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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

Werkgebied : 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

Werkgebied : 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

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

Verlinden Jan 3de schepen
GEMEENTEBELANG&VLD

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

Werkgebied : openbare werken, landbouw

Kemland Roger 4de schepen sp.a

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

Werkgebied : Kafka, mobiliteit, personeel, sport

Cuylaerts Dorien 5de schepen SNR

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

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

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
30 november 2009 goed.

De eerste zin van artikel 215  van de rechtspositieregeling
gemeentepersoneel wordt aangevuld met de tekst “met
dien verstande dat de eindejaarstoelage nooit meer mag
bedragen dan een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast
volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing
is op het salaris van de maand oktober van het in aan-
merking te nemen jaar.”

Goedkeuring wordt gehecht aan de functiebeschrijvingen
van onderwijzer, kleuteronderwijzer, kinderverzorger,
ICT-coördinator, bijzonder leermeester LBV, adminis-
tratief medewerker, bijzonder leermeester LO, zorg-
coördinator en directeur.

De gemeenteraad besluit om het gemeentelijk sociaal
objectief voor sociale koopwoningen en voor sociale
kavels naar de provincie toe als volgt voor te stellen:
70 te realiseren sociale koopwoningen tegen 2020;
2 te realiseren sociale kavels tegen 2020.

Een politieverordening wordt uitgevaardigd waarbij
bepaald wordt dat vanaf 1 mei 2010 in de Donk de 
afsluiting geplaatst ter hoogte van het kruispunt Donk –
Stevennekens verwijderd zal worden zodat de toestand
hersteld wordt in de staat  van voor 27/06/2001. 
Er wordt in Donk een tonnagebeperking ingesteld voor
voertuigen met een maximaal toegelaten massa van 3,5
ton, uitgezonderd laden en lossen.

De raad vaardigt een politieverordening uit waarbij 
met ingang van 1 mei 2010 het plaatselijk verkeer in 
de Lijsterstraat, Merelstraat en Potbergstraat wordt 
opgeheven.
Het plaatselijk verkeer, met een uitzondering voor fietsers
en bromfietsers klasse A, in de Vinkenpad en de
Nachtegaalweg blijft behouden.
In de Lijsterstraat, Merelstraat en Potbergstraat wordt een
tonnagebeperking ingesteld voor voertuigen met een
maximaal toegelaten massa van 3,5 ton, uitgezonderd
laden en lossen.

De subsidie 2009 voor de uitbouw en het onderhoud van
sportinfrastructuur wordt als volgt verdeeld :
Aalscholvers € 397,46
FC Sint Jozef SK € 574,09
KFC Zwarte Leeuw € 3328,45
Na verdeling van de subsidies voor het afhuren van sport-
infrastructuur voor het subsidiejaar 2009 bleef een bedrag
over. Twee verenigingen – VC Rijkevoc en Tennisclub De
Valk – werden geconfronteerd met het plafondbedrag

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 14 DECEMBER 2009
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Geachte inwoners van Rijkevorsel,

Het jaar 2009 zit er weeral op en ik wens iedereen een voorspoedig en gezond 2010.
Wat gaat alles snel. We zitten al in 2010 en het magische jaar 2000 ligt nog vers in ons geheugen precies of het was gisteren.
En onze legislatuur zit er ook al voor de helft op. Drie jaar geleden zijn we gestart onder een goed financieel gesternte en dan ineens
sloeg het noodlot toe. Die financiële crisis heeft ondertussen overal haar sporen nagelaten, ook in onze gemeentekas met als gevolg :
minder inkomsten uit dividenden, kleinere voordelen uit beleggingen en minder profijt uit de personenbelasting. Komen daarbij de
bijkomende kosten van de brandweerhervorming en zeker het grote budget dat nu moet voorzien worden voor het ruimen van de
sneeuw. Deze strenge winter heeft ons flink in een wurggreep gehouden en de sneeuwellende heeft ons pakken geld gekost.
Wij hebben getracht de wegen zo veilig mogelijk en berijdbaar te houden, maar zo’n pak sneeuw heeft iedereen verrast. Komt daar-
bij dat het tekort aan strooizout de zaak nog meer heeft bemoeilijkt.
Bij ons zijn er heel wat klachten binnengelopen over de slechte berijdbaarheid van en de gevaarlijke toestanden op de fietspaden langs
de gewestwegen, maar de winterinterventies van die wegen en fietspaden blijven een taak van het Vlaamse Gewest.
Wij hebben aan de mobiliteitsbegeleider van de provincie gevraagd om zelf in te staan voor die fietspaden en dit tegen een financiële
vergoeding, maar hier liepen we een blauwtje op. Wij moesten het maar voorleggen aan het wegendistrict.
Ondertussen het Schepencollege beslist om zelf actie te ondernemen en zelf de fietspaden naar Oostmalle en Hoogstraten te ruimen
om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te garanderen.
Ik bedank al onze gemeentearbeiders voor hun inzet om dag en nacht, zon- en feestdagen onze wegen zo vlug als kon berijdbaar, 
veilig en ijsvrij te krijgen.
Ik bedank ook alle mensen van Rijkevorsel die begrip hebben getoond voor deze ongemakken en ik kijk samen met jullie uit naar een
stralend 2010.

Uw Burgemeester,
Gust Van De Mierop    
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zoals voorzien in het reglement terwijl andere sport-
verenigingen hun ingediend bedrag voor het afhuren van
niet-gemeentelijke infrastructuur integraal gesubsidieerd
kregen. 
De raad besluit het resterend bedrag van 1.324 euro te
verdelen en zowel VC Rijkevoc als Tennisclub De Valk een
som van 662 euro extra toe te kennen.

De raad neemt kennis van de jaarrekening 2008 van het
OCMW. 

Het meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW wordt door
de gemeenteraad goedgekeurd.

Kennis wordt genomen van het budget 2010 van het
OCMW.

Het meerjarig financieel beleidsplan 2010-2014 en het
budget 2010 van de gemeente worden vastgesteld
Enkele cijfergegevens van het budget 2010 :
Gewone dienst 
Ontvangsten eigen dienstjaar 11.747.389 €
Ontvangsten vorige dienstjaren 0 €
Totaal ontvangsten 11.747.389 €
Uitgaven eigen dienstjaar 10.571.707 €
Uitgaven vorige dienstjaren 0 €
Uitgaven overboekingen 1.603.914 €
Totaal uitgaven 12.175.621 €
Mali gewone dienst 428.232 €
Algemeen geraamd begrotingsresultaat 2009 4.844.040 €
Algemeen geraamd begrotingsresultaat 2010 4.415.808 €
Buitengewone dienst
Ontvangsten eigen dienstjaar 8.140.400 €
Ontvangsten overboekingen 1.563.914 €
Totaal ontvangsten 9.704.314 €
Uitgaven eigen dienstjaar 10.715.324 €
Uitgaven vorige dienstjaren 12.990 €
Totaal uitgaven 10.728.314 €
Mali buitengewone dienst 1.024.000 €
Algemeen geraamd 

begrotingsresultaat 2009 -1.024.000 €
Algemeen geraamd begrotingsresultaat 2010 0 €

Door de CD&V-fractie werden twee punten aan de agenda
van de gemeenteraad toegevoegd.
- Kennis wordt genomen van de gevraagde toelichting

over de stedenbouwkundige toestand van Pelckmans,
Gammel 77, van de historiek van handelen van het
schepencollege en van het standpunt van het schepen-
college inzake de verkeersveiligheid ter hoogte van het
tuincentrum.

- Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om zo
spoedig mogelijk over te gaan tot de aankoop van een
bijkomende brandweerwagen.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 22 februari vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het elek-
tronisch 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 de gemeenteraads-
vergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda
en toelichting ter beschikking van het publiek.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 januari 2010
legde Dorien Cuylaerts (SNR) de eed als schepen af. 
Zij volgt Lizette Keysers op die nu verder als gemeente-
raadslid deel uitmaakt van ons bestuur.
Voor de resterende duurtijd van het mandaat zal schepen
Cuylaerts de bijzondere taken in verband met jeugd, 
gelijke kansen, erediensten, toerisme, milieu, energie,
ontwikkelingssamenwerking, middenstand en Europese
aangelegenheden op zich nemen.

De coördinaten van schepen Cuylaerts:
Kievitsheide 64 te 2310 Rijkevorsel
gsm 0496/26.64.20
E-mail: dorien.cuylaerts@hotmail.com
zitdagen: 
- in het gemeentehuis: elke dinsdag van 18.30 uur tot

19.30 uur.
- in het gemeenschapscentrum: de 1ste maandag van de

maand van 18.30 uur tot 19.30 uur.

NIEUWE SCHEPEN : DORIEN CUYLAERTS

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING
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GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving van volgende functies voor onbepaalde duur in gesubsi-
dieerd contractueel dienstverband (gesco), met de aanleg van een wervingsreserve van twee jaar:

• WERKMAN/WERKVROUW GROENDIENST 

• WERKMAN/WERKVROUW 
GROENBEHEER – BEGRAAFPLAATSEN

• POETSPERSONEEL (M/V)

Functie en profiel

Voor de voltijdse betrekking van werkman/werkvrouw groendienst (E1-E3):
- Functie: als werkman/werkvrouw groendienst staat u in voor het uitvoeren van werken betreffende de groenaanleg en 

-onderhoud. U werkt hierbij onder het gezag van de ploegbaas groenbeheer en het diensthoofd technische dienst. 
- Profiel: u beschikt over voldoende kennis van groenaanleg en -onderhoud. U werkt stipt en verzorgd en kunt correct en zelf-

standig opdrachten uitvoeren. 

Voor de voltijdse betrekking van werkman/werkvrouw groenbeheer – begraafplaatsen (E1-E3):
- Functie: als werkman/werkvrouw groenbeheer – begraafplaats staat u hoofdzakelijk in voor het delven van graven en

onderhoud van de begraafplaats. Daarnaast kunnen u andere uitvoerende werken worden opgelegd betreffende algemeen
groenaanleg en -onderhoud. U werkt hierbij onder het gezag van de ploegbaas groenbeheer en het diensthoofd technische
dienst. 

- Profiel: u bent in staat uw taken discreet en met aandacht en respect voor rouwende mensen uit te voeren. Daarnaast beschikt
u over kennis van groenaanleg en -onderhoud. U werkt stipt en verzorgd en kunt correct en zelfstandig opdrachten 
uitvoeren.

Voor de deeltijdse betrekking van poetspersoneel (m/v) (E1-E3):
- Functie: als poetspersoneel maakt u deel uit van een ploeg van een 10-tal personeelsleden. U werkt onder het gezag van de

verantwoordelijke schoonmaak en het diensthoofd technische dienst en staat in voor het onderhouden en schoonmaken van
de gemeentelijke gebouwen en ruimtes die u worden toegewezen.

- Profiel: u kunt opgelegde taken verzorgd, snel en correct tot een goed einde brengen. U kunt zowel zelfstandig werken als
in teamverband en u beschikt over voldoende kennis van (schoonmaak)producten, materialen en apparaten.

Verdere informatie en kandidaatstellingen
Er zijn geen diplomavereisten. Wel dient u te slagen voor een aanwervingsexamen en moet u op het moment van de 
aanwerving voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tewerkstelling als gesubsidieerd contractueel
(gesco). De VDAB kan u hierover uitsluitsel geven.

Een informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, het
examenprogramma, e.d. kan worden opgevraagd bij de personeelsdienst via de tel.nrs 03/340.00.14 of 03/340.00.16. 

Interesse in één of meerdere van deze functies? 
De kandidaturen, sollicitatiebrief en cv, moeten aangetekend worden verzonden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op
de personeelsdienst t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel en dit uiterlijk op 
12 februari 2010
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Niet voor iedereen is het eenvoudig om zijn weg te vinden
in de gemeentelijke administratie. 
De verschillende diensten in het gemeentehuis staan voor
iedereen paraat om hierbij te helpen. Maar ook in het
gemeentehuis vond men niet steeds de weg naar de
gewenste dienst. Om de beoogde diensten te vinden in het
gemeentehuis is het nu niet langer nodig het hele gebouw
te doorkruisen of andere mensen aan te klampen op zoek
naar de juiste ambtenaar. Dankzij een nieuwe en 
efficiënte signalisatie wordt u voortaan feilloos naar de
gewenste dienst geleid.

IN MEMORIAM

Tot onze spijt is op zaterdag 26 december 2009
onze gewaardeerde medewerker, mevrouw Ria
Christiaensen, overleden. Zij werd 51 jaar.
Ria was meer dan 10 jaar in dienst bij het
gemeentebestuur op de dienst bevolking.
Zij  heeft haar functie binnen onze bestuur altijd
met veel toewijding ingevuld.
Wij denken met zeer veel respect aan Ria en aan
haar inzet voor onze gemeente. Wij verliezen met
haar een gewaardeerde medewerker en fijne 
collega.
Wij wensen haar echtgenoot, dochter en familie
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de
gemeente op 8 januari 2010 huldigde de burgemeester
in zijn speech de mensen die in 2009 met pensioen 
gingen : Ray Vanheuckelom en Jan Nuyts (gemeente-
lijke administratie), Leo Jansen (gemeenteschool en 
-bibliotheek), Annie Vanlommel (OCMW) en dr. Jan
Vandeweerdt (Vrijwillige Brandweer). 
Het gemeentebestuur dankt hen allen voor hun inzet
en hoopt dat zij nog vele jaren genieten van de wel-
verdiende rust.
De heer en mevrouw Vandeweerdt en de heer en
mevrouw Vanheuckelom die op de nieuwjaarsreceptie
aanwezig waren, mochten een geschenkmandje en een
boeket in ontvangst nemen.

Onze gemeente start in het voorjaar
met Digidak. Dit is een kleinschalige 
omgeving om te leren werken met 
computers door middel van vrije inloop-

momenten en initiatielessen in beperkte groep. Om de
werking van Digidak mogelijk te maken zijn we
momenteel nog op zoek naar vrijwilligers.

Heb je enkele uurtjes in de week vrij die je graag nuttig
wil gebruiken? Wil je je inzetten voor iets waar heel wat
mensen je dankbaar voor zijn? Hou je van contact met
mensen? Dan is digidakvrijwilliger worden misschien
iets voor jou!
We zoeken mensen die hun computerkennis willen
delen met beginners.  We zoeken begeleiders voor de
vrije inloop en lesgevers voor de initiaties.
Voel je je aangesproken? Wil je graag meer weten? Heb
je de infosessie van 11 januari gemist? Kom dan langs
op 11 februari 2010 om 14u in het gemeentehuis.

Meer info: www.digidak.be, e-mail: info@digidak.be,
telefoon: 014 71 11 03

OPROEP :
VRIJWILLIGERS VOOR DIGIDAK

VIERINGNIEUWE SIGNALISATIE 
IN HET GEMEENTEHUIS
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Vraag minstens één maand op voorhand een kids-ID aan.  
Dit is een elektronisch identiteitsbewijs voor kinderen
jonger dan 12 jaar. De kartonnen kinderpasjes blijven wel
geldig (kijk de geldigheidsdatum na!)
Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Burger-
zaken (03/340 00 30).

In het kader van de nieuwe premies rond duurzaam 
bouwen kon je via het infoblad van november kans maken
op een planadvies van Kamp C of een boek ‘Stappen naar
een ecologische tuin’ van Velt vzw. Op donderdag 2
december werden de winnaars door het college van 
burgemeester en schepenen geloot uit de toegestuurde
deelnamestrookjes. De winnaars werden ondertussen op
de hoogte gebracht en kunnen hun prijs aan de balie van
het gemeentehuis komen afhalen. Het college wenst hen
veel succes bij hun toekomstige duurzame bouwplannen
en bij het ecologisch tuinieren.

Winnaar planadvies Kamp C:
Mina Van Dooren-Aertsen

Winnaars boek Velt vzw:
Willi Kemland, Kristel Van Crombergen, Yolande Van Der
Vloedt, fam. Geypen-Kranen, Johan Mertens, Christine
Mertens, Jan Verdonck en May Van Herck

Voor meer informatie over premies rond duurzaam bou-
wen kun je terecht bij de stedenbouwkundige dienst en bij
de milieudienst in het gemeentehuis.

Het Nieuws van VTM stelde in samenwerking met de
VREG (de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elek-
triciteits- en gasmarkt) en distributiebedrijven 
EANDIS en INFRAX een lijst samen van de klimaat-

inspanningen van de 308 Vlaamse gemeenten. De
gemeente Rijkevorsel behaalde de 19de plaats.

Hierbij hielden de makers van de Klimaatkaart 
rekening met:
- de energie die gemeenten besparen en de inspan-

ningen die ze doen om inwoners te motiveren om
energievriendelijk te wonen. De waarde werd 
berekend aan de hand van premies van de net-
beheerders die gemeenten betalen aan hun 
inwoners, bijvoorbeeld als ze hun dak isoleren, dub-
bele beglazing plaatsen of een condensatieketel
installeren.

- de hernieuwbare en groene stroom die gemeenten
produceren op hun grondgebied. Daarbij onder-
meer energie gewonnen uit wind, water, warmte-
krachtkoppeling, biocentrales, stoomturbines en
zonnepanelen op industrieel niveau. Zonnepanelen
bij particulieren werden niet meegerekend omdat er
geen recente cijfers beschikbaar zijn per gemeente. 

Ook in 2010 zal de gemeente Rijkevorsel verder werk
maken van een actief klimaatbeleid en staan er diverse
acties op het programma. Neem bijvoorbeeld zeker
eens een kijkje in de middenkatern van dit infoblad.
Daar vind je een folder over de Milieuweek die ACW
met de medewerking van de gemeente Rijkevorsel
organiseert van 8 februari tot 13 februari.

In juli 2008 werd in Rijkevorsel het Diftar-systeem op-
gestart. Na een jaar, in juli 2009, werd dit systeem 
grondig geëvalueerd. Dit resulteerde in een aanpassing
van het belastingreglement als volgt : 
Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de maandelijkse vaste kost
3,50 euro voor restafval (grijze container) en 1 euro voor
gft (groene container).
Ook het tarief per kilogram per afvalsoort werd 
aangepast :
- 0,20 euro voor restafval
- 0,10 euro voor gft
De tarieven voor het brengen van afval naar het container-
park zijn ongewijzigd. U kunt deze terugvinden op de 
achterkant van de ophaalkalender.

WAT KOST DIFTAR IN 2010 ?

GEMEENTE RIJKEVORSEL BEHAALT
TOP 20 BIJ KLIMAATKAART

WINNAARS PLANADVIES KAMP C
EN BOEKEN VELT BEKEND !

MET DE KINDEREN OP SKIVAKANTIE 
OF NAAR DE ZON ?
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De Vlaamse premie voor niet-
belastingbetalers
In 2008 werd door de Vlaamse
Regering een premie ingevoerd
voor personen die energie-
besparende investeringen 

uitvoerden in bestaande woningen en die niet kunnen
genieten van de belastingvermindering voor energie-
besparende investeringen omdat zij geen of te weinig
inkomsten hebben om de belastingvermindering te
kunnen toepassen. 
Volgende investeringen komen voor de premie in aan-
merking: het plaatsen van dakisolatie, de plaatsing van
hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele
beglazing en de plaatsing van een condensatieketel.

Deze zogenaamde ‘premie voor niet-belastingbetalers’
zorgde ervoor dat de ongelijkheid met belasting-
betalers, die kunnen genieten van een belasting-
vermindering van 40% van de energiebesparende uit-
gaven, werd gecompenseerd door een Vlaamse 
alternatieve subsidieregeling.

Het federale belastingkrediet
De federale regering heeft ingezien dat de ongelijkheid
die in het systeem van belastingverminderingen is
ingebakken, niet langer houdbaar is. Zij heeft daarom
de beslissing genomen om voor diegenen die geen of te
weinig belastingen betalen om van de belasting-
vermindering te kunnen genieten, een belastingkrediet
in te voeren. Dit belastingkrediet houdt in dat men van
de federale overheid een bedrag zal ontvangen, dat
overeenstemt met de belastingvermindering waarvan
belastingbetalers kunnen genieten (40% van het 
factuurbedrag). Vanaf inkomstenjaar 2010 geldt dit
belastingkrediet voor o.a. investeringen in dakisolatie,
de vervanging van een bestaande cv-ketel door een 
condensatieketel en de plaatsing van hoogrendements-
beglazing.

Door de invoering van een belastingkrediet voor alle
maatregelen waarvoor de Vlaamse premie voor niet-
belastingbetalers van toepassing is, heeft de Vlaamse
premie voor niet-belastingbetalers vanaf 2010 geen zin
meer. De premie kan immers niet worden gecombi-
neerd met de regeling voor een belastingvermindering.
Niet-belastingbetalers worden dus voortaan door-

verwezen naar de federale overheid om het belasting-
krediet aan te vragen voor de plaatsing in een 
bestaande woning van dakisolatie, hoogrendements-
beglazing of een condensatieketel ter vervanging van
een bestaande cv-ketel. Dit belastingkrediet zal kunnen
aangevraagd worden via de belastingaangifte over de
inkomsten van 2010 (belastingbrief van juni 2011).

Vraag vóór 28 februari 2010 uw premie aan voor 
werken in 2009
De niet-belastingbetalers die in 2009 investeringen uit-
voerden voor de plaatsing van dakisolatie in bestaande
woningen, de vervanging van enkel glas door hoog-
rendementsbeglazing of de plaatsing van een 
condensatieketel in bestaande woningen en die deze
ook al in 2009 betaalden, kunnen nog tot 28 februari
2010 een premieaanvraag indienen bij het VEA. Indien
u de investering van 2009 pas in 2010 betaalde (voor de
enige factuur of de slotfactuur), moet u uw belasting-
krediet aanvragen via de belastingaangifte.
U kunt het aanvraagformulier voor de Vlaamse premie
downloaden op  www.energiesparen.be/2020/premies of
bestellen via het gratis nummer 1700. U bent hiervoor
ook welkom bij de gemeentelijke milieudienst. 

De verwarming een graadje lager zetten is een ideale
manier om energie te besparen, zonder dat je aan 
comfort inboet. Het is één van de acties waarmee de
Vlaamse overheid op en na de Dikke-truiendag
Vlaanderen een stuk energiezuiniger wil maken. Doe je
mee? 

TREK OP 12 FEBRUARI 2010 
JE DIKKE TRUI AAN !

VANAF INKOMSTENJAAR 2010 VERVANGT
HET FEDERALE BELASTINGKREDIET
DE VLAAMSE PREMIE VOOR 
NIET-BELASTINGBETALERS
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De Dikke-truiendag is een jaarlijkse campagne van de
Vlaamse overheid die past in het Vlaamse klimaat-
beleidsplan 2006-2012 waarin Vlaanderen zich 
engageert om de uitstoot van broeikasgassen tot
gemiddeld 83,4 miljoen ton per jaar te beperken. Op 16
februari 2005 organiseerde Milieuzorg Op School
(MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie (Vlaamse overheid) de eerste Dikke-truiendag.
Precies op die dag werd het Kyotoprotocol goed-
gekeurd. De bedoeling van dit protocol is om de 
uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaat-
verandering, te verminderen. De Dikke-truiendag 
herinnert sindsdien iedereen aan de afspraken van dat
belangrijke verdrag: we moeten ook in Vlaanderen de
uitstoot van broeikasgassen verminderen! Dat is 
makkelijker dan je denkt. Door een aantal eenvoudige
acties zoals de verwarming wat lager zetten, kan 
iedereen energie besparen en de CO2-uitstoot laten
dalen. Op school, op het werk en thuis.

Je bibbert niet van een graadje lager 

Wanneer je de verwarming een graadje lager zet, 
betekent dit niet dat je kou gaat lijden. Het beperkte
temperatuurverschil wordt opgevangen door je dikke
trui. Maar de verwarming 1 graad lager zetten, betekent
wel dat je 7% minder brandstof verbruikt en dus 7%
minder CO2 uitstoot. En dan hebben we het nog niet
over je portemonnee… Let wel: ook al ben je 
bekommerd over broeikasgassen en opwarming, het is
zeker niet de bedoeling dat je de verwarming volledig
afzet. Dikke-truiendag draait rond energieacties die je
ook de rest van het jaar moeiteloos kan volhouden.
Beter dus elke dag een graadje lager, dan één dag 
volledig uit!

Ook als het gaat over efficiënt energiegebruik, hebben
de Vlaamse en lokale overheidsdiensten een voorbeeld-
functie. De activiteiten en beslissingen van de overheid
oefenen immers een grote druk uit op het milieu.
Daarom zullen ook in onze gemeente de diensten deel-
nemen aan Dikke-truiendag. Doe jij ook graag mee?
Surf dan even door naar http://www.lne.be/campagnes/
dikke-truiendag 

In deze tijden van hoge energieprijzen en klimaat-
wijziging is rationeel energiegebruik (REG) meer dan
ooit een must. Wie bouwplannen heeft of zijn bestaande
woning wil renoveren, kan bij Eandis premies van de
distributienetbeheerders aanvragen voor investeringen
in REG. 

Premies 2010 voor nieuwbouwwoningen
Voor nieuwbouwwoningen (aangesloten op het distri-
butienet voor elektriciteit na 1/1/2006) is er, net zoals
in 2009, één globale E-peilpremie. Dat is een premie
voor het behaalde energieprestatiepeil van de woning. 
Daarnaast zijn er in 2010 nog individuele REG-premies
voor de aankoop van een aardgaswasdroger (250 euro)
en voor de installatie van een domoticasysteem (100
euro). Nieuw is de premie voor een CO-melder (25
euro/stuk, maximum 2 stuks).

Energieprestatiepeil
Het energieprestatiepeil of E-peil is een maat voor het
energieverbruik van de woning en de vaste installaties
ervan. De energiescore van uw woning staat vermeld op
het energieprestatiecertificaat dat voor nieuwbouw-
woningen verplicht is sinds 1 januari 2006.
Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is
en hoe lager de energiefactuur. Tot eind dit jaar mag uw
nieuwbouw hoogstens een E-peil 100 halen. Indien uw
stedenbouwkundige vergunning dateert vanaf 1 januari
2010, dan mag u de norm van E 80 niet overschrijden.
Maar Eandis stimuleert iedereen met bouwplannen om
nóg energie-efficiënter te bouwen. Vanaf een E-peil van
60 of lager wordt een mooie premie uitgereikt.
Naarmate het E-peil daalt, stijgt de premie. En dat kan
aardig oplopen. 

Afhankelijk van de aanvraagdatum van uw bouw-
vergunning zijn er twee mogelijkheden.
- Is uw stedenbouwkundige vergunning aangevraagd

vóór 1/1/2010? Dan hebt u recht op een REG-
premie 2010. Het E-peil van uw nieuwbouw moet
lager zijn dan of gelijk zijn aan € 80.

- Wordt uw stedenbouwkundige vergunning aan-
gevraagd na 1/1/2010? Dan hebt u recht op een
REG-premie 2010. Het E-peil van uw nieuwbouw
moet lager zijn dan of gelijk zijn aan € 60.

HONDERDEN EURO’S PREMIES VOOR
SPAARZAME ENERGIEGEBRUIKERS



Voor een E-peil 60 bedraagt de premie 400 euro voor
een nieuwbouwappartement, 1.000 euro voor een
nieuwbouwwoning. Haalt uw woning een E-peil 50, dan
is dat al respectievelijk 600 en 1.400 euro. Voor een 
E-peil 30 lopen de bedragen op tot 1.100 en 2.300 euro,
en voor een E-peil 0 vangt u zelfs tot 2.000 en 3.800
euro! 
Sterker nog: wanneer uw woning ook is uitgerust met
een zonneboiler, wordt de premie nog eens met 300
euro extra opgetrokken, ongeacht of het om een huis of
om een appartement gaat.
De premies nemen stapsgewijs toe naarmate het
energieprestatiepeil verlaagt. Voor elke behaalde score
van het energieprestatiepeil is er een: zowel voor een 
E-peil 60, als voor een energiepeil 59, 58, 57 en ga zo
maar door. Het volledige overzicht van premies (voor
elke behaalde score van het energieprestatiepeil) vindt
u op www.eandis.be.

Premies 2010 voor bestaande woningen
Voor bestaande woningen (aangesloten op het distribu-
tienet voor elektriciteit vóór 1/1/2006) blijft het pre-
mieaanbod nagenoeg hetzelfde als in 2009. Nieuw is de
premie voor de aankoop van een CO-melder. 
Een overzicht van de huishoudelijke REG-premies
2010 voor bestaande woningen vindt u hiernaast.

Hoe vraagt u een premie aan bij Eandis?
Ofwel vult u een elektronisch formulier in via de web-
site. Ofwel vraagt u een premieformulier aan op het
algemeen nummer 078 35 35 34 of gaat u naar één van
de klantenkantoren van Eandis. 
Als u aan alle voorwaarden voldoet, u de gevraagde
gegevens hebt ingevuld en alle nodige bijlagen hebt
toegevoegd, wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht
dat u de premie via overschrijving op uw bankrekening
zult ontvangen. Indien gevraagde gegevens ontbreken
of de premie niet kan worden uitbetaald, wordt u
schriftelijk op de hoogte gebracht. 
De algemene voorwaarden en de aanvraagformulieren
voor de REG-premies 2010 vindt u vanaf  1 januari 2010
op de website www.eandis.be. 

Tot wanneer zijn de premies geldig?
Wie nog premies wil voor 2009, moet een factuur van
2009 voorleggen en de aanvraag binnensturen voor 1
juli 2010. REG-premies 2010 zijn geldig voor facturen
met datum tussen 1 januari en 31 december 2010. De
aanvraagformulieren moeten vóór 1 juli 2011 bij
Eandis toekomen.

Overzicht huishoudelijke REG-premies 2010 
voor bestaande woningen
Verwarming
Condensatieketel op aardgas 125 euro
Warmtepomp minimum 850 euro

maximum 1.680 euro
Zonneboiler voor sanitair warm water 
en ruimteverwarming 75 euro/m2 *

minimum 525 euro
maximum 1.500 euro

Thermostaatkraan op radiatoren 5 euro/stuk
Warm water
Zonneboiler voor sanitair 
warm water 75 euro/m2 *

minimum 525 euro
maximum 1.500 euro

Keukengeiser op aardgas 100 euro
Isolatie en ventilatie
Ventilatiesysteem met 
warmterecuperatie 150 euro
Hoogrendementsbeglazing 10 euro/m2

Dakisolatie 4 euro/m2

of 2 euro/m2 **
Buitenmuurisolatie 4 euro/m2

of 2 euro/m2 **
Buitenzonwering 10 euro/m2

Energiebeheer
Domoticasystemen 150 euro
Verbouwen van een woning volgens het 
passiefhuis-principe 2.000 euro
Verbouwen van een appartement 
volgens het passiefhuis-principe 700 euro
Andere
Aardgaswasdroger 250 euro
CO-melder 25 euro/stuk 

(maximum 2 stuks)

*  per m2 zonnecollector
** 2 euro/m2 indien de bewoner de isolatie zelf plaatst

Eandis is het bedrijf dat exploitatietaken uitvoert voor
de Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit 
en aardgas Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka,
Iverlek en Sibelgas.

Informatie : www.eandis.be

10

DDDD UUUU UUUU RRRR ZZZZ AAAA AAAA MMMM HHHH EEEE IIII DDDD ---- MMMM IIII LLLL IIII EEEE UUUU



OOOO PPPP EEEE NNNN BBBB .... WWWW EEEE RRRR KKKK EEEE NNNN ---- FFFF IIII NNNN AAAA NNNN CCCC IIII ËËËË NNNN

- er meermaals wordt vastgesteld dat hagen, bomen en
ook afsluitingen niet reglementair werden geplaatst?

- hagen op minimum 0,5 meter van de rooilijn 
(scheidingslijn tussen privaat en openbaar domein) of
de perceelsgrens dienen te worden geplaatst?(*)

- hoogstammige bomen enkel mogen geplant worden
op 2 meter van de rooilijn of de perceelsgrens en
andere bomen op 0,5 meter?(*)

- deze laatste regel niet geldt voor bomen op openbaar
domein en voor fruitbomen die als leibomen worden
geplant?

- afsluitingen tegen, maar niet op de rooilijn of de 
perceelsgrens mogen worden gezet?(*)

- het plaatsen van afsluitingen in vele gevallen onder-
hevig is aan bepaalde regels, waarover u zich bij de
bouwdienst kunt informeren?

(*) Door onderlinge goedkeuring met betrokken nabuur
kan dit op de perceelsgrens.

In december en ook in januari heeft koning winter hard 
toegeslagen. De opeenvolgende sneeuw- en vriesperioden
hadden naast de eventuele winterpret ook meer nare
gevolgen. Ondergesneeuwde wegen en fietspaden zorgden
voor de nodige ellende voor alle weggebruikers.
Terwijl de gemeentewegen en fietspaden grotendeels 
werden geruimd en gestrooid door de gemeentediensten
(zie infoblad editie december), was en is het de taak van
het Vlaams Gewest (het Agentschap voor Wegen en
Verkeer) om de wegen en de fietspaden van de gewest-
wegen sneeuw- en ijsvrij te maken.
Er kwamen echter herhaalde en zeer begrijpelijke 
klachten over de fietspaden langs de gewestwegen, vooral
de Hoogstraatse- en Oostmalsesteenweg, die er gevaarlijk
bleven bijliggen. Omdat het gemeentebestuur de veilig-
heid van de schoolgaande jeugd wil blijven garanderen
heeft het zijn verantwoordelijkheid genomen om zelf mee
de fietspaden langs de gewestwegen te ruimen. Dit neemt
niet weg dat ook AWV zal blijven instaan voor het 
strooien.

Net zoals bij een gezin komen er bij het gemeente-
bestuur gelden binnen en worden er uitgaven gedaan.
Het gemeentebestuur moet met deze geldstromen als
een goed huisvader omspringen. Het gemeentebestuur
doet bovendien elk jaar investeringen die vaak veel geld
kosten. Het staat buiten kijf dat deze investeringen zo
precies mogelijk moeten worden geraamd. Precieze
ramingen sluiten onaangename verrassingen uit.
De middelen van het bestuur zijn beperkt en daarom
moeten er keuzes gemaakt worden. Niet alle initia-
tieven kunnen worden uitgevoerd ofschoon ze best
interessant kunnen zijn. Budgetteren is dus een
afwegen van projecten tegenover elkaar én een even-
wichtsoefening. Er mogen niet meer uitgaven gedaan
worden dan er ontvangsten zijn.
Elk gemeentebestuur wordt elk jaar opnieuw met deze
oefening geconfronteerd, maar voor de gemeente
Rijkevorsel is het nog moeilijker dan voor andere
gemeenten. De gemeente Rijkevorsel haalt namelijk
minder uit de opbrengst van de belastingen dan andere
gemeenten. Dit heeft te maken met het relatief lage
inkomen waarover de gemiddelde inwoner van
Rijkevorsel beschikt. Hier moet het gemeentebestuur
terdege mee rekening houden.
De gemeentebesturen moeten bij de opmaak van hun
budget een uitgebreid geheel van regels volgen.
Uiteindelijk resulteert dit in de opmaak van een aantal
bindende documenten.
Zo keurde de gemeenteraad op 14 december 2009 het
budget voor 2010 en de meerjarenplanning voor de
periode 2010-2014 goed. Deze twee documenten zijn
essentieel in het financiële beleid van de gemeente. In
deze documenten vinden we de berekening terug van
het geplande beleid.

Het budget

Het budget bestaat op zich ook uit twee delen: de
beleidsnota en de financiële nota. De beleidsnota is een
tekst die het geplande beleid in woorden uitlegt. De
financiële nota of begroting  doet net hetzelfde, maar
dan in cijfers. 

De begroting is een raming van alle uitgaven en inkom-
sten van één jaar en is opgesplitst in een:
- gewone dienst: uitgaven en inkomsten die elk jaar

terugkomen en een
- buitengewone dienst: zeg maar de investeringen.

BUDGET 2010 VAN RIJKEVORSEL

SNEEUWRUIMEN FIETSPADEN
LANGS GEWESTWEGEN

WIST U DAT
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UITGAVEN GEWONE DIENST
uitgaven voor zoals 
personeel weddes ambtenaren, mandatarissen,

onderwijzend personeel,... 4.060.130  
werking aankoop materialen, onderhoud 

voertuigen, energiekosten,... 2.775.138  
overdrachten dotaties aan OCMW, politiezone,

subsidies aan verenigingen, enz.
2.250.482  

schuld intresten en aflossingen 
van leningen 1.485.957

Totaal 10.571.707

ONTVANGSTEN GEWONE DIENST
inkomsten uit zoals
prestaties prestaties van personeel, verhuur 

van lokalen, enz. 360.298
overdrachten belastingontvangsten, subsidies

voor personeel en werking, enz.
10.228.074  

schuld dividenden, creditintresten, enz.
1.159.017

Totaal 11.747.389

UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST
Het beleid profileert zich het duidelijkst binnen dit
onderdeel van de begroting. Het budget van 2010 voor-
ziet in 10.728.314 EURO aan investeringen. Deze
totale uitgave wordt gefinancierd met 5.485.000 EURO
(51,13%) aan leningen, 2.655.400 EURO (24,75%)
wordt door subsidies gegenereerd en 2.587.914 EURO
(24,12%) door eigen middelen (vergelijkbaar met
spaargelden bij een gezin). Het gemeentebestuur
opteert in 2010  voor een stevige investerings-
portefeuille die in belangrijke mate wordt gefinancierd
door nieuwe leningen. Het investeringsbeleid is gericht
op diverse beleidsdomeinen, maar de klemtoon ligt
voornamelijk toch op de aanleg van verzorgde wegen,
fietspaden, parkings, stoepen en begraafplaatsen. 
Vermeldenswaard zijn o.a. de volgende initiatieven:
een kwaliteitsvolle inrichting van het openbare groen 

(40.500 EURO)
- heraanleg tuin gemeentehuis
- aankopen bomen en aanplantingen
- aankoop materiaal groendienst
modernisatie van het gebouwenpatrimonium en
nieuwbouw (1.460.000 EURO)
- onderhoudswerken gemeentegebouwen
- aanpassingen schoolgebouwen
- aanpassingswerken kerk
- nieuwbouw kinderopvang
- aanpassingswerken gebouw compostmeesters
een goede uitleendienst (20.000 EURO)
- aankoop materiaal uitleendienst 

verzorgde wegen, fietspaden, parkings, stoepen en
begraafplaatsen (6.844.000 EURO)
- weg- en rioleringswerken Borgerhoutstraat/E. Van

Roeystraat  (ontwerp)
- wegeniswerken Gansheideweg / deel
- aanleg stoepen Bavelstraat  (ontwerp)
- aanleg fietspad brug 8 
- aanleg vrachtwagenparking Zuiderdijk 
- weg- en rioleringswerken Vaart 
- asfalteringswerken 
- weg- en rioleringswerken Uitbreidingsstraat 
- wegeniswerken Achtel 
- onderhoud Beersebaan 
- weg- en rioleringswerken, met inbegrip van fiets-

pad, Hoge Heideweg/Beersebaan 
- weg- en rioleringswerken Torendries/deel
- weg- en rioleringswerken Helhoek / Kruispad
- aanleg fietspad Merksplas met inbegrip van 

rioleringswerken
- aankoop straatmeubilair
- openbare verlichting
- heraanleg begraafplaats St.-Jozef
- uitbreiding columbarium
ruimtelijke ordening (1.370.000 EURO)
- ruimtelijke uitvoeringsplannen
- aankoop SAS
jeugdbeleid (37.000 EURO)
- inrichting speelpleintjes
- aankoop informaticamateriaal
sportbeleid (160.000 EURO)
- aanleg skateplein
- inrichting speelpleintjes sport
cultuurbeleid (40.500 EURO)
- inrichting Aster Berkhofmuseum
- meubilair gemeenschapscentrum
- Digidak
- kunstwerk
Onderwijs (34.500 EURO)
- aankoop kantoormeubilair
- aankoop meubilair
- aankoop informaticamateriaal
- mobiel verkeerspark
bibliotheek (4.000 EURO)
- aankoop informatica
veiligheid (365.000 EURO)
- aankoop brandweerwagen
De meerjarenplanning : De meerjarenplanning geeft
een inschatting weer van de gemeentefinanciën op een
wat langere termijn. De gemeente heeft een meerjaren-
planning lopen tot en met 2014. De belangrijkste inves-
teringen uit de meerjarenplanning zijn: wegeniswerken
Borgerhoutstraat/E. Van Roeystraat en Prinsenpad
(2011), herinrichting Meir (2011) en dienstencentrum
en kortverblijf OCMW (2011)
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Op vrijdag 2 april om 19.00 uur vindt de 2de provinciale De
Slimste Bib-quiz plaats. Bij de 1ste quiz, 2 jaar geleden,
behaalde onze bib de 9de plaats (van de 20 deelnemende
bibliotheken), en die plaats moeten we natuurlijk 
verdedigen of indien mogelijk verbeteren. Heb je op 2
april nog niets te doen en denk je dat je je steentje kunt
bijdragen, schrijf je dan vlug in. Inschrijven kan in de
bibliotheek, telefonisch (03/340.00.51) of via mail 
(rijkevorsel@bibliotheek.be). 
Voor meer info en het wedstrijdreglement kun je steeds
terecht bij onze bibliotheekmedewerkers.

Sinds enkele weken hebben we in het centrum een 
nieuwe wisselcollectie films van Open Doek. Deze dvd’s
blijven zes maanden beschikbaar en kunnen gratis voor
een week uitgeleend worden.

JEUGD
Voorleesboeken
- Toen de duisternis viel, heb ik ze opgeraapt (LEYSEN,

Annemie)

Kijk- en prentenboeken
- Kikker en het Nieuwjaar [P3]
- Het tutje van Leon zit in de weg [P1]
- De reis van Liu [P5]
- Een nieuwe ster [P6]

AA boeken niveau-lezen
- Verboden te vliegen (PRAAG, Anna van) [AA Niveau 7]

A-boeken (7-9 jaar)
- Een verdediger in de aanval (CHRISTOPHER, Matt)
- De doelpuntenmaker (CHRISTOPHER, Matt)
- De eerste wedstrijd (CHRISTOPHER, Matt)
- In het land van de zwarte krijgers (OSBORNE, Mary

Pope)
- Verdwaald in het Amazonewoud (OSBORNE, Mary

Pope)
- Avontuur in de IJstijd (OSBORNE, Mary Pope)
- Reis naar de maan (OSBORNE, Mary Pope)
- Gered door dolfijnen (OSBORNE, Mary Pope)
- Gevaar op de Noordpool (OSBORNE, Mary Pope)

B-boeken (9-12 jaar)
- De verborgen stad (STILTON, Thea)
- Spiegelmeisje (WIGERSMA, Tanneke)
- De dodelijke proef (LAERE, Stefaan van)
- Reis naar het einde van de wereld (MANKELL,

Henning)

C-boeken (12-16 jaar)
- Dit is geen dagboek (SASSEN, Erna)
- Brandhout voor de hel (PUYENBROECK, Guido van)
- Wie anders? (ZIEGESAR, CECILY von)
- Verkozen (CAST, P.C. & Kristin)
- Je bent van mij! (STOFFELS, Maren)
- Pokerface (REES, Jo)
- De weg van het zwaard (BRADFORD, Chris)

Jeugd Non-Fictie
- Mijn leuk schminkboek [792.75]
- Max viert de seizoenen [624.9]

Jeugd Strips
De avonturen van Urbanus (JS C)
- Lokerse paardenworsten
- De lelijke slaper
De belevenissen van Jommeke (JS A)
- Fifi kampioen
- Filiberke en Biliferke
- Het vreemde avontuur
- Krokodillentranen
De Rode Ridder (JS B)
- Zwaardbroeders
- Spiegeldemon
- De duisterburcht

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN

NIEUWE WISSELCOLLECTIE 
OPEN DOEK

2DE PROVINCIALE DE SLIMSTE BIB-QUIZ:
DEELNEMERS GEZOCHT
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Suske en Wiske (JS B)
- De jokkende joker
- De knikkende knoken
- De stralende staf
- De tijdbobijn
Kiekeboe (JS A)
- Baas boven baas
- Joyo de eerste
- Drie bollen met slagroom
- Boek b.v.
- Het boemerangeffect
- Bij verdiensten
- De kangoeroeclub
- Geld terug
- Doodeenvoudig/eenvoudige dood

VOLWASSENEN
Volwassenen Fictie
- Zeitoun (EGGERS, Dave)
- Dodelijk dun (GRAHAME, Nikki)
- Laat de aarde draaien (MACCANN, Colum)
- De miljoenenjacht (PERRY, Tasmina)
- De dochter van de imam (SHAH, Hannah)
- Dag van ontmaskering (FOLSOM, Allan)
- Heldenangst (CHEVALIER, Gabriel)
- Vastberaden (ROBERTS, Nora)
- Requiem voor de Tempeliers (YOUNG, Robyn)
- Tot de hel veroordeeld (WELSH, Nathalie)
- De vernedering (ROTH, Philip)
- Koopwoede (HARRISON, Kate)

Volwassenen Non-fictie
- 100 x proeven van straffe streekbieren [België, 985.3]
- Het ruimtedagboek van Frank De Winne [659.85]
- Dé 10 principes voor een leven lang slank [628.8]
- Dokter, ik ben op [604.6]

Bij de start van een nieuw jaar horen ook weer nieuwe
brochures boordevol interessante informatie. 
Zo zijn de brochures voor sportopleidingen binnen,
zowel sportkaderopleidingen 2010 van Bloso (VTS) als
Vormingen voorjaar 2010 van de provinciale sport-
dienst. Een exemplaar hiervan kun je bekomen aan de
balie van de vrijetijdsdiensten in het Klooster. 
Passeer dus regelmatig eens langs de balie van de vrije-
tijdsdiensten in het Klooster om te kijken of er geen
relevante informatie voor jou te vinden is!

Verzekeringen te Arendonk
Inhoud - programma: 
Als sportclub loop je vele risico’s. Het is belangrijk je
hiervoor te behoeden. 
In deze opleiding krijgt de clubbestuurder een over-
zicht van alle mogelijke verzekeringen die een sport-
club dient aan te gaan:
- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
- verzekering tegen lichamelijke ongevallen
- verzekering van zaakschade buiten elke kwestie van

aansprakelijkheid
- verplichte verzekeringen
- mogelijke sportverzekeringen
Naast het verwerven van inzicht in deze verschillende
verzekeringen wordt een leidraad gegeven om de nood-
zakelijke verzekeringen af te sluiten.
Datum: maandag 22 februari 2010 van 19.30 tot 22.30
uur
Plaats: Raadzaal gemeentehuis, Vrijheid 29, 2370
Arendonk
Lesgever: (Sportac)
Deelnameprijs: € 15,00 (leden € 12,50)

OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO

SPORTBROCHURES 2010
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Redden: Erkende bijscholing voor redders te Beerse
Inhoud - programma: 
Volgens de Vlarem II-wetgeving moeten redders en toe-
zichthoudende personen minstens eenmaal per jaar
oefenen in reddings- en reanimatietechnieken . Tijdens
deze bijscholing komt dit verplicht gedeelte aan bod.
Elke deelnemer ontvangt  hierna een erkend bijscho-
lingsbrevet. Praktijk verplicht!
Datum: vrijdag 19 februari  2010 van 8u tot 12u
Plaats: Sporthal ’t Beerke, Rerum Novarumlaan, 2340
Beerse
Lesgever: VTS
Deelnameprijs: € 30,00

Zwemmen – Initiator te Beerse 
Inhoud - programma: 
De opleiding Initiator Zwemmen  bestaat uit 3 modules
die samen worden georganiseerd op dezelfde cursus-
plaats. Deze cursus omvat 56 uren, zowel  theorie als
praktijk.
- Module 1 = een algemeen gedeelte met didactiek en

veilig sporten.
- Module 2 en 3 = een sporttechnische module en 

een didactische en methodische module, waar de
verschillende zwemslagen  besproken worden.

Datum:
- Module 1: 27 en 28 februari 2010, examen 11 maart

2010 
- Module 2 en 3: 6 en 7 maart, 13 en 14 maart, 20 en

21 maart 2010, 
examen 17 april (theorie) en 18 april 2010 (praktijk)
Plaats: Sporthal ’t Beerke, Rerum Novarumlaan, 2340
Beerse
Lesgever: VTS
Deelnameprijs: nog nader te bepalen 

Jeugdsportcoördinator: instapmodule te Turnhout
Inhoud – programma:
In heel wat sportclubs is een kwalitatieve omkadering
van de jeugdsport een belangrijke doelstelling. Om dit
te realiseren werken verschillende clubs met een jeugd-
sportcoördinator. Sinds het nieuwe decreet van 9 maart
2007 zijn aan de functie van jeugdsportcoördinator
subsidievoorwaarden gekoppeld. 
In deze instapmodule maakt men kennis met het 
volledige concept van een jeugdsportcoördinator. Aan
de hand van de verschillende cases leert men stap voor
stap hoe men als jeugdsportcoördinator de kerntaken
van de zes clusters effectief en onderbouwd kan 
invullen (basisprincipes). De cursus is sterk praktijk-
gericht en sluit nauw aan bij de specifieke situatie van
de deelnemende sportclubs, zodat de vertaalslag
gemakkelijk wordt gemaakt. Veel aandacht zal gaan
naar het aanreiken van praktische methodes/tools.

Naast de cursusmomenten zullen de deelnemers ook
ondersteunende opdrachten krijgen om zelfstandig uit
te voeren binnen de sportclub.
Toelatingsvoorwaarden:
De VTS-opleiding Jeugdsportcoördinator richt zich
naar sportgekwalificeerde Initiators / Instructeurs B /
Trainers B / Trainers A die de functie van jeugdsport-
coördinator opnemen in de sportclub.
De instapmodule richt zich naar alle sportbegeleiders
die minstens in het bezit zijn van een diploma Initiator. 
Datum: 
- maandag 1 februari 2010 van 19u – 22u 
- maandag 8 en 22  februari, 1, 8, 15, 22 en 29 maart

2010 van  20u30 – 22u15
Plaats: Sporthal Stadspark, Steenweg op Zevendonk 18,
2300 Turnhout
Lesgever: VTS
Deelnameprijs: € 35 + € 5 voor de cursustekst

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.

HULDIGING SPORTLAUREATEN, KAMPIOENEN
EN UITZONDERLIJKE SPORTIEVE PRESTATIES
2009
De sportlaureaten van het sportjaar 2009 zijn gekozen.
De kampioenen en de uitzonderlijke sportieve 
prestaties zijn gekend. Op vrijdag 19 februari 2010
vindt de huldiging van deze laureaten, kampioenen en
sportieve prestaties plaats. 
Wij wensen hen alvast een dikke proficiat en hopen dat
2010 voor hen sportief even hoogstaand mag zijn als
2009!
GEVECHTSSPORTGALA
Zondag 21 februari 2010 van 13u30 tot 17u vindt het
gevechtssportgala van de Rijkevorselse gevechtssport-
clubs Taekwondo De Tijgers, Judoclub De Bres en
Fusegi-Ryu plaats in de Kuiperij van het gemeen-
schapscentrum.

SPORTRAAD RIJKEVORSEL
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Tijdens deze sportieve namiddag kun je, actief of 
passief, kennismaken met de verschillende sporttakken.
Er worden immers doorlopend demonstraties en initia-
ties gegeven. 
Meer informatie te verkrijgen via de folders en affiches,
de website van Rijkevorsel onder rubriek Sport, bij de
deelnemende sportclubs en op de sportdienst.

ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD
Maandag 8 februari 2010 om 20u in de Raadzaal van
het gemeentehuis!

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke erkenning als
sportvereniging is beschikbaar tot 15 februari 2010 
op de website  www.rijkevorsel.be, onder de rubriek
diensten /sportdienst/links en downloads. Je kunt de
nodige formulieren ook afhalen op de sportdienst in het
Klooster.
De aanvraagdossiers zelf moeten binnengebracht 
worden op de sportdienst vóór 1 maart 2010.

Criteriums "De Noordloper & Noordwalker" zijn een
organisatie van de Sportregio Noorderkempen ILV
i.s.m. de gemeenten Arendonk/Baarle-Hertog/Beerse/
Hoogstraten/Lille/Malle/Merksplas/Oud-Turnhout
/Ravels/Rijkevorsel/Turnhout/Vosselaar, lokale vereni-
gingen en LeVHeL.

Criteriumreglement 
“De Noordloper”: 
- Criterium "De Noordloper"

is een open criterium voor
recreanten, gevorderde
lopers en aangesloten VAL-
leden.

- Enkel de vermelde jogging
komt in aanmerking voor
dit criterium. De eigenheid van elke loop moet
gevrijwaard blijven en het criterium overkoepelt
enkel de verschillende, plaatselijke joggings.

- De lopers, die aan het criterium wensen deel te
nemen, kopen eenmalig een criteriumkaart aan €2,
jongeren -16 jaar betalen 1€. Hiervoor krijgen ze

een persoonlijke kaart die ze bij elke jogging, 
waaraan ze deelnemen, laten afknippen. De 
criteriumkaart wordt afgeknipt na de plaatselijke
inschrijving.

- Bij verlies van de criteriumkaart moet een nieuwe
kaart aangekocht worden.

- Heeft een volwassen loper deelgenomen aan mini-
mum 8 joggings, ontvangt hij/zij een loopshirt.
Jongeren -16 jaar ontvangen een loopshirt wanneer
ze deelnemen aan minimum 5 lopen.

- Na de laatste loop vindt de prijsuitreiking plaats van
de tombola. Deze tombola wordt gehouden onder
alle aankopers van een criteriumkaart.

- De Sportregio Noorderkempen ILV heeft geen eind-
verantwoordelijkheid.

Criteriumreglement “De Noordwalker”: 
- Criterium "De Noordwalker" is een open criterium

voor nordic walkers en andere wandelaars.
- Enkel de vermelde wandeltocht komt in aan-

merking voor dit criterium. De eigenheid van elke
wandeltocht moet gevrijwaard blijven en het
criterium overkoepelt enkel de verschillende, plaat-
selijke wandeltochten.

- De wandelaars, die aan het criterium wensen deel te
nemen, kopen eenmalig een criteriumkaart aan €2,
jongeren -16 jaar betalen 1€. Hiervoor krijgen ze
een persoonlijke kaart die ze bij elke wandeltocht,
waaraan ze deelnemen, laten afknippen. De 
criteriumkaart wordt afgeknipt na de plaatselijke
inschrijving.

- Bij verlies van de criteriumkaart moet een nieuwe
kaart aangekocht worden.

- Heeft een wandelaar deelgenomen aan minimum 4
wandeltochten, ontvangt hij/zij een T-shirt. 

- Na de laatste wandeling vindt de prijsuitreiking
plaats van de tombola. Deze tombola wordt gehou-
den onder alle aankopers van een criteriumkaart.

- De Sportregio Noorderkempen ILV heeft geen eind-
verantwoordelijkheid.

Voor een overzicht van de verschillende lopen en 
wandelingen kun je terecht op de website  www.rijke-
vorsel.be onder de rubriek vrije tijd & toerisme/sport/
sportactiviteiten. Ook liggen er op verschillende
plaatsen in Rijkevorsel promotiefolders van beide 
criteriums.

NOORDLOPER & NOORDWALKER

ERKENNING GEMEENTELIJKE 
SPORTVERENIGINGEN

INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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Omdat de vrijwilligers van
verenigingen steeds meer
geconfronteerd worden met
een aantal uitdagingen slaan
Vormingplus Kempen en de
cultuurdiensten van Vosse-
laar, Oud-Turnhout, Beerse,
Rijkevorsel, Merksplas,
Turnhout, Kasterlee en
Ravels de handen in mekaar
om een aantrekkelijk vor-
mingspakket (een vitamine-
kuur) aan te bieden aan de
verenigingsvrijwilligers van
deze gemeenten. 
Dus ook aan U.

Plaats en datum:
zaterdag 20 maart 2010 in de gemeentehal van
Vosselaar 
Programma:
Vanaf 9 uur: onthaal en koffie 
9.45 uur: voorstelling dagprogramma
Van 10 tot 12 uur kun je kiezen uit de volgende work-
shops of lezingen :
- Kiezen voor een VZW of een feitelijke vereniging

(wettelijk kader en  verplichtingen)
- Vergadertechnieken voor verenigingen
- Motiveren van vrijwillige medewerkers en leden
- Hoe organiseer je een evenement?
- Goede communicatie met de eigen achterban

(leden, bestuurders,…) 
- Hoe omgaan met budget en sponsoring?
- Hoe maak je een draaiboek voor grote activiteiten?
12 – 13.30 uur: broodjes, tijd om contacten te leggen en

elkaar te ontmoeten. Bovendien kun je dan ook
informatiestands bezoeken van organisaties die vrij-
willigersverenigingen ondersteunen.

Van 13.30 tot 15.30 uur kies je tussen :
- De veranderde vrijwilligerswetgeving
- Taken en opdrachten van een goede bestuursploeg
- Promotie maken: hoe bereik je de brede bevolking ?
- Evenementen gezinsvriendelijk maken
- Motiveren van vrijwillige medewerkers en leden
- EHBO voor activiteiten van verenigingen
- Een biertapcursus.
15.30 tot 16.30 uur: drankje, kans voor ontmoeting en

infostands. De biertapcursisten kunnen hun 
opgedane kennis dan meteen in praktijk brengen. 

Inschrijven:
Inschrijven kan tot 26 februari 2010 via het opsturen of
binnenbrengen van de inschrijfstrook aan de folder, op
de cultuurdienst in het Klooster, via cultuurdienst@
rijkevorsel of via internet http://is.gd/5NORs. 

Prijs en transport:
Deze vormingsdag is gratis. Vanuit Rijkevorsel is er een
gratis bus voorzien die vertrekt om 8u45, opstapplaats:
Dorpsplein Rijkevorsel centrum

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website
van de gemeente, rubriek cultuur, de folder die u vindt
in de bibliotheken, het gemeentehuis en het Klooster of
de cultuurdienst in het Klooster.

Naar aanleiding van het einde van de tentoonstelling
“Kleur naast Kleur” in het Aster Berkhofmuseum over-
handigt Diane Mees het kunstwerk “De Schrijver” aan
het gemeentebestuur.

“De Schrijver” is een portret van de Rijkevorselse
auteur Aster Berkhof en is vanaf heden permanent te
bezichtigen in het Aster Berkhofmuseum.

DIANE MEES OVERHANDIGT KUNST-
WERK AAN GEMEENTE RIJKEVORSEL

GRATIS VITAMINEKUUR 
VOOR JOUW VERENIGING
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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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CLB Kempen organiseert 2 infoavonden over studie-
keuze voor de ouders van leerlingen van het zesde leer-
jaar. 
Deze avonden vinden plaats op  maandag 1 februari in
zaal Pax te Hoogstraten en op donderdag 11 februari in
de parochiezaal te Sint-Jozef Rijkevorsel; aanvang tel-
kens om 20 uur.
De inhoud van beide avonden is nagenoeg gelijk :
- Een algemeen gedeelte over het studiekeuzeproces

in het zesde leerjaar.
- Een keuzegedeelte in kleinere groep per opleidings-

vorm: ASO, BSO, TSO, KSO.
Op de infoavond te Hoogstraten wordt bovendien om
19.30 uur toelichting gegeven aan ouders die meer
informatie wensen over de vergelijking tussen het
Vlaams en het Nederlands onderwijssysteem.

Voor meer info of verder vragen:
CLB Kempen, vestiging Hoogstraten
Gravin Elisabethlaan 2, 2320 Hoogstraten
Tel. 03/3143970 of hoogstraten@clb-kempen.be
www.clb-kempen.be

- Woensdag 10 februari : pedagogische studiedag voor
de leerkrachten - verlof voor de leerlingen.

- Krokusvakantie : 13 - 21 februari
- Zondag 28 februari : Actie ’Ontbijt aan bed’ - ouder-

comité
- Vrijdag 12 maart : Halfvastenstoet  
- Woensdag 31 maart : Wintersportdag eerste en

tweede graad : schaatsen
- Paasvakantie : 3 - 18 april
- Zondag 2 mei : Schoolfeest
- Donderdag 13 en vrijdag 14 mei : Verlof
- Vrijdag 21 mei : Schoolsportdag
- Maandag 24 mei : Verlof
- Dinsdag 8 juni : voormiddag: integratieactiviteit

kleuters derde kleuterklas  -  19.30 uur : Infoavond
voor ouders kleuters : overstap naar eerste leerjaar.

- Woensdag 9 juni : Facultatieve verlofdag
- Zaterdag 12 juni : 14 uur: Scholenveldloop - terrein

Zuiderdijk
- Donderdag 24 juni : 19.30 uur : Uitreiking getuig-

schriften 6de leerjaar
- Woensdag 30 juni : Laatste schooldag:  vrij podium 

Fietsen, wandelen, wellness,
sportief, natuur beleven, cultuur, 
gastronomie, romantiek,… dit
zijn de sleutelwoorden van deze
nieuwe brochure.
In het nieuwe Vlaanderen
Vakantielandboek vind je maar
liefst 451 zorgvuldig geselec-
teerde arrangementen. 

Zin in een avontuurlijke vakantie? Kies dan voor een doe-
arrangement per fiets! Wil je zalig ontspannen? Ga dan
voor een arrangement in een kuuroord. Romantisch met
z’n tweetjes of gezellig met de kinderen … Alles kan, niets
moet!
De brochure kan afgehaald worden aan de VVV-infobalie,
Molenstraat, 5.

Gebeurde het wel eens dat je vrienden of familie voor
enkele dagen op bezoek kreeg en dat je in je eigen huis
niet genoeg slaapplaatsen had?
Enkele maanden geleden opende de familie Hofmans
–Verschueren een bed & breakfast. Tuin Der Zinnen is
zowel geschikt voor wandelaars, fietsers, een weekendje
weg met z’n twee, een gezinsvakantie of een verblijf in
groep met vrienden en collega’s.
Tuin Der Zinnen beschikt over 3 kamers voor 4 personen.
De bed & breakfast is erkend door Toerisme Vlaanderen.
Meer info: fam. Hofmans-Verschueren, Bolk, 4, tel.
03/314.97.11 –  www.tuinderzinnen.be

BED & BREAKFAST ’TUIN DER ZINNEN’

NIEUWE BROCHURE 
’VLAANDEREN VAKANTIELAND 2010’

GLS DE WEGWIJZER : BELANGRIJKE
DATA 2DE EN 3DE TRIMESTER

INFOAVONDEN ’OP STAP NAAR HET
SECUNDAIR ONDERWIJS’
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Grensland, een toeristisch samenwerkingsverband 
tussen Hoogstraten, Baarle-Hertog, Merksplas en
Rijkevorsel, stelt een aantal nieuwe brochures voor!
Elke twee jaar stellen we gezamenlijk een brochure
groepsuitstappen samen. Hierin bundelen we de 
leukste activiteiten voor groepen in onze regio. In 2010
hebben we deze brochure vernieuwd en het aanbod nog
uitgebreid. Daarnaast stellen we naar goede gewoonte
onze jaarlijkse evenementenkalender voor. In deze
kalender vind je alles wat er in onze regio te gebeuren
staat op het vlak van wandelingen, voorstellingen, 
tentoonstellingen, enz. Tenslotte lanceren we aan het
begin van dit jaar ook een gloednieuwe wandel-
brochure. Speciaal aan deze brochure is dat ze een
overzicht geeft van de geleide wandelingen in
Grensland. Immers, elke eerste zondag van de maand
kun je deelnemen aan een geleide wandeling in één van
de partnergemeenten van Grensland. De wandelingen
vertrekken steeds om 14.00 u. en het inschrijvingsgeld
bedraagt 1 €. In de brochure vind je naast alle 
praktische gegevens over de wandelingen en een korte
omschrijving ook wat meer toeristische info over elke
gemeente en een kortingsbon voor de wandelmappen
van de verschillende partners. 

Op 7 februari bijt Hoogstraten de spits af met een 
wandeling in het kader van 800 jaar Hoogstraten. In
2010 viert Hoogstraten immers '800 jaar stad en 
vrijheid'. Deze wandeling voert je dan ook doorheen het
Hoogstraten van weleer, waarbij vakkundige gidsen 800
jaar geschiedenis opnieuw tot leven brengen. Er is 
speciale aandacht voor de Hoogstraatse monumenten,
zoals de Sint-Katharinakerk en het stadhuis. 

We maken gebruik van deze wandeling om onze 
nieuwe brochures voor te stellen. Om dit te vieren kan
je éénmalig gratis deelnemen aan de geleide wandeling
in Hoogstraten. We vragen je wel om vooraf even in te
schrijven via  toerisme@hoogstraten.be of 03 340 19
55. Na de wandeling bieden we de deelnemers nog een
hapje en een drankje aan.

Meer info: Stijn Marinus, 014 40 82 67, e-mail:
stijn.marinus@tpa.be

Zin om de winterellende te vergeten en de batterijen op te
laden?
De VVV organiseert op donderdag 18 februari a.s. een 
winterwandeling in een prachtig natuurgebied.
In de vallei van de Bolkse Beek wandel je door het laagst
gelegen gebied van Rijkevorsel. Temidden de weilanden
ontdek je hier enkele vennetjes en verderop in de buurt
van gehucht Keirschot zie je de typisch Kempense hout-
wal met berken en eiken.
Dit landelijke wandelpad loopt grotendeels over verharde
weg.
Vertrek: 14.00 uur aan taverne Bolks Heike.

IN DE KIJKER : KEIRSCHOTPAD

WANDELBROCHURE GRENSLAND
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Op 27 februari 2010 worden in de namiddag twee wieler-
wedstrijden georganiseerd te St-Jozef Rijkevorsel, voor
nieuwelingen en juniores. Het parcours loopt over 
St-Jozef, Eikendreef, Beersebaan, Hoge Heideweg en
terug St-Jozef.
Op het parcours zal vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur 
eenrichtingsverkeer ingesteld worden (uitgezonderd
Beersebaan)
Om de verkeershinder tot een minimum te beperken 
worden omleidingen ingesteld. Moet je toch op het 
parcours zijn, volg de aanwijzingen van de signaalgevers
en de bevelen van de Lokale Politie.

De politie verbaliseert regelmatig autobestuurders die
hun voertuig nog steeds op de “rammelstroken” ter 
hoogte van het kruispunt Dorp-Bochtenstraat parkeren.
Op rammelstroken is het absoluut verboden te parkeren.
De stroken zijn bedoeld om voornamelijk zware voer-
tuigen en gelede autobussen op een vlotte wijze links- of
rechtsaf te laten slaan. Ook anders weggebruikers 
(inclusief fietsers) mogen over deze rammelstroken 
rijden. Het is volledig wettig om bijvoorbeeld komende
vanuit de Bochtenstraat, rechtsaf te slaan en daardoor
even gebruik te maken van de rammelstrook. Let wel op
dat u bij het rechtsaf draaien geen andere weggebruikers
(fietsers) in gevaar brengt.

Meermaals stelt de politie vast dat er nog spookrijders
vanuit de Bavelstraat de rotonde oprijden. De Bavelstraat
is een eenrichtingsstraat en elke autobestuurder 
komende vanuit Wortel is verplicht ofwel via Bremstraat
ofwel via Kasteelweg te rijden. Bij het verlaten van 
parking Noord moet u eveneens een blokje omrijden. Dit
eenrichtingsverkeer is ingesteld om de veiligheid op de
rotonde te verbeteren. De vereiste signalisatie is aan-
gebracht om u wegwijs te maken. Vermijd een nutteloze
boete.

Nu 2009 achter de rug is, kunnen we een balans opmaken
van de blauwe zone te Rijkevorsel. In 2009 zijn er 914
voertuigen beboet wegens het overschrijden van de 
parkeertijd of het niet gebruiken van de parkeerschijf.
De blauwe zone is in het leven geroepen om meer mensen
gebruik te laten maken van parkeergelegenheid, dit voor
een kortere tijd in de nabijheid van het centrum. Voor 
langere periodes heeft de gemeente Rijkevorsel speciale
parkings aangelegd.
Graag zouden wij de wetgeving herhalen, om zo mis-
verstanden te voorkomen :
- De parkeerschijf moet in de blauwe zone gebruikt

worden van maandag tot zaterdag dit steeds tussen
09.00 uur en 18.00 uur.

- De parkeerschijf moet nooit gelegd worden op 
wettelijke feestdagen en op zondagen.

- Met een parkeerschijf kun je steeds 2 uur parkeren, dit
te rekenen vanaf moment van aankomst. Maar als je
om vb 15.05 uur aankomt, mag je de parkeerschijf 
zetten op 15.30 uur. Soms stellen wij vast dat mensen
twee parkeerschijven leggen, hetgeen uiteraard 
verboden is. Mensen die in het bezit zijn van een 
parkeerkaart voor mindervaliden moeten nooit een
parkeerschijf gebruiken, ze moeten wel de parkeer-
kaart voor mindervaliden achter de voorruit leggen en
dit goed zichtbaar. Zorg er ook steeds voor dat de 
parkeerschijf duidelijk zichtbaar in het voertuig ligt,
dit achter de voorruit. 

- Ook wanneer je “maar twee minuten” weg bent,
gebruikt dan de parkeerschijf! 

Mocht je nog vragen hebben, kun je steeds contact 
opnemen met de dienst verkeer van de politie
Noorderkempen op het telefoonnummer 03/340.88.07

BLAUWE ZONE IN RIJKEVORSEL

BAVELSTRAAT

NOGMAALS RAMMELSTROOK

WIELERWEDSTRIJDEN 
ST.-JOZEF RIJKEVORSEL

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER
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Dit artikel wil U de jaarcijfers van 2009 meedelen die
lokale politie Noorderkempen verzamelde betreffende
het verkeer binnen de politiezone. Het geeft een over-
zicht van de verkeersongevallen, de snelheids- en 
alcoholcontroles en een aantal cijfers van vaak voor-
komende verkeersinbreuken.

ONGEVALLEN

Bovenstaande grafiek geeft het verloop van het totale
aantal ongevallen weer tussen de periode 2002-2009.
Het gaat hierbij over alle ongevallen – gaande van 
ongevallen met louter stoffelijke schade tot ongevallen
met gekwetsten en doden – die plaatsvonden binnen de
politiezone (Hoogstraten, Rijkevorsel of Merksplas).
De grafiek toont een verderzetting van de daling sinds
2007. In 2009 stelde de politie binnen de zone Noorder-
kempen 404 verkeersongevallen vast. Daarmee komen
we net onder het totale aantal ongevallen van 2006
(412) en lijken we terug op de goede weg.

Een correctere manier om de evolutie in het aantal 
verkeersongevallen te beoordelen kan gebeuren door
een onderscheid te maken tussen ongevallen met 
louter materiële schade en ongevallen met gekwetsten
of doden. De economische en emotionele kost van
ongevallen met lichamelijk letsel zijn zonder twijfel
veel groter dan bij ongevallen waar enkel materiële
schade werd vastgesteld.
Als we het totale aantal verkeersongevallen binnen de
politiezone gaan opsplitsen volgens bovenstaande in-
deling (stoffelijk, gewonden en dodelijk), dan bekomen
we volgende grafiek.

Sinds 2006 wordt binnen de politiezone voor de 
analyse van de ongevallen ook een onderscheid
gemaakt tussen ongevallen met lichtgewonden en
ongevallen met zwaargewonden. Het spreekt voor zich
dat de gevolgen voor een zwaargewonde na een 
verkeersongeval veel ingrijpender zijn dan voor een
lichtgewonde.

Wat kan er uit bovenstaande grafieken geleerd worden?
Uit de eerste grafiek konden we afleiden dat het aantal
ongevallen in 2009 is gedaald ten opzichte van 2008 en
2007. Meer nog: met in totaal 404 ongevallen in 2009
komen we zelfs tot het laagste ongevallenaantal voor de
periode 2002-2009.

Als de tweede grafiek ook geraadpleegd wordt, dan mer-
ken we dat de daling van het totale aantal ongevallen
vooral te wijten is aan de sterke daling in ongevallen
met louter stoffelijke schade. In 2009 stelde de lokale
politie 247 ongevallen met stoffelijke schade vast tegen-
over 282 in 2008 en 304 in 2007. Het blijft betreurens-
waardig dat er nog steeds twee dodelijke ongevallen
gebeurden in 2009, maar dat aantal ligt gelukkig 
beduidend lager dan in 2008 (6 dodelijke ongevallen)
en in 2007 (5 dodelijke ongevallen). 
De tweede grafiek toont echter wel dat het aantal 
ongevallen met gewonden in 2009 is toegenomen ten
opzichte van 2008. In 2006 werden in totaal 131 
ongevallen met gewonden vastgesteld, wat toen een
sterke daling betekende ten opzichte van de voorgaan-

VERKEERSRESULTATEN 2009
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de jaren. Het aantal ongevallen met gewonden in 2007
evenaarde het aantal van 2005, terwijl dat aantal in
2008 terug daalde tot net geen 150. Een jaar later, in
2009, is het aantal ongevallen met gewonden terug
gestegen tot 155.

Wordt ook de derde grafiek erbij genomen – waar ook
een onderscheid wordt gemaakt tussen licht- en zwaar-
gewonden – dan merken we dat in het bijzonder het
aantal ongevallen met lichtgewonden voor de stijging
ten opzichte van 2008 zorgt. Het aantal ongevallen met
zwaargewonden daarentegen is bijna gehalveerd ten
opzichte van het jaar voordien. 2006 blijft het qua aan-
tal ongevallen met gewonden het best doen met 117
ongevallen met lichtgewonden en 14 ongevallen met
zwaargewonden voor gans de politiezone. In 2007
waren dat er 147 met lichtgewonden en 17 met zwaar-
gewonden, in 2008 terug 123 met lichtgewonden maar
wel 25 met zwaargewonden en in 2009 tellen we 141
ongevallen met lichtgewonden en 14 ongevallen met
zwaargewonden.

Op zich kunnen we tevreden zijn met dit resultaat,
omdat de ongevallen met dodelijke afloop en de
ongevallen met zwaargewonden in onze ogen zwaarder
door moeten tellen dan de ongevallen met licht-
gewonden en die met louter stoffelijke schade. En juist
die ongevallen met doden en zwaargewonden zijn ten
opzichte van 2008 toch weer sterk afgenomen.

Wat de verkeersongevallen in Rijkevorsel in het 
bijzonder betreft, geeft onderstaand schema een mooi
overzicht van de evolutie sinds 2006.

RIJKEVORSEL
2006 2007 2008 2009

Stoffelijk 70 69 81 59
Licht 27 26 39 42
Zwaar 3 3 7 2
Dodelijk 2 1 3 1
Totaal 102 99 130 104

Voor een meer uitgebreide analyse van de verkeers-
ongevallen van 2009 verwijzen we graag naar het jaar-
verslag van politie Noorderkempen dat in de loop van
dit jaar zal verschijnen.

SNELHEID

Overdreven snelheid is nog steeds één van de grote oor-
zaken van verkeersongevallen en vormt voor lokale
politie Noorderkempen om die reden een belangrijke
factor in de strijd tegen de verkeersonveiligheid. Ook in
2009 werden snelheidscontroles hoog in het vaandel
gedragen binnen de verkeersdienst van de politie.
De resultaten van deze snelheidscontroles werden in
een overzichtelijke tabel gegoten.

Noorderkempen
controles voertuigen overtreding procent

2006 466 126120 5415 4,30%
2007 427 148176 5181 3,50%
2008 425 144840 5603 3,87%
2009 500 192109 8062 4,20%

De tabel laat zich als volgt lezen: de cijfers onder 
“controle” duiden het aantal snelheidscontroles aan die
uitgevoerd werden in de betreffende jaren. Eén 
controle duidt op één controleplaats per dag. Per 
controledag wordt op meerdere plaatsen op snelheid
gecontroleerd, waardoor het aantal controles dus hoger
ligt dan er dagen in een jaar zijn. “Voertuigen” duidt op
het totaal aantal gecontroleerde voertuigen, of ook: het
aantal voertuigen dat de telapparatuur gepasseerd is 
tijdens een controle. Bij “overtreding” worden de zware
snelheidsovertredingen geteld. Dat zijn de gemeten
snelheden die boven de toegestane marge vallen en dus
een proces-verbaal opleveren.

Gezien het gestegen aantal gecontroleerde voertuigen
in 2009 is het niet verwonderlijk dat er ook meer snel-
heidsovertredingen werden vastgesteld. Om die reden
staat ook het percentage snelheidsovertredingen ten
opzichte van het totaal aantal gecontroleerde voertui-
gen vermeld. Daaruit blijkt dat van alle snelheidscon-
troles die in heel 2009 binnen de politiezone Noorder-
kempen werden uitgevoerd 4,20% van de gecontroleer-
de bestuurders een zware snelheidsovertreding beging.
Dat betekent dat per 100 gecontroleerde bestuurders
4,20 bestuurders te snel reden in 2009. Dat aantal over-
tredingen ligt 9% hoger met het aandeel overtredingen
dat in 2008 werd vastgesteld.
Voor Rijkevorsel ziet een dergelijke tabel er als volgt
uit.
Rijkevorsel

controles voertuigen overtreding procent
2006 112 25674 1137 4,43%
2007 129 39709 1446 3,64%
2008 133 32162 949 2,95%
2009 149 50232 2645 5,27%



26

PPPP OOOO LLLL IIII TTTT IIII EEEE

Deze tabel toont dat het procentuele aantal vastgestel-
de snelheidsovertredingen (ten opzichte van de 
gecontroleerde voertuigen) in 2009 met maar liefst
79% is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Een
percentage van 5,27 overtredingen op elke 100 gecon-
troleerde voertuigen ligt duidelijk hoger dan het totaal
van de gehele zone met 4,20%. In Hoogstraten begin-
gen 4,01 bestuurders op 100 een zware snelheids-
overtreding in 2009 en in Merksplas was dat 3,55 op
100.
Een groot aandeel van deze stijging is een gevolg van de
overtredingen die vastgesteld werden op de Sint-
Lenaartsesteenweg die in de zomer van 2009 na werk-
zaamheden opnieuw werd opengesteld. Hier werden in
totaal 1532 snelheidsovertredingen vastgesteld, wat 
tijdens die controles overeenkwam met 17,9 hard-
rijders per 100 voertuigen.

ALCOHOL

Noorderkempen
voert. testen safe alarm positief OI
2006
5360 2870 2111 (74%) 78 (2,72%) 85 (2,96%) 26 (0,91%)

2007
6247 4300 4009 (93%) 109 (2,53%) 140 (3,26%) 42 (0,98%)

2008
5692 3740 3514 (94%) 88 (2,35%) 138 (3,69%) 28 (0,75%)

2009
5219 4055 3783 (93%) 109 (2,69%) 160 (3,95%) 33 (0,81%)

Net als snelheid vormt ook alcohol in het verkeer één
van de grote aandachtspunten van lokale politie
Noorderkempen in het kader van de verkeersveiligheid.
Recent onderzoek heeft vastgesteld dat een
BloedAlcoholConcentratie (BAC) van 0,05 g/dl een rela-
tieve grotere kans op een ongeval van 50% geeft ten
opzichte van een bestuurder die niet gedronken heeft.
Een BAC van 0,08 g/dl zou dan 3 keer meer risico op
een ongeval geven dan bij bestuurders die geen alcohol
dronken.
De resultaten die in bovenstaande tabel zijn weer-
gegeven, zijn die van de WODCA-acties die hoofd-
zakelijk plaatsvinden tijdens weekendnachten. Ook
worden dergelijke acties uitgevoerd in het kader van
feestperioden (zoals de eindejaarsfeesten) en 
verschillende keren op donderdagavond.

De tabel toont dat er in 2009 opnieuw minder voer-
tuigen werden staande gehouden dan de voorgaande
jaren. Toch werden meer alcoholtesten afgenomen ten
opzichte van 2008. Van de ruim 4000 testen die in 2009
werden afgenomen bleken 3783 bestuurders niet teveel
gedronken te hebben. Dat komt overeen met 93% van

alle gecontroleerde bestuurders. Van die bestuurders
die wel alcohol hadden gedronken, bliezen er 109 “A”
en waren er 160 die “P” bliezen. Van die 160 die een
positief resultaat behaalden bij de alcoholtest waren er
33 bestuurders van wie hun rijbewijs onmiddellijk werd
ingetrokken.
Algemeen gezien liggen deze resultaten in de lijn van
de voorbije jaren. Er zijn geen opvallende uitschieters,
zij het dat het aantal “Alarm” en “Positief” procentueel
blijft stijgen ten opzichte van voorgaande jaren.

Wat de alcoholcontroles betreft die op Rijkevorsels
grondgebied werden gehouden, ziet die tabel er als
volgt uit.

Rijkevorsel
voert. testen safe alarm positief OI
2006
1677 968 739 (76%) 22 (2,27%) 27 (2,79%) 8 (0,83%)

2007
2789 1845 1710 (93%) 84 (4,55%) 65 (3,52%) 19 (1,03%)

2008
1922 1290 1206 (93%) 29 (2,25%) 55 (4,26%) 10 (0,78%)

2009
2015 1559 1466 (94%) 30 (1,92%) 62 (3,98%) 15 (0,96%)

Ook hier geen opvallende uitschieters. Wel valt op dat
het aandeel “Positief” hier nog hoger ligt dan het aan-
deel “Alarm” op het totaal aantal uitgevoerde alcohol-
testen.

Een verklaring voor de stijgende waarden zou een 
verhoogde pakkans kunnen zijn. Doordat de politie de
plaatsen van controle en de tijdstippen beter weet uit te
kiezen, kunnen ze strategischer te werk gaan en meer
dronken chauffeurs van de baan halen.

ANDERE OVERTREDINGEN

Naast snelheid en alcohol zijn er nog tal van verkeers-
inbreuken die een effect hebben de verkeersveiligheid.
Het is onbegonnen werk om dergelijke overtredingen
allemaal op te sommen en om die reden beperken we
ons hier tot de overtredingen die het vaakst vastgesteld
werden in 2009.

gsm Gordel Keuring Verzekering
Hoogstraten 487 275 212 78
Rijkevorsel 170 223 132 35
Merksplas 101 117 80 22
TOTAAL 758 615 424 135
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Het lijkt alsof het gebruik van de gsm aan een opmars
bezig is. In 2008 werden hiervoor 575 processen-
verbaal opgesteld en in 2009 zijn dat er al 758.
Uiteraard is de politie niet constant aan het controleren
op gsm-gebruik tijdens het rijden en kan uit deze tabel
dan ook niet uitgemaakt worden of het aantal controle-
uren hetzelfde is als de voorgaande jaren. Een 
vergelijking zou daarom niet opgaan. Maar de vaststel-
ling dat dit een hoog aantal is, lijkt niet verkeerd.

BLAUWE ZONE

In 2008 werden in de blauwe zone van Rijkevorsel al
527 parkeerbonnetjes uitgeschreven voor voertuigen
die langer geparkeerd stonden dan toegelaten is, of
waar geen parkeerschijf werd gebruikt op de plaatsen
waar dat verplicht is. De regeling werd in het voorjaar
van 2008 ingevoerd in Rijkevorsel en sinds juni 2008
zijn de eerste parkeerbonnen geschreven.
In 2009 werden in totaal 914 van dergelijke parkeer-
bonnen uitgeschreven in de blauwe zone. Het gaat hier
dus enkel over parkeerbonnen binnen de zones van
kortparkeren in Rijkevorsel en niet over andere par-
keerovertredingen.

Zoals reeds werd aangegeven, is dit slechts een beknopt
overzicht van de jaarresultaten betreffende de werking
rond verkeer binnen de politiezone Noorderkempen.
Een uitgebreid verslag van 2009 zal in een jaarrapport
verschijnen in de loop van 2010. Dat rapport kan door
iedereen ingekeken worden.
Hou ook onze website in het oog:  www.politienoorder-
kempen.be!

Het OCMW van Rijkevorsel beschikt, samen met
omliggende OCMW’s, over een juridische dienst, waar-
bij de juriste één halve dag per week een zitdag houdt
in Rijkevorsel op het OCMW, Prinsenpad 27, met name
op donderdagnamiddag tussen 14.00 uur en 16.30 uur.

Onze juriste is Greet Maes en je kunt bij haar terecht
voor vrijblijvend en gratis juridisch advies.  De meest
voorkomende zaken waarvoor een beroep kan gedaan
worden op de juridische dienst zijn problemen in 
verband met echtscheiding, huwelijksvermogensrecht,
erfrecht, testament, huur, kopen, verkopen, buren-
hinder, erfdienstbaarheden, eigendomsrecht, notariële
akten, pro deo/ rechtsbijstand, ..

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

vragen en te bemiddelen
- doorverwijzen naar andere instanties

DE JURIDISCHE DIENST OCMW

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
WOENSDAG 18 FEBRUARI 2010
- 20.00 UUR

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

Help Haïti !!!
Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een zeer
zware aardbeving. Het aantal slachtoffers van de ramp
en de materiële schade zijn enorm groot. Wereldwijde
steun is nodig. 
Elke bijdrage telt, ook de onze :
- 000-0000012-12 met de vermelding HAITI LAVI 12-

12 (Belgisch Consortium Voor Noodhulpoperaties dat
Caritas, Handicap International, Oxfam Solidariteit,
Dokters van de wereld en UNICEF verenigt)

- 000-0000060-60 met de vermelding HAITI (Artsen
zonder Grenzen)

- 000-0006566-67 met de vermelding AARDBEVING
HAITI (Rode Kruis-Vlaanderen)

- 000-0000092-92 met de vermelding 0330
(Broederlijk Delen)
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Ook de maatschappelijk assistenten van het OCMW
krijgen juridische ondersteuning bij hun (budget)dos-
siers.  Zij kunnen terecht bij Noëlle Van den Bergh. Zij
probeert ook alle problemen rond nutsvoorzieningen
(water, gas, elektriciteit, telefoon, …) op te lossen.

Aan het OCMW van Rijkevorel
is reeds verschillende jaren een
Lokaal Opvanginitiatief voor
Vluchtelingen (kortweg LOI)
verbonden.

Om de begeleiding en inte-
gratie van deze vluchtelingen
te verbeteren, zijn we op zoek
naar vrijwilligers.

Helpende handen zouden zeer welkom zijn om :
- de nieuwkomers wegwijs te maken in Rijkevorsel
- de kinderen te helpen bij hun huiswerk
- af en toe een tekst te vertalen, voornamelijk naar

het Engels, Frans, Duits en Russisch

Voel je het kriebelen om de handen uit de mouwen te
steken, of twijfel je nog en wil je hier graag meer over
weten, neem dan gerust contact op met Karolien
Verschueren of Margeaux Bogaerts op het tel. nr.
03/340.39.69. Of per mail naar  kverschueren@ocmw-
rijkevorsel.be of  mbogaerts@ocmwrijkevorsel.be

Hebt u nog een oude werkende tv of een oude fiets
staan, en weet u er geen blijf mee ?
U kunt er het OCMW gelukkig mee maken. Hiervoor
kunt u contact opnemen met  Karolien Verschueren of
Margeaux Bogaerts op het tel. nr. 03/340.39.69, 
per mail kverschueren@ocmwrijkevorsel.be of 
mbogaerts@ocmwrijkevorsel.be

Reeds vele jaren levert het OCMW maaltijden bij
gebruikers aan huis.  Sinds het OCMW van Rijkevorsel
zelf over een rusthuis beschikt met een eigen keuken,
worden de maaltijden,  die nu aan huis geleverd 
worden, bereid in de keuken van het rusthuis
Prinsenhof.
Iedere inwoner die dit wenst, kan warme maaltijden
aan huis bekomen, maar uiteraard is het vooral de
bedoeling om minder - validen,  bejaarden, … die
omwille van ziekte, leeftijd, … niet meer of slechts
moeilijk in staat zijn zelf hun maaltijd te bereiden,  de
kans te geven toch dagelijks een warme maaltijd te
kunnen eten.
Elke werkdag worden dagverse warme maaltijden in de
loop van de voormiddag aan huis gebracht.  De maaltijd
is in een speciale isoleerdoos ( “ thermo-cater”) verpakt,
zodat de maaltijd normaal zonder probleem tot de 
middag warm blijft. De maaltijd bestaat uit een tas
soep, een hoofdgerecht en dessert.  Ook dieetmaaltijden
zijn mogelijk.
Op de  dagen dat er geen maaltijden bedeeld worden
aan huis, kan  de gebruiker  indien hij/zij dat wenst, een
warme  maaltijd gebruiken in het rusthuis Prinsenhof
of deze daar zelf komen ophalen of laten ophalen.  Men
kan voor deze dagen eveneens diepvriesmaaltijden
bestellen als men dat wenst. Uiteraard dient  dit dan
vooraf afgesproken te worden.

De tussenkomst die men voor een warme maaltijd moet
betalen, hangt af van het  inkomen van de gebruiker en
van het inkomen van eventuele gezinsleden.  Men dient
dan ook bij de aanvraag tot het bekomen van warme
maaltijden het maandelijks  inkomen kenbaar te maken
(pensioenstrookje, belastingsbrief, invaliditeits-
vergoeding, kadastraal inkomen,…)  waarna berekend
wordt hoeveel men moet betalen per maaltijd.  De
maximumprijs per maaltijd bedraagt momenteel 
€ 6,00. 
Het OCMW tracht zoveel mogelijk in te spelen op de
wensen van de gebruiker.  Wil men niet elke dag een
maaltijd, maar wel slechts enkele dagen per week, kan
dit zonder problemen.  

Aanvragen tot het bekomen van warme maaltijden aan
huis of  verdere informatie kunnen bekomen worden op
de sociale dienst van het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310
Rijkevorsel. 
(03/340.39.65 of  ocmw@ocmwrijkevorsel.be).

DIENST WARME MAALTIJDEN
AAN HUIS

TV EN FIETSEN GEZOCHT

HELPENDE HANDEN GEZOCHT
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Voor de derde maal een reeks danslessen met gekende
en weer nieuwe volksdansen. Volksdansen is sport, 
ontspanning, gezond, niet competitief en vooral super
plezant voor jong en oud.

We herhalen de klassiekers zoals Bal in de Straat,
Kuierend, Vlegerd en vele andere tegen een tempo dat
iedereen aankan. 

Het grote voordeel van deze lessenreeks is dat je geen
partner hoeft mee te brengen, het zijn groepsdansen.
Als je deze dansen nog kent van bij de Chiro of de 
Plussers is dat meegenomen, dan is de hele groep snel-
ler mee en kunnen we de volgende volksdans aanvatten.
Voor iedereen, vanaf 14 jaar.
Met ervaren lesgever op woensdagen 3, 17, 24 februari
en 3 maart om 19.30 uur bij Den Bakker.

€12 voor de hele cursus is slechts €3 per les.
KWB-gezinsleden €8

Inschrijven bij:
- Johan Mertens, St-Lenaartsestwg 58.
- Louis Van Hooydonck, Perenstraat 21.
- Via uw KWB-wijkmeester,
- of mail: kwb.rijkevorsel@edpnet.be 

VOLKSDANSLESSEN IN RIJKEVORSEL

Sint-Jozef Rijkevorsel Rijkevorsel Centrum

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 2 FEBRUARI 2010
PANNENKOEKEN, APPELSIENSAUS

EN KOFFIE

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

Valentijnsmenu
zondag 14 februari 2010

Broccolivelouté

Liefdesspel van zalm en spek
Bedje van preisnippers en dillesaus

Krielaardappelen

Chocoladehartediefjes met advocaat

Inschrijven voor 5 februari 2010 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.

Maximum 25 personen

2,50 EURO

11 euro

Zoek je een job in eigen gemeente ?

Heb je een diploma als 

verpleegkundige of studeer je 

binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 

van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 

te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 

telefoonnummer 03/340.39.65

JOKPRIJSKAMP
t.v.v. Duivenmaatschappij 

’De Verbroedering’ St.-Jozef

VRIJDAG 26 FEBRUARI 2010
19.00 uur

zaal Alma bij Jozée
2,50 euro inleg en 65 euro vooruit

Iedereen welkom !
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Davidsfonds Rijkevorsel 

Dinsdag 9 maart 2010, om 20.00 uur 
in de St-Jorisgildezaal, Dorp 47 te Rijkevorsel

Op dinsdag 9 maart nodigt Davidsfonds Rijkevorsel u
uit voor een leerrijke en boeiende lezing door antiek-
expert Dirk Martens.

Antiek, een saaie boel? Niet volgens Dirk Martens.
Gedurende deze lezing laat hij het publiek 
binnengluren in deze soms erg exclusieve wereld en
definieert hij wat antiek nu eigenlijk is. Verder geeft hij
suggesties voor het herkennen van waardevolle voor-
werpen en oudere kunst en tips voor het verzamelen
van antiek. Hij leert ons ook hoe we marketingtrucs en
vervalsingen kunnen doorprikken.

De Antwerpse journalist Dirk Martens is gepassioneerd
door kunst. Van zijn hand verschijnt er wekelijks “Art”,
een kunst- en antiekpagina in De Standaard/Het
Nieuwsblad. Voor deze rubriek ontving hij in 2006 en
2008 een nominatie voor de Internationale Prijs voor
Kunstkritiek de Moffarts.

Hij heeft ook het prachtige boek “Schoonheid van toen.
Antiek in de Lage Landen” geschreven, waarvan een
exemplaar deze avond onder de aanwezigen zal verloot
worden.

Deze avond vindt plaats in het gildelokaal van de 
St-Jorisgilde, Dorp 47 te Rijkevorsel om 20.00 uur. Voor
meer informatie kunt u terecht op   davidsfonds.
rijkevorsel@scarlet.be of tel. 03/314.39.01.

Inkom: Davidsfondsleden 5 euro, niet-leden 7 euro.
Iedereen is welkom.

393 162 149 572 841 134 198 67
121 575 55 478 254 623 297 294
197 245 527 609 139 477 239 931
932 586 767 823 255 622 305 4
301   629 839 5 900 259 686 364
748 486 692 479 380 193 25 637
156 82 565 579 138 941 920 616
307 124 711 17 837 515 715 492
688 660 11 866 435 368 339 654

Prijzen af te halen tot 28 februari 2010 bij François
Deprez Klundert 51, tel. 03/312.24.57.
Met deze willen wij iedereen danken die onze “ Dag van
de Vriendschap“ op één of andere manier gesteund
heeft .

Voor wie?
Voor alle ouders die een kind verloren hebben zonder
onderscheid van leeftijd of aard van overlijden zoals
ongeval, ziekte, zelfdoding, gestorven bij geboorte, 
miskraam, wiegendood enz… Deze avonden bieden
kans om te luisteren of te praten over het verlies van je
kind en wat dat eigenlijk betekent in je eigen bestaan. 
M.a.w. een zoektocht doen starten om te proberen
terug wat richting te geven aan je rouwproces en je
eigen leven. De begeleiding gebeurt door ervarings-
deskundigen met een opleiding in rouwverwerking.

Waar?
In het Janssen Ontmoetingcentrum 
Stationstraat 60 – 62 Turnhout 

Wanneer?
Elke 2de vrijdag van de maand om 20 uur (behalve juli)
De volgende bijeenkomst van O.V.O.K. heeft plaats op
vrijdag 12 februari.

Meer info?
Secretariaat Regio Kempen, 014/61 42 78, 
wc.driesen@telenet.be

ROUWVERWERKINGGROEP 
O.V.O.K. REGIO KEMPEN

UITSLAG TOMBOLA 
’DAG VAN DE VRIENDSCHAP’ 2009

PRACHT OF PRULLARIA ?
ZIN EN ONZIN OVER ANTIEK
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Chiro St-Jozef presenteert

KINDERCARNAVAL

14 februari 2010
Gemeenschapscentrum St.-Jozef

Inkom : 1 euro

Alle kinderen zijn welkom vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur
Ook de ouders kunnen tijdens het nuttigen van een 

drankje komen kijken naar deze verkleedpartij.

Alle kinderen die
meedoen aan onze

wedstrijd verdienen
een prijs !

Turnkring Lenig en Gezwind

organiseert

KLEUTERTURNEN
vanaf tweede kleuterklas : 4 jaar

woensdag 15.30 uur tot 16.30 uur
turnzaal De Wegwijzer

vanaf 24 februari tot eind juni

Inschrijven voor 20/02/2010 :
Verbraeken Ria, tel. 03 314 61 48

Koninklijke Harmonie Broederband
Rijkevorsel

Het Bestuur, de dirigent en de muzikanten 
nodigen u uit op hun

45STE JAARCONCERT
vrijdag 12 februari 2010 om 20.00 uur

zaterdag 13 februari 2010 om 20.00 uur

In zaal ’t Centrum te Rijkevorsel.
Steven Mintjens dirigeert de harmonie.

Onze muzikanten brengen u uitzonderlijk mooie muziek.
Inkom: 6 euro in voorverkoop - 7 euro aan de kas

Kinderen onder de 14 jaar hebben vrije inkom

Inkomkaarten zijn vooraf te verkrijgen in ’t Centrum, 
bij de VVV (gemeentehuis) en bij onze leden.

Contact: Tel. 03/314.62.48
e-mail: khbroederband@telenet.be

(voor meer info over Broederband bekijk onze site:
www.khbroederband.be)

Van harte welkom!

Fotovrienden Rijkevorsel vzw
Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel www.fvr-vzw.be

Zaterdag 6 februari 
Op stap naar Malle.  Een bezoek aan het park en het
kasteel (geleid bezoek onder voorbehoud). Vertrek
met eigen vervoer aan ons lokaal Dorp 47 (oude
pastorij) om 14.00 uur stipt. Vergeet uw foto-
materiaal niet. Kom gerust eens mee wandelen met
onze leden en maak kennis met onze vereniging. 

Van harte welkom.

Donderdag 11 februari 
Samenkomst in ons lokaal Dorp 47 eerste verdiep
voor een bespreking van het thema “katachtigen”.
Wil je iets leren? Kom dan maar eens luisteren,
samen bespreken en beoordelen is een fijne wijze
om uw fotografische kennis op te bouwen.
Om 20.00 uur beginnen we er aan. Maak kennis met
onze vereniging. 

Van harte welkom.
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Oudercomité « De Wegwijzer » 
presenteert haar twaalfde…

Zondag 28 februari 2010 levert het oudercomité van De
Wegwijzer binnen de gemeente ontbijtpakketten aan de
zeer democratisch prijs van € 6,00.

Keuze uit verschillende leveringstijden:
Tussen 8.30 uur en 9.30 uur
Tussen 9.30 uur en 10.30 uur

Keuze tussen «aan huis geleverd» (binnen de 
grenzen van Rijkevorsel) of «zelf afhalen» aan de school
(De Wegwijzer) op zondag 28 februari 2010 tussen 7.30 uur
en 10.30 uur.

Wil je ontbijtpakketten bestellen, dat kan tot 
maandag 22 februari 2010, vraag informatie door te telefo-
neren naar De Wegwijzer, 03/314.75.68.
Wij danken u voor het vertrouwen en voor de bestelling.

Oudercomité «De Wegwijzer»

WERELDVROUWENMARS
ZATERDAG 6 MAART 2010

Wij stappen tot alle vrouwen vrij zijn !

De Wereldvrouwenmars tegen armoede en geweld is een wereldwijde
solidariteitsbeweging waaraan ruim 6.000 organisaties in 165 landen
deelnemen. Dit Canadese initiatief ontstond naar aanleiding van de
Wereldvrouwenconferentie in Beijing in 1995. In 2010 verovert de
Wereldvrouwenmars opnieuw de straten. Want ook nu nog worden
overal ter wereld vrouwen geconfronteerd met armoede, geweld en
ongelijkheid. Het platform Vrouwenkracht Kempen roept iedereen op
om mee te stappen.
- tegen armoede en voor waardig werk en economische onafhanke-

lijkheid van vrouwen
- voor vrede en demilitarisering
- om het geweld tegen vrouwen halt toe te roepen
- voor de verdediging van voedselsoevereiniteit en openbare basis-

voorzieningen
De mars vertrekt om 12.30 uur aan de Grote Markt in Brussel. Van daar-
uit vertrekken we door de binnenstad. We houden halt op vier 
symbolische plaatsen. Gratis busvervoer vanuit de Kempen :
- Geel : Stationsplein (ingang station), 9.45 uur stipt
- Turnhout parking : Papenbruggestraat (St.-Elisabethziekenhuis),

10.15 uur stipt
De bus vertrekt ‘s avonds om 17 uur in Brussel. We voorzien voor ieder-
een een gratis lunchpakket. Inschrijven voor 26 februari : bel daarvoor
Vormingplus Kempen op 014/41.15.65, of Keysers Lizette op
03/314.66.90, of mail viviane.schuer@vormingpluskempen.be.
Inschrijven kan ook op www.vrouwenkracht.org.
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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
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presenteert :

Frits
Een komedie van Luc Kerckhofs

In de parochiezaal van Sint – Jozef

VRIJDAG 26 FEBRUARI 2010

OM 20.00 UUR

ZATERDAG 27 FEBRUARI 2010

OM 14.00 UUR EN 20.00 UUR

i. s. m. Ouderraad van GVB Het Kompas

EEN KANSARM ROEMEENS KIND 
BIJ U OP VAKANTIE

Al sinds 1994 laat de vzw Nestwarmte Roemeense kinderen
en jongeren, die door hun ouders verlaten zijn, in ons land op
vakantie komen. Het is vooral de bedoeling hen te laten 
kennismaken met een volgens onze normen “normaal
gezinsleven”. Volgens hun opvoeders en begeleiders hebben
deze vakanties een positieve invloed op hun gedrag.
Wie van 10 juli 2010 tot 8 augustus 2010 zijn gezin wil open-
stellen voor een gastkind of jongere, kan meer inlichtingen
bekomen bij
- Aerts Anita 016/73.39.26 of 0499/25.61.19
- Swinnen Patricia 011/87.33.49 of 0494/67.79.36
- Bonneux Brigitte 011/37.50.39 (tot 18.00 uur) 

of 0477/47.34.95
Voor meer informatie over de vereniging kun je altijd een 
kijkje nemen op de website www.nestwarmte.be
Om administratieve redenen moet de inschrijvingsperiode
op 15 april 2010 worden afgesloten.

Met de steun van de Vlaamse Overheid
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31 januari • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Info : 03/340.00.12

• Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van  14.00 uur tot 17.00 uur.

2 februari • Landelijke Gilde : 3de kaart- en buurtavond. Vanaf 20 u in zaal de Guld (Sint-Jorisgilde),
Dorp 44. Meer info : 0477/69.80.19

4 februari •  vzw De Singer : Stand-up comedy. Steven Gabriëls brengt zijn show “Roofing”. 
De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties: www.desinger.be.

5 februari • Ouderraad Het Moleke en Sint-Luciaschool : 4de “Familie”quiz. Zaal Den Bakker. 
Deuren open 19.30 u. Start quiz te 20 u.

• Schildersclub Artistic : Schilderen. Prinsenhof. Van 13 u tot 18 u. Iedereen welkom. 
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

• Duivenmaatschappij Verbroedering Centrum : Jokprijskamp in het duivenlokaal,
deuren open 19.00 uur, 50 euro vooruit en inleg gelden.

6 februari • Rijkevoc : Thuisweekend in sportcentrum De Valk : jeugdvolleybal vanaf 14 u, 
volwassenen vanaf 17.30 u met om 20.30 u de 1ste dames- en herenploeg

• Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Bezoek aan park en kasteel te Malle. Vertrek met eigen 
vervoer te 14 uur aan lokaal Dorp 47. Meer info : zie rubriek Diversen

• vzw De Singer : Jazzconcert van het quartet van vibrafonist Pascal Schumacher (LUX).
De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties:  www.desinger.be.

7 februari • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg – van 8.00 tot 12.00 uur
inkom gratis

• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Fanfarefeesten : concerten door verschillende 
muziekverenigingen. Zaal ’t Centrum. Aanvang 15.00 uur. 
Meer info :   info@vnarijkevorsel.be -  www.vnarijkevorsel.be - 0472/55.65.76

8 februari • Sportraad : Algemene Vergadering, 20.00 uur, Raadzaal Gemeentehuis

11 februari • Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Samenkomst ter bespreking van het thema “Katachtigen”
in lokaal Dorp 47 – eerste verdieping te 20 uur. Meer info : zie rubriek Diversen

12 februari • Koninklijke Harmonie Broederband : 45ste Jaarconcert. Zaal ’t Centrum te 20 uur. 
Inkom : 6 euro voorverkoop, 7 euro aan de kas, kinderen onder 14 jaar gratis.
Meer info : 03/314.62.48 en khbroederband@telenet.be

• Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13 u tot 18 u. 
Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

• vzw De Singer : The Crab Four play “The White Album”. De groep The Crab Four speelt 
het bekende album van The Beatles integraal. De Singer, Bavelstraat 35 om 21.00 uur. 
Meer info en reservaties: www.desinger.be.
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13 februari • Koninklijke Harmonie Broederband : 45ste Jaarconcert. Zaal ’t Centrum te 20 uur. 
Inkom : 6 euro voorverkoop, 7 euro aan de kas, kinderen onder 14 jaar gratis.
Meer info : 03/314.62.48 en  khbroederband@telenet.be

• Rijkevoc : Thuisweekend in sportcentrum De Valk : jeugdvolleybal vanaf 16 u, 
volwassenen vanaf 18 u met om 20.30 u de 1ste dames- en herenploeg

14 februari • Natuurpunt afdeling Markvallei : Wandeling De Elsakker Meerle. Vertrek Kerkplein Meerle 
te 9.00 uur. Meer info : 03/315.71.85

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

• Chiro St.-Jozef : Kindercarnaval, Gemeenschapscentrum, van 13 u tot 17 u, inkom 1 euro.

18 februari • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Winterwandeling “Keirschotpad”. Vertrek te 14 uur aan 
taverne Bolks Heike.

19 februari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13 u tot 18 u. Iedereen welkom.
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

21 februari • Sportraad : Gevechtssportgala, van 13.30 u tot 17 u, Kuiperij Gemeenschapscentrum.

26 februari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13 u tot 18 u. Iedereen welkom.
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

• Duivenmaatschappij De Verbroedering Sint-Jozef : Jokprijskamp in zaal Alma vanaf 19.30 u.
2,50 euro inleg en 65 euro vooruit.

• St Jozef’s Volkstoneel : Komedie “Frits” in de parochiezaal van Sint-Jozef te 20 uur.

27 februari • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertavond in zaal ’t Centrum. 20.00 uur. 
Voorverkoop in café ’t Centrum en bij de leden : 4 euro. Inkom 5 euro. 
Kinderen –14 jaar gratis. Meer info :  info@vnarijkevorsel.be -  www.vnarijkevorsel.be - 
0472/55.65.76

• St Jozef’s Volkstoneel : Komedie “Frits” in de parochiezaal van Sint-Jozef te 14 uur 
en te 20 uur.

• vzw De Singer : Jazzconcert van GOWK, de groep rond drummer Teun Verbruggen.
De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties:  www.desinger.be.

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

• Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van  14.00 uur tot 17.00 uur.
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertmiddag in zaal ’t Centrum. 14.30 uur. 

Voorverkoop in café ’t Centrum en bij de leden : 4 euro. Inkom 5 euro. 
Kinderen –14 jaar gratis. Meer info :  info@vnarijkevorsel.be -  www.vnarijkevorsel.be -
0472/55.65.76

• vzw De Singer : Jazzconcert van het Jef Neve Trio. Pianist Jef Neve won de Mia als muzikant 
van het jaar. De Singer, Bavelstraat 35 om 16.00 uur. 
Meer info en reservaties:  www.desinger.be.

Aankondigingen van activiteiten MAART 2010 moet je uiterlijk op 7 februari 2010
binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be. 

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
Deze INFO en ook vorige edities te lezen op de gemeentelijke website www.rijkevorsel.be onder de rubriek Informatieblad.



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 wachtdiensten tandartsen : 0903/39.969
De wachtdienst geldt uitsluitend tijdens het weekend en op feestdagen, van 9u tot 18u en enkel voor dringende gevallen

24 uur op 24 : 0900/10.500 of 0900/10.512 (0,50 EUR/minuut) of www.apotheek.be

Tijdens weekends en feestdagen : - Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014/410.410
- Wachtpost Campus Blairon (Steenweg op Gierle 100, Turnhout) Geopend tijdens weekend van vrijdagavond 20u t.e.m. 

maandagmorgen 8u en op feestdagen vanaf 20u de avond voor de feestdag tot 8u de ochtend na de feestdag

Tijdens de late avond en nacht in de week : Dokter van wacht uitsluitend telefonisch bereikbaar op het nummer 014/410.410
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