSCENTRUM 
KINDERMISHANDELING TURNHOUT

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 19 MAART - 20.00 UUR

OOOO CCCC MMMM WWWW

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

VERHUREN 
ZONDER ZORGEN !

Sociaal VerhuurKantoor

Kempen en Noorderkempen vzw

Tel. 014 44 26 72

Het SVK biedt u gratis volgende diensten :

- stipte maandelijkse betaling huurprijs

- dagelijks beheer

- opvolging onderhoud woning

Wij zoeken woningen in Beerse, Merksplas, 

Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar en Rijkevorsel.

SVK Kempen en Noorderkempen vzw is erkend en gesubsidieerd

door de Vlaamse Minister van Wonen
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Sinds 1 januari 2009 zijn de toekenningsvoorwaarden
om een tussenkomst te bekomen van het sociaal
stookoliefonds ingrijpend veranderd. De voornaamste
veranderingen betreffen het feit dat nu gedurende het
ganse jaar een aanvraag kan ingediend worden en dat er
geen minimumprijs meer moet betaald worden per
liter. Voor alle duidelijkheid geven we de nieuwe voor-
waarden op een rijtje :
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).

Wie kan een beroep doen op deze financiële
tussenkomst ?
1. Personen met recht op een verhoogde

verzekeringstegemoetkoming :
- personen die genieten van het WIGW-statuut of

OMNIO-statuut bij de mutualiteit;
- een kind met een handicap met een verhoogde

kinderbijslag;
- een langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar)

én ouder dan 50 jaar;
- een gerechtigde op een inkomensgarantie voor

ouderen of op het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden;

- een gerechtigde op een uitkering voor personen
met een handicap;

- een leefloongerechtigde;
- een gerechtigde op een financiële maatschappe-

lijke hulp equivalent aan het leefloon.
Tevens is vereist dat het jaarlijks bedrag van het
bruto belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtig-
den niet hoger is dan 14.624,70 euro, verhoogd met
2.707,42 euro per persoon ten laste.

2. Personen met een laag inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen van
alle gezinsleden is lager of gelijk aan 14.624,70
euro, verhoogd met 2.707,42 euro per persoon ten
laste, maar men komt om één of andere reden niet
in aanmerking voor het WIGW- of OMNIO-statuut.
Voor deze categorie moet er ook rekening gehouden
worden met het onroerend inkomen van alle eigen-
dommen, 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 hun ver-
warmingsfactuur niet kunnen betalen.

4. Personen met een beperkt inkomen
Indien u niet tot één van de voorgaande categorieën
behoort en het jaarlijks netto belastbaar inkomen
van uw huishouden is lager of gelijk aan 26.000
euro, dan kunt u een aanvraag voor een forfaitaire
vermindering van 105,00 euro indienen bij de FOD
Economie. Het document om de toelage bij de FOD
Economie aan te vragen wordt verstuurd samen
met de jaarlijkse eindafrekening voor elektriciteit.
Opgepast : het is belangrijk dat u vooraf weet onder
welke categorie u valt. Immers wat de eerste drie
categorieën betreft, heeft men maar 60 dagen de tijd
vanaf de leveringsdatum om een aanvraag te doen.

Hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage schommelt tussen de 14 en 20 cent per liter.
Dit hangt af van de gefactureerde prijs van de brand-
stof : hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst.
Het Fonds komt tussen voor maximum 1.500 liter en
de toelage bedraagt minimaal 210 euro en maximaal
300 euro per jaar per gezin.
Voor personen die zich verwarmen met stookolie of 
verwarmingspetroleum (ook genoemd lamppetroleum)
gekocht aan de pomp, is een forfaitaire toelage voorzien
van 210 euro.
Opgepast : deze toelage kan niet gecumuleerd worden
met de vermindering die mogelijk wordt toegestaan
door de FOD Economie voor diegenen die verwarmen
met aardgas of elektriciteit.

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

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

waarvoor u de steun kunt krijgen,
- of het adres dat op de factuur wordt vermeld,

overeenkomt met het leveringsadres en het adres
waar u gewoonlijk verblijft

- of u binnen de 60 dagen na levering een aanvraag
heeft ingediend.

AANGEPASTE REGELGEVING INZAKE
HET SOCIAAL STOOKOLIEFONDS
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Het OCMW zal u vragen minimaal volgende docu-
menten voor te leggen. Zonder deze gegevens kan geen
aanvraag ingestuurd worden :
- In ieder geval de leveringsfactuur die niet ouder is

dan 60 dagen. Indien u in een gebouw met
meerdere appartementen woont, vraagt u 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 u en van al uw inwonende
meerderjarige gezinsleden.

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

belasting van alle gezinsleden.
- Het laatst ontvangen aanslagbiljet inzake de

onroerende voorheffing (’grondlasten’) van alle
gezinsleden.

- Indien u behoort tot categorie 3 :
- de beslissing van toelaatbaarheid van de collec-

tieve schuldenregeling of een attest van de 
persoon die de schuldenbemiddeling verricht.

Waar vindt u meer informatie ?
- bij het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel

(03/340.39.65 of ocmw@ocmwrijkevorsel.be)
- op www.verwarmingsfonds.be
- op het gratis nummer 0800/90.929
- op de website www.mi-is.be

Zoekt u een job in eigen gemeente ?

Hebt u een diploma als 

verpleegkundige of studeert u 

binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 

van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 

te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 

telefoonnummer 03/340.39.65

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 3 MAART 2009
CHOCOLADEBISCUIT & KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF
INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

VADERDAGMENU
DONDERDAG 19 MAART 2009

Garnaalkroketjes

Broccolisoep met kruidenkaas

Kalfslapje - Gemengde sla
Peperroomsaus - Dennenaardappelen

Duo van mokka en pralinémousse

Inschrijven voor 10 maart 2009 op het secretariaat van het rusthuis.
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur
Maximum 25 personen

15 euro

Sint-Jorisgilde

JOKPRIJSKAMP
50 euro vooruit

20 maart 2009 te 20.00 uur

Gildelokaal Oude Pastorij, Dorp

ten voordele van ’de missiewerking’
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De Schakel bestaat uit een groep van vrijwilligers die
zich willen inzetten voor mensen in hun omgeving die
het - om welke reden dan ook - moeilijk hebben.
Graag willen wij onze werking aan jullie voorstellen.

Tweedehandswinkel
Onze Schakel heeft een klein winkeltje met tweede-
handskledij. De prijzen zijn zeer laag en variëren van
0,50 tot 9 euro. De winkel is open op woensdag van
13.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur
tot 13.00 uur. Plaats : Meir 11, 2310 Rijkevorsel.

Ontmoetingsruimte
In de winkel vind je niet enkel kleding. Er is ook een
ontmoetingsruimte waar je gewoon kunt binnenlopen
voor een tas koffie en een gezellige babbel.
De openingsuren zijn dezelfde als van de winkel.

Activiteiten
Wij organiseren elk jaar ook een aantal activiteiten.
Een kleine selectie uit vorige jaren : sinterklaasfeest,
uitstappen naar zee en Bokrijk, etentjes,... Tijdens de
winterperiode bieden we ook knutselactiviteiten aan op
dinsdagnamiddag. Wil je op de hoogte blijven van onze
activiteiten, laat dan je gegevens achter in de winkel of
bij Lisette of Greet.

Vrijwilligers gezocht
Als werking zijn wij voortdurend op zoek naar vrij-
willigers voor verschillende taken. Dit kan gaan van het
zorgen voor vervoer, het klaarzetten van een tafel tot
het mee uitwerken van activiteiten. Misschien is dit iets
voor jou !

Voor inlichtingen kun je terecht bij :
Lisette Keysers, tel. 03/314.66.90
Greet Embrechts, tel. 0496/04.33.73

Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-
Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op
vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit
jaar ongeveer 200 kinderen, waarvan 65 die voor de
eerste maal komen. Ze wonen in Slovakije, Kroatië,
Bosnië en Herzegovina.

Er komen een tiental Roma-kinderen uit Oost-
Slovakije, in het kader van een plaatselijk project om de
Roma-mensen uit hun isolement te halen. Iets wat
nodig is, wil men deze mensen een eerlijke plaats geven
binnen Europa. De kinderen volgen nu een cursus
Engels en worden voor hun inspanningen beloond met
een vakantie in Vlaanderen.

Voor Kroatië en Bosnië-Herzegovina gaat het om
kinderen uit gezinnen die de oorlog hebben mee-
gemaakt. Het zijn meestal ontheemde families, die niet
terug naar hun geboortestreek kunnen omdat daar
alles verwoest is. Moeizaam bouwen ze een nieuw
bestaan op.

Euro-Children werkt bewust mee aan de gedachte dat
men de mensen ter plaatse moet helpen, om zo de
migratiestroom te kunnen stoppen.

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar het-
zelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe 
kandidaten. Dit jaar verwachten we 65 jongens en
meisjes tussen 9 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar
Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-
Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriend-
schapsbanden willen onderhouden met deze kinderen
en hun ouders.

Kandidaat-gastgezinnen kunnen contact opnemen op
tel. 03/247.88.50 of e-mailen naar info@eurochildren.
be. Bijkomende informatie vindt u op onze website
www.eurochildren.be.

65 NIEUWE KINDEREN ZOUDEN 
GRAAG HUN VAKANTIE IN VLAANDEREN
DOORBRENGEN

DE SCHAKEL RIJKEVORSEL

V.C. Rijkevoc organiseert

SPAGHETTIDAG
zondag 15 maart 2009
in sportcentrum De Valk

Tussen 11.30 uur en 20.00 uur kunt u spaghetti komen
eten en dit voor slechts 7,00 euro

Kaarten zijn verkrijgbaar bij volleyballeden of in De Valk

vergeet de kinderen uit 
het nieuwe Europa niet !

www.eurochildren.be
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WINNAARS EINDEJAARSACTIE 2008
Vermeiren Ed Dorp 37 1.500€ bij bakker Vermeiren
Hoebeke Albert Chalet 60 100€ bij Breebos Electro
Faes Pascale Dorp 32 100€ bij Footsteps
Tilburgs Herman Torendries 4 100€ bij Frituur Boemerang
Verschueren Raf Wouwer 2 100€ bij GB Supermarkt
Van Echelpoel A. Middelstede 12 100€ bij GB Supermarkt
De Backer Kievitsheide 19 100€ bij bakker Adriaensen 
De Baets Drijhoek 7/1 100€ bij restaurant Waterschoot
Verbraeken Ria Prinsenpad 43 100€ bij Apotheek Lieckens
Thys-Nooyens St.-Lenaartsestwg. 98 100€ bij bakker Vermeiren
Nuyts Rita Mutsaardweg 34 100€ bij Marynissen Mirèse
Beerlandt Hoge Heideweg 8 50€ bij Marynissen Mirèse
Fransen Jeanne Koekhoven 38 50€ bij beenhouwerij Swaegers
Van Gorp Chris Hoge Heideweg 74 50€ bij Bobinage Torremans
Van Riel Thijs Oude Braak 78 50€ bij ’t Kleurenpallet
Hillen - Renders Vlimmersebaan 76 50€ bij Jan Van Beeck
Donckers Bevrijdingstraat 7 - Brecht 50€ bij Verhaert-Mariën
Marissen Paul Varenvelden 8 50€ bij De Snelse Hap
Cox Leen Gammel 10 50€ bij Café Rue Mour
Van Der Linden May Middelstede 62 50€ bij Café Rue Mour
De Ruysscher Molenstraat 70 50€ bij Van Herck Sport
Janssens May Torendries 13 50€ bij GB Supermarkt
Bevers Jan Vonderstraat 30 50€ bij Apotheek De Volksmacht
Maes Annie Molenakkers 13 50€ bij Sportcentrum De Valk
Voeten Tom Stevennekens 56 50€ bij Deco House
Borremans Simona Kerkdreef 44 50€ bij Café Sport
Bervoets Jef Oostmalsestwg. 50€ bij bakker Nooyens
De Beuckelaer Oude Baan 1 50€ bij bakker Vermeiren
Adriaensen Frieda Sint-Jozef 45 50€ bij Jan Van Beeck
Ivens Simonne Eikendreef 53 50€ bij Centea
Maes Sonja Eikendreef 28 50€ bij bakker Adriaensen

WINNAARS ETALAGEACTIE 2008
Mees Kris Hoge Heideweg 138 Anthea - geschenkpakket
Walbers Greet Varenvelden 4 Aphrodite - beauty masks
Doms Jan Kasteelweg 7 Beautyhuisje - geschenkpakket
Snijders Harrie Mutsaardweg 4 Decohouse - kadobon
Ramaekers Julie Prinsenpad 77 DVV - geschenkpakket
De Pooter Ingrid Kleine-Markweg 105 Fietsenoutlet - waardebon 15 euro
Poels Kerkdreef 47 Fietsenoutlet - waardebon 15 euro
Van Dongen - Poels Helhoekweg 24/1 Fleerakkers kleding - waardebon
Verdonck Carine Mutsaardweg 39 Footsteps - waardebon
Marynissen Paul Stevennekens 28 Foto De Greef - digitale camera
Borremans Connie Dorp 13/3 Lingerie Van Der Linden - geschenk
Van Riel-Poels Dellenweg 21 Marynissen - geschenkenmand
Snijders Jessica Kleine-Markweg 105 Mystic - kadobon
Bevers Astrid Zandweg 18 Nawrot - onderhoudsproducten auto
Verdonck Maria Mutsaardweg 4 Nooyens bakkerij - waardebon
Tax Annemie Merksplassesteenweg Pipolino - geschenkbon
Sysmans Lore / Marijn Hoogstraatsestwg. 115 Rijkevorselse videotheek - geschenk
Janssen Koen Stevennekens Van Beeck Jan - geschenk
Verstricht Engstraat 74  (Vlimmeren) Van Herck - kinderfietshelm
Grootjans Kristine Prinsenpad 98 Verhaert-Mariën - wijn
De Vos Marcel Rouwleegd 31 (Beerse) Walbers Vastgoed - geschenkpakket



NEEM NU EEN ABONNEMENT OP
DE BRUG !

Op donderdag 12 maart verschijnt De Brug 193, het eerste
nummer van onze 33ste jaargang.

Nog geen abonnee ? Dan is het nu de gelegenheid om
je te abonneren. Voor amper 10€ krijg je De Brug een

jaar lang (6 nummers) in je brievenbus.

Hoe abonneren ?
1. Je stuurt (voor 5 maart) een mailtje naar ons Brug-
secretariaat met je naam en adres, één van onze mede-
werkers komt dan bij je langs om het abonnement te
regelen (debrug.rijkevorsel@telenet.be) ofwel
2. Je stort (voor 5 maart) 10 euro op rek.nr. 751-2006315-
07 van De Brug vzw met de vermelding ’nieuw abonnement’
en je naam en adres.
Half maart wordt het eerste exemplaar in je brievenbus
gestopt !

GEWOON DOEN !

DE 33STE JAARGANG 
KOMT ERAAN !!
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Davidsfonds Rijkevorsel

DINSDAG 24 MAART 2009 - 20.00 UUR
IN DE GILDEKAMER VAN DE ST.-JORISGILDE,

DORP 47

’Van onder het stof’ : dat is de rode draad van de Nacht
van de geschiedenis in 2009. De afdeling Rijkevorsel
blaast een laagje stof weg en ontdekt een al bijna 
vergeten aspect van onze Rijkevorselse geschiedenis :
het diamantslijpen. In 1928 waren er officieel 13 
diamantslijperijen in Rijkevorsel.

’Schitterend geslepen’ gaat wat dieper in op dit eens zo
bloeiende ambacht in ons dorp. Aan de hand van een
korte, inleidende film, getuigenissen van mensen die
het nog allemaal meegemaakt hebben en demonstratie-
materieel wordt de tijd van toen nog eens opgeroepen.
Het belooft een boeiende avond te worden.
De moderator van deze avond is Jeroen Janssens,
projectcoördinator van het regionaal erfgoedproject
rond het diamantverleden van de Antwerpse Kempen.
Zowel de Heemkundige Kring als Roger Maes en enkele
andere voormalige Rijkevorselse diamantslijpers
hebben hun medewerking toegezegd.
Tijdens de pauze organiseren wij een tombola waar een
heuse diamant verloot wordt !
Inkom 5 euro (3 euro voor Davidsfondsleden)

Het Provinciebestuur organiseert verschillende 
cursussen in het voorjaar. Deze vinden plaats in het
Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61.
Het gaat over volgende cursussen :
- Geluidstechnieker : 4 en 5 april 2009 (heel de dag)
- Belichtingstechnieker : 6 en 7 april 2009 (heel de

dag)
- Videoclips; video promo popmuziek : 13 maart 2009

(avond), 14 maart 2009 (heel de dag) en 16 maart
2009 (avond)

Voor verdere informatie en prijs van deelname kunt u
ons bereiken via e-mail vormingscentrum
@pvm.provant.be of u kunt ons telefoneren op het 
nummer 03/312.80.14.

Op zaterdag 7 en zondag 8 maart
komen badmintonners uit het
hele land zich met elkaar meten
op het jaarlijkse nationaal
tornooi van Rijkerack BC. Plaats
van het gebeuren is de Valk en er
zal van ’s morgens 9.00 uur tot
19.00 uur duchtig tegen
pluimen gemept worden.
Iedereen welkom !

NATIONAAL TORNOOI VAN RIJKERACK BC

VOORJAARSCURSUSSEN 
PROVINCIEBESTUUR

DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS :
SCHITTEREND GESLEPEN !

INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN
DINSDAG 31 MAART 2009
INSTAP : MAANDAG 20 APRIL 2009 

De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders samen met
hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 20 april 2009) uit voor een
gezamenlijk infomoment gevolgd door een rondleiding en speel-
moment in de klas.
We starten samen om 9.00 uur in de Banmolenweg 9 te Rijkevorsel
(centrum ’Het Moleke’ + wijkschool ’Het Kleine Moleke’) en ronden
af om 11.00 uur.
Inschrijven voor woensdag 25 maart 2009 bij mevr. Nicky Janssens,
directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !
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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 : 

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER

KAOS zoekt
BOEIENDE MENSEN

Een plaatsje aan tafel, een bed, een groot hart ?
Wilt u zorgen voor andermans kind ?

Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van KAOS.

Graag vertellen wij u meer over ons op de volgende infoavonden :

MAANDAG 9 MAART 2009
MAANDAG 27 APRIL 2009

om 20u in de lokalen van KAOS Papenbruggestraat 6 te Turnhout

Voor meer informatie kunt u ons ook bellen, alle werkdagen 
van 9 tot 17u. Tel: 014/43.55.65  -  www.kaos.be

Waar is de tijd ? Kleppende zetels, het filmtoestel
achteraan in de zaal. Lichten uit, handjes van uw
geliefde partner goed vastgenomen en de cinema kon
beginnen. Als het maar donker genoeg was.
Gezellige tijd !
Nu worden films afgedraaid met moderne technieken.
Wil jij eens van dichtbij bewonderen hoe tegenwoordig
een film wordt gepresenteerd ? In het vernieuwde 
complex van bioscoop Utopolis kun je dit allemaal
rustig bekijken en de nodige vragen stellen.
Kennismaken met een ganse studio achter de 
schermen, is zeker de moeite. Pasar Rijkevorsel biedt je
deze gelegenheid op zondag 8 maart om 13.00 uur.
Voorinschrijving is noodzakelijk en dit uiterlijk tot 2
maart. Kosten : 7,50 euro per persoon, inclusief een
bioscoopbezoek en tas koffie of thee.

Inschrijven kun je via onze website of je kunt recht-
streeks het bedrag storten op het rekeningnummer
833-5658233-93.
Afspraak : parking Utopolis, Graatakker Turnhout, te
13.00 uur

Info : 03/314.43.87 of 0472/51.52.79
www.pasar.be/rijkevorsel
pasarrijkevorsel@gmail.com

BEZOEK UTOPOLIS TURNHOUT
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APRILQUIZ
ZATERDAG 18 APRIL - 20.00 UUR

Voetbalkantine Sint-Jozef 
(Zuiderdijk 10 - St.-Jozef Rijkevorsel)

Algemene quiz : 
actua, varia, sport, media, 

muziek, politiek,... 

Prijzen voor top 3

Tombola

Ploeg : 4 à 6 personen 
(enkel amateurploegen)

Prijs : 15 euro

Inschrijven via :
- website : www.april-kwis.be

- mail : inschrijvingen@april-kwis.be

T.V.V. B-RESERVEN SINT-JOZEF

Ouderraad Het Kompas stelt voor

KOMPASFUIF
7 maart 2009 - 20.30 uur

Met DJ Guy Sterkens (ex-Spiraal, 70-80-90 fuif,...)

Met cocktailbar !!

In de parochiezaal van Sint-Jozef Rijkevorsel

Happy Hour van 21.00 uur tot 22.00 uur

= 2 halen - 1 betalen !!

Inkom : 4 euro - VVK : 3 euro

VVK : leerlingen, secretariaat school of bij Nathalie Stoffelen, Kerkdreef 8)

6de Veusselse Oldiesnight

WAS HET NU 70 - 80 OF 90 ... ?
14 MAART 2009

Parochiecentrum Rijkevorsel

van 20.00 uur (zoals toen) tot ...

met onze 2 gekende DJ’s Rudy en Guy

van 20.00 uur tot en met 21.30 uur 1/2 liter voor de prijs van een pint
inkom 3 euro - vvk 2,50 euro
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F E B R U A R I  -  M A A R T

27 februari • Sint-Jozef’s Volkstoneel : ’Vals Plat’ van Luc Kerkhofs, Parochiezaal Sint-Jozef te 20.00 uur.
• Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,

iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
• Duivenmaatschappij Verbroedering Rijkevorsel : Jokprijskamp, lokaal Boshoevenweg 2,

deuren open 19.00 uur, prijskamp 20.00 uur, 50 euro vooruit.

28 februari • Sint-Jozef’s Volkstoneel : ’Vals Plat’ van Luc Kerkhofs, Parochiezaal Sint-Jozef te 14.00 uur
en te 20.00 uur. 

• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertavond La Bella Italia, zaal ’t Centrum 
te 20.00 uur. Voorverkoop 4 euro, inkom 5 euro, kinderen -14 jaar gratis.
Meer info : http://www.vnarijkevorsel.be, info@vnarijkevorsel.be, 0472/55.65.76 - 
0479/47.37.87.

1 maart • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertavond La Bella Italia, zaal ’t Centrum 
te 14.30 uur. Voorverkoop 4 euro, inkom 5 euro, kinderen -14 jaar gratis.
Meer info : http://www.vnarijkevorsel.be, info@vnarijkevorsel.be, 0472/55.65.76 - 
0479/47.37.87.

• Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg, van 8.00 uur tot 
12.00 uur, inkom gratis, parking achter het gemeentehuis en langs de St-Lenaartsesteenweg.

3 maart • Landelijke Gilde : Kaartavond in de zaal van het Parochiecentrum, 20.00 uur.
Meer info : 0477/69.80.19.

6 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 18.00 uur, iedereen
welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

• Openbare bibliotheek : Koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen.

7 maart • Ouderraad Het Kompas : Kompasfuif met cocktailbar, Parochiezaal Sint-Jozef, 
aanvang 20.30 uur. Meer info : rubriek Diversen.

• Volleybalclub Rijkevoc : Thuisweekend in Sporthal De Valk, jeugdmatchen vanaf 14.00 uur,
dames- en herenploegen vanaf 18.00 uur.

• Rijkerack BC : Nationaal tornooi in Sporthal De Valk, van 9.00 uur tot 19.00 uur.
• vzw De Singer : Concert van de 16-jarige, onstuitbare revelatie van de Belgische pop/rock

Jasper Erkens. De Singer, Bavelstraat 35 te 21.00 uur.
Meer info en reservaties : www.desinger.be

• KAV Rijkevorsel Centrum : Nordic wandelen, vertrek 10.00 uur aan gemeenteplein in
Bavelstraat. Alle nordicers welkom, leden en niet-leden, gratis. Info : 03/314.39.19.

8 maart • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Info : 03/340.00.12.

• Ouderraad De Wegwijzer : Levering van de ontbijtpakketten.
• Pasar Rijkevorsel : Kennismaking met Utopolis Turnhout achter de schermen, te 13.00 uur.

Meer info : zie rubriek Diversen.
• Rijkerack BC : Nationaal tornooi in Sporthal De Valk, van 9.00 uur tot 19.00 uur.
• Internationale vrouwendag : Gratis feest in Paterspand te Turnhout.

Info : zie rubriek Diversen.

13 maart • 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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14 maart • KWB Rijkevorsel : 6de Veusselse Oldiesnight, Parochiecentrum, vanaf 20.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

• +13 Rijkevorsel & Sint-Jozef : Fuif, café Den Booze.
Meer info : tinne_huybrechts@hotmail.com

15 maart • Cultuurgroep Achtel : Hanekap met fanfarestoet, titelstrijd koning en feest, vertrek stoet
te 13.30 uur aan ’t Molenhof, Achtel 80.

• V.C. Rijkevoc : Spaghettidag, Sportcentrum De Valk, tussen 11.30 uur en 20.00 uur,
prijs 7 euro.

17 maart • Lokaal Overleg BKO i.s.m. KAV Rijkevorsel Centrum : Infoavond ’Een goed gewicht voor 
je kind’, Raadzaal gemeentehuis tussen 19.30 uur en 21.30 uur, gratis, iedereen welkom.

18 maart • VVV-Toerisme Rijkevorsel: Wandeling Bolk-Papenvoortpad, 6 km, vertrek 14.00 uur 
aan Bolk Kruis, gratis deelname. Meer info : zie rubriek VVV.

20 maart • Gemeenteschool De Wegwijzer : Carnavalsoptocht van de leerlingen.
Meer info : zie rubriek Onderwijs.

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

• vzw De Singer : Jazzconcert van het eigenzinnige Nederlandse trio Braam - DeJoode - 
Vatcher en de uitmuntende Belgische trompettist Bart Maris. De Singer, Bavelstraat 35 
te 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

• Sint-Jorisgilde : Jokprijskamp, 50 euro vooruit, Oude Pastorij Dorp, begin 20.00 uur,
t.v.v. de missiewerking.

21 maart • Volleybalclub Rijkevoc : Thuisweekend in Sporthal De Valk, jeugdmatchen vanaf 14.00 uur,
dames- en herenploegen vanaf 18.00 uur.

22 maart • Rijkevorselse Rederijkers vzw : Halfvastenstoet, vertrek 14.30 uur, bal in de tent en
kindercarnaval in ’t Centrum, gratis inkom. Meer info : www.halfvastenstoet.be 
en info@halfvastenstoet.be.

24 maart • Davidsfonds Rijkevorsel : ’De nacht van de geschiedenis : schitterend geslepen’, 
Gildekamer van Sint-Jorisgilde, Dorp 47 te 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

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

29 maart • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Info : 03/340.00.12.

• Heemkundige Kring : Opendeur museum van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• LRV Rijkevorsel : Dressuurdag voor pony’s en paarden, aanvang wedstrijd 9.00 uur,

terreinen langs Beersebaan, inkom gratis.

30 maart • KAV Rijkevorsel Centrum : Bloemschikken : een lentestuk. 19.30 uur in ’t Klooster,
iedereen welkom. Info en inschrijving : 03/314.36.63.

Aankondigingen van activiteiten APRIL 2009 moet u uiterlijk op 6 maart 2009
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
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 0478/77.21.17
Uitleendienst, Rozenstraat 2H (17-19u, weekend gesl.)

0499/35.65.40
Molenstraat 27 03/314.60.13
Perenstraat 14 03/314.40.27

Zelfmoordpreventie 02/649.95.55

Kankerfoon, werkdagen 9-13u, maandag 9-19u 0800/15.802
Kinder- en Jongerentelefoon 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

De Post 03/340.23.10

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 03/314.76.06

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

Belgacom storingen 0800/22.700
Tele-Onthaal 106
Alg. nummer (werkdagen 8-20u) :
Elektriciteit, Aardgas 078/35.35.34
Meteropneming 078/78.97.89
Melden defect, storingen elekt. en gas 078/35.35.00
Melden gasreuk 0800/65.0.65
Defecte straatlampen 0800/ 63.5.35

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be en www.huisartsenkring.be)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

Centraal telefoonnummer wachtdienst tandartsen : 090/556.259
De wachtdienst geldt uitsluitend de zaterdagen, zondagen en feestdagen. Voorzie schrijfgerief want een oproep kost 0,50 euro.

WACHTDIENSTEN THUISVERPLEGING

Thuisverpleging socialistische mutualiteiten : tel. 014 - 41 10 59 - Thuisverpleging Wit-Gele Kruis : tel. 014 - 61 48 02

Zelfstandige thuisverpleegkundigen : tel. 070 - 22 26 78 (zeven dagen op zeven, telkens van 8.00 uur tot 22.00 uur)

24 uur op 24 : 0900/10.500 of 0900/10.512 (0,45 EUR/minuut) of www.apotheek.be

Tijdens weekends en feestdagen : - Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014 - 41 04 10
- 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 late avond en nacht in de week : Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014 - 55 63 93


