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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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Het verslag van de gemeenteraadszitting van 14 
december 2009 wordt goedgekeurd.

Dorien Cuylaerts legt de eed als schepen af. Zij volgt als
vijfde schepen Lizette Keysers op voor de resterende
duurtijd van het mandaat.

In opvolging van mevrouw Keysers wordt Dorien
Cuylaerts verkozen tot afgevaardigde van de gemeente-
overheid in het syndicaal onderhandelings- en overleg-
comité.

De raad stelt de standaard voor functiebeschrijvingen
van het gemeentepersoneel vast.

Er worden 2 extra halftijdse (19/38) functies ingesteld
van begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang E1-E3
in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 25 JANUARI 2010
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Beste inwoners van Rijkevorsel,

De twee eerste maanden van het jaar zijn bijna achter de rug en hopelijk ligt de sneeuwellende definitief achter ons.
Deze wintertoestand heeft de gemeente pakken geld gekost zowel aan overuren van ons personeel als aan aankoop
van zout en herstellingen van materialen. Vergeet ik nog de bijkomende kosten aan onze gemeentewegen. Vele 
straten vertonen gaten en barsten die dringend moeten hersteld worden. Die kosten halen een flinke hap uit onze
financiële voorzieningen die jaarlijks worden aangelegd voor openbare werken.

Op 8 februari heeft onze kunstenares Diane Mees een schilderij aan ons gemeentebestuur geschonken. Dit kunst-
werk “De Schrijver” is een portret van onze ereburger Aster Berkhof. Diane heeft twee maanden geëxposeerd in ons
museum en haar tentoonstelling heeft heel wat mensen op de been gebracht. Velen hebben naar aanleiding van die
tentoonstelling “Kleur naast Kleur” kennisgemaakt met ons Aster Berkhofmuseum. Wij wensen Diane nog veel 
succes in haar schildercarrière en wij bedanken haar voor dit mooie schilderij dat door iedereen kan bezichtigd 
worden in ons museum te Sint-Jozef. Bij speciale gelegenheden zal het ook tentoongesteld worden in ons 
gemeentehuis.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 januari ll. heeft Dorien Cuylaerts de eed als schepen afgelegd in opvolging
van Lizette Keysers. Zij heeft op die gemeenteraad reeds haar vuurdoop prima doorstaan en we wensen haar en
Lizette nog een prachtige toekomst.

Ook op 8 februari is de milieuweek van start gegaan. De gemeente Rijkevorsel wil onze bevolking ertoe aanzetten
zorg te dragen voor het milieu. Wij willen iedereen sensibiliseren spaarzaam om te gaan met onze energievoor-
raden. Wij verlangen geen grote dingen van onze bevolking maar wij willen iedereen stimuleren om ofwel te 
beperken, om te sorteren, om te composteren en om te investeren in alternatieve energie zoals zonnepanelen,
warmtepompen, groendaken, warmtekrachtkoppeling of windmolens. We gaan ook de jongeren erbij betrekken en
ook van hen vragen wij kleine dingen zoals ramen en deuren tijdig sluiten, het licht uitdoen en de verwarming wat
lager zetten.
We worden dagelijks geconfronteerd met klimaatsverandering en die verandering is geen Rijkevorsels probleem
maar een mondiale aangelegenheid. Wereldwijd hebben wij te maken met de opwarming van de aarde en het zijn
de meest zwakken in onze samenleving, in onze wereld, die hieronder het meest te lijden hebben en daarom willen
wij iedereen hiervan bewust maken.
We klagen al wel eens maar bij het bekijken van natuurrampen elders kunnen we niet anders dan beseffen dat we
hier in een paradijs leven.
Het blijft zalig wonen in ons dorp.

Uw Burgemeester,
Gust Van De Mierop
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In verband met het Kempens spoorvervoer werd door
RESOC Kempen een eisenprogramma  geformuleerd. 
Het standpunt Kempen - Actie “Met 12.000 in 2012”
wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de
gemeente Rijkevorsel betreffende de Verkeersborden-
databank wordt goedgekeurd. De raad kiest er niet voor
om de basisinventaris met de bijkomende attributen uit
te breiden.

De gemeenteraad bekrachtigt het tijdelijk aanvullend
politiereglement d.d. 10/12/2009 door de Burgemeester
uitgevaardigd tot instelling van een tijdelijk parkeer-
verbod op de N14, Gammel, aan de rechterzijde van de
rijbaan richting Rijkevorsel-Hoogstraten ter hoogte
van tuincentrum Pelckmans.

Goedkeuring wordt verleend aan het voorgelegde plan
van wegversmalling in Donk en Lijsterstraat en tot
opbraak van de rammelstroken in deze straten.

Omdat onze gemeente langsheen de linkeroever van
het kanaal een oppervlakte van 300 m2 wenst in te 
richten als verharde parkeerstrook voor vrachtwagens,
hecht de raad goedkeuring aan het voorstel van 
ontwerp van overeenkomst zoals opgemaakt door nv 
De Scheepvaart.

Onder welbepaalde voorwaarden wordt aan de vzw
Heemkundige Kring van Rijkevorsel een  gedeelte van
de kelderruimte van het gemeentehuis gratis ter
beschikking gesteld om te worden gebruikt als 
museum en vergaderlokaal/archiefruimte van de 
vereniging en dit tot 31 december 2010.

Het reglement van toepassing op het verlenen van toe-
lagen aan de socio-culturele verenigingen die erkend
zijn door de gemeentelijke Cultuurraad van Rijkevorsel
wordt aangepast.

Het reglement inzake toekenning van toelagen aan de
socio-culturele verenigingen voor de afhuur van niet-
gemeentelijke infrastructuur wordt vastgesteld.

De samenwerkingsovereenkomst “Wandelknoop-
puntennetwerk”  tussen het gemeentebestuur van
Rijkevorsel en Toerisme Provincie Antwerpen wordt
onderschreven.

Met het oog op de aanleg van fietspaden langsheen de
Merksplassesteenweg moeten een aantal onteigeningen
gebeuren. De raad keurt een tiende reeks aktes inzake
eigendomsoverdracht goed.

Kennis wordt genomen van het schrijven van de
Vlaamse Overheid, dienst Toezicht Financiën, met
betrekking tot het nazicht van de budgetwijzigingen
nrs. 3 en 4 dienstjaar 2009.

Artikel 13 van het op 26 oktober 2009 vastgestelde 
reglement op het ophalen en verwerken van huisvuil en
GFT en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem wordt 
aangepast : de vestiging en invordering van de belasting
en ook de geschillenbeslechting gebeuren volgens de 
modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenbeslechting van provincie- en gemeente-
belastingen.

In besloten zitting wordt de heer Raeves Jef verkozen
tot nieuwe voorzitter van de gecoro.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 29 maart 2010 vanaf 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elektronisch informatiebord in het Dorp, het gemeen-
telijk 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 gemeente-
raadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING
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GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving
van volgende voltijdse betrekking :

BIBLIOTHECARIS (TWEEDE OPROEP)

STATUTAIR DIENSTVERBAND - M/V - B1-B3

Een functie voor u ?
Als bibliothecaris staat u in voor de algemene leiding en het
beheer van de bibliotheek en de uitleenpost. U verricht beleids-
voorbereidend en beleidsondersteunend werk en als diensthoofd
bent u verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van
het personeel van de gemeentelijke bibliotheek.

Profielvereisten :
- leidinggevende vaardigheden
- brede belangstelling hebben voor de culturele sector en de

literatuur
- grondige kennis van het vakgebied en de wetgeving ter zake
- betrokkenheid bij het werk
- zelfstandig kunnen werken en problemen oplossen
- flexibiliteit inzake de te verrichten taken
- stressbestendigheid

Verdere informatie en kandidaatstellingen
U dient in het bezit te zijn van een bachelordiploma, ofwel een
diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijk-
gesteld onderwijs, of houder zijn van een einddiploma hogere
bibliotheekwetenschappen. Ook laatstejaarsstudenten kunnen
zich kandidaat stellen.

Er wordt een aanwervingsexamen georganiseerd op basis van
welomschreven studiemateriaal. U kunt een informatiebrochure
met een uitgebreide functiebeschrijving, een overzicht van de
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure e.d. vinden op
onze website www.rijkevorsel.be. Verdere informatie kunt u 
bekomen op de personeelsdienst via de tel.nrs. 03/340.00.14 of
03/340.00.16.

Heeft u interesse voor deze functie ?
De kandidaturen moeten, vergezeld van een kopie van het 
vereiste diploma, 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, uiterlijk op 19 maart 2010.

GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving

met een voltijdse arbeidsovereenkomst van één jaar (verleng-

baar) van een (m/v) :

MEDEWERKER 
BURGERZAKEN (C1-C3)

Beknopte functiebeschrijving :

- verder helpen van de mensen aan het loket inzake materies

van bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingen

- administratieve formaliteiten 

Profielaspecten :

- positieve ingesteldheid

- zeer grote klantgerichtheid

- betrokkenheid bij het werk

- betrouwbaarheid, discretie

- bereidheid zich permanent bij te scholen

- flexibiliteit

- in teamverband kunnen werken

- bereid zijn om occasioneel zaterdagwerk te verrichten

Vereisten :

- houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of

een hiermee gelijkgesteld diploma
- slagen in een selectieprocedure

Een informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving,

een overzicht van de verloning, e.d. alsook verdere toelichting

kan verkregen worden bij de personeelsdienst via tel.nr.

03/340.00.14 of 03/340.00.16. De kandidaturen dienen 

aangetekend verzonden of afgegeven te worden tegen ontvangst-

bewijs op de personeelsdienst, vergezeld van een afschrift van

het vereiste diploma, ter attentie van het College van

Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel,

uiterlijk op 16 maart 2010.
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Het hele jaar door kan tuinafval, boomstronken en snoei-
hout apart naar het containerpark gebracht worden tegen
0,07 euro per kg.
- Tuinafval = plantenresten, haagscheersel, bladeren,

klimop,...
- Boomstronken = stronken/wortels van bomen/strui-

ken
- Snoeihout : takken en stammetjes afkomstig van een

normaal onderhoud van de tuin met een maximale
diameter van 10 cm

Vanaf 16 maart tot en met 31 maart kan snoeihout 
gratis op het containerpark worden afgeleverd en dit 
tijdens de normale openingsuren.
Let op : enkel snoeihout zoals hierboven staat beschreven
kan gratis worden aangeleverd. Dus geen klimop, geen 
bladeren, geen wortels/stronken,...
Tuinafval en boomstronken kunnen in deze periode wel
aangeleverd worden, maar dan tegen betaling.
Grasmaaisel wordt niet aanvaard op het containerpark.

De milieudienst werd regelmatig geconfronteerd met
klachten inzake overlast van een groep ganzen die zich
gevestigd hadden aan de zwaaikom op de Zuiderdijk 
(op het kanaal Dessel-Schoten). Ze vervuilden de eigen-
dommen van de omwonenden en zorgden voor enorme
lawaaihinder.
Een oplossing zoeken om deze hinder te voorkomen of te
beperken bleek echter niet zo voor de hand liggend,
temeer omdat de ganzen, ondanks de verbodsborden die
langs het kanaal werden geplaatst, bleven gevoederd 
worden door passanten.
Van het Agentschap voor Natuur en Bos kregen we te
horen dat de mogelijkheden tot bestrijding van deze 
dieren sterk afhankelijk is van de soort. De soorten 

worden volgens de wetgeving geklasseerd in jachtwild,
wilde inheemse vogels, uitheemse vogels en gedomesti-
ceerde rassen. Dit wil zeggen dat afhankelijk van het type
er een andere wetgeving van toepassing is en dat voor
sommige soorten bestrijding niet mogelijk is.
Leden van Natuurpunt die in de milieuraad zetelen, stel-
den vast dat aan de zwaaikom op de Zuiderdijk het 
gedomesticeerde ganzen betrof. Dit doet vermoeden dat
de ganzen eerst bij particulieren gehuisvest waren en
daarna werden achtergelaten aan het kanaal. De groep
groeide uiteindelijk aan tot circa 20 dieren.
Omdat de overlast te groot werd en het bestuur het te
drastisch vond om de dieren te doden, werd contact 
opgenomen met het Natuurhulpcentrum vzw te
Opglabbeek. De mensen van het Natuurhulpcentrum 
hebben in de loop van januari de ganzen komen vangen.
De gevangen dieren zijn dan terecht gekomen in het
opvangcentrum en van daaruit zullen ze opnieuw
geplaatst worden bij particulieren. Met deze actie hopen
we dat deze dieren toch nog een goede thuis vonden.
Hierbij willen we benadrukken dat het verboden is om
dieren (ganzen, eenden,...) aan het kanaal te voederen om
overlast zoals hierboven te voorkomen.

De Kringwinkel WEB zet het jaar graag goed in met een
heuse Retro-beurs vanaf zaterdag 6 maart !
Ben je op zoek naar hippe, trendy spullen uit de jaren
’60, ’70 of ’80 ? Kom langs in onze winkels !

- Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout
- Korte Gasthuisstraat 39, 2300 Turnhout (La Ganga)
- Sint Martinusstraat 50, 2470 Retie
- Meerseweg 135 B, 2321 Hoogstraten (Meer)
Openingsuren :
maandag tot vrijdag van 10 uur tot 17.30 uur
zaterdag van 9 uur tot 16.30 uur
zondag gesloten
La Ganga : maandag tot 
zaterdag van 10 uur tot 
18 uur, zondag gesloten

Centraal telefoonnummer 
voor gratis ophalingen 
herbruikbare goederen 
en elektro 014/44.20.40.
Meer weten ? Lees verder 
op www.websweb.be !

RETRO-BEURSEEN NIEUWE THUIS VOOR DE GANZEN

GRATIS SNOEIHOUT : 16 - 31 MAART



MMMM IIII LLLL IIII EEEE UUUU ---- BBBB UUUU RRRR GGGG EEEE RRRR ZZZZ AAAA KKKK EEEE NNNN

7

Kom kijken naar de gratis vertoning van de
Klimaatfilm ‘The Age of Stupid’!

Op 27 maart 2010 zullen meer dan een miljard mensen
over de hele wereld het symbolische gebaar van vorig
jaar herhalen en tussen 20.30 uur en 21.30 uur de 
lichten doven. Met dit sterke signaal wil WWF bewijzen
dat mensen werkelijk een verschil kunnen maken door
zich te verenigen in de strijd tegen de klimaat-
verandering. 
In maart 2009 beantwoordden meer dan 4000 steden en
gemeenten en bijna 20.000 bedrijven in 88 landen de
oproep van WWF om de burgers in actie te brengen.
Ook in België was Earth Hour een succes. Net zoals
vorig jaar neemt Rijkevorsel dan ook opnieuw deel aan
Earth Hour en zal gedurende het weekend van 27 maart
2010 de monumentverlichting gedoofd worden.
De gemeente Rijkevorsel wil zelf ook graag een bijdrage
leveren aan het bewust maken van mensen rond de 
klimaatverandering. De gemeente Rijkevorsel werkt
hiervoor samen met Natuurpunt Markvallei. Alle 
inwoners worden vriendelijk uitgenodigd om op zater-
dag 27 maart 2010 de gratis vertoning van de klimaat-
film ‘The Age of Stupid’ bij te wonen om 20u  in de
Klapekster, Kolonie 41 te Wortel. Deze film is geschikt
voor jong en oud.

Dit kort citaat zegt voldoende : ’Met mijn organen kan ik
een leven redden. Een mooier afscheidsgebaar is er niet.
En wie weet heb ik op een dag zelf een donor nodig.’

Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie. Het is
één van de mooiste gebaren van solidariteit, omdat het de
dood overstijgt. Iedereen gaat ooit dood, dat is zeker. Maar
wat is er mooier dan de verzoening van een sterfgeval met
een teken van solidariteit ? Je eigen dood inzetten voor
het leven van anderen, dat is het unieke gebaar van
orgaandonatie.

Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste
hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende
donors om aan de behoefte in België te voldoen. Gevolg :
steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die over-
lijden.

Hoewel de Belgische wetgeving zegt dat iedereen donor is,
tenzij hij heeft laten registreren dat hij zijn organen niet
wil afstaan, vragen dokters in de praktijk toch nog steeds
de toestemming van de familie. Overmand door verdriet
weigert die vaak om haar akkoord te geven. Daarom is het
belangrijk dat mensen over orgaandonatie praten met
hun familieleden en dat ze zich officieel laten registreren
als donor of niet-donor. Dat kan door op de dienst burger-
zaken van het gemeentehuis een formulier in te vullen en
te ondertekenen. Meer informatie vind je ook op de web-
site www.beldonor.be of bij de dienst burgerzaken op het
nummer 03/340.00.30.

ORGAANDONATIE :
’KAN JIJ EEN STUKJE MISSEN ?’

EARTH HOUR 2010

Zomertijd (internationale benaming Daylight Saving
Time of DST) is de tijd die gedurende de zomermaanden
wordt aangehouden door de klok een uur vooruit te zetten.
De overgang van winter- naar zomertijd vindt plaats in de
nacht van zaterdag op zondag van het laatste weekend
van maart. In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28
maart 2010 gaat het zomeruur in : 2 uur wordt 3 uur.
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Naast het gewone onderhoud van de gemeentewegen,
waar onze technische dienst voor instaat, krijgen ook elk
jaar een aantal gemeentewegen een meer grondige
opknapbeurt.

Zo krijgt Papenvoort, van Bolk tot even voorbij de
Zandweg, evenals de Heidebloemweg, een nieuwe toplaag
in asfalt. Het wegdek zal worden uitgefreesd tot op een
diepte van 20 cm; de fundering zal worden gestabiliseerd
met cement en er wordt een toplaag in asfalt voorzien van
5 cm dik.

Kleine Gammel, Salmmeirweg, Sint-Willibrordusstraat,
Kardinaal Cardijnlaan en Klaterstraat, van Gammel tot
even voor de Zwartbossen, worden ook onder handen
genomen. Hier zullen de gebrekkige plaatsen in het asfalt
gefreesd, hersteld en plaatselijk geherprofileerd worden.
Het gehele wegdek zal dan afgewerkt worden met een
tweelaagse bestrijking.

Wat betreft de planning van deze werken kunnen we u
meedelen dat de aannemer, de firma Hoogmartens uit
Opglabbeek, waarschijnlijk vanaf de tweede week van
maart zal starten met Papenvoort en Heidebloemweg. Dit
werk zal vermoedelijk een goede week in beslag nemen.
Aan de andere straten wordt in principe in het midden van
maart gestart. Hier worden eerst de voorbereidende wer-
ken uitgevoerd (de herstelling van de kapotte plekken),
wat ook een week in beslag zal nemen. De uiteindelijke
bestrijking is gepland voor de maand mei en zal twee
dagen duren. Dit alles uiteraard behoudens onvoorziene
omstandigheden.

De aannemer zal op voorhand de betrokken bewoners en
bedrijven nog schriftelijk op de hoogte brengen van de
juiste startdatum van de werken. Dat deze werken enige
hinder met zich meebrengen, valt natuurlijk niet uit te
sluiten. Tijdens het uitvoeren van de werken zullen de
wegen in kwestie geheel of gedeeltelijk worden afgesloten.
We rekenen daarom op het begrip van de weggebruikers
in het algemeen en van de bewoners in het bijzonder.

Dat de Beersebaan één van de drukste gemeentewegen
is, is alom geweten. Het betonnen wegdek heeft daar-
door veel te lijden. De gemeente heeft het plan opgevat
om gedurende dit jaar en de volgende jaren herstel-
werkzaamheden te laten uitvoeren. Wat dit jaar betreft,
situeert het begin van de werkzone zich ter hoogte van
de oprit van woning nr. 55 en het einde van de werk-
zone ligt 400 meter verder richting centrum. De hele
breedte van de betonverharding wordt onder handen
genomen, zowel de rijweg als het fietspad. Er wordt
gewerkt per rijrichting. Tijdens deze werken wordt een
verkeerscirculatie voorzien via de N131, de Beersebaan
en de Vorselmoerweg.

De werken omvatten het hernieuwen van een aantal
betonplaten, het oppersen van betonplaten, het ver-
nieuwen van de asfaltstrook tussen rijweg en fietspad
en het vernieuwen van voegvullingen. De werken 
starten midden maart en zullen vermoedelijk 50 werk-
dagen in beslag nemen.

De betrokken bewoners zullen voor de aanvang van de
werken nog verwittigd worden. Er zal uiteraard de
nodige hinder ontstaan, maar we rekenen op ieders
begrip tijdens de duur van deze werken.

In Koekhoven zal verder gegaan worden met de uitbouw
van de verkaveling. De ringweg met aansluiting op de
Kleine-Markweg (2x), Wouwer en Waterdelt zal afgewerkt
worden. Deze werken zullen uitgevoerd worden door de
firma Adams uit Merksplas.
De aanvang van de werken is nu voorzien midden maart
(behoudens onvoorziene omstandigheden). Er werden
100 werkdagen voorzien om dit project te voltooien.
Bouwheer van deze wegenis is de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen (VMSW).

WEGENIS-, RIOLERINGS- EN 
OMGEVINGSWERKEN KOEKHOVEN

ONDERHOUDSWERKEN 
GEMEENTEWEG BEERSEBAAN

ONDERHOUDSWERKEN 
GEMEENTEWEGEN IN ASFALT
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Behoudens onvoorziene omstandigheden is de firma
Schapers uit Raamsdonksveer in februari begonnen
met de nieuwe verkaveling in het verlengde van de
Achterstede. Hier bedraagt het voorziene aantal werk-
dagen 70.

In de Lijsterstraat zal de firma VMB uit Verrebroek
(Beveren) begin maart aanvangen met de aanleg van de
straat in de nieuwe verkaveling, die de naam Gaston
Lambrechtsstraat zal krijgen. De werken zullen ver-
moedelijk 40 werkdagen in beslag nemen.

Het gaat hier in beide gevallen om private verkave-
lingen.

De technische dienst van de gemeente zal in de periode
van 22 februari tot 19 maart werken uitvoeren aan de
rijweg in Bergsken ter hoogte van de aansluiting met
de Heerbaan. Het betreft hier het repareren van de
betonnen platen die in zeer slechte staat zijn. Vermits
de nieuwe betonplaten de tijd nodig hebben om uit te
harden, zal de hinder een viertal weken duren. Verkeer
zal dan ter plaatse ook niet mogelijk zijn. We rekenen
hierbij op uw begrip.

Zoals in een eerdere editie van het infoblad (mei 2009)
werd vermeld, besloot het gemeentebestuur om de
begraafplaats van Sint-Jozef een grondige opknapbeurt
te geven. In het kader van deze heraanleg worden een
aantal blokken van het kerkhof ontruimd.

Aan de ingang van de begraafplaats werd een lijst van de
betrokken graven uitgehangen. Aan elk individueel graf
werd ook een bericht geplaatst. Wettelijk is voor-
geschreven dat deze berichten één jaar lang moeten
uithangen voor de feitelijke ontruiming kan worden
aangevat; in dit geval wil dit zeggen tot 1 mei 2010.

De nabestaanden kunnen, na toelating van het
gemeentebestuur, nog steeds de zerken verwijderen,
evenals de graftekens en de voorwerpen (bloemen,
foto’s, e.d.) die zich op de grafstenen bevinden. De voor-
werpen en grafzerken die niet verwijderd zijn voor 1
mei 2010, worden eigendom van de gemeente en zullen
door de gemeentediensten verwijderd worden.

De gemeente is er zich van bewust dat deze zaak bij vele
nabestaanden gevoelig ligt. Niemand ziet immers graag
de laatste rustplaats van zijn dierbaren verstoord. Om
toch de herinnering aan de overledenen te kunnen
behouden, werd besloten een herdenkingszuil te 
plaatsen waaraan, op aanvraag, de namen van de
gestorvenen kunnen worden gehangen.

Gelieve contact op te nemen met de dienst burgerlijke
stand van het gemeentehuis (tel. 03/340.00.32) indien u
zelf de grafsteen wenst te verwijderen, indien u een
naamplaatje van uw overleden familielid op de
herdenkingszuil wenst of indien u meer informatie
wenst.

Omdat deze ontruiming een noodzakelijke maar ook
emotioneel geladen ingreep is, rekenen wij ten zeerste
op uw begrip.

GEDEELTELIJKE ONTRUIMING 
OP HET KERKHOF TE SINT-JOZEF

WERKEN AAN RIJWEG BERGSKEN

VERKAVELINGEN VERLENGDE
ACHTERSTEDE EN LIJSTERSTRAAT



Op vrijdag 2 april om 19.00 uur vindt de 2de Provinciale
De Slimste Bib-quiz plaats. Bij de 1ste quiz, twee jaar
geleden, behaalde onze bib de 9de plaats (van de 20 deel-
nemende bibliotheken) en die plaats moeten we 
natuurlijk verdedigen of indien mogelijk verbeteren.
We hebben nog geen volledige ploeg. Heb je op 2 april
niets te doen en denk je dat je je steentje kunt bij-
dragen, schrijf je dan vlug in.
Dat 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.

Maandag 1 maart om 20.00 uur bespreekt de leesclub in
de parketzaal boven de bibliotheek het boek ’Het diner’
van Herman Koch.

De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival
van Vlaanderen. Veertien dagen lang zetten scholen, 
bibliotheken, boekhandels en culturele centra de mooiste
boeken in de kijker. De Jeugdboekenweek 2010 vindt
plaats van 13 tot 28 maart, het thema van dit jaar is 
’kinderrechten’, met als slogan Recht op boeken.

JEUGD
Voorleesboeken
- Grote helden : voorleesverhalen (KROMHOUT,

Rindert)
- In een land hier ver vandaan (DAM, Arend van)

Kijk- en prentenboeken
- Het griezelfeest [P3]
- Otto spaart schelpen [P5]
- De zomerzot [P5]
- De ongelooflijk bijzondere boekeneter [P5]
- Twee losse meisjes [P3]

AA boeken niveau-lezen
- Mees Kees : De rekenrap [OLDE Niveau 8]
- Mees Kees : Op de kast [OLDE Niveau 7]
- Klein Suske en Wiske : Stripverhaaltjes op AVI-lees-

niveau 4 [VAND Niveau 4]
- Klein Suske en Wiske : Stripverhaaltjes op AVI-lees-

niveau 2 [VAND Niveau 2]
- Klein Suske en Wiske : Stripverhaaltjes op AVI-lees-

niveau 3 [VAND Niveau 3]

A-boeken (7-9 jaar)
- Floor regelt het even (HOFFMAN, Marjon)
- Een topteam (HOLLANDER, Vivian den)

B-boeken (9-12 jaar)
- Ole durft (WIGERSMA, Tanneke)

C-boeken (12-16 jaar)
- 100% Bo (SMIT, Niki)

Jeugd Strips
- Opa laat zijn tenen zien en andere stripgedichten

[VEND B JS]

Jeugd Non-fictie
- Kleurrijk knutselen : Samen knippen en plakken

[624.3]
- Alles over dinosaurussen [576]
- Mijn broertje heeft autisme [462.4]
- Gevlucht uit Tibet [313.2]
- Wat is vrijheid [110]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN

JEUGDBOEKENWEEK VAN 13-28 MAART

DE LEESCLUB LEEST ...

2DE PROVINCIALE DE SLIMSTE BIB-QUIZ
DEELNEMERS GEZOCHT
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NIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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- Voel je wat ik voel ? [877]
- Geweldboek [307.4]

VOLWASSENEN
Volwassenen Fictie
- Vaderwraak (ROSLUND & Hellström)
- Ademschommel (MÜLLER, Herta)
- Dit is echt (HYLAND, M.J.)
- De val van Hippocrates (LIEVERS, Menno)
- Winter (STROUT, Elizabeth)
- De liefde van mijn leven (DOUGLAS, Louise)
- Alle verhalen (BERKHOF, Aster)
- Een echo in de tijd (GABALDON, Diana)
- Beijing coma (JIAN, Ma)

Volwassenen Non-fictie
- Vademecum historische bouwmaterialen, installaties

en infrastructuur [710.3]
- Nieuw Amsterdam : De oorsprong van New York [949]
- Grafdecoraties [637.9]
- Tafeldecoraties [637.9]

Op maandag 8 februari 2010 overhandigde Diane Mees
schilderij “De Schrijver” aan het gemeentebestuur. 
Dit om haar dankbaarheid uit te drukken om te mogen
tentoonstelling in het Aster Berkhofmuseum.

Het schilderij zal permanent te bezichtigen zijn in het
Aster Berkhofmuseum.

Joan Miró (1893 -1983)

Joan Miró wordt beschouwd als de grootste surrealis-
tische kunstenaar uit de 20ste eeuw. 

De surrealistische schilders uit de jaren ’20 en ’30 
verkenden het onderbewuste in irrationele droom-
beelden. Zo ook Miró. Aan de basis van een kunstwerk
ligt een gedachte, zonder enige redelijke, esthetische of
morele achtergrond. De gedachte komt voort uit het
onderbewuste. Miró vertrekt van een klad, een lijn en
laat het onderbewuste het kunstwerk voltooien. Hij
schildert ‘zonder na te denken’, om zo gestalte te geven
aan de absolute vrijheid.
Tussen de jaren ’30 en ’80 schildert Miró honderden
werken waarin hij ritme en kleur geeft aan belangrijke
gebeurtenissen uit het leven van een mens. Zijn voor-
stellingen doen denken aan onbekende levende 
organismen. Zij hebben scherpe omtrekken en worden
uitgevoerd in heldere kleuren (veel rood, zwart en wit).
Met deze werken - die van een immense creatieve
gedrevenheid getuigen - wil Miró het grote publiek
betoveren en veroveren.

EXPO MIRÓ, 
MÉÉR DAN SCHILDERKUNST !

OVERHANDIGING ’DE SCHRIJVER’
AAN GEMEENTEBESTUUR
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Successio Miró / Sabam Belgium 2009
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“Miró, méér dan schilderkunst”

De tentoonstelling laat een miskend aspect van deze
beroemde kunstenaar aan bod komen: zijn wil om 
verder te gaan dan de schilderkunst en het grote
publiek te veroveren. In 1938 schreef Miró:

“Hoe meer ik werk, hoe meer ik zin heb om te werken.
Ik zou me willen wagen aan beeldhouwen, potten-
bakken, opdrukken, een pers willen hebben. Ik zou ook
willen trachten om in de mate van het mogelijke 
verder te gaan dan kleine schilderijen, en via het 
schilderen willen komen bij de mensenmassa’s waar ik
altijd van ben blijven dromen”

In 1948 is Miró terug in Parijs en ontmoet hij de
beroemde lithograaf Fernand Mourlot. Deze nieuwe
samenwerking blijkt het begin te zijn van een aanzien-
lijk lithografisch oeuvre. Vanaf 1948 nemen grafische
werken een steeds grotere plaats in het werk van de
kunstenaar in. Miró is bijzonder verknocht aan dit
expressiemiddel, waarmee hij het grote publiek kan
bereiken.
Zijn samenwerking met Fernand Mourlot krijgt de
steun van verzamelaar Aimé Maeght. Ter gelegenheid
van de tentoonstellingen in zijn galerie en stichting
komt Aimé Maeght op de idee om aan de beroemdste
kunstenaars van de twintigste eeuw te vragen originele
lithografieën te maken.
Tot in 1982 maakt Miró enkele honderden werken voor
Aimé Maeght. Drie decennia lang bepalen ze de toon,
het ritme en de kleur van prestigieuze tentoon-
stellingen. De tentoonstelling stelt deze immense 
wervelende creatie voor, die van essentieel belang is om
Miró te leren kennen.

Een tentoonstelling “Kinderen toegelaten”

Deze tentoonstelling is gebaseerd op een verzameling
originele lithografieën  van niemand minder dan Joan
Miró. De voornaamste doelstelling ervan is de toe-
gankelijkheid ontwikkelen tot de kunstgeschiedenis,
vooral van de moderne kunst, voor zoveel mogelijk
bezoekers en bij voorrang voor kinderen en jongeren.
In deze tentoonstelling “Kinderen toegelaten” worden
een aantal speciaal voor jongeren bedachte hulp-
middelen aangeboden: een jongerentraject, een 
spelblaadje, pedagogische dossiers en hulpmiddelen,
aangepaste en specifieke rondleidingen.

Essentieel is om aan jongeren en kinderen, naar hun
eigen verwachtingen, de mogelijkheid te bieden om
geschiedenis en bekoring van de kunst te ontdekken.
Teveel tentoonstellingen worden helaas bedacht zonder

met jongeren rekening te houden. In Rijkevorsel werd
een dubbel traject uitgewerkt, zodat ook zij de 
geschiedenis van de kunst, in het bijzonder de 
moderne kunst, kunnen waarnemen. We wensen voor-
al de intrinsieke kwaliteiten van de plastische werken te
benadrukken, hun creatieve kracht, hun originaliteit,
hun boodschap en hun uitstraling.
Moge deze tentoonstelling zijn pedagogische rol 
invullen en een aanzet zijn tot verdere ontdekking van
kunst door lectuur, reizen, andere tentoonstellingen …

Wil je het huis uit, dan wijst UiT je de weg.

Vanaf heden kun je op  www.uitinvlaanderen.be terecht
voor informatie omtrent activiteiten, tentoon-
stellingen, evenementen.
Neem een kijkje, tik de postcode van Rijkevorsel in en
zie wat er allemaal te doen valt in onze gemeente.

Vanaf heden kun je ook op facebook terecht voor 
informatie over aanstaande activiteiten, evenementen,
tentoonstellingen, e.d. op socio-cultureel vlak, 
ingericht door het gemeentebestuur van Rijkevorsel.

CULTUURDIENST RIJKEVORSEL
OOK OP FACEBOOK !

UITINVLAANDEREN.BE : DE
INFORMATIEBRON VOOR JE VRIJE TIJD
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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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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 

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.

Vanaf heden kun je ook op facebook terecht voor 
informatie omtrent aanstaande activiteiten, evene-
menten, tentoonstellingen, e.d. op sportief vlak, 
ingericht door het gemeentebestuur van Rijkevorsel.

Je conditie laten testen, een professioneel trainings-
schema opstellen en op basis daarvan in enkele weken
je conditie verbeteren. Dat is het concept van de FITbus
die nu al vanaf maart 2007 de volledige provincie
Antwerpen doorkruist. Op zaterdag 24 april 2010 is het
nu dus de beurt aan Rijkevorsel. De hertest is voorzien
op zaterdag 3 juli 2010.

Deelnemen
Deelnemen aan de test en de infosessie kost € 10.
Voorinschrijven is de boodschap, want er kunnen in
eerste instantie maximum 49 deelnemers per dag
getest worden.
Op  www.Fitbus.be vindt elke geïnteresseerde een over-
zicht van de data, locaties en gegevens waar de FITbus
langskomt.

Inschrijven
Je kunt inschrijven via de sportdienst 
of online op www.fitbus.be of www.deelnemen.be of
www.apbsport.be 

Heeft u nog vragen over de FITbus in Rijkevorsel?
Contacteer dan:
Sportdienst Rijkevorsel
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, Tel: 03/340 00 36
E-mail: sportdienst@rijkevorsel.be, www.rijkevorsel.be
of
Olivia Verelst of Joke Eeraerts - APB Sport
Boomgaardstraat 22 bus 1, 2600 Antwerpen
Tel 03/240 62 91, E-mail : fitbus@apbsport.provant.be,
www.fitbus.be

FITBUS : DE SNELSTE WEG NAAR
GEZONDHEID NU OOK IN RIJKEVORSEL!

SPORTDIENST RIJKEVORSEL
OOK OP FACEBOOK !

OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO
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INFO

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



SSSS OOOO CCCC .... ZZZZ AAAA KKKK EEEE NNNN

Wat dementie kan aanrichten bij mensen ziet men pas
als een partner of een ouder geconfronteerd wordt met
de ziekte. Vaak gaat dit gepaard met heel emotionele
reacties. Uitdrukkingen als ’Mijn moeder is mijn 
moeder niet meer’ zijn niet uit de lucht gegrepen. Deze
moeilijke situatie kan beter verwerkt worden als goede
informatie over de ziekte beschikbaar is.

Het Dementienetwerk Provincie Antwerpen heeft i.s.m.
een groep experten een brochure samengesteld die de
familieleden en andere mantelzorgers van personen
met dementie wil informeren over de ziekte en hen tips
wil geven voor een betere communicatie. Er is ook een
actuele sociale kaart opgenomen die de lezer 
informeert over de ondersteunende organisaties. De
brochure kreeg de titel ’Dementie. Je staat er niet
alleen voor’ mee.
Vragen zoals ’Wat gebeurt er nu eigenlijk met de per-
soon met dementie?’, ’Hoe kan men best omgaan met
personen met dementie?’, ’Bij wie kan men onder-
steuning vragen?’... krijgen een grondig antwoord.
De brochure ’Dementie. Je staat er niet alleen voor’
heeft dus heel wat te bieden voor de niet-professionele
zorgverlener van personen met dementie.

Je kunt de gratis brochure aanvragen via het aanvraag-
formulier dat je terugvindt op www.provant.be/ 
dementie of je kunt een gratis exemplaar afhalen in het
gemeentehuis.

Voor specifieke vragen over dementie verwijzen we je
graag door naar één van de organisaties van het
Dementienetwerk Provincie Antwerpen. De contact-
gegevens vind je terug in de brochure en op de website
www.provant.be/dementie.

Tot nog toe moesten werknemers, zelfstandigen en
ambtenaren bij drie aparte pensioeninstellingen aan-
kloppen om informatie te krijgen over hun (toe-
komstige) pensioen. Om onnodige stappen voor de
burger te vermijden, hebben die drie instellingen nu de
handen in elkaar geslagen. Het resultaat daarvan is dat
je vanaf nu met al je vragen over je pensioen terecht
kunt bij een pensioenpunt in je buurt.

Bij een pensioenpunt krijg je een antwoord op vragen
over :
- de raming van je toekomstige pensioen;
- de betaling van je pensioen;
- de cumulatieregels indien je een gemengde loop-

baan hebt of had;
- de gevolgen van loopbaanonderbreking op je 

pensioen;
- de toegelaten beroepsactiviteit na je pensionering;
- enz.

Plaats :
- Antwerpen : 

Gewestelijk kantoor RVP, Sint Katelijnevest 54/7
5de verdieping. Zitdag : elke maandag van 10 uur
tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur.

- Turnhout :
Gewestelijk kantoor RVP, Renier Sniedersstraat 2-4
Zitdag : elke tweede donderdag van de maand van 10
uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
VAN 1 TOT EN MET 7 MAART

VRAGEN OVER JE PENSIOEN ? KOM
NAAR HET PENSIOENPUNT IN JE BUURT!

DEMENTIE
JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
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Op woensdag 3 februari jl. beleefden de kinderen van
het vijfde leerjaar van GLS De Wegwijzer een speciale
‘inleef’sportvoormiddag. Ze namen immers deel aan het
project ‘gehandicaptensport en jeugd’ van de Provin-
ciale Sportdienst van Antwerpen.

Tijdens deze sportieve voormiddag leefden de leer-
lingen en hun leerkrachten zich ‘in’ en ‘uit’ in vier
sporttakken, die gewoonlijk door mensen met een 
fysieke en/of mentale handicap beoefend worden. Dat er
ook in de gehandicaptensport op  verschillende niveaus
(van recreatief, over competitief tot topsport !) gesport
wordt werd hen in de korte inleiding duidelijk gemaakt.  
In het praktisch gedeelte kwamen volgende sport-
takken aan bod: rolstoelbasket, zitvolleybal, boccia (een
balspel voor personen met een motorische handicap,
gelijkend op petanque) en torbal (een soort rolbal voor
personen met een visuele handicap). 

T2 TECHNO TRAILER IN DE WEGWIJZER

T2 Techno Trailer is een uniek project van de  Provincie
Antwerpen dat chemie en techniek naar de basis-
scholen brengt in een trailer die omgebouwd is tot een
technologisch labo.
Op donderdag 4 en vrijdag 5 februari  stond de indruk-
wekkende trailer opgesteld in de Leopoldstraat. De 
kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van De Weg-
wijzer maakten in leerrijke doe-activiteiten kennis met
de wondere wereld van de techniek; de leerlingen 
creëerden hun eigen haargel, bestuurden als volwaar-
dige bedieners een geautomatiseerd productieproces,
‘speelden’ met de interactieve robot Wapper, ontwier-
pen en drukten een gepersonaliseerd voorblad voor een
interactief magazine, enz. 
Spelenderwijs ontdekten de kinderen dat technologie
in onze samenleving niet meer weg te denken is en dat
de wereld van morgen nood heeft aan hoogopgeleide
technici en bekwame vakmensen. Na schooltijd konden
ook de ouders van de leerlingen een kijkje komen
nemen in de Techno Trailer. Een schitterend project
van onze provincie met een duidelijke meerwaarde voor
de scholen die er aan deelnemen !!!

GLS DE WEGWIJZER : 
SCHOLENPROJECT 
’GEHANDICAPTENSPORT EN JEUGD’
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RUIM €€ 3000 VOOR HAITI

Ook de leerlingen en leerkrachten van onze gemeente-
lijke lagere school waren zwaar onder de indruk van de
vreselijke aardbeving in Haïti. Ze wilden dan ook  hun
steentje bijdragen aan de wederopbouw in Haïti.

De kinderen wilden vooral zélf iets doen. Daarom 
staken ze thuis, bij vrienden, buren of kennissen van 25
januari tot en met vrijdag 5 februari de handen uit de
mouwen; de kinderen voerden allerlei klusjes uit waar-
voor ze zich lieten sponsoren. In die twee weken 
werden er in onze gemeente dan ook veel kinderen
gesignaleerd die thuis of voor andere mensen dieren
verzorgden, de tafel dekten en afruimden, hun eigen
kamer opruimden, de auto wasten, de afwas deden, .... .

De klusjesactie bracht in totaal meer dan € 750 op voor
de Haïti. Het gemeentebestuur voegde daar nog € 2500
aan toe ! En … wie weet … willen de kinderen ook nu
nog - zonder sponsoring - hun karweitjes blijven doen !

VRIJDAG 12 MAART: KINDERCARNAVALSTOET

Het halfvastenweekend in Rijkevorsel wordt ook dit jaar
ingezet met de kinderstoet van GLS De Wegwijzer.
Deze kleurrijke en creatieve stoet trekt op vrijdag 12
maart ’s namiddags vanaf 14 uur door ons dorps-
centrum.

De route ziet er als volgt uit: Hoogstraatsesteenweg -
Leopoldstraat - Korte Molenweg - Banmolenweg -
Emiel Van Roeystraat - Prinsenpad - Rusthuis Prinsen-
hof - Helhoekweg - Hoek - Dorp - Bavelstraat -
Bremstraat - Rusthuis Den Brem - Berkenlaan -
Wilgenstraat - Hoogstraatsesteenweg.
IEDEREEN WELKOM !

NIEUWE TELEFOONNUMMERS

Het telefoonnummer van GLS De Wegwijzer is 
gewijzigd.
De school is sinds kort telefonisch te bereiken op 
volgende nummers: 03/340.00.60 en 03/340.00.61

In maart wordt de wandelkalender 2009-2010 
afgesloten. Op zaterdag 13 maart kun je kennismaken
met het Aster Berkhofpad.
Aster Berkhof (pseudoniem voor Louis Van Den Bergh)
werd geboren te Rijkevorsel en bracht zijn kindertijd en
jeugdjaren door in Sint-Jozef. De omgeving van Sint-
Jozef met zijn cementfabriek, zijn steenfabrieken en
zijn bewoners temidden de heide waren een belangrijke
inspiratiebron voor zijn literaire oeuvre.
Berkhof stippelde voor de VVV zelf het traject mee uit.
Het is dan ook een literaire wandeling met veel mooie
stukjes natuur en landschap.
Afstand : 8 km
Het vertrek is voorzien om 14 uur aan het voormalig
woonhuis van de schrijver in Sint-Jozef (Sint-Jozef 
nr. 42).

In maart is het de beurt aan onze partnergemeente
Merksplas om een geleide wandeling te organiseren.
Op 7 maart kan je in Merksplas het Strikkepad mee
gaan wandelen en op verkenning gaan langs de nieuwe
wegen in de ruilverkaveling tussen Pampa en de Mark.
Vertrek om 14 uur aan Eetkafee ”In ’t Hofke”, Hoek-
einde 28. Na de wandeling kun je genieten van de 
wandellunch in ’t Hofke voor 10 euro. Reserveren is
noodzakelijk (0495/52.51.25). Inschrijvingsgeld voor
de wandeling is 1 euro.
In de wandelbrochure van Grensland 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.

WANDELKALENDER GRENSLAND

IN DE KIJKER : ASTER BERKHOFPAD
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Met trots stelt VVV-Toerisme haar nieuwe algemene 
folder van Rijkevorsel voor. Het is een echte ’warm-
maker’ voor onze gemeente geworden, met duidelijke
informatie over de belangrijkste bezienswaardigheden,
onze musea, wandel- en fietsmogelijkheden, Veusselse
lekkernijen, enz. alles geïllustreerd met mooie foto’s.
De folder is gratis te bekomen in het VVV-kantoor.

Sinds enkele dagen liggen ook de drie nieuwe Kempen-
brochures in onze rekken.
- Auteur Bart Plouvier keerde terug naar de Kempen

van zijn jeugdjaren. Ditmaal met pen en notitie-
boekje, op zoek naar bijzondere plekken en straffe
Kempenaars. Het resultaat ? Het magazine ’Buiten-
pretjes’ of zeven kleurrijke verhalen over de
Antwerpse Kempen, geschreven met een kenners-
oog, maar vooral veel liefde.

- Wegwijzer presenteert de Kempen van A tot Z : alle
niet-te-missen adresjes en attracties van Arendonk
tot Zoersel. Op welk Kempens riviertje maak je
sfeervolle kanotochtjes ? Waar kun je een liter van
Pallieter drinken ? En wie is de jongste laureaat van
de Wedstrijd Wandelen ? Bijna 200 pagina’s vol
praktische info, leuke suggesties en fascinerende
verhalen over de Antwerpse Kempen : dat is de 
pocket ’Wegwijzer’.

- En wie er graag enkele dagen tussenuit trekt, vindt
in Kortweg Fiets- en wandelplezier kant-en-klare
suggesties voor een vakantie met een hoog verwen-
gehalte. Zin om er met zijn tweeën even tussenuit
te knijpen ? De dag te starten aan een feestelijk
gedekte ontbijttafel ? Een fietstocht of wandeling te
maken in een verbazend stil landschap ? Na te
genieten bij een frisse trappist op een zonovergoten
terras ? En je ’s avonds uitgebreid in de watten te
laten leggen ? De pocket ’Kortweg’ presenteert 10
fiets- en wandelvakanties in de Antwerpse Kempen
met een hoog verwengehalte.
Kortom, drie brochures boordevol inspiratie voor
deugddoende uitjes in de Antwerpse Kempen.

In het infoblad, editie februari, vermeldden we reeds de
nieuwe brochures (groepsuitstappen, evenementen-
kalender en wandelbrochure) van het toeristisch
samenwerkingsverband Grensland.
Al deze brochures kunnen vanaf heden afgehaald wor-
den aan de VVV-infobalie of gedownload worden via
www.toerismegrensland.be (grenslandbrochures) of
www.antwerpsekempen.be (kempenbrochures).

Op zaterdag 27 februari 2010 worden er in de namiddag
twee wielerwedstrijden georganiseerd te Sint-Jozef
Rijkevorsel. Het parcours omvat Sint-Jozef, Eikendreef,
Beersebaan, Hoge Heideweg en terug Sint-Jozef. Dit
betreft wedstrijden voor nieuwelingen en juniores.
Op het parcours zal vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur één-
richtingsverkeer ingesteld worden (uitgezonderd Beerse-
baan).
Om de verkeershinder tot een minimum te beperken 
zullen er omleidingen ingesteld worden. Moet u toch op
het parcours zijn, volg de aanwijzingen van de signaal-
gevers en de bevelen van de Lokale Politie.

WIELERWEDSTRIJDEN
ST.-JOZEF RIJKEVORSEL

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

NIEUWE TOERISTISCHE FOLDER
RIJKEVORSEL
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Op vrijdag 12 maart 2010 om 14.00 uur zal er een optocht
plaatsvinden van de leerlingen van ’De Wegwijzer’. Er zal
tijdelijk verkeershinder zijn in de omgeving van de school
en op het af te leggen parcours zijnde : Leopoldstraat,
Korte Molenweg, Banmolenweg, E. Van Roeystraat,
Prinsenpad, Helhoekweg, Hoek, Dorp, Bavelstraat, Brem-
straat, Berkenlaan, Wilgenstraat en Hoogstraatse-
steenweg.
Er worden geen omleidingen ingesteld en wij vragen van
de automobilisten een klein beetje geduld.

Op zondag 14 maart 2010 wordt door de Rijkevorselse
Rederijkers de jaarlijkse halfvastenstoet georganiseerd.
De feesttent zal opgesteld worden vooraan in de
Doelenpad waardoor aldaar meerdere dagen verkeers-
hinder zal ontstaan.
Het parcours van de stoet is als volgt : vorming in de
Bavelstraat, via de rotonde naar Dorp en vervolgens
Hoek, Vinkenpad, Merel- en Lijsterstraat, Looiweg,
Boshoevenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg, Hoek,
Dorp en via de rotonde naar de Bavelstraat waar de
stoet zal ontbonden worden.
In de vermelde straten zal parkeerverbod zijn op zon-
dag 14 maart en in de namiddag zullen deze straten 
volledig verkeersvrij gemaakt worden. Gepaste 
omleidingen zullen ingesteld worden.
Zoals vorige jaren is er met de Rederijkers en de café-
uitbaters overeengekomen om geen frisdranken en
alcohol te schenken in glas (ook niet op de wagens in de
stoet). Dit verbod geldt voor, tijdens en na de half-
vastenstoet.
Het dorpscentrum zal verkeersvrij blijven tot 20.00
uur.
Beide maatregelen zullen ongetwijfeld bijdragen tot de
veiligheid van dit evenement. Gelieve de omleidingen
te volgen of laat uw auto op 14 maart 2010 gewoon
thuis staan.
Toezicht en verkeersregeling zal gebeuren door de
Politie, wijkpost Rijkevorsel.
Let op : zondag 14 maart zullen er ook WODCA 
controles uitgevoerd worden op de invalswegen naar
Rijkevorsel toe. Glaasje op ... niet achter het stuur !!

Dagelijks worden zo’n 250 landgenoten slachtoffer van
een diefstal uit hun auto. Het aantal diefstallen uit voer-
tuigen daalde de voorbije jaren licht. Van 95.518 in 2007
naar 91.626 in 2008. In 2009 werden ongeveer 90.000
mensen geconfronteerd met het verlies van hun GPS, gsm
of andere persoonlijke bezittingen.
Grote steden zijn het meest getroffen door dit fenomeen :
70% van de feiten zijn geregistreerd in Brussel, Luik,
Charleroi en Antwerpen.
Piekmomenten zijn vrijdag en zaterdag in de late avond
en aan het begin van de nacht.
De top 5 van de buit bestaat uit navigatiesystemen (GPS),
radio, persoonlijke bezittingen, gsm en laptop. Boord-
documenten zijn ook een gegeerd doelwit en dan vooral
het inschrijvingsbewijs. In 2008 werden 5.388 inschrij-
vingsbewijzen gestolen.

Enkele tips om dergelijke diefstallen te voorkomen :
- Parkeer uw auto op een veilige plaats (in een garage

indien mogelijk) en sluit ramen en deuren goed af.
- Laat niets in de auto achter, ook de boorddocumenten

niet, en laat dit duidelijk zien door het handschoen-
kastje en je kofferzeil open te laten.

- Houd je deuren op slot als je rijdt (in risicovolle buur-
ten) en leg geen waardevolle voorwerpen zichtbaar op
de zetels.

- Wees waakzaam als men je plots doet stoppen. Zorg
dat je nog altijd wat ruimte hebt om door te rijden.

- Als je in file staat : let op voetgangers die tussen de
auto’s stappen.

- Gebruik je claxon bij gevaar.
- Denk vooral aan je eigen veiligheid bij mogelijk

geweld of gevaar.

Begin februari werd er extra informatie aangebracht in de
Bavelstraat ter hoogte van de uitrit van parking Noord.
Deze info is bestemd om spookrijders op andere 
gedachten te brengen. Het verlaten van parking Noord
richting rotonde kan u een boete van 150 euro opleveren.

BAVELSTRAAT

DIEFSTAL UIT VOERTUIGEN

HALFVASTENSTOET

KINDERCARNAVAL
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De parking voor het gemeentehuis in de Molenstraat
wordt goed gebruikt. Het is een parking met beperkte 
parkeertijd. Vanaf heden worden er door de politie 
dagelijks controles uitgevoerd.
Let op en leg uw parkeerschijf.

Wat ?
De provincie kent een toelage toe die 300 euro bedraagt
voor de kinderen die thuis verblijven en 150 euro voor
kinderen die een school, een semi-internaat of een dag-
centrum bezoeken. In bepaalde gevallen kan op basis
van het reglement een gedeelte van bovenvermelde
bedragen worden uitgekeerd, bijvoorbeeld als een gezin
in de loop van het jaar wordt uitgebreid met een 
gehandicapt kind of als een kind in de loop van het jaar
een blijvende handicap oploopt.

Voor wie ?
Ouders van gehandicapte kinderen.

Hoe ?
De toelage wordt toegekend voor een kind dat 
minimum 66 procent lichamelijk en/of geestelijk
gehandicapt is, met een maximumleeftijd van 25 jaar.
Ook kinderen met mucoviscidose komen in aanmer-
king, ongeacht de vastgestelde graad van handicap. Het
netto belastbaar inkomen van 2 jaar vóór de aanvraag
van de aanvrager én diens partner mag niet hoger zijn
dan 22.890 euro, te verhogen met 10 procent voor elke
persoon fiscaal ten laste.

Het aanvraagformulier moet vóór 1 mei 2010 op onze
dienst toekomen.
Aanvragen kunnen ingediend worden bij de sociale
dienst van het OCMW. Belangrijk is uiteraard dat je dan
een geldig invaliditeitsattest meebrengt, samen met het
aanslagbiljet in de personenbelasting inkomsten 2008.
Aanvraagformulieren die na 1 mei 2010 toekomen,
komen niet meer in aanmerking.

DE PROVINCIALE TOELAGE 2010 
TER ONDERSTEUNING 
VAN DE THUISVERZORGING
VAN GEHANDICAPTE KINDEREN

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 18 MAART 2010
- 20.00 UUR

PARKING MOLENSTRAAT
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SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
Tel. 03 - 340 39 65  - ocmw@ocmwrijkevorsel.be

Openingsuren Centrum :
maandag t/m donderdag 8.30 - 12.15 u 13.00 - 17.00 u
maandagavond 17.30 - 19.30 u
vrijdag 8.30 - 13.15 u

Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel (Sint-Jozef)
Tel. 03 - 340 00 95

Openingsuren Sint-Jozef :
maandagavond 17.30 - 19.30 u
dinsdag en donderdag 10.00 - 12.00 u
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Op 1 januari 2010 is een nieuwe verwarmingsperiode in
het kader van het Sociaal Stookoliefonds begonnen. Er
worden dit jaar geen wijzigingen aangebracht aan de
voorwaarden om een tegemoetkoming te bekomen.

De forfaitaire vermindering voor de vierde categorie
valt dit jaar wel weg. Deze uitkering, die in 2009 betaald
werd door de FOD Economie, was immers alleen van
toepassing in het jaar 2009.

Voor alle duidelijkheid geven we de voorwaarden nog
eens op een rijtje :
Over welke brandstof gaat het ?
- huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk

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

pomp;
- bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveel-

heid (in een propaangastank, niet in flessen).

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

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

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

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

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

ouderen of op het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden;

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

- een leefloongerechtigde;
- een gerechtigde op een financiële maatschappelijke

hulp equivalent aan het leefloon.

Tevens is vereist dat het jaarlijks bedrag van het bruto
belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtigden, niet
hoger is dan 14.887,95 euro, verhoogd met 2.756,15
euro per persoon ten laste.

2. Personen met een laag inkomen
Indien u niet geniet van één van voornoemde attesten,
maar uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen van
alle gezinsleden is lager of gelijk aan 14.887,95 euro,
verhoogd met 2.756,15 euro per persoon ten laste,

komt men ook in aanmerking voor een toelage. Voor
deze categorie moet er ook rekening gehouden worden
met het onroerend inkomen van alle eigendommen,
met uitzondering van de eigen woning waarin men
woont.

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

Hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage schommelt tussen de 14 en 20 cent per liter.
Dit hangt af van de gefactureerde prijs van de brandstof:
hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst. Het
Fonds komt tussen voor maximum 1500 liter.
Voor personen die zich verwarmen met stookolie of 
verwarmingspetroleum (ook genoemd lamppetroleum)
gekocht aan de pomp, is een forfaitaire toelage voorzien
van 210 euro.
Opgepast : deze toelage kan niet gecumuleerd worden
met de vermindering die mogelijk wordt toegestaan
door de FOD Economie voor diegenen die verwarmen
met aardgas of op elektriciteit.

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

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

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

eenkomt met het leveringsadres en het adres waar u
gewoonlijk verblijft,

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

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

dan 60 dagen. Indien u in een gebouw met meerde-
re appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar
of beheerder van het gebouw een kopie van de 
factuur en een attest met vermelding van het aantal
appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

- De identiteitskaart van u en van al uw inwonende
meerderjarige gezinsleden.

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

BELANGRIJK BERICHT : VERLENGING
MAATREGELEN IN HET KADER 
VAN HET SOCIAAL STOOKOLIEFONDS
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belasting van alle gezinsleden.
- Het laatst ontvangen aanslagbiljet inzake de 

onroerende voorheffing (’grondlasten’) van alle
gezinsleden.

- Indien u behoort tot categorie 3 : de beslissing van
toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling
of een attest van de persoon die de schuld-
bemiddeling verricht.

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

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

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 2 MAART 2010
CHOCOLADEBISCUIT EN KOFFIE

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

2,50 EURO

Zoek je een job in eigen gemeente ?

Heb je een diploma als 

verpleegkundige of studeer je 

binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 

van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 

te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 

telefoonnummer 03/340.39.65

Vaderdagmenu
19 maart 2010

Broccolisoep met kruidenkaas

Kalfslapje met peperroomsaus
Gemengde sla

Dennenaardappelen

Duo van mokka en pralinémousse

Inschrijven voor 10 maart 2010 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.

Maximum 25 personen

15 euro

Paasmenu 4 april 2010

Komkommersoep met kruidenkaas en croutons

Kalkoenlapje met archiducsaus
Broccoli met spek
Duchesseappelen

Chocolademousse 
geparfumeerd met 

advocaat

Inschrijven voor 24 maart 2010 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur.

Maximum 25 personen

14 euro

ZONDAG 7 MAART 2010

HANEKAP
13.30 uur : vertrek stoet aan de kapel van Achtel 

naar koning 2009
14.15 uur : titelstrijd koning op de Achtelse

kapelberg
15.30 uur : viering nieuwe koning met een hapje

en een drankje
Alle Achtelse jongeren geboren in 1996 en ouder op
post, evenals supporters en sympathisanten.

Iedereen van harte welkom
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Reeds voor de derde keer organiseerde Ondernemend
Rijkevorsel en Sint-Jozef in december een eindejaars-
actie en een etalagewedstrijd. Er werden weer volop
coupons geknipt en etalages verkend.
Alle winnaars werden reeds telefonisch verwittigd.
U vindt deze en meer interessante informatie eveneens
op www.ondernemendrijkevorsel.be

Winnaars eindejaarsactie 2009 :
Nuyts Ilse - 1.500 euro gewonnen bij Van Opstal bakkerij, Weyns Marcel
- 100 euro gewonnen bij Marynissen Mirèse, Houben Lies - 100 euro
gewonnen bij Rue Mour, Van Hoeck Gust - 100 euro gewonnen bij
Swaegers beenhouwerij, Eelen Jan - 100 euro gewonnen bij Marynissen
Mirèse, Christiaensen Rudi - 100 euro gewonnen bij Meeuwesen bakker,
Adriaensen Staf - 100 euro gewonnen bij Verhaert-Mariën, Hoppen-
brouwers Kim - 100 euro gewonnen bij Deco House, Marynissen Louis -
100 euro gewonnen bij Vermeiren bakker, Van Dael - 100 euro gewonnen
bij Van Opstal bakker, Willems Frans - 100 euro gewonnen bij Funco,
Huybrechts T. - 50 euro gewonnen bij William’s Place, Van de Mierop
Louis - 50 euro gewonnen bij Bruneel-Cox, Matthé-Bellens - 50 euro
gewonnen bij Foto De Greef, Roes Lisette - 50 euro bij Van Opstal bak-
ker, Prinsen Frans - 50 euro gewonnen bij Jan Van Beeck, De Vrij Dirk
(Brecht) - 50 euro gewonnen bij Bruneel-Cox,  Verbeeck Magda - 50 euro
gewonnen bij Vermeiren bakker, Adriaensen Walter - 50 euro gewonnen
bij Bruneel-Cox, Vriens - 50 euro gewonnen bij Meeuwesen bakker,
Hoefnagels Ingrid - 50 euro gewonnen bij Pipolino, De Bie Eric
(Hoogstraten) - 50 euro gewonnen bij ‘t Kleurenpallet, Verdonck Maria -
50 euro gewonnen bij Derveaux apotheek, Peenen-Verhoeven - 50 euro
gewonnen bij Mystic, Fransen Jeanne - 50 euro gewonnen bij Van Opstal
bakker, Van Gils Bieke (Oud-Turnhout) - 50 euro gewonnen bij garage
Nawrot, Verdonck-Michielsen - 50 euro gewonnen bij Vermeiren bakker,
Debeer Jan - 50 euro gewonnen bij Vermeiren bakker, Smolderen Jos - 50
euro gewonnen bij Vermeiren bakker, De Vrij-Adriaensen - 50 euro
gewonnen bij Lambrechts Telecom, De Laet-Hoppenbrouwer - 50 euro
gewonnen bij Den Bloemewinkel.

Winnaars etalageactie 2009 : 
Eelen Charel (Aphrodite), Bonami Bianca (Babyboom), Peeraer Katrien
(Beautyhuisje), Rombouts Walter (Centea), Peeters Magda (De Greef
foto), Snijders Harrie (Decohouse), Willemse Els (Derveaux apotheek),
Viskens Rudi (Finesse handen en voeten), Voeten Tom (Fleerakkers 
kleding), Guns (Jacobs-Sterkens), Sysmans Inge (Jan Van Beeck), Mees
Kris (Kapper Raats), Kormannshaus V. (Marynissen geschenken),
Janssen An (Mystic), Maes Magda (Nawrot), Christianen Jos - Meerle
(Pipolino), De Pooter Ingrid (Rijkevorselse Outletstore), Van Gestel
Dorien (Swaegers beenhouwerij), Verdonck I. (Van den Borne), Van
Goubergen G. (Van der Linden Lingerie), Rombouts Annelies (Van Herck
Sport), Sysmans Sarina (Verhaert-Mariën), Martens Tim (Walbers vast-
goed)

Startdagen joggen voor beginners op dinsdag 30 maart
en donderdag 1 april 2010 begeleid door kwb
Rijkevorsel Centrum en St.-Jozef
Een aanrader voor iedereen die op een verantwoorde,
ontspannende en gezonde manier wil bewegen.
Doelgroep : iedereen die zijn conditie wil verbeteren
ongeacht zijn leeftijd.
De joggingclub ’kwb Run 4 Fun’ biedt je de mogelijk-
heid om gedurende 10 weken in groep te joggen.
Kostprijs 10 euro, verzekering inbegrepen. Het doel is
om je na 10 weken probleemloos 5 kilometer te laten
joggen. Snelheid is hierbij onbelangrijk. Voor de
geslaagden is er een tussenkomst voorzien van de
mutualiteiten. Wie wil er niet zijn hart, longen en
bloedvaten in optimale conditie brengen, zich wapenen
tegen verhoogde bloeddruk, overgewicht en zich tege-
lijk ontspannen in een groepssfeer en in de natuur ?
Afspraak, in sportieve kledij, voor onze eerste groeps-
trainingen op dinsdag 30 maart en/of op donderdag 1
april e.k. op het gemeentelijk sportterrein in de
Bavelstraat om 19.15 uur.

Voor info :
- Erik Druyts, tel. 03/311.75.27, erik.druyts@skynet

.be
- Frans Wouters, tel. 03/312.40.83 of 0474/89.44.64,

fwv@skynet.be 

STARTDAGEN JOGGENWINNAARS EINDEJAARSACTIES 2009
ONDERNEMEND RIJKEVORSEL
EN SINT-JOZEF

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be

Rijkevorsel Centrum
Sint-Jozef Rijkevorsel

INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN

DINSDAG 30 MAART 2010
INSTAP : MAANDAG 19 APRIL 2010 
De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders
samen met hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 1 
februari / 22 februari 2010) uit voor een gezamenlijk info-
moment gevolgd door een rondleiding en speelmoment
in de klas.
We starten samen om 9.00 uur in de Banmolenweg 9
te Rijkevorsel (centrum ’Het Moleke’ + wijkschool 
’Het Kleine Moleke’) en ronden af om 11.00 uur.
Inschrijven voor woensdag 24 maart 2010 bij mevr.
Nicky Janssens, directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !
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De huurdersbonden zijn door de Vlaamse Gemeen-
schap erkende en gesubsidieerde organisaties, die
opkomen voor de rechten en belangen van de huurders.
Private en sociale huurders kunnen bij de huurders-
bond terecht voor juridisch advies en informatie over
de huurwetgeving, zodat ze correct geïnformeerd 
worden over de rechten en plichten van huurder en
verhuurder. De huurdersbond helpt ook bij het op-
maken van brieven (naar de verhuurder bv.) en biedt
juridische ondersteuning bij opmaak van verzoek-
schriften en aanvragen tot ongeschikt- en onbewoon-
baarverklaringen. U kunt meer lezen over de werking
van de huurdersbonden op www.huurdersbond.be.
In Turnhout is er al jarenlang een huurdersbond actief
(voorheen genaamd ’Huurders Helpen Huurders vzw’).
Naast de openingsuren van het kantoor in Turnhout
(zie onder), geeft Huurdersbond Turnhout sinds 
januari 2008 ook wekelijks juridisch advies in Malle.
Elke woensdagvoormiddag van 9.00 uur tot 11.00 uur
kunnen huurders terecht in het Sociaal Huis van het
OCMW Malle, Blijkerijstraat 51.

Huurdersbond Antwerpen vzw Steunpunt Turnhout :
Otterstraat 116, 2300 Turnhout
tel. 014/44.26.76, fax 014/44.26.77
algemeen e-mailadres : hhh@skynet.be

Huurdersbond Turnhout is geopend :
- elke weekdag van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00

uur tot 12.00 uur (open spreekuur)
- avondspreekuur elke woensdag van 19.00 uur tot

20.00 uur
- elke namiddag (behalve woensdag) op afspraak
Huurders worden lid door het betalen van een jaarlijks
lidgeld ten bedrage van 15 euro inclusief abonnement
Huurdersblad.

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
lanceerde een website over computergames. De website
richt zich vooral tot ouders en opvoeders en geeft 
informatie over de geschiedenis van games en over 
verschillende soorten games. Ze wijst op de gevaren
van computerspellen, maar ook op de voordelen ervan.

Op www.vlaanderen.be/gaming kunnen ouders en
opvoeders onderscheid leren maken tussen pakweg
Grand Theft Auto en De Sims. Of tussen een partygame
en een serious game. Ze komen er ook te weten hoe ze
hun kinderen vanachter hun computer kunnen halen.
Daarnaast vinden ze op de website informatie over jobs
in de gamesector en talrijke links naar tijdschriften en
discussiefora.

Je leert de belangrijkste knoppen en instellingen van
het programma, het importeren van videomateriaal,
werken met de tijdlijn en met het storyboard, trimmen
op de juiste plaats, overgangen gebruiken, titels maken,
geluid toevoegen en bijwerken en een eenvoudige DVD
maken. Het gaat hem daarbij niet om de techniek
alleen. De docent geeft je tips en trics van het oogpunt
van een cineast. Kortom, we leren hoe een goede film te
maken.
Vereiste basiskennis : cameragebruik en computer-
vaardigheden. Cursisten nemen bij voorkeur de eigen
camera mee.
Lesgever : Tony Jacobs, professioneel cineast en ervaren
docent.

Data :
- vrijdagavond 2 april van 19.30 uur tot 22.30 uur
- zaterdagvoormiddag 3 april van 9.30 uur tot 12.30

uur
- vrijdagavond 9 april van 19.30 uur tot 22.30 uur
- zaterdagvoormiddag 10 april van 9.30 uur tot 12.30

uur

VIDEO-MONTAGE ADOBE PREMIÉRE
ELEMENTS - DE BASICS : 
LEER DE BASIS VAN DIT ALL-ROUND
VIDEOMONTAGEPROGRAMMA

CURSUSSEN PROVINCIAAL 
VORMINGSCENTRUM MALLE

VLAAMSE OVERHEID LANCEERDE 
WEBSITE OVER GAMES

JURIDISCH ADVIES 
VAN DE HUURDERSBOND
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De basiscursus belichtingstechniek geeft je alle 
instrumenten in handen om van een theateropvoering
of andere grote of kleine performance een lust voor het
oog te maken. Al het materiaal dat we in de cursus
gebruiken is ontleenbaar bij de Uitleendienst.
De eerste avond maak je kennis met een aantal basis-
begrippen. Vervolgens komen verschillende soorten
spots (PAR, PC, FRESNEL, volgspots, profielspots),
dimmers, lichteffecten enz. uitgebreid aan bod.
Sturingen worden in detail bekeken en in de praktijk
uitgetest. De belangrijkste evoluties in lichttechniek
worden evenmin vergeten (LED, DMX,...)
Ook het aspect veiligheid wordt niet vergeten !
Op het einde van deze cursus ben je in staat om een
lichtplan op te stellen en de plaatsing en bediening uit
te voeren. Kortom, je leert alles wat je als licht-
technieker nodig hebt om meteen aan de slag te gaan.
Enige ervaring is een pluspunt, maar is niet nood-
zakelijk.
Lesgever : Kristof Van Eekelen, professioneel lichttech-
nicus

Data :
- donderdagavond 15 april van 19.30 uur tot 22.30

uur
- zaterdag 17 april voormiddag & namiddag van 9.30

uur tot 16.30 uur
- zondag 18 april voormiddag & namiddag van 9.30

uur tot 16.30 uur

De instellingen van de reflexcamera optimaal leren
gebruiken in verschillende omstandigheden (dia-
fragma, sluitertijd, iso-waarde), scherptediepte leren
gebruiken, dit alles met oog voor compositie en 
kaderring. De theorie wordt meteen toegepast in de
praktijk. We fotograferen binnen en buiten op het
domein. Kortom, we leren hoe een goede foto te
maken.
Basiskennis digitale fotografie vereist.
Cursisten zonder eigen camera en/of statief gebruiken
materiaal van het PVM (Canon EOS 450D / Manfrotto-
statief). Wel vooraf laten weten ! Desgevallend hand-
leiding van het eigen toestel meebrengen.

Lesgever : Lukas Roels, professioneel fotograaf en 
ervaren docent
Datum : zaterdag 24 april van 9.30 uur tot 12.30 uur en
van 13.30 uur tot 16.30 uur
Waar ? Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smeken-
straat 61, 2390 (Oost)malle
Inschrijven en info ? www.vormingscentrum.be, 
vormingscentrum@pvm.provant.be, tel. 03/312.80.00
en fax 03/312.80.80

FOTOGRAFEREN MET DE REFLEX-
CAMERA : LEER HOE JE EEN GOEDE
FOTO MAAKT DOOR JUIST GEBRUIK VAN
DE MOGELIJKHEDEN EN INSTELLINGEN
VAN DE REFLEXCAMERA

CURSUS BELICHTINGSTECHNIEK

KAOS zoekt
BOEIENDE MENSEN

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

Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van KAOS.

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

MAANDAG 22 MAART 2010
MAANDAG 31 MEI 2010
MAANDAG 5 JULI 2010

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

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

LANDELIJKE THUISZORG HELPT
MET EEN WAAIER VAN DIENSTEN

Wij bieden zorg op maat aan jong en oud, bij gezinnen en
alleenstaanden, tijdelijk of langdurig, bij zwangerschap of
geboorte, bij plotse ziekte of ziekenhuisopname, bij 
handicap, ouderdom of psychische problemen.
Onze zorgverleners zijn opgeleid, betrouwbaar en 
gebonden aan het beroepsgeheim.

Voor meer info of aanvragen 
bel 070/22 88 78 of 014/86 11 50

Contactpersoon Liesbet Van Elsacker.

TC DE VALK - ZATERDAG 6 MAART 2010
11.30 TOT 15.30 UUR

MAAK KENNIS MET 
GRATIS TENNISINITIATIE.

Om de lesgroepen beter in te delen kunnen (nieuwe) leden
ook hun tennisniveau laten bepalen. Er wordt informatie

gegeven aan volwassenen en kids i.v.m. tennislessen.
Verder zal er plaats zijn voor kidstennis, kennismaken 

met de tennisclub en enkele trainers.

Bijkomende inschrijvingsdata:
Vrijdag 5 maart: 18.00 u tot 20.00 u

Maandag 8 maart: 18.00 u tot 20.00 u
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Volleybalclub Rijkevoc presenteert

SPAGHETTIDAG
Wanneer ? zondag 28 maart 

tussen 11.30 uur en 20.00 uur
Waar ? sporthal De Valk, Kruispad 2

2310 Rijkevorsel
Kostprijs ? slechts 7 euro 

(voor spaghetti 
à volonté)

Kaarten te verkrijgen in De Valk 
of bij de leden van de volleybal

VERTREK STOET OM 14.30 UUR
BAL IN DE TENT - OVERAL GRATIS INKOM

www.halfvastenstoet.be   info@halfvastenstoet.be

ZONDAG 14 MAART 2010

HALFVASTENSTOET
RIJKEVORSEL

KOMPASFUIF 6 MAART
80’s - 90’s - 2000 PARTY !
DJ Guy Sterkens - met cocktailbar

in de parochiezaal Sint-Jozef Rijkevorsel
aanvang 20.30 uur

happy hour van 21 tot 22u : 2 halen = 1 betalen
inkom 4€, vvk 3€ (vvk via leerlingen, secrecatariaat Het Kompas

of bij Nathalie Stoffelen, Kerkdreef 8)

F.C. Breugeltjes organiseren hun

7de QUIZAVOND
DEN BAKKER TE RIJKEVORSEL 

VRIJDAG 5 MAART 2010 - AANVANG QUIZ 20U

Bent u met min. 4 personen en max. 8 personen en denkt u alles af 
te weten van aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, sport, media, enz.
Schrijf dan vlug in door storting van 20€ op rek. 001-1776440-58 met
vermelding ‘kwis’ en uw ploegnaam voor 1 maart of tel. 03/314.69.70

en betaal uw inschrijvingsgeld de avond zelf of e-mail naar 
wim.cuylaerts@base.be en betaal de avond zelf of indien er nog 

plaats is de avond zelf vanaf 19.30 uur.
PLOEGEN DIE DEELNEMEN DIENEN OM 19.30 UUR AANWEZIG TE ZIJN.

MET GELDPRIJZEN VOOR DE EERSTE 5 PLOEGEN 
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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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F E B R U A R I  -  M A A R T

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.

2 maart • Landelijke Gilde : Vierde en laatste kaart- en buurtavond van het seizoen 2009-2010,
zaal De Guld (Sint-Jorisgilde), Dorp 47. Aanvang 20.00 uur. Meer info : 0477/69.80.19.

5 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 18.00 uur.
Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

• vzw De Singer : Concert van DAAU (Die anarchistische Abendunterhaltung).
De Singer, Bavelstraat 35, te 21.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

• F.C. Breugeltjes : 7de Quizavond, zaal Den Bakker, aanvang te 20.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

• Globe Film en Theater : Toneelstuk ’God is een meisje op een plastieken tuinstoel’,
zaal ’t Centrum. Te 20.00 uur. Inkom 5 euro.

6 maart • Rijkevoc : Jeugdmatchen in sportcentrum De Valk om 14.00 uur en 16.00 uur.
• Globe Film en Theater : Toneelstuk ’God is een meisje op een plastieken tuinstoel’,

zaal ’t Centrum, te 20.00 uur, inkom 5 euro.
• De Kringwinkel WEB : Retrobeurs. Meer info : zie rubriek Duurzaamheid.
• Ouderraad Het Kompas : Kompasfuif met cocktailbar, parochiezaal Sint-Jozef, 

aanvang 20.30 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

7 maart • Cultuurgroep Achtel vzw : Hanekap naar aloude traditie met fanfarestoet, titelstrijd koning
en feest, vertrek stoet te 13.30 uur aan de kapel van Achtel.

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

• vzw De Singer : Gratis jazzconcert van het David Sommen Trio bestaande uit drie 
enthousiaste studenten van het Antwerps Conservatorium. De Singer, Bavelstraat 35,
te 16.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

• Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Voormiddaguitstap : we zoeken met onze fotouitrusting de
mooiste plekjes van Sint-Lenaarts op. Vertrek aan lokaal Dorp 47 met eigen vervoer te 9.30
uur. Thema ’Bomen in het straatbeeld’. Iedereen welkom.

• Globe Film en Theater : Toneelstuk ’God is een meisje op een plastieken tuinstoel’,
zaal ’t Centrum. Te 15.00 uur. Inkom 5 euro.
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9 maart • Davidsfonds Rijkevorsel : Pracht of prullaria ? Zin en onzin over antiek. Lezing door
antiekexpert Dirk Martens in de Sint-Jorisgildezaal, Dorp 47 te 20.00 uur. Inkom 5 euro
voor Davidsfondsleden en 7 euro voor niet-leden. Iedereen is welkom.
Meer informatie : 03/314.39.01 en davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be.

12 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur.
Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

• Gemeenteschool De Wegwijzer : Kindercarnavalstoet. Meer info : zie rubriek Onderwijs.

13 maart • vzw De Singer : Jazzconcert van Ramon Valle, Gabor Winand en Eric Vloeimans.
Deze Cubaanse pianist, Hongaarse zanger en Nederlandse trompettist brachten samen 
’Fabulas’ tot stand, een cd met warme, fabelachtige muziek. De Singer, Bavelstraat 35,
te 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Wandeling Aster Berkhofpad. Afstand 8 km. Vertrek te 
14.00 uur aan voormalig woonhuis Berkhof (Sint-Jozef 42).

14 maart • Natuurpunt afd. Markvallei : Wandeling Bolkse Beek Rijkevorsel, een gebied met interessante
voorjaarsbloeiers, vochtige graslanden en waardevol bos. Afspraak te 9.00 uur aan Bolks Heike.
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.

• Rijkevorselse Rederijkers vzw : Halfvastenstoet, vertrek om 14.30 uur, Halfvastenbal.
Meer info : zie www.halfvastenstoet.be.

19 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur.
Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

20 maart • Rijkevoc : Thuisweekend in sportcentrum De Valk : jeugdmatch om 16.00 uur en om 
20.30 uur de 1ste herenploeg.

• vzw De Singer : Concert van de vierkoppige rootsrockband The Seatsniffers. De Singer,
Bavelstraat 35. Te 21.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

26 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur.
Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

27 maart • Rijkevoc : Thuisweekend in sportcentrum De Valk : jeugdvolleybal vanaf 14.00 uur,
volwassenen vanaf 18.00 uur met om 20.30 uur de 1ste dames- en herenploeg.

28 maart • 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.
• vzw De Singer : Soloconcert van de Franse contrabassiste Joëlle Léandre. Zij brengt

improvisatiejazz. De Singer, Bavelstraat 35. Te 16.00 uur.
Meer info en reservaties : www.desinger.be

• Volleybalclub Rijkevoc : Spaghettidag, sporthal De Valk, tussen 11.30 uur en 20.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

30 maart • kwb Rijkevorsel Centrum en Sint-Jozef : Startdag ’Joggen voor beginners’, Gemeentelijke
sportterreinen Bavelstraat. Aanvang 19.15 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

Aankondigingen van activiteiten APRIL 2010 moet je uiterlijk op 7 maart 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.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht 101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer 100
Lok. Politie Noorderkempen, 03/340.88.00

Vrijheid 13, 2320 Hoogstraten fax 03/340.88.01

Veilig Vrijenlijn 078/15.15.15

Antigifcentrum 070/245.245

AA Rijkevorsel 0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra 03/217.75.95
016/33.22.11

De Lijn 070/220.200
abonnementen 03/218.15.61/63/64
info over treinen (NMBS) 03/204.20.40
Lijnwinkel Turnhout,
Grote Markt (Stadhuis) 014/43.06.31

Rode Kruis Rijkevorsel: Hulpdienst 0486/94.65.82
Uitleendienst, Rozenstraat 2H (17-19u, weekend gesl.)

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

Zelfmoordpreventie 02/649.95.55

Kankerfoon, werkdagen 9-13u, maandag 9-19u 0800/15.802
Kinder- en Jongerentelefoon 03/235.00.00

Drug-hulpverleningsteam Turnhout 014/42.30.50
ma. 14-22u, wo. 9-17u, vr. 13-17u

De DrugLijn (ma-vrij 10u tot 20u) 078/15.10.20

Child Focus 116000

De Post - Klantendienst 022/012345

Pidpa gratis klantenservicelijn dag en nacht 0800/90300

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

Vlaamse Infolijn 1700

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

TV-distributie defecten 015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
- Gemeentehuis 03/340.00.00

Fax 03/340.00.70
- Gemeentemagazijn 03/340.00.80

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

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

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

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

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

Commandant 03/297.56.54

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

Belgacom storingen 0800/22.700

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

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

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

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

Centraal telefoonnummer 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


