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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
dinsdag en donderdag 
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 15.30 uur,
andere dagen gesloten

Containerpark De Meiren Ambachtsweg 14
dinsdag 8.30 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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De raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 28 september 2009 goed.

De koepelmodule 13037/AC met module 1b ‘Bijsturing
van een gemeentelijk mobiliteitsplan’ wordt goed-
gekeurd.

Voor de aanleg van fietspaden langsheen de 
Merksplassesteenweg moeten onteigeningen gebeuren.
In dit kader keurt de raad de achtste reeks aktes van
eigendomsoverdracht goed.
Rijkevorsel wil het label FairTradeGemeente behalen.
De gemeenteraad stemt er principieel mee in om in het
kader van een duurzaam beleid (op sociaal, ecologisch
en economisch vlak) producten uit eerlijke handel te
gebruiken en te promoten.

De opdrachthoudende vereniging Iveka houdt een
Buitengewone Algemene Vergadering op 11 december
2009. De gemeenteraad keurt de agenda goed en duidt
schepen Boeckx aan als gemeentelijk vertegenwoor-
diger op deze vergadering. Raadslid Karl Geens wordt
verkozen als zijn plaatsvervanger.

De budgetwijzigingen nrs 3 en 4 - dienstjaar 2009 
worden vastgesteld.
De gemeenteraad beslist dat de gemeente intekent op
de kapitaalverhoging van de gemeentelijke Holding nv
voor een totaal bedrag van 125.009,92 euro tegen een
uitgifteprijs per aandeel van 40,96 euro.

Het belastingreglement Diftar wordt per 01/01/2010
aangepast:
- het vast recht voor restafval wordt 3,50 euro
- de contantbelasting per kilogram aangeboden huis-

vuil wordt 0,20 euro en de contantbelasting per
kilogram aangeboden GFT wordt 0,10 euro.

De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voor-
heffing voor het aanslagjaar 2010 worden door de raad
vastgesteld op 1330 opcentiemen (= vorig aanslagjaar).

KORT VERSLAG GEMEENTERAAD
D.D. 26 OKTOBER 2009
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Rijkevorsel, 6 november 2009  

Beste vrienden,

Dit is het laatste infoblad van 2009 en bij deze wens ik iedereen alvast prettige feestdagen!

Het weer heeft ondertussen een herfstuitzicht gekregen en we staan voor de winter en winter wil zeggen : kou, zieken, griep en
ik waarschuw iedereen om tijdig de nodige maatregelen te treffen tegen de oprukkende Mexicaanse griep.
Vandaag is de folder van de huisartsenvereniging/gemeentebestuur bij jullie in de bus gevallen die iedereen en vooral de
risicopatiënten waarschuwt om zich tijdig te laten vaccineren en beste vrienden, ik druk erop om zoveel mogelijk de raad-
gevingen van onze artsen op te volgen en ik hoop dat er in Rijkevorsel geen slachtoffers gaan vallen.

Volgende week is het weer 11 november : wapenstilstand en ook hier blijf ik eventjes bij stilstaan. Wij zullen onze oorlogs-
slachtoffers nooit vergeten. Dankzij hun moed genieten wij al meer dan 60 jaar van onze vrijheid en nog steeds zijn er in de
wereld een twaalftal oorlogen en in die oorlogen zijn de vechtende partijen alleen maar uit op macht, geld en vooral op hun
grote gelijk en dat verdoemde grote gelijk valt altijd ten koste van vele onschuldige mensen.
Ook dit jaar hopen we dat er eindelijk een einde komt aan al het zinloze geweld.

Beste vrienden, ik wens jullie allemaal nog prettige feestdagen en tot in januari.

Uw burgemeester,
Gust Van De Mierop
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De aanvullende gemeentebelasting op de personen-
belasting voor het aanslagjaar 2010 zal 7.4 % bedragen
(= vorig aanslagjaar).

De bespreking van het agendapunt “Vaststelling van de
gemeentelijke opcentiemen ter bestrijding van 
leegstand en verkrotting, aanslagjaar 2010” wordt ver-
daagd.

Het retributiereglement op het storten van afvalfracties
in het gemeentelijk containerpark wordt aangepast: in
de periodes 16 maart – 31 maart en 16 november – 30
november zal snoeihout gratis kunnen afgeleverd 
worden op het containerpark.

Met ingang van het aanslagjaar 2009 wordt overgegaan
tot intrekking en opheffing van het belastingreglement
op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, terrassen,
kraampjes, panelen, koopwaren, voorwerpen en uit-
stallingen op het openbaar domein.

Voor inwoners die geen stedenbouwkundige 
vergunning moeten bekomen voor het plaatsen van een
installatie voor het gebruik van zonne-energie wordt
een overgangsbepaling toegevoegd aan het subsidie-
reglement duurzaam bouwen. De plaatsing van de
installatie voor het gebruik van zonne-energie komt in
aanmerking voor een gemeentelijke premie, indien de
plaatsing van de installatie uiterlijk op 31 december
2009 gebeurt.

De gemeenteraad stelt de subsidies 2010 aan 
verenigingen en instellingen vast.

Door de CD&V-fractie werden twee punten toegevoegd
aan de agenda van deze gemeenteraad:
- de raad kan niet instemmen met het voorstel om

over te gaan tot de aanpassing van hoofdstuk 3 –
artikel 2 van het algemeen politiereglement van 6
mei 1977 inzake de reinheid van de openbare 
wegenis;

- de raad neemt kennis van de evaluatie van
Rijkevorsel kermis 2009.

De eerstvolgende gemeenteraadszittingen zijn gepland
op maandag 30 november 2009 en maandag 14
december 2009 te 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis.
Een bevestiging van de datum kun je 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 een achttal dagen voor de raadszitting 
bekendgemaakt.
Iedereen kan de openbare zitting van deze gemeente-
raadsvergaderingen bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTINGEN

Viering huwelijksjubilarissen 2009 op 24 oktober in het gemeenschapscentrum.     Proficiat!
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Op 31 oktober 2009 werd Louis Van Hemeldonck
gevierd n.a.v. zijn eervol ontslag als brandweer-
commandant op 1 april van dit jaar wegens het 
bereiken van de leeftijdsgrens. Meer dan 36 jaar was hij
actief bij de Vrijwillige Brandweer van Rijkevorsel en
zette hij zich in voor de veiligheid van onze inwoners.
Het gemeentebestuur dankt Louis hiervoor en wenst
hem en zijn echtgenote nog vele deugddoende jaren
toe!

Gemeentelijke administratie
vrijdag 25 december

Bibliotheken en Containerpark
vrijdag 25 december
zaterdag 26 december

Kinderclub
donderdag 24 december vanaf 16 uur
vrijdag 25 december tot en met vrijdag 1 januari 

Gemeentelijke werkplaatsen
donderdag 24 december – namiddag
vrijdag 25 december
donderdag 31 december – namiddag

VVV-infokantoor
donderdag 24 december – namiddag
vrijdag 25 december
dinsdag 29 december tot en met donderdag 31 decem-
ber, telkens in de namiddag

Let your blue jeans talk…green is een samenwerking
van Netwerk Bewust Verbruiken, Schone Kleren
Campagne, Test-Aankoop, Ecolife en Vlaams Overleg
Duurzame Ontwikkeling. Via de campagne willen deze
organisaties aan de hand van het voorbeeld ‘jeans’ 
mensen bewust maken van de ecologische en sociale
knelpunten op vlak van kleding. Hiervoor krijgen de
organisaties steun van de Vlaamse overheid.

De campagne startte op 28 oktober met een wedstrijd
eco-jeans shoppen. Gedurende een jaar lang zullen de
campagnepartners infoavonden organiseren en 
vormingen geven. Ze streven naar een breed platform
van ngo’s en organisaties die de campagne mee 
verspreiden en vorm geven. Consumenten kunnen ook
zelf hun jeansvoetafdruk meten op www.greenjeans.be.
De campagne wil ook de kledingsector in Vlaanderen
betrekken, zodat op termijn het aanbod aan duurzame
(jeans)kleding vergroot.

MILIEU-IMPACT
De ecologische impact van kleding is veel groter dan we
vermoeden. Zo worden er bij de teelt van katoen, de
belangrijkste grondstof van de meeste kledingstukken
en dus ook van jeans, zeer veel bestrijdingsmiddelen
gebruikt. Katoen vraagt 25% van het wereldwijde 
insecticidengebruik, meer dan enig ander gewas. Ook is
erg veel water nodig dat vaak al schaars is in gebieden
waar men katoen teelt. Verder komen er bij het bleken,
verven en kreukvrij maken van textiel heel wat schade-
lijke stoffen te pas, zoals formaldehyde, aromatische
solventen, zware metalen, chloor en azo-kleurstoffen.
Voor 1 jeans zijn er gemiddeld 325 gram pesticiden en
10.000 liter water nodig.

Een groot deel van onze kleren wordt tegenwoordig
gemaakt in Azië (o.a. Vietnam en China). Ze leggen
hierdoor aanzienlijke kilometers af voordat ze in de
winkels belanden, waardoor hun ecologische voet-
afdruk nog meer vergroot. Ook wassen, drogen en 
strijken van kleren vragen veel water en energie.
Wasmachine, droogkast en strijkijzer zijn samen goed
voor 20% van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik.

LET YOUR BLUE JEANS TALK ... GREEN !

SLUITINGSTIJDEN 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

AFSCHEID BRANDWEERCOMMANDANT
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SOCIAAL PRIJSKAARTJE
Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden in de 
kledingsector vaak schrijnend. In veel kledingfabrieken
en – ateliers krijgen de werknemers – meestal 
vrouwen – ontoereikende minimumlonen, maken ze
veel te lange werkdagen, mogen ze zich niet verenigen
in een vakbond en lopen ze hoge gezondheidsrisico’s.

GREEN JEANS
Gelukkig zijn er ook duurzame alternatieven voor jeans
– met respect voor milieu en mens: jeans van hennep,
bamboe, bio- of fairtradekatoen, geverfd en bewerkt
met natuurlijke materialen en gemaakt in respectvolle
omstandigheden tegen een eerlijk loon. Op de site
www.greenjeans.be vind je meer informatie over deze
jeans en een overzicht van verkooppunten, merken en
labels. Ook budgetvriendelijke merken staan in het
overzicht opgenomen.  Verder kun je op de website de
ecologische voetafdruk van je jeans berekenen en staan
er tips op om bewuster met kleding om te gaan. Een
bewuste consument en een verhoogde vraag naar duur-
zame alternatieven voor jeans kunnen ertoe leiden dat
deze kleding sneller haar weg vindt naar de Belgische
markt.

MEER INFORMATIE:
www.greenjeans.be, info@greenjeans.be of kom even
langs bij de milieudienst.

De milieuraad is een groep
van actieve, milieubewuste
inwoners en afgevaardigden
van verenigingen die 
geregeld bij elkaar komen
om het milieubeleid en
natuurbeleid van Rijke-
vorsel te bespreken. 
De milieuraad kan het

gemeentebestuur adviseren over het voorkomen, 
aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en 
–verontreiniging en over het behoud en de bescher-
ming van de natuur.

Het advies kan zowel op vraag van het bestuur komen
als op eigen initiatief. Als je dus zelf bemerkingen,
ideeën of suggesties hebt bij het milieubeleid in
Rijkevorsel, dan kun je hiervoor altijd terecht bij de

milieuraad. Verder informeert en sensibiliseert de
milieuraad ook de bevolking. Het opzet van een milieu-
raad is immers het maatschappelijk draagvlak te 
verbreden voor het lokale milieubeleid.

Ben je geïnteresseerd in natuur, milieu en duurzaam-
heid? Wil je graag lid worden van de milieuraad? Neem
dan even contact op met milieudienst via 03/340.00.23.
Om een goed man/vrouw-evenwicht te bekomen, willen
we vrouwen in het bijzonder aanmoedigen om lid te
worden. Alvast bedankt!

De bedeling van de ophaalkalender 2010 gebeurt door
De Post en is voorzien in de week van 14 tot 18 
december 2009.
Let wel op ! De nieuwe kalender ziet er een beetje
anders uit dan vorige jaren. Hij heeft nieuwe kleuren
gekregen en het formaat is met 1/3de ingekort. De 
kalender is te herkennen aan het logo van de gemeente
en van IOK Afvalbeheer bovenaan de kalender.
We raden aan om tijdens het jaar ook regelmatig de
achterkant van de ophaalkalender te bekijken. Daar kan
men heel wat nuttige informatie terugvinden over de
afvalinzamelingen in de gemeente : openingstijden
containerpark, standplaatsen kleding- en glas-
containers, werkwijze ophaling via oproep,...

De gemeenten Rijke-
vorsel, Baarle-Hertog,
Vosselaar en de steden
Turnhout en Hoogstraten
slaan tijdens dit najaar de
handen in elkaar om een

samenaankoop van zonne-energie te realiseren voor
hun bevolking. Dit project wordt gerealiseerd in
samenwerking met de intercommunale IOK.

De bedoeling van de samenaankoop is om via 
groepering van geïnteresseerde inwoners goede voor-

SAMENAANKOOP ZONNE-ENERGIE 
SLOTMOMENT

OPHAALKALENDER 2010

WORD JIJ OOK GRAAG LID 
VAN DE MILIEURAAD ?

6
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waarden te bedingen bij leveranciers/installateurs voor
de aankoop en plaatsing van zonne-installaties: zonne-
boilers voor warm water productie en fotovoltaïsche
zonnepanelen voor stroomopwekking. De uiteindelijke
keuze van de installateurs zal gebeuren door een stuur-
groep die volledig uit toekomstige klanten bestaat. Zij
gaan voor de beste prijs/kwaliteitverhouding.

De samenaankoop is gestart op 15 oktober 2009 en de
plaatsing van de installaties is voorzien voor het voor-
jaar van 2010. Op woensdag 16 december 2009 wordt
er een slotmoment gehouden waarbij de weerhouden 
firma’s bekendgemaakt worden. Dit slotmoment vindt
plaats in het cultureel centrum van Baarle-Hertog in de
Pastoor De Katerstraat 5. De firma’s zullen er hun 
producten uitgebreid toelichten.

Inwoners die de vorige infoavonden gemist hebben, zijn
meer dan welkom op het slotmoment. Iedereen die dat
wenst, kan dan nog aansluiten bij de samenaankoop. Na
het slotmoment zullen de geselecteerde firma’s de 
geïnteresseerde inwoners contacteren voor een offerte
op maat aan de prijs die bedongen is tijdens de samen-
aankoop. Je verbindt je pas tot aankoop wanneer je deze
offerte ondertekent.

Wil je graag de presentaties van de vorige infoavonden
eens bekijken? Neem dan een kijkje op de website van
IOK via www.iok.be. Voor meer informatie kun je
terecht bij Jasmine Jacobs via jasmine.jacobs@rijke-
vorsel.be, 03/340.00.28 of kom eens langs bij de
Milieudienst.

Op 24 en 25 oktober vond in heel België de “Dag van de
trage weg” plaats. Deze dag is een krachtig signaal:
trage wegen spelen een belangrijke rol in onze mobili-
teit en leefomgeving van morgen. Maar ook voor
natuurontwikkeling, erfgoedbeleving en recreatie heb-
ben trage wegen heel wat in hun mars. Daarom werkt
de gemeente Rijkevorsel samen met VVV Rijkevorsel
aan het openmaken van de trage wegen in de 
gemeente. Op zondag 25 oktober werd mede dankzij
vrijwilligers een eerste gedeelte vrijgemaakt van de
trage weg die loopt van Vlimmersebaan richting kanaal
en vervolgens richting Krekelenberg.

In het verleden gingen veel trage wegen verloren en
nog altijd brokkelt het netwerk af. Tijdens de ‘Dag van
de trage weg’ sloegen lokale besturen, verenigingen en
buurtbewoners de handen in elkaar. Er wordt geijverd
voor het herstellen, beter beschermen en doelgericht
beheren van trage wegen. Ook in Rijkevorsel was deze
actie een groot succes.

Meer dan 110 gemeenten zijn al overtuigd van de meer-
waarde van trage wegen. De gemeente Rijkevorsel wil
zich i.s.m. VVV Rijkevorsel inzetten om verschillende
buurtwegen van weleer terug open te stellen voor 
inwoners. In de toekomst zal er een vrijwilligersgroep
opgericht worden waar zowel geïnteresseerde 
verenigingen als geëngageerde inwoners welkom zijn.
Heb je zelf interesse? Neem dan contact op met de
milieudienst.

Meer info kan je verkrijgen bij Jasmine Jacobs op de
milieudienst via jasmine.jacobs@rijkevorsel.be of via
03/340.00.28.

Sinds 1 oktober 2009 is in onze gemeente een nieuw
subsidiereglement in het kader van duurzaam bouwen
in voege. Duurzaam bouwen houdt in dat je gaat
bouwen met aandacht voor het gebruik van milieu-
vriendelijke materialen en bronnen én waarbij zo 
efficiënt mogelijk wordt omgegaan met energie, water
en ruimte. Bouwen bekijken we in de brede zin. Het
gaat zowel over nieuwbouw, renovatie als over de tuin.
Ons bestuur vindt het immers erg belangrijk om de
nodige aandacht te schenken aan de omgeving waarin
we leven en waarin onze kinderen opgroeien. 

Om een zo vlot mogelijke overgang te voorzien van de
oude subsidiereglementen naar het nieuwe, werd er
gekozen voor een overgangsprocedure. Het gaat dan

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT
’DUURZAAM BOUWEN’
OVERGANGSPROCEDURES

RIJKEVORSEL IN ACTIE !
25 OKTOBER ALS START 
HERWAARDERING TRAGE WEGEN
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over een procedure voor de premies die reeds vóór 1
oktober bestonden en in het nieuwe reglement 
gewijzigd worden. Hieronder maken we een overzicht
van de voorziene overgangsmaatregelen.

ZONNEPANELEN
- Voor inwoners die een stedenbouwkundige ver-

gunning moeten bekomen voor het plaatsen van
een installatie voor het gebruik van zonne-energie,
geldt de overgangsprocedure als men vóór 1 oktober
2009 de aanvraag tot stedenbouwkundige ver-
gunning heeft ingediend, de stedenbouwkundige
vergunning ook werd bekomen en de plaatsing van
de installatie uiterlijk gebeurt op 30 juni 2010. De
gemeentelijke premie bedraagt dan:
- 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW)
van een systeem voor de verwarming van sanitair
water, woning of zwembadwater, met een maximum
van 500 euro.
- 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW)
van een systeem voor de productie van elektriciteit,
met een maximum van 500 euro. 

- Voor inwoners die geen stedenbouwkundige ver-
gunning moeten bekomen voor het plaatsen van
een installatie voor het gebruik van zonne-energie,
geldt de overgangsprocedure als vóór 31 december
de installatie geplaatst is.  
De gemeentelijke premie bedraagt dan:
- 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en btw)
van een systeem voor de verwarming van sanitair
water, woning of zwembadwater, met een maximum
van 500 euro.
- 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en btw)
van een systeem voor de productie van elektriciteit,
met een maximum van 500 euro. 

- Voor alle latere aanvragen resp. plaatsingsdata
bedraagt de premie 5% van de aankoop- en
plaatsingsfactuur met een maximumbedrag van 
200 EUR. 

Let wel: De plaatsing moet gebeuren door een erkend
aannemer. Voor iedere soort installatie kan slechts een-
maal per adres een premie aangevraagd worden. 

Gemeentelijke premie bij de renovatiepremie
Er wordt een overgangsprocedure voorzien voor
inwoners die tijdens het kwartaal juli, augustus en 
september 2009 een renovatiepremie ontvingen. Deze
personen hebben recht op de gemeentelijke premie van
5% bij de renovatiepremie. De gemeentelijke premie bij
de renovatiepremie werd niet meer opgenomen in het
nieuwe subsidiereglement. Inwoners die dus een 
renovatiepremie ontvingen na 30 september 2009
komen niet in aanmerking voor een gemeentelijke 

premie bovenop hun renovatiepremie. De gemeen-
telijke premie bij de verbeterings- en aanpassings-
premie blijft wel behouden en bedraagt 10% van de
gestorte verbeterings- en aanpassingspremie.

Voor meer informatie over de premies en de nodige
aanvraagformulieren kun je terecht op de website
www.rijkevorsel.be (> Diensten > Milieu > Duurzame
projecten) of bij Jasmine Jacobs via 03/340.00.28, 
jasmine.jacobs@rijkevorsel.be.  

Op 25 oktober 2009 had, zoals elk jaar in Rijkevorsel, de
pompoenwedstrijd plaats die georganiseerd werd door
de Landelijke Gilde. Dit is weliswaar een kleinschalige
wedstrijd maar net zoals vorig jaar en het jaar daarvoor
en het jaar daarvoor, gingen de compostmeesters van
Rijkevorsel met de 1ste plaats aan de haal. Ook de 3de

plaats werd door een compostmeester opgeëist.
Dit jaar hebben ze zelfs hun eigen record gebroken met
een pompoen van 211 kg. Nog een beetje te min voor de
pompoenen in Kasterlee, maar toch.

De uitslag :
- 1ste prijs : compostmeester Dré Nooyens uit

Rijkevorsel : 211 kg
- 2de prijs : een compostmeester uit Brecht : 185 kg

(we kregen dit jaar concurrentie)
- 3de prijs : compostmeester Fons Loomans uit

Rijkevorsel : 165 kg
Zoals de traditie het vraagt zullen de compostmeesters
weer kunnen genieten van hun ’soepkesavond’.
Pompoensoep wel te verstaan !

WINNAARS POMPOENWEDSTRIJD
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Wil jij dit eindejaar de hipste out-fit, het origineelste
cadeau, de mooist gedekte feesttafel? En dat voor 
weinig geld? Verbaas je omgeving en jezelf met je aan-
kopen uit De Kringwinkel WEB! De place-to-be voor
iedereen die net dat ietsje meer wil!

- Zaterdag 21/11: start kerstbeurs
- Zaterdag 28/11: feestkledij in de winkels

(beide tot zolang de voorraad strekt)
- Woensdag 02/12: de Sint bezoekt in de namiddag

onze winkels – alle kinderen welkom!

De Kringwinkel WEB pakt ook uit met een trendy
geschenkbon! Een super-gift-idee!
Zin om alvast zelf een cadeautje uit te pakken, knip de
bijgevoegde bon uit en kom ermee naar De Kring-
winkel!

Meer weten? www.webswebs.be of tel. 014/44.20.40
4 eigentijdse winkels:
- Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout
- Sint Martinusstraat 50, 2470 Retie
- Meerseweg 135B, 2321 Meer
- Korte Gasthuisstraat 39, 2300 Turnhout (ma-za 10u

- 18u, zo gesloten)
Bel het bovenstaande nummer ook voor gratis ophaling
herbruikbare goederen en elektro ! 

Vanaf 1 januari 2010 start onze gemeente met de
uitgave van de elektronische kids-ID. Tot die datum
kunt u nog een kartonnen kinderreispasje met foto
aanvragen.

De kids-ID is een elektronisch identiteitsbewijs met
foto voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Het
dient als officieel identiteitsdocument. Het is geldig als
reisdocument in de meeste Europese landen en in 
sommige landen buiten Europa.

De kids-ID verzekert een betere bescherming voor uw
kind. Is uw kind in nood, dan kan men doorlopend 
bellen naar 32 (0)78/150.350, het nummer dat ook op
de kaart vermeld staat. Dan wordt de persoon auto-
matisch doorgeschakeld naar een, door de ouders 
gekozen, reeks telefoonnummers. Dankzij de elektro-
nische chip en een geheime code kan uw kind vanaf 6
jaar de kaart gebruiken om veilig te internetten.

De kids-ID kan vanaf 1 januari 2010 aangevraagd 
worden bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.
Hiervoor moet u een recente pasfoto met een witte 
achtergrond meebrengen. De aanwezigheid van uw
kind bij de aanvraag is verplicht. De kaart is 3 jaar gel-
dig en kost 3,00 euro. De kartonnen kinderreispasjes
blijven nog geldig tot de vermelde vervaldatum 
(normaal 2 jaar vanaf de uitgifte).

Hou er wel rekening mee dat de aanvraagtermijn voor
een kids-ID 3 à 4 weken bedraagt! Indien u dus een
kinderpasje nodig hebt voor een reis naar het buiten-
land in de loop van januari 2010, dient u voor 1 
januari 2010 nog een kartonnen kinderpasje aan te 
vragen!

KIDS-ID (IDENTITEITSKAART 
VOOR MINDERJARIGE KINDEREN)

KRINGWINKEL WEB

BON GRATIS
CADEAUTJE
IN DE KRINGWINKEL
IN JE BUURT

Aalst, Aalter, Aarschot, Antwerpen, Assenede, Balen, Beernem,
Bilzen, Blankenberge, Borgerhout, Brecht, Bredene, Brugge,
Deinze, Deurne, Dilbeek, Eeklo, Evergem, Geel, Genk, Gent,
Geraardsbergen, Halle, Hasselt, Heist-op-den-Berg, Herentals,
Herselt, Herzele,  Heusden-Zolder, Heverlee, Hoogstraten,
Ichtegem, Izegem, Kapellen, Kasterlee, Kemzeke, Knokke-Heist,
Lede, Liederkerke, Lokeren, Lommel, Londerzeel, Maaseik,
Maasmechelen, Maldegem, Melsele, Middelkerke, Mol, Ninove,
Oostende, Oudenaarde, Peer, Retie, Roeselare, Ronse,
Schelle, Schoten, Sint-Genesius-Rode, Sint-Niklaas, Sint-
Pieters-Leeuw, Sint-Truiden, Temse, Tessenderlo, Tielt, Tienen,
Tongeren, Torhout, Turnhout, Vilvoorde, Wespelaar, Westmalle,
Willebroek, Wuustwezel, Zelzate, Zottegem.

Deze afbeelding is slechts een voorbeeld en niet bindend
Geldig van 25 november t.e.m. 13 december 2009

vo
or



Met de komst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening op 1 september 2009 is er meer duidelijkheid
gekomen inzake het permanent bewonen van weekend-
verblijven. Dit wordt in de wetgeving betreffende de
ruimtelijke ordening aanzien als een stedenbouw-
kundig misdrijf, namelijk het strijdig gebruik van
weekendverblijven.

Een weekendverblijf is in principe enkel bestemd als 
tijdelijk verblijf in functie van recreatie. Indien u dus in
een weekendverblijf permanent gaat wonen, begaat u
een stedenbouwkundig misdrijf. In de nieuwe Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening wordt gesteld dat er onder
bepaalde voorwaarden, een uitdoofbeleid komt voor
permanente bewoners die er reeds voor 1 september
2008 effectief ingeschreven waren in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van de gemeente. Voor deze
bewoners geldt een tijdelijk woonrecht tot en met 31
december 2029.

Voor permanente bewoners, ingeschreven in het 
bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente
vanaf 1 september 2008 geldt dit woonrecht niet en zal
de gemeente stappen ondernemen om dit strijdig
gebruik van het weekendverblijf te doen stoppen. Dit
betekent ondermeer dat tegen deze eigenaars/bewoners
een proces-verbaal zal worden opgemaakt waarbij een
stakingsbevel voor het strijdig gebruik wordt opgelegd.
Wanneer achteraf wordt vastgesteld dat het stakings-
bevel wordt doorbroken kan dit leiden tot het vorderen
van één of meerdere administratieve geldboetes
(5.000,00 euro).

Voor bijkomende informatie kunt u zich wenden tot de
dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis –
tel.: 03/340.00.20

In de afgelopen jaren heeft de gemeente intensief
gewerkt aan de opmaak van een gemeentelijk ruimte-
lijk structuurplan. Het structuurplan geeft niet alleen
aan waar de gemeente Rijkevorsel naartoe wil inzake
haar ruimtelijke ordeningsbeleid, maar biedt ook een
wettelijk kader om een aantal dringende problemen
effectief te kunnen aanpakken. In haar structuurplan
heeft de gemeente onder meer de ruimtelijke 
problematiek van bedrijven met ‘locatieproblemen’ op
de prioriteitenlijst gezet. Via deze weg wordt de mede-
werking gevraagd van alle bedrijven gevestigd in
Rijkevorsel. Het invullen van een beknopte enquête
vormt hierbij de eerste stap.

Welke bedrijven worden uitgenodigd om deel te
nemen?
- Zonevreemde bedrijven: dit zijn bedrijven die 

gelegen zijn buiten de geëigende bestemmingszone
(gewestplan, BPA). Dit kunnen bedrijven zijn 
gelegen in agrarisch gebied of natuurgebied, maar
ook bedrijven die wensen uit te breiden en daardoor
zonevreemd worden.

- Bedrijven die niet in de verkeerde zone liggen maar
toch kampen met problemen zoals het moeilijk
kunnen verkrijgen van een milieuvergunning of 
stedenbouwkundige vergunning, of gewoon geen
ruimte hebben om uit te breiden, die kampen met
hinderklachten vanuit de omgeving, …

Wat is een RUP?
Een RUP legt in de eerste plaats nieuwe bestemmingen
vast, die kunnen afwijken van de gewestplannen, maar
wel passen binnen de gewenste ruimtelijke structuur
uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Op basis van de enquête krijgt de gemeente een over-
zicht van alle bedrijven met locatieproblemen, wat haar
in staat stelt om op basis daarvan een prioriteitenlijst
op te stellen.
Voor een aantal bedrijven kan dit leiden tot de opmaak
van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP, zoals voor-
zien in het Ruimtelijk Structuurplan van Rijkevorsel.
Concreet zal in een RUP zonevreemde bedrijven 
individueel gezocht worden naar de meest optimale
oplossing, rekening houdende met de noden van het
bedrijf, maar zonder een goede ruimtelijke ordening in
de weg te staan. Dit betekent dat niet per definitie voor
elk probleem een oplossing kan gevonden worden ter
plaatse. In een aantal gevallen kan herlokalisatie, even-
tueel op langere termijn, aangewezen zijn.

RECHTSZEKERHEID VOOR BEDRIJVEN
OPROEP

PERMANENTE BEWONING
WEEKENDVERBLIJVEN
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De gemeente zet met dit initiatief een belangrijke stap
om voor de bedrijven een rechtszekere situatie te 
creëren en mee te zoeken naar oplossingen voor 
bedrijven met problemen. Dit proces biedt de kans voor
deze bedrijven om zich in regel te stellen. Het is dus
ook aan de bedrijven om hun verantwoordelijkheid op
te nemen. De gemeente gaat er vanuit dat onder-
nemingen die de enquête niet invullen geen dringende
behoeften hebben op dit vlak. Na dit proces zal de
gemeente ook werk kunnen maken van een consequent
handhavingsbeleid.

Aan de bedrijven wordt gevraagd om de vragenlijst zo
volledig mogelijk in te vullen, zeker als ze kampen met
een locatieprobleem. Het merendeel van de bedrijven
heeft deze enquête reeds via post ontvangen. Omdat we
niemand over het hoofd willen zien, doen we echter
deze oproep. Kampt uw onderneming ook met 
dergelijke ruimtelijke problemen en hebt u de voorbije
weken geen enquête ontvangen, kunt u nog een
enquêteformulier afhalen in het gemeentehuis of op de
website van de gemeente www.rijkevorsel.be.

Gelieve vóór 1 februari 2010 de ingevulde enquête
terug te bezorgen aan de gemeente.
Dienst Ruimtelijke Ordening, t.a.v. Guy Slegers
e-mail: guy.slegers@rijkevorsel.be
tel.: 03/ 340.00.21
openingstijden: maandag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
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Een stelregel in het verkeer is dat iedere weggebruiker
zich dient aan te passen aan de weersomstandigheden.

Dat geldt ook nu de winter zich aandient, met de bij-
horende koudeperiodes een sneeuwbuien.

Zout strooien is bij sneeuw en ijzel een basisdienst-
verlening, omdat de veiligheid van de weggebruikers
uiteraard gegarandeerd moet blijven. Sinds de 
afgelopen winterperiode werd deze strooiregeling in al
zijn vormen kritisch geëvalueerd. Uitgangspunt hierbij
was de dienstverlening voor de bevolking te verbeteren,
op basis van de opgedane ervaring en aangeleverde 
suggesties.

Het gemeentebestuur stelt steeds een zo veilig 
mogelijke situatie in het vooruitzicht. Ondanks deze
doelstelling, zijn er nog herhaaldelijk klachten over
laattijdig strooien, meldingen van ongevallen, e.d. Hoe-
wel we hiermee steeds proberen rekening te houden,
wensen we toch te wijzen op volgende beperkende 
factoren:
- het gemeentelijk wegennet van Rijkevorsel is ± 120

km lang, wat vrij lang is;
- zelfs bij een dunne sneeuwlaag, lage temperaturen

en een bestrooid wegdek, biedt wegenzout geen
oplossing als er te weinig verkeer is.

Er dient overigens ook aangestipt dat meer en meer
inwoners hun verontwaardiging uiten, juist omdát er
gestrooid wordt: strooien zou winterpret ontnemen aan
kinderen, omdat deze niet meer kunnen spelen op
besneeuwde straten. U merkt aldus dat het niet altijd
eenvoudig is om iedereen tevreden te stellen!

Na evaluatie van de afgelopen winterdienst 2008-2009
wordt de winterdienst dit jaar terug door eigen
gemeentepersoneel uitgevoerd. Er wordt gewerkt met
een basisronde waarin alle gemeentelijke hoofdwegen
vervat zitten. Bij de selectie van deze wegen hebben we
ervoor gezorgd dat iedereen, op beperkte afstand van
zijn woning, een hoofdweg kan bereiken. Op deze
manier kunnen wij efficiënter strooien in een beperkt
aantal straten (de hoofdwegen), zelfs meerdere malen
per dag. Pas bij aanhoudend winterweer worden ook de
andere gemeentewegen gestrooid. Hieronder vindt u
een lijst van straten die deel uitmaken van de basis-
ronde. Een aantal straten zijn geen hoofdwegen maar
werden opgenomen om een praktische, vlotte, door-
lopende ronde te verkrijgen.

Ook wordt er meer aandacht gegeven aan het vrij-
maken van de gemeentelijke fietspaden en veel
gebruikte voetpaden. Een kleiner en gepast voertuig
wordt hiervoor ingezet.

Deze nieuwe winterdienst wordt van kortbij opgevolgd
en geëvalueerd. Wij rekenen hiervoor op uw begrip.

LIJST HOOFDWEGEN

Achtel, Ambachtsweg, Appelstraat, Banmolenweg,
Bavelstraat, Beersebaan, Bergsken, Bolk, Bolksedijk,
Boshoevenweg, Bremstraat, De Parre, De Sluis,
Dijkbeemd, Doelenpad, Eekhofstraat, Eikendreef,
Emiel Van Roeystraat, Gansheideweg, Grote Driesen,
Heerbaan, Heesbeekweg, Helhoek, Helhoekweg, Hoge
Heideweg, Houtelweg, Kasteelweg, Keirschot, Kerk-
dreef, Kievitsheide, Klaterstraat, Kleine Gammel,
Kleine-Markweg, Kleiweg, Koekhoven, Koolbranders-
weg, Korte Molenweg, Kruispad/deel, Leopoldstraat,
Lijsterstraat, Looi, Looiweg, Lozenhofstraat, Markweg,
Meir, Molenstraat, Nijverheidsweg/deel, Oude Baan,
Pastoor Lambrechtsstraat, Pioenstraat, Prinsenpad,
Rouwleegd, Schommeweg, Sint-Jozef, Stevennekens,
Torendries, Tulpstraat, Uitbreidingsstraat, Vaart,
Veldstraat, Vijversweg, Vlimmersebaan, Vonderstraat,
Vorselmoerweg, Wilgenstraat, Zuiderdijk.

WINTERDIENST 2009-2010
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De bibliotheek zal gesloten zijn op vrijdag 25 en 
zaterdag 26 december 2009.

Wij zijn op zoek naar enkele mensen die de ploeg van
de beheerraad van de bibliotheek terug compleet 
kunnen maken. Ben je begaan met de werking van de
bibliotheek en kun je je ongeveer 2 avonden in het jaar
vrijmaken, stuur dan een briefje naar de bibliotheek om
je kandidaat te stellen. Samen met jou proberen we de
bib nog beter te maken!

Jeugd
Kijk- en prentenboeken
- Voordat jij er was [P6]
- Een huis vol spoken [P3]
- Wie wordt mijn baasje? [P5]

AA Boeken lezen
- Zzzoef! [Niveau 7]
- Slapen in een stal [Niveau 5]
- De pizza-spion [Niveau 8]

A-boeken (7-9 jaar)
- Toto Aroma uitvinder van de pasta (PIUMI, Roberto)
- De nieuwe doelman (SCHUBERT, Ulli)
- Op zoek naar een mascotte (SCHUBERT, Ulli)
- Spanning in het stadion (SCHUBERT, Ulli)

B-boeken (9-12 jaar)
- De Thea sisters in Parijs (STILTON, Thea)
- Meiden zijn gek…op shoppen (COOLWIJK, Marion

Vande)
- Heksenbloed en drakengoud (REIJNDERS, Yoke)
- De splijtende stad (CIGGAAR, Mariëtte)

C-boeken (12-16 jaar)
- Held gezocht! (LAERE, Geert Van)
- Gewoon anders (VERSCHOOR, Diet)
- Hoe overleef ik (zonder) dromen ? (OOMEN, Fran-

cine)
- Saïda (DULLENS, Ingrid)
- De Russische connectie (COLFER, Eoin)
- Artemis Fowl (COLFER, Eoin)
- Het bedrog van Opal (COLFER, Eoin)
- De verloren kolonie (COLFER, Eoin)

Jeugd Non-fictie
- Het lekkerbekkenalfabet [692.2]

Volwassenen
Volwassenen fictie
- Strepen op de weg (LINDEN, Marja van der)
- Mevrouw de dictator (SONNST, Jonathan)
- Time-out (beste Nederlandstalige fantasy)
- De veren van de dinosaurus (GAZAN, Sissel-Jo)
- Dooi (VOORS, Barbara)
- Een plek onder de zon (MARKLUND, Liza)
- Gesprekken met mijn dode god (ISTENDAEL, Geert

van)
- De tabaksbruid (GIST, Deeanne)
- Isabella (MACDONALD, Sara)

Volwassenen Non-fictie
- Planeet Google [528.51]
- Mysteries verklaard [903.9]
- Tilda’s winterwonderland [627.3]
- Kleding en knuffels voor de kleintjes [625.8]
- Mars wil seks, Venus wil romantiek [418.2]
- Nieuwe rollen van Mars en Venus [418.2]
- Krijgen wat je wilt en willen wat je hebt [418.2]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE
AANWINSTEN - DECEMBER 2009

OPROEP KANDIDAAT-LEDEN 
BEHEERRAAD BIBLIOTHEEK

SLUITINGSDAGEN
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De tentoonstelling van schilderijen van Diane Mees,
kunstenares uit Rijkevorsel loopt nog tot en met 16
januari 2010 in het Aster Berkhofmuseum.

Naast de normale openingstijden van het Aster
Berkhofmuseum, zal de tentoonstelling ook geopend
zijn op volgende zondagen: 06/12/2009 – 13/12/2009 –
01/01/2010 – 10/01/2010. De kunstenares, Diane Mees,
zal op die dagen zelf aanwezig zijn.

Iedereen nog steeds van harte welkom!

Van 5 maart tot 30 mei 2010
wordt in onze gemeente een
expositie georganiseerd rond de
schilder Joan Miró, die naast
Picasso en Dali beschouwd wordt
als een van de grote drie van de
Spaanse moderne kunst in de
20ste eeuw. Miró ontwikkelde
onder invloed van surrealistische
schrijvers en schilders zijn stijl,

de bio-morfische schilderkunst, die echter nooit een
beweging of school werd, zodat het met recht een voor
Miró kenmerkende stijl genoemd kan worden.
Om deze expositie te kunnen inrichten zijn we op zoek
naar een aantal vrijwilligers die hieraan willen deel-
nemen. Enerzijds zijn we op zoek naar mensen die 
tijdens de voormiddagen van dinsdag tot en met vrijdag
gegidste rondleidingen kunnen geven aan school-
gaande kinderen en jeugd. Er loopt namelijk, naast de
expo Miró, ook een kinderexpositie rond Miró. Deze
gidsen zullen, i.s.m. L&L Communication, onze 
partner in dit verhaal, worden opgeleid.
Anderzijds zoeken we ook mensen die in de weekends
de expo willen openhouden voor het publiek. De 
openingstijden van de Expo Miró zijn van 14.00 uur tot
18.00 uur en dit van dinsdag tot en met zondag. De
taken die verwacht worden van de mensen die de 
expositie openhouden voor publiek zijn het innen van
inkom, bijhouden van een bezoekersregister, verkoop
van merchandising zoals boeken, posters, dvd’s, e.d.
Momenteel hebben we al 1 persoon die ons helpt bij het
vertalen van de Franse teksten naar het Nederlands.
Ben je zelf ook goed in het vertalen van Franse teksten
en wil je ons helpen en het werk van onze vertaler 
verlichten, laat het ons dan weten!

Voel je je geroepen om op een of andere manier mee te
werken aan deze expositie rond de Spaanse schilder
Joan Miró, neem dan contact op met de cultuurdienst
via cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03/340.00.36.

Prettige feestdagen en alvast de beste wensen voor 2010
vanwege de cultuurdienst!

EXPO MIRO

KLEUR NAAST KLEUR 
TENTOONSTELLING VAN DIANE MEES
IN HET ASTER BERKHOFMUSEUM

31 OKTOBER

ASTER BERKHOFMUSEUM
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INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37

Aster
Berkhofmuseum

Rijkevorsel

Successio Miró / Sabam Belgium 2009
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Op 19 februari 2010 zullen onze ’kampioenen van 2009’
in de bloemetjes gezet worden. We doen een oproep aan
alle verenigingen en alle inwoners om een overzicht
van hun kampioenen binnen te brengen op de Sport-
dienst, dit vóór 5 januari 2010.
Vanaf heden zal er nog een categorie bijkomen, 
namelijk de categorie van de ’uitzonderlijke sportieve
prestaties van 2009’. We denken hierbij aan het behalen
van een zilveren of bronzen medaille op provinciale,
landelijke of internationale kampioenschappen en 
tornooien, het behalen van een zwarte gordel of dan in
de gevechtsporten, het promoveren naar een hogere
afdeling zonder kampioen te spelen,... Ken je iemand of
een team die zulke prestatie geleverd heeft, laat het dan
weten aan de sportdienst vóór 5 januari 2010. Bij 
twijfel of de prestatie inderdaad wel ’uitzonderlijk’
genoemd kan worden, zal de beheerraad van de sport-
raad hierover beslissen. De nodige formulieren, voor
beide categorieën kun je terugvinden op de website van
de gemeente of bekomen op de sportdienst.

Wegens omstandigheden zullen twee
leden de beheerraad van de sportraad
verlaten. Hierdoor zijn we op zoek
naar twee nieuwe beheerraadsleden.
Ben je begaan met het sportieve

gebeuren in Rijkevorsel of ken je zo iemand, stel je dan
kandidaat. Of je nu aangesloten bent bij een sportclub
of niet, speelt geen rol. Kandidaturen binnenbrengen
kan tot 15 november 2009 op de sportdienst.
De beheerraad vergadert maandelijks (ongeveer 10x per
jaar) op maandagavond. Als beheerraadslid ben je zeer
nauw betrokken bij het sportbeleid in onze gemeente.
Er dienen adviezen omtrent gemeentelijke zaken 
geformuleerd te worden, het optimaliseren van de
subsidiereglementen behoort ook tot de taken evenals
het ondersteunen van initiatieven, enz...
Decretaal zijn we verplicht om een minimale man-
vrouw verhouding 1/3 - 2/3 te hebben in onze beheer-
raad. De nieuwe bestuursleden dienen dus zeker 1 man
en 1 vrouw te zijn.
Voor meer informatie kun je terecht op de sportdienst
of bij de voorzitter van de sportraad, Harry Potters via
hendrik.potters@skynet.be of 03/314.34.79.

Jaarlijks testen wij, i.s.m. de drie lagere
scholen van Rijkevorsel, het fitheids-
niveau van onze kinderen. Dit gebeurt
aan de hand van de Eurofitbatterij. Dit
zijn een aantal testen, vastgelegd door
Europa met Europese minimum-

normen, waarbij alle fysieke en motorische basis-
competenties worden getest.
De kinderen van het 4de en het 6de leerjaar nemen hier-
aan deel. Zij krijgen achteraf een rapportje met meer
uitleg en hun resultaten. Om deze test zo objectief en
eerlijk mogelijk te laten verlopen, zijn we op zoek naar
een team van 5 mensen die zich eind april - begin mei
een aantal dagen kunnen vrijmaken om deze testen
mee af te nemen. Indien we over zo’n team beschikken,
worden de testen in de verschillende scholen door
dezelfde mensen afgenomen, waardoor ook de betrouw-
baarheid van de resultaten verhoogt. Zo verkrijgen we
dus een zo eerlijk en betrouwbaar mogelijk zicht op het
fitheidsniveau in gans Rijkevorsel.
Voel je je geroepen om mee te werken aan deze 
activiteit, neem dan contact op met de sportdienst via
sportdienst@rijkevorsel.be of 03/340.00.36.

Prettige feestdagen en alvast de beste wensen voor 2010
vanwege de sportdienst !

Sinds de goedkeuring van de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties, nu
meer dan 60 jaar geleden, is er veel vooruitgang
geboekt op vlak van mensenrechten. Onder meer dank-
zij de voortdurende strijd van Amnesty International,
pleitbezorger van deze verklaring, neemt het respect
voor mensenrechten toe. Meer en meer landen schaffen
de doodstraf af en de sluiting van de gevangenis van
Guantanamo is eindelijk in zicht.
Respect voor mensenrechten is echter nog steeds geen
evidentie. In Sierra Leone sterft één vrouw op acht 
tijdens de bevalling of zwangerschap door een gebrek
aan medische voorzieningen. In Nigeria drinken 
mensen besmet water, eten ze bedorven vis en ademen

RIJKEVORSEL STEUNT DE MENSEN-
RECHTEN ! EN JIJ ?

OPROEP VRIJWILLIGERS EUROFIT

OPROEP KANDIDATEN 
OM IN DE BEHEERRAAD 
VAN DE SPORTRAAD TE ZETELEN

OPROEP KAMPIOENEN EN BUITEN-
GEWONE SPORTIEVE PRESTATIES
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ze vervuilde lucht door de olie-exploitatie van buiten-
landse multinationals. In de Democratische Republiek
Congo worden vrouwen op grote schaal verkracht en
kinderen ingelijfd als soldaat.
Daarom komt Amnesty International traditioneel op
straat in de periode rond de verjaardag van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Iedereen kan dan zijn of haar steentje bijdragen en de
vlam van Amnesty met vuur verdedigen.
Vanuit onze maatschappelijke voorbeeldfunctie steunt
Rijkevorsel voluit van zaterdag 5 tot zondag 13 
december de eindejaarscampagne van Amnesty Inter-
national.

Kerst in Rijkevorsel
De kerst- en nieuwjaarsperiode komt er weer aan. Een
heerlijke tijd om met familie en vrienden lekker warm
binnenshuis rond de kerstboom door te brengen. Maar
in Rijkevorsel kun je ook buitenshuis proeven van de
gezellige, winterse kerstsfeer!

Dit jaar zullen er, vanaf half december tot na Nieuwjaar,
in Rijkevorsel opnieuw 6 kerststallen te bezichtigen
zijn. De kerststallenbouwers zorgen er weerom voor dat
deze stallen zeker een bezoekje waard zijn! Vanaf de
kerststal in het centrum is er een bewegwijzering voor-
zien naar de andere kerststallen.

In het centrum wordt weer de mooie, typisch
Kempense kerststal gebouwd aan de zuidkant van de
imposante zestiende-eeuwse kerktoren in het ver-
nieuwde dorpscentrum.

Vanaf de kerststal naast de kerk volg je de beweg-
wijzering naar de kerststal in de Varenvelden. Op het
pleintje in de Bussels bouwen de wijkbewoners daar een
kerststal van materialen die afkomstig zijn uit een oude
Rijkevorselse steenbakkerij. Schapen, ezel en pluimvee
maken ook hier de mooie, sobere kerststal weer 
compleet.
De kerststal is te bezichtigen vanaf zondag 13 december
en is dagelijks verlicht tot 22.00 uur.
Op kerstavond is de kerststal verlicht tot na midder-
nacht.

Eveneens vanaf het centrum kun je gaan kijken naar de
kerststal in de Kleine-Markweg. Deze stal wordt even-
eens opgesteld vanaf 12/12/09 en wordt ’s avonds 
verlicht tot en afgesloten vanaf 22.00 uur. Ook bij deze
mooie kerststal zijn levende dieren te vinden en op de
feestdagen klinkt er kerstmuziek.

Dan gaat de tocht verder naar Achtel, waar je in het
mooie decor van de aloude kapelberg kunt gaan kijken
naar de kerststal waar ook levende dieren te zien zullen
zijn. Let hier vooral ook op de prachtig uitgekapte
eikenhouten beelden. Deze kerststal wordt ook op-

DE KERSTSTALLEN
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gesteld vanaf 12/12/09 en is dagelijks verlicht tot 22.30
uur.

In Sint-Jozef Rijkevorsel, aan het einde van de Meir,
vlak naast de Sint-Jozefkerk vind je een eenvoudige,
maar zeer mooie kerststal. Deze kerststal kun je 
bezichtigen vanaf 12/12/09, dagelijks verlicht tot
middernacht.

Tenslotte vinden we, opgesteld door een jong en
enthousiast nieuw buurtcomité, de kerststal van de
Oude Braak. Hier, waar ook een ezel, enkele schapen en
kippen een plaatsje vinden, kun je eveneens terecht
vanaf 12/12/09, dagelijks tot 22.00 uur.
Ook een bezoekje aan volgende kerstactiviteiten is
meer dan de moeite waard:

In de Asterweg verschijnen op de ramen van de huizen
prachtige winterlandschappen die in het teken van
Kerstmis staan. Verlichting zorgt bij duisternis voor
een mooi effect. 
Een winterwandeling langs deze straat is zeker de
moeite waard! Op 20, 25, 26, 27, 30 en 31 december
opent de blokhut de deuren voor een babbel en drankje
om op te warmen.

Ook een aanrader dit jaar is een bezoekje aan Het
Schapenhof in Rijkevorsel. In het gewezen varkens-
bedrijf van de familie Aerts in de Langstraat worden elk
jaar tussen Kerstmis en Nieuwjaar een 200-tal 
lammetjes geboren. Tijdens een rondleiding doorheen
de stallen ontdek je alle facetten van de schapen-
houderij. Op 2 en 3 januari a.s. van 10.00 uur tot 17.00
uur is het bedrijf vrij toegankelijk. In een gezellige
kerstsfeer wordt een drankje geserveerd.

Zin in een fikse wandeling tijdens de eindejaars-
periode? Voel je het al kriebelen? Kom dan kribbelen!
Dit jaar zal de VVV vanaf 13 december tot 9 januari een
parcours bewegwijzeren langs de Rijkevorselse kerst-
stallen. Je hebt de keuze uit een zesstallentocht van 7
km, een zevenstallentocht van 13,5 km en een acht-
stallentocht van 13 km. De trajecten kunnen eventueel
met de fiets worden afgelegd.
Je kunt vertrekken aan de kerststal in het Dorp. In deze
kerststal zal een flyer met plan van de wandeling
beschikbaar zijn. Deze flyer kan ook afgehaald worden
aan de VVV-infobalie.

Op 27 en 30 december organiseert VVV-Toerisme
Rijkevorsel een geleide dorpswandeling. Vertrek telkens
om 18.00 uur aan de molen. Op 27/12 trek je best je
wandelschoenen aan voor een tocht van 7 km, op 30
december wandelen we 8 km. Tijdens de tocht van 30
december wordt halt gehouden aan Het Schapenhof.
Hier kun je een lekkere schapenragoutschotel nuttigen
(7,5 euro). Vooraf inschrijven voor deze maaltijd is
noodzakelijk (VVV-infokantoor).

De buurtcomités van de Varenvelden, de Kleine-
Markweg en de Oude Braak richten samen een fakkel-
tocht in op 26/12/09. Vertrek aan de kerststal in de
Varenvelden om 19.00 uur. Fakkels kunnen ter plaatse
worden aangekocht. Na de tocht ben je welkom voor
een drankje aan de tent.

Op zondag 20 december wordt er een kerstmarkt
ingericht op het dorpsplein van Rijkevorsel. Initiatief-
nemer is de Koninklijke Fanfare Vermaak Na Arbeid.
Verschillende standhouders maken er weer een 
gezellige, sfeervolle markt van. Aanvang 13.30 uur tot
17.30 uur met optreden van ‘The Brassers’ en in feest-
zaal Den Bakker met optreden van ‘De Hofkapel’.

DE KERSTMARKT

FAKKELTOCHT

KRIBBELEN
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De VVV liet enkele jaren geleden van de kerststallen een
mooie potloodtekening maken. De tekeningen werden
in een beperkte oplage uitgegeven. Van elke tekening
werd ook een stemmige kerstkaart gemaakt.
Ook de mooiste winterlandschappen en kerststallen
werden gefotografeerd en op kerstkaarten aangeboden.
De kaarten met enveloppen zijn te koop aan de infobalie
alsook aan de VVV-stand op de kerstmarkt en kosten
0,50 euro per stuk.
Een leuk idee om een familielid of kennis eens met een
originele en echt Veusselse kaart je beste wensen toe te
sturen.

Het einde van het jaar komt er snel weer aan. Voor
velen onder jullie is dat het moment bij uitstek om
familieleden of vrienden te verwennen met een
geschenk. Mogen we je hiervoor ons “Veusseltje”, onze
geschenkmand of de VVV-cadeaubon aanbevelen?

Het “Veusseltje” is een heerlijk drankje dat zowel bij
mannen als vrouwen in de smaak valt.

De VVV-geschenkmand kan volledig naar wens worden
samengesteld met diverse VVV-producten.

Met de VVV-cadeaubon tenslotte scoort u altijd goed.
Deze mooie vormgegeven bon van 5 tot 20 euro kan
omgeruild worden bij meer dan 70 Rijkevorselse zaken.

Voor meer info over het kerstgebeuren in Rijkevorsel
VVV-Toerisme Rijkevorsel, Molenstraat, 5 – tel.
03/340.00.12 (00) vvv.toerisme@rijkevorsel.be

Het provinciebestuur van Antwerpen
brengt samen met 60 gemeenten/
steden en districten fuifnummers van
en naar hun feestbestemming. Ook
als inwoner van Rijkevorsel kun je op

oudejaarsavond vanaf 19u 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
te bereiken zijn met het openbaar vervoer.
Haal je GRATIS ticket op voorhand af!!!
Voor een ticket ga je vanaf 7 december 2009 langs in
één van de verdeelpunten. De volledige lijst van
verdeelpunten, reiswegen en dienstregelingen in onze
gemeente vind je vanaf 1 december op www.feest-
bussen.be. Via de provinciekaart klik je door naar je
eigen gemeente/stad of district. Voor Rijkevorsel kun je
terecht in het gemeentehuis en de bibliotheken tijdens
de normale openingstijden.
Fuifnummers met een Lijnabonnement (ook diegenen
uit niet-deelnemende gemeenten/steden en districten)
rijden zonder extra ticket mee. Wens je meer informa-
tie over het project en de verdeelpunten van de tickets:
www.feestbussen.be over halteplaatsen en dienstrege-
lingen: www.delijn.be of De LijnInfo op 070 220 200

Aan de preventiecampagne "Laat u
vaccineren tegen de Mexicaanse
griep" verlenen de huisartsen van
de Huisartsenvereniging Turn-
hout hun volle medewerking. Ook het gemeente-
bestuur steunt de campagne voor 100 %. Toen het
vaccin tegen de A/H1N1-griep ter beschikking van de
huisartsen werd gesteld, werd onmiddellijk tot actie
overgegaan. In samenwerking met het gemeente-
bestuur werd een flyer huis aan huis verdeeld om de
inwoners in te lichten over de actie.  Spijtig genoeg
werd op deze flyer -waarvan de redactie niet door
onze diensten gebeurde - de praktijk van dr
Vandeweerdt, Boenders & Francken, Drijhoek 3,
niet vermeld. Voor een vaccinatie tegen de
Mexicaanse griep kunt u uiteraard ook bij deze huis-
artsen terecht, dit na telefonische afspraak
(03/314.67.77). Wij raden de inwoners die tot de
groep risicopatiënten behoren en zich nog niet 
lieten inenten, ten zeerste aan om alsnog een
afspraak met hun huisarts te regelen.

GRATIS MET FEESTBUS 
VAN OUD NAAR NIEUW

EINDEJAARSGESCHENKEN

KERSTKAARTEN
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Tijdens de eindejaarsfeesten zal er door de Lokale
Politie Noorderkempen een extra inspanning gedaan
worden om het autoverkeer zo veilig mogelijk te laten
verlopen. In de gehele Politiezone zullen er alcohol-
controles verricht worden. Soms zullen deze acties
gecombineerd worden met drugs- en snelheids-
controles. Let op : ook overdag wordt er gecontroleerd.
Glaasje op ...

WODCA-controles in Rijkevorsel : 
een vergelijking tussen 2008 en 2009
Eén van de hoofddoelen van de dienst Verkeer van de
lokale politie Noorderkempen is het doen afnemen van
het aantal verkeersslachtoffers door de verkeers-
veiligheid en de verkeersleefbaarheid te verhogen. Dit
kadert in een algemener doel waarbij men in heel
België het aantal verkeersdoden in 2010 met de helft
wil verminderen ten opzichte van 2002.
Het actieplan verkeersveiligheid 2009-2012 dat de 
lokale politie opstelde met als doel de verkeersveilig-
heid op het grondgebied van de zone te verhogen, stelt
een aantal thema’s voorop waaraan extra aandacht
geschonken wordt. Deze thema’s zijn onder andere
snelheid, alcohol en drugs in het verkeer, zwakke weg-
gebruikers, gordeldracht. De thema’s hebben telkens
een verband met een verhoogde kans op een verkeers-
ongeval of op een grotere kans op ernstige gevolgen bij
een ongeval als men zich niet aan de wettelijke 
afspraken houdt. Net daarom worden deze thema’s als
belangrijk ervaren in de strijd voor een verkeers-
veiligere omgeving. 

Ongevallen ten gevolge van alcohol en drugs in het 
verkeer komen het vaakst ’s nachts voor met een 
duidelijke piek tijdens weekendnachten, zo blijkt uit
het mobiliteitsplan Vlaanderen. Om die reden worden
in de politiezone maandelijks verschillende WODCA-
acties gehouden. WODCA staat voor  “Weekend
Ongevallen Door Controles Aanpakken” en wil dus het

alcohol- of druggebruik voor of tijdens het rijden met
de auto doen afnemen door de kans om gepakt te
worden te doen stijgen. Het is dan ook een belangrijke
pijler binnen het actieplan verkeersveiligheid van de
politiezone Noorderkempen.
In Rijkevorsel werden in 2008 in totaal net geen 2000
voertuigen gecontroleerd bij een WODCA-controle 
tijdens het weekend. Daarbij hebben 1300 bestuurders
een alcoholtest moeten afleggen. Van de bestuurders
die een ademtest hebben moeten afleggen, bleek 93,5%
niet of niet teveel gedronken te hebben. Echter, 
29 bestuurders bliezen een “A” van Alarm en 55 
bestuurders een “P” van Positief. Van tien bestuurders
werd het rijbewijs tijdens zo’n controle onmiddellijk
ingetrokken omdat ze dusdanig teveel gedronken 
hadden.

Rijkevorsel
januari - september 2008

Aantal Alcohol- Safe Alarm Pos. Ol
Voertuigen testen

1536 1062 996 19 47 7

januari - september 2009
1175 970 910 19 40 9

Op 05 december 2009 wordt door de Wieler- en
Supportersclub Sint-Jozef de jaarlijkse veldcross 
georganiseerd. Tussen 09.00 uur en 18.00 uur zal de
Zuiderdijk tussen de kruispunten met de Vlimmerse-
baan en Klundert afgesloten worden voor alle door-
gaand verkeer.
Omleidingen worden ingesteld.

Op zondag 20 december 2009 van 08.00 uur tot 12.00
uur worden er een duizendtal wielertoeristen verwacht
in Sint-Jozef Rijkevorsel. De Gammelse Wielervrienden
richten aldaar hun kerstmountainbikerit in. De deel-
nemers rijden vooral op veldwegen maar op enkele
plaatsen zullen zij gebruik maken van de openbare weg.
Wees op je hoede en rij voorzichtig. Dit laatste geldt
ook voor mountainbikers.

VELDTOERTOCHT

VELDCROSS

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

WODCA CONTROLES



21

Op donderdag 31 december zullen er weer honderden
zingende kinderen op weg zijn. Tezamen met 
gemachtigde opzichters zal de Lokale Politie instaan
voor verkeersregeling op de gevaarlijkste oversteek-
plaatsen te Rijkevorsel.
Info voor de ouders: Stuur uw (kleine) kinderen niet
alleen de weg op. Zorg voor de nodige begeleiding en
draag het fluovestje. U zult beter opvallen in het straat-
beeld.

Info voor de autobestuurders: U bent alle dagen voor-
zichtig op de weg maar op 31 december moet u toch
nog een extra inspanning leveren. Wees voorzichtig,
pas uw snelheid aan of nog beter laat uw auto thuis en
doe uw verplaatsingen te voet.
De nodige signalisatie zal geplaatst worden zodat u
erop attent gemaakt wordt dat er een massa zangers op
weg zijn.
Sluit het jaar zonder een ongeval af !

Er wordt nog steeds een massa vuurwerk afgestoken 
tijdens de eindejaarsfeesten. Bij het gebruik van vuur-
werk is het belangrijk dat u de gebruiksaanwijzing aan-
dachtig leest. Neem alle veiligheidsmaatregelen in acht.
Vuurwerk is geen speelgoed.
Jaarlijks is vuurwerk de oorzaak van talrijke 
lichamelijke letsels zoals brandwonden, afgerukte 
vingers, oogletsels of nog erger ….
Ouders, geef vuurwerk dus niet zomaar in handen van
uw kind en wees zelf ook uiterst voorzichtig bij het
gebruik ervan.

Wat de verkoop van vuurwerk van handelaars aan 
particulieren betreft, zijn er een aantal wettelijke 
bepalingen zoals:
- bij alle vuurwerk moet een gebruiksaanwijzing

worden bijgevoegd in taal van het gewest.
- er mag geen kruit of vuurwerk worden verkocht aan

kinderen jonger dan 16 jaar.
- de winkeliers moeten een door de Lokale Politie

genummerd en geparafeerd register van ontploffend
vuurwerk bezitten. Alle aangekocht en verkocht
vuurwerk moet daarin geregistreerd worden. In het
verleden zijn er door de Lokale Politie
Noorderkempen controles uitgevoerd waarna er

processen-verbaal werden opgesteld met inbeslag-
names van vuurwerk tot gevolg.

Te Rijkevorsel is er een toelating vereist van de
Burgemeester om vuurwerk te ontsteken.

Als u ondanks al deze waarschuwingen en richtlijnen
toch nog vuurwerk wenst af te steken, enkele tips:
- vuurwerk en alcohol gaan niet samen. Zorg dat u

nuchter bent.
- ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats.

Niet in de nabijheid van brandbare materialen of op
een plaats waar veel mensen samen zijn.

- houd de toeschouwers op een voldoende veilige
afstand van het vuurwerk.

- houd de arm gestrekt bij het aansteken van de lont
en buig u nooit boven het vuurwerk. Let op voor
smeulend vuurwerk.

- ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk.
- loopt er toch iets mis : hulpdiensten bellen (100 of

voor gsm 112). Spoel brandwonden uitgebreid met
water.

Laat een vuurpijl uw leven niet verknallen!!!!!!!!

Tegen 1 maart 2010 moeten in België alle alarm-
systemen geregistreerd staan in een centraal meldpunt.
ALINE (ALarm INformation Exchange) wordt een 
centrale gegevensbank met de gegevens van alle alarm-
systemen die in België geïnstalleerd zijn.
De aangifte en de opvolging gebeuren niet meer bij de
politie, maar worden centraal beheerd.

Aangifte: Is je alarmsysteem verbonden met een 
erkende alarmcentrale, dan doet de alarmcentrale de
registratie.
In de andere gevallen moet je zelf je alarminstallatie
registreren: binnen de 10 dagen na ingebruikname of
buitengebruikstelling van het alarmsysteem, of na 
wijziging van je gegevens.
Aangifte kan enkel via www.police-on-web.be. Je hebt
dan wel een elektronische identiteitskaart nodig om te
kunnen inloggen. Als de registratie goed verlopen is,
krijg je meteen een gebruiksnummer. Houd dat goed
bij. In geval van alarmmelding moet je dit nummer
meedelen aan de politie.
Belastingen: als je aan alle voorwaarden voldoet, heb je
recht op een belastingvermindering. Je vindt alle info
op de website www.besafe.be.
Registratie alarmsystemen : www.police-on-web.be
>alarmsystemen>beheer alarmsystemen

ALARMSYSTEEM
FEESTVUURWERK

ZINGENDE KINDEREN
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Zoals we reeds herhaaldelijk lieten weten, werden de
voorwaarden om een tussenkomst van het sociaal
stookoliefonds te kunnen bekomen sinds 01/01/2009
ingrijpend veranderd. De voornaamste veranderingen
betreffen het feit dat nu gedurende het ganse jaar een
aanvraag kan ingediend worden en dat er geen mini-
mumprijs meer moet betaald worden per liter. We 
willen er met deze aan herinneren dat mensen die ver-
warmen met mazout, propaan of verwarmings-
petroleum, die genieten van het WIGW-statuut of het
OMNIO-statuut, of van wie het laatst gekende bruto 
belastbaar inkomen niet hoger is dan € 14.624,70 
verhoogd met € 2.707,42 per persoon ten laste, moge-
lijk in aanmerking komen. Meer informatie is terug te
vinden in een vorige editie van INFO Rijkevorsel of bij
de sociale dienst van het OCMW.
Opgelet: u hebt per jaar recht op een tussenkomst voor
1.500 liter, en u moet de aanvraag indienen bij het
OCMW binnen de 60 dagen na levering.
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

AANVRAGEN FEDERALE VERWARMINGS-
TOELAGE NOG STEEDS MOGELIJK !

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
WOENSDAG 16 DECEMBER 2009
- 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

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

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 1 DECEMBER 2009
APPELSTRUDEL, VANILLESAUS,

IJS EN KOFFIE

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

2,50 EURO

Kerstmenu
25 december 2009

Witloofsoep met gerookte zalm

Everzwijnsteak
Saus van peperkoek

Wintergroentjes
Gratin

Kerstgebak

gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur
(max. 25 personen). Inschrijven voor 11 december 2009 

op het secretariaat van het rusthuis.

15 eur

12 eur

Nieuwjaarsmenu 
1 januari 2010

Pompoensoep met spek

Wildragout met kroketten

Gebak

gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.
(max 25 personen). Inschrijven voor 18 december 2009

op het secretariaat van het rusthuis.
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Pasar Rijkevorsel laat u genieten van een Kerst-
wandeling te Merksplas op zondag 20 december.
Deze wandeling gaat van kerststal naar kerststal. De
wandeling loopt door de prachtige natuurgebieden van
het Caron’s Hofke, het Graafsbos, Parkdomein Zwart
Goor en de landerijen van Widar met de Moermolen.
Pasar Rijkevorsel nodigt u uit op zondag 20 december
om 13u30 Kerkplein Merksplas.
We laten u proeven van de kerstsfeer en gezelligheid.
Gratis deelname. Toiletstop voorzien.
Afstand 8 km
Meer info: 014/63.33.81 of via onze website:
www.pasar.be/rijkevorsel

Winnende nummers :
1415   1226   0242   0655   1189   2508   1357   2066
2594   0758   0883   0227   2458   0816   1204   0902
2121   1298   0175   1043   2539   1348   0299   1029
0159   0906   1350   0357   0450   0216   0297   0263

Prijzen afhalen voor 15 december 2009
- Bremstraat 37, tel. 03/314.77.99
- Vlimmersebaan 104, tel. 03/312.25.16
KVG dankt iedereen die een of meerdere steunkaarten
kocht ! 

Rouwverwerkinggroep Noorderkempen OVOK nodigt
ouders van een overleden kind uit op een bijeenkomst
op vrijdag 4 December 2009 om 20 uur in GC Blom-
maert,  Aloïs Blommaertstraat 22 te Wuustwezel.
Tijdens deze avond kan je open en vrij praten over je
kind, je verdriet, je moeilijkheden en dit in het gezel-
schap van lotgenoten die je begrijpen, met je mee-
voelen en je steunen in moeilijke donkere perioden.
Meer info: May Mertens tel. 03/669.98.52, Marie-
louise en Richard Staes tel. 03/663.68.83 of Marc en
Karin van Loon tel. 03/633.05.60.

00296 02705 09637 11614 04322 11147 00421 03917
13813 07520 10335 06805 05943 18698 07074 17088
00251 02446 07478 08360 02767 18788 05841 12167
03275 08540 16147 12928 16167 18837 16717 00207
16509 17922 03629 16059 16153 18203 18449 17710
20380 12327 15184 07686 07996 01426 14727 15086
15072 04433 08015 08564 07685 05462 07937 17183
10634 08313 15588 13782 14908 03443 02040 00016
10477 06766 13260 02256 01376 15164 05512 09068
09702 07155 01393 07747 02141 10731 08537 16130
08926 13006 16030 16126 03432 03389 18935 17823
18706 08086 07821 16476 10701 10520 11813 03572
08597 13014 15152 05674 01142 12378 11891 06981
08391 03682 07448 10543 17444 07450 07073 06604
08953 04147 05692 09045 16944 08680 14208 02761
02948 09151 10283 01307 06128 04153 06452 09324
14147 07810 18796 14243 16848 03221 15285 15802
08494 16278 07938 11325 08781 14647 07010 03447
02671 17103 16358 06420 14604 16561 01108 05187
17113 05051 12188 12056 12798 01201 03152 18365
05469 03126 11329 06711 08401 11010 01021 07763
00976 02280 09275 13907 08095 08385 11477 00700
16792 06644 15075 07339 13826 15503 09603 01261
05877 05601 14377 03407 01244 17658 14593 04349
16401 00182 10641 16294 07368 01119 08101 17319

Prijzen af te halen in Sint-Luciaschool, ingang Ban-
molenweg, op zaterdagen 5/12, 12/12, 19/12 en
26/12/2009. Dank aan iedereen die de Rijkevorselse
missiewerking steunt!

UITSLAG MISSIETOMBOLA 2009

ROUWVERWERKINGSGROEP
NOORDERKEMPEN OVOK

STEUNKAARTEN MET TOMBOLA
KVG RIJKEVORSEL

PASAR RIJKEVORSEL

op LOLo
Auteur : Ria de Haes
Regie : Paul Ooms

Reservaties:
* tel: Gerd Lenaerts 03/3148552 (na 17u)
* e-mail: reservaties@tveusselstonjel.be
* website: www.tveusselstonjel.be

Gelieve bij uw aankomst 
uw reservatienr. te vermelden !!

Data voorstellingen 2009:
* za 12 december om 20.00 uur
* zo 13 december om 14.00 uur
* do 17 december om 20.00 uur
* za 19 december om 20.00 uur
* vr 25 december om 20.00 uur

Data voorstellingen 2010:
* vr 8 januari om 20.00 uur
* za 9 januari om 20.00 uur

Plaats voorstellingen:
Parochiecentrum te Rijkevorsel

Opgelet :
Reservatie verplicht!
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De Hooibeekhoeve, provinciaal melkveebedrijf met
Plattelandscentrum Kempen te Geel, heeft rond dit
thema een project opgestart om land- en tuinbouwers
een duwtje in de rug te geven als ze de toeristische toer
op willen gaan.

Bedoeling is om plattelandsarrangementen op de markt
te brengen, waarin een leerrijk bezoek aan een land- of
tuinbouwbedrijf is opgenomen.
Bedrijfsleiders worden hierin ondersteund door een
opleiding rond het gidsen op het landbouwbedrijf.
Anderzijds vormen we ook streek- en natuurgidsen 
die binnen het project de landbouwers kunnen helpen
bij het ontvangen van grotere groepen of bij het samen-
stellen van dagarrangementen samen met de 
plaatselijke toeristische dienst.
Als kers op de taart, wordt samen met Toerisme
Provincie Antwerpen promotie gevoerd voor deze
arrangementen.

Geïnteresseerd?
- Ontvang je al groepen op je bedrijf, en wil je dit 

kenbaar maken?
- Geïnteresseerd om een korte cursus rond groeps-

rondleidingen te volgen?
- Ben je streek- of natuurgids, en wil je je extra

informeren rond landbouw?

Eind februari start een opleiding rond het gidsen op het
landbouwbedrijf, speciaal voor land- en tuinbouwers. In
een pakket van 4 namiddagen, wordt geleerd hoe je
groepen ontvangt en jouw verhaal brengt op je bedrijf.
De cursus vindt plaats in Wuustwezel i.s.m. KVLV.
Voor natuurgidsen wordt in januari een vervolmakings-
cursus landbouwnatuurgids opgestart i.s.m. Centrum
voor Natuur- en milieueducatie, eveneens in Wuust-
wezel.
Gedurende 5 avonden theorie en 3 voormiddagen
bedrijfsbezoeken kom je alles te weten over het reilen
en zeilen van de hedendaagse land- en tuinbouw.
Voor streekgidsen wordt een uitgebreide cursus land-
bouwgids opgezet in het najaar 2010. Deze cursus is
erkend door Toerisme Vlaanderen. Zij kunnen echter
ook aansluiten bij de twee andere opleidingen.

Meer info:
Hooibeekhoeve, Veerle Konings
Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel, tel. 014/85.27.07
Email: veerle.konings@hooibeek.provant.be

Plaats: WUUSTWEZEL
Domein van de Zuster Franciscanessen, Heidebloem,
Bredabaan 737, Wuustwezel-Gooreind.
i.s.m. De Hooibeekhoeve, Plattelandscentrum Kempen
(Provincie Antwerpen).

Deze vervolgcursus wil natuurgidsen en mensen met
gelijkwaardige ervaring bijscholen m.b.t. landbouw. Op
die manier willen we de dialoog tussen landbouw en
natuurbehoud stimuleren en samen nadenken over de
manier waarop landbouw en voedselproductie een
plaats hebben in onze samenleving. Op het programma
staan 5 binnenlessen over verschillende aspecten van
de landbouw (Vlaamse, Europese en mondiale context,
milieu, relatie landbouw-natuur, plattelandsont-
wikkeling, duurzame landbouw,…) en 3 praktijk-
bezoeken. Onze lesgevers zijn professionele 
deskundigen uit landbouw- en milieusector. Bij deze
cursus hoort een uitgebreid en rijk geïllustreerd 
handboek.
Doel van de cursus is natuurgidsen te motiveren om
het thema ‘landbouw’ met kennis van zaken op te
nemen tijdens hun natuurwandelingen. Ook samen-
werking tussen landbouwbedrijf en natuurgids horen
tot de mogelijkheid. Als stageopdracht dienen de 
cursisten een beperkte studie over een landbouwbedrijf
naar keuze voor te stellen.
De cursus werd ontwikkeld door CVN samen met VILT
(Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw)
in opdracht van de Vlaamse Overheid.
Data: donderdagavond (14/1, 21/1, 4/2, 25/2 en 11/3) en
zaterdagvoormiddag (30/1,  13/2 en 6/3).
Prijs: € 60 te storten op 404-3076041-29 t.n.v. CVN
Info:  stella@c-v-n.be, 03/226.02.91

CURSUS LANDBOUWNATUURGIDSSAMEN MET LAND- EN TUINBOUW
KENNISMAKEN MET HET ANTWERPSE
PLATTELAND !

BROUWERIJBEZOEK
ZATERDAG 19 DECEMBER

SCHELDEBROUWERIJ MEER

Prijs bezoek: 8 euro, rondleiding 
en 3 consumpties inbegrepen.

Verzamelen om 13.15 uur op de parking aan de
Doelenpad. Inschrijven ten laatste 10 december bij

Jos Sprangers 03/311.69.52
Johan Mertens 03/314.02.50
kwb.rijkevorsel@edpnet.be

Iedereen welkom.RIJKEVORSEL CENTRUM
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INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN
DINSDAG 15 DECEMBER 2009
INSTAP : MAANDAG 4 JANUARI 2010 

De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders samen met
hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 4 januari 2010) 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 9 december 2009 bij mevr. Nicky
Janssens, directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !

VRIJDAG 11 DECEMBER OM 20 UUR

“DE SLAG VAN HOOGSTRATEN”
voordracht door Jan Huijbrechts

Tussen 11 en 14 januari 1814 zette een Pruisisch – Russisch legerkorps
de aanval op Antwerpen en de Zuidelijke Nederlanden in om de Franse
bezetter te verjagen. Napoleon begreep dat een verlies van deze
belangrijke haven de deur zou openzetten voor Engelse troepen en
besloot daarom de ‘Jeune Garde’ naar de huidige grens met Nederland
te sturen om de aanval af te weren.
Deze reeks van zware gevechten in de stad Hoogstraten en o.a.
Rijkevorsel wordt de ‘slag van Hoogstraten’ genoemd. Na het beleg van
Breda wordt de ‘Slag van Hoogstraten’ aanzien als belangrijkste wapen-
feit in 1814 op het grondgebied van de Nederlandse gewesten.

Op vrijdag 11 december zal historicus Jan Huijbrechts over dit belang-
rijke moment in onze geschiedenis vertellen.

‘grote kamer’ in g.c. het klooster,
Molenstraat 7 te Rijkevorsel

Meer informatie: 0473/80.56.98 - www.vlaamsekringrijkevorsel.be

KAMPIOENENDAG
ZATERDAG 12 DECEMBER

In zaal “Alma” Stevennekens 218
Vanaf 14 uur: huldiging van onze kampioenen

15 uur: Bonverkoop  -  Iedereen welkom !!

DUIVENBOND 
“DE VERBROEDERING” 

ST-JOZEF
OXFAM WERELDWINKEL RIJKEVORSEL

extra openingstijden in de maand december:
vrijdagavonden 4 en 11 december van 17.00 – 20.00 uur

een goede gelegenheid voor het aanschaffen van uw
feestgeschenken, wijnen en voeding, ruime keuze.

tijdens de kerstmarkt, zondagnamiddag 20 december, Dorp
Rijkevorsel, zal ook een standje van Oxfam aanwezig zijn.

Overige openingstijden:
maandag 9.30 – 12.30 uur

woensdag 10.00 – 16.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Kom eens vrijblijvend kijken, u zult aangenaam verrast zijn!
Oostmalsesteenweg 4 - 2310 Rijkevorsel

www.oww.be/rijkevorsel

FAKKELTOCHT
ZATERDAG 26 DECEMBER 2009

Vertrek: 19.00 uur aan kerststal Vaerevelden - Afstand: ± 5 km
Organisatie: Kleine-Markweg – Oude Braak en Vaerevelden

Fakkels worden te koop aangeboden.
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4 december • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 18.00 uur 
Iedereen welkom, gratis. Meer info: 0474/31.25.67.

6 december • Natuurpunt afd. Markvallei: Wandeling Strijbeekse Heide en Bleeke Heide, van 9.00 uur 
tot 12.00 uur, afspraak Kerkplein Meerle. Meer info: 03/315.71.85.

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

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

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

• Vlaamse Kring Rijkevorsel: Voordracht “De slag van Hoogstraten” door historicus 
Jan Huijbrechts. Grote Kamer voormalig klooster, Molenstraat 7 te 20.00 uur. 
Meer info: 0473/80.56.98 – www.vlaamsekringrijkevorsel.be – rubriek Diversen.

• vzw De Singer : Jazzconcert van de Belgische pianist Fred Van Hove die tot de wereldtop
van de vrije improvisatie behoort. De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur.
Meer info en reservaties : www.desinger.be.

12 december • Duivenbond De Verbroedering Sint-Jozef: Kampioenenviering in zaal Alma, Stevennekens.
Vanaf 14.00 uur. Meer info: zie rubriek Diversen.

13 december • Badmintonclub Rijkerack: Thuiswedstrijd Gemengd 3. Sportcentrum De Valk, 
vanaf 19.00 uur, iedereen welkom.

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

19 december • KWB Rijkevorsel Centrum: Brouwerijbezoek, vertrek met de auto aan de parking Doelenpad
om 13.15 u. Deelnameprijs 8 euro. Meer info: zie rubriek Diversen

• vzw De Singer : Akoestische kerstspecial van Desperated Company met covers van bekende
pop- en rocknummers. De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur.
Meer info en reservaties : www.desinger.be.

20 december • Gammelse Wielervrienden: Kerstmountainbiketocht, inschrijving in de sporthal, Kuiperij,
Kerkdreef 61 tussen 8.00 uur en 10.30 uur. Afstand naar keuze: 17, 31 of 43 km. 
Meer info: Ward Laurijssens, tel. 03/314.40.79.

• Kon. Fanfare Vermaak Na Arbeid: Kerstmarkt op het dorpsplein-zuid van 13.30 uur tot 
17.30 uur met optreden van ‘The Brassers’ en in feestzaal Den Bakker met optreden van 
‘De Hofkapel’. Info & Inschrijvingen: info@vnarijkevorsel.be – 0472/55.65.76 – 
http://www.vnarijkevorsel.be.

26
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• Gebuurte Asterweg: Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van 
Jef Geens. Vanaf 14.30 uur kunt u terecht in de blokhut (huisnr. 7) voor een babbel 
en een drankje om op te warmen.

• Pasar Rijkevorsel: Kerstwandeling te Merksplas, vertrek 13.30 uur Kerkplein Merksplas.
Afstand 8 km. Meer info: zie rubriek Diversen.

• Badmintonclub Rijkerack: Thuiswedstrijd heren 1 en heren 2. Sportcentrum De Valk, 
vanaf 19.00 uur.  Iedereen welkom.

25 december • Gebuurte Asterweg: Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van 
Jef Geens. Vanaf 14.30 uur kunt u terecht in de blokhut (huisnr. 7) voor een babbel 
en een drankje om op te warmen.

26 december • Gebuurte Asterweg: Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van 
Jef Geens. Vanaf 14.30 uur kunt u terecht in de blokhut (huisnr. 7) voor een babbel 
en een drankje om op te warmen.

• Gebuurte Kleine-Markweg, Oude Braak en Vaerevelden: Fakkeltocht. Vertrek 19.00 uur 
aan kerststal Vaerevelden. Afstand ± 5 km. Fakkels worden te koop aangeboden.

27 december • Heemkundige Kring: Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• Gebuurte Asterweg: Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van

Jef Geens. Vanaf 14.30 uur kunt u terecht in de blokhut (huisnr. 7) voor een babbel
en een drankje om op te warmen.

• vzw De Singer : Jazzconcert van het Lionel Beuvens Trio met de Finse pianist Alexi Tuomarila.
De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Geleide dorpswandeling, vertrek te 18.00 uur aan molen,
afstand 7 km. Meer info : rubriek VVV.

30 december • Gebuurte Asterweg: Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van
Jef Geens. Vanaf 14.30 uur kunt u terecht in de blokhut (huisnr. 7) voor een babbel 
en een drankje om op te warmen.

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Geleide dorpswandeling, vertrek te 18.00 uur aan molen,
afstand 8 km, halte aan Het Schapenhof. Meer info : rubriek VVV.

31 december • Zingdag!!!
• Gebuurte Asterweg: Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van

Jef Geens. Vanaf 14.30 uur kunt u terecht in de blokhut (huisnr. 7) voor een babbel 
en een drankje om op te warmen.

Aankondigingen van activiteiten JANUARI 2010 moet je uiterlijk op 4 december 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 0486/94.65.82
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

Child Focus 116000

De Post - Klantendienst 022/012345

Pidpa gratis klantenservicelijn dag en nacht 0800/90300

Controle belastingen, 
Klein Veerle 103, 2960 Brecht 0257/93.450
loketten geopend elke werkdag tussen 9-12u

Vlaamse Infolijn 1700

Fed. Agentschap voor de Veiligheid 
van de voedselketen (weekdagen 9-17u) 0800/13.550

TV-distributie defecten 015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
- Gemeentehuis 03/340.00.00

Fax 03/340.00.70
- Gemeentemagazijn 03/340.00.80

Fax 03/340.00.89
- Cultuurdienst 03/340.00.37
- Sportdienst 03/340.00.36
- Jeugddienst 03/340.00.35
- Recyclagepark ’De Meiren’ 03/340.00.88
Kringloopcentrum WEB 014/44.20.40
OCMW Centrum, Prinsenpad 27 03/340.39.65

Fax 03/340.39.64
OCMW St.-Jozef 03/340.00.95

Parochie St.-Willibrordus, Doelenpad 8 03/314.61.00
Parochie St.-Jozef, Kerkdreef 61 03/314.61.00
Rusthuis Prinsenhof, Helhoekweg 18 03/340.39.00
Serviceflats Prinsenhof, Prinsenpad 29
Fax 03/340.39.03
Rusthuis ’Den Brem’ 03/314.43.41

Politie 03/340.00.40
Molenstraat 5, Rijkevorsel
Fax 03/340.00.71

Brandweer, niet dringende oproepen 03/314.46.60
Fax 03/314.17.20

Commandant 03/297.56.54

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

Belgacom storingen 0800/22.700

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

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be 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.

24 uur op 24 : 0900/10.500 of 0900/10.512 (0,50 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


