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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 1 september 2010 goed.

In het kader van de vaste benoeming van de directeur
van GLS De Wegwijzer worden de aanwervings -
voorwaarden gewijzigd en goedgekeurd.

De vervangingen voor korte afwezigheden van
personeels leden in het onderwijs kunnen worden
aangewend op voorwaarde dat een convenant wordt
afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen en    
minstens één vakorganisatie. De raad keurt dit 
convenant goed. 

Kennis wordt genomen van de verslagen van het
beheerscomité van de scholengemeenschap De
Schakel.

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTE RAADSZITTING 
VAN 27 SEPTEMBER 2010
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Beste inwoners,

Het is zover. Rijkevorsel is een “FairTraideGemeente”. Op vrijdag 8 oktober heeft de gemeente het label “Rijkevorsel
FairTradeGemeente” in ontvangst mogen nemen en dat was een aangename verrassing voor ons. Wij hadden die titel
niet zo snel verwacht want de Wereldwinkel op de Wissel is pas op 10 oktober 2009 opengegaan en in minder dan
één jaar heeft de gemeente voldaan aan de 6 opgelegde criteria om die erkenning te krijgen.
Die criteria zijn : 
1 De belofte van het gemeentebestuur om Max Havelaarproducten aan te kopen en Fairtrade te ondersteunen.
2 Het engagement van onze plaatselijke winkeliers bekomen om Fairtradeproducten te serveren of aan te kopen.
3 De betrokkenheid van onze bedrijven om Fairtrade te promoten.
4 Aandacht van de pers om de campagne te ondersteunen.
5 Motiveren van vrijwilligers die als trekkersgroep de nodige initiatieven nemen.
6 Initiatieven van de gemeente om de consumptie duurzame voedingsmiddelen aan te moedigen.

Beste mensen, dit label is niet de verdienste van het gemeentebestuur maar van de trekkersgroep. 
Zij zijn vrijwilligers die zich van bij de start hebben ingezet om de wereldwinkel draaiende te houden en om die
doelstellingen te behalen.
Ik wens hen nogmaals hartelijk te feliciteren.

De laatste weken stonden de Chileense mijnwerkers volop in de belangstelling. Dankzij hun samenhorigheid hebben
zij het allemaal kunnen overleven en laat ons hopen dat zij die traumatische ervaringen goed gaan verwerken.
Bij de beelden stond ik versteld van de betrokkenheid van heel de wereld en deze redding getuigt van een geweldige
wereldsolidariteit en dat is toch lovenswaardig in deze soms toch harde wereld.

Ik ben er ook van overtuigd dat solidariteit in Rijkevorsel geen ijdel woord is als ik zie hoeveel vrijwilligers hier van
’s morgens tot ’s avonds in de weer zijn.

                                                                                                    Vele groeten,
                                                                                                    Gust Van De Mierop
                                                                                                    Burgemeester
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Het lestijdenpakket voor het schooljaar 2010-2011
wordt eveneens goedgekeurd, alsook de facultatieve
verlofdagen, pedagogische studiedagen, meerdaagse
extra-murosactiviteiten en het nascholingsplan voor
2010-2011.

Kennis en akte wordt genomen van het schrijven van-
wege de Gouverneur waarbij opmerkingen worden
geformuleerd naar aanleiding van het nazicht van de
budgetwijzigingen nrs. 1 en 2 dienstjaar 2010, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 juni
2010.

Een subsidie van € 2.500 wordt toegekend aan de actie
“PAKISTAN 12-12” van het Belgisch Consortium voor
Noodhulpoperaties.

Naar aanleiding van het saldo van de OCMW-rekening
2008 wordt voorgesteld om bij de budgetwijziging een
aantal wijzigingen door te voeren.

De raad geeft gunstig advies over de jaarrekening 2009
van de kerkfabriek Sint-Jozef Rijkevorsel/Beerse.

Kennis en akte wordt genomen van het tijdelijk 
aanvullend politiereglement d.d. 25/08/2010, door de
Burgemeester uitgevaardigd. Het reglement wordt
bekrachtigd.

Goedkeuring wordt gegeven aan het bijzonder bestek
en de raming voor de opdracht “Aanstellen ontwerper
uitbreiding IBO”. De lastvoorwaarden worden vast-
gesteld.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het 
addendum bij de opdracht van diensten met betrekking
tot wegen- en rioleringswerken in de Borgerhoutstraat
en Prinsenpad in Rijkevorsel afgesloten met Hidrorio,
en met Arcadis Belgium.

Op verzoek van de CD&V-fractie werden volgende 
punten toegevoegd aan de agenda van deze gemeente -
raad :
- Bescherming Kapelberg Achtel en wegwerkzaam -

heden Achtel.
Er wordt kennis genomen van de toelichting van het
College van Burgemeester en Schepenen bij 
volgende vragen:
Wat is de stand van zaken i.v.m. de procedure over
schorsing/vernietiging van het beschermingsbesluit
Kapelberg? Wat zijn de mogelijkheden van de
gemeente Rijkevorsel als tussenkomende partij?
Indien er een advocaat is aangesteld door de
gemeente, welke opdracht heeft die advocaat dan en

welke visie moet er verdedigd worden? Wat is de
stand van zaken i.v.m. de stedenbouwkundige 
vergunningen van de bouwwerken van de boerderij
achter de Kapel, Achtel 54? Wat is de te verwachten
evolutie ter zake?
Is het ontwerp ‘overheidsopdracht aanleg wegen
Achtel’ ongewijzigd in uitvoering gegaan? Bouw -
kroniek en verdere verloop van de aanbesteding?
Zijn er wijzigingen aangebracht aan het door de
gemeenteraad goedgekeurde bestek?
In welke fase bevindt het project ‘heraanleg wegen
Achtel’ zich nu?
Is er een bouwvergunning aangevraagd voor het
heraanleggen van de weg in Achtel? Wat is stand van
zaken van deze bouwvergunning?
Wat is de stand van zaken i.v.m. de voorstellen van
de Cultuurgroep Achtel voor de site Kapelberg
/Kapel? Zijn deze mee opgenomen in de bouw -
vergunning? 

- Aanleg riolering langs de Merksplassesteenweg en
de Bolkse beek.
Er wordt kennis genomen van de stand van zaken
i.v.m. de aanleg van riolering ter hoogte van de
handels zone Breebos.

- Blakheideroute : Merksplas blijft in gebreke
Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om de
gemeente Merksplas met alle mogelijke middelen te
overtuigen hun gedeelte van Blakheideroute aan te
leggen. Goedkeuring wordt eveneens gegeven aan
de oproep waarbij het College van Burgemeester en
Schepenen gevraagd wordt om stand van zaken van
de ondernomen acties te geven in oktober 2010.

- Niras opslag nucleair afval.
Goedkeuring wordt gegeven aan de oproep waarbij
het College van Burgemeester en Schepenen
gevraagd wordt om alsnog een bezwaardossier
‘berging nucleair afval’ op te maken. Eveneens
wordt de oproep om het opgemaakte dossier te laten
adviseren door Gecoro en milieuraad en daarna voor
te leggen aan de gemeenteraad goedgekeurd.

- Parking Kruispad Sonsheide.
Er wordt kennis genomen van de stand van zaken
i.v.m. het dossier parking Zwarte Leeuw.

- Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Wellwind
NV.
Er wordt kennis genomen van de toelichting van het
College van Burgemeester en Schepenen bij 
volgende agendering:
Opheldering naar de wettelijkheid van het kader tot
het bekomen van jaarlijkse gelden van de firma
Wellwind NV. 
Communicatie over de inspiratiebron bij het 
op stellen van het dossier tot het bekomen van jaar-
lijkse gelden. 



Geen akkoord wordt gegeven aan het voorstel om in
de beslissing van het College van Burgemeester en
Schepenen inzake het bouwen van 3 windturbines
door de firma Wellwind N.V. bij het punt “Externe
en interne adviezen” in de tweede paragraaf, tweede
punt de tekst “een (kleine) dotatie” te vervangen
door “een bedrag van 10.000 euro per molen”. 
Het voorstel om bij het punt “Economische
aspecten” in de tweede paragraaf het bedrag te 
vermelden van 10.000 euro per molen dat jaarlijks
door de gemeente zal worden ontvangen, wordt niet
in behandeling genomen.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 29 november 2010 vanaf 20.00 uur in de
raad zaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elek tronisch 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.

Alle gemeentelijke diensten, uitgezonderd de kinder-
club, zullen gesloten zijn op 1 en 2 november 2010 en
van 11 tot en met 15 november 2010.
De kinderclub sluit zijn deuren op 1 en 11 november
2010.

Mogen wij de bevolking van Rijkevorsel vragen hun
huizen te bevlaggen met de Belgische driekleur of met
de vlag van de Vlaamse Gemeenschap op donderdag 11
november e.k., de dag waarop wij de wapenstilstand
herdenken.
Om hulde te brengen aan onze dierbare gesneuvelden
en om aan de 11 novemberviering een plechtig karakter
te geven, hopen wij ook op een grote vertegenwoor -
diging van onze verenigingen en van gans de bevolking,
waarvoor alvast onze hartelijk dank.
’Een volk dat zijn helden eert, is een groot en dankbaar
volk !’

PROGRAMMA
09.30 uur : Bijeenkomst gemeentehuis
09.45 uur : Stoetvorming en optocht
10.00 uur : H. Mis
11.00 uur : Optocht naar het monument
11.10 uur : Huldebetoon aan het monument

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAGEN 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

11 NOVEMBERVIERING
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GEMEENTEBESTUUR 
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot aanwerving van
volgende voltijdse betrekkingen (m/v) :

1 KLINKERLEGGER
1 GROENARBEIDER

Functie
- Als klinkerlegger wordt u o.a. mee ingezet in de aanleg, onder-

houd en herstelling van wegen, voetpaden, rioleringen, … Het
plaatsen van signalisatie, het onderhoud van de u toegewezen
materialen, machines, behoort eveneens tot uw takenpakket.

- Als groenarbeider wordt u  ingezet in  de groenaanleg en het
groenonderhoud (snoeien, aanplantingen, gebruik machines,
e.d.) van de gemeente.  Ook het onderhoud van de te gebruiken
materialen en machines behoort tot uw taken.

Vereisten
- slagen in een selectieprocedure
- bij voorkeur ervaring kunnen voorleggen in de gevraagde functie
- geen diplomavereisten
- rijbewijs B noodzakelijk 

Interesse?
Meer inlichtingen en een volledige infobundel aangaande deze vaca -
tures kunnen bekomen worden bij de personeelsdienst, Molenstraat 5
te Rijkevorsel, tel. 03/340.00.14 (12), secretariaat@rijkevorsel.be.
Zie ook onze website www.rijkevorsel.be. Solliciteren kan tot en met
19 november 2010 door middel van aangetekende zending of 
persoonlijke afgifte van sollicitatiebrief en CV, gericht aan : College
van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel.
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Momenteel krijgt eenieder
die een rijbewijs aanvraagt,
een papieren document.
Vanaf januari 2013 moet
elke Europese lidstaat een
rijbewijs afleveren volgens
een vooraf bepaald model,
met vastgelegde veiligheids -

voorzieningen en met een beperkte geldigheidsduur. In
België zal een elektronisch rijbewijs 10 jaar geldig zijn.
De voorwaarden om een rijbewijs te bekomen, blijven
hetzelfde. Het nieuwe rijbewijs zal het model hebben
van een bankkaart en zal geen chip bevatten. De kost-
prijs van het nieuwe rij bewijs zal vermoedelijk 20 Euro
bedragen. De aflevering zal nog steeds door de 
gemeente gebeuren.
Op 7 juli 2010 werd het eerste Belgische elektronische
rijbewijs uitgereikt in een van de pilootgemeenten. De
invoering van het nieuwe rijbewijs zal geleidelijk aan
gebeuren. Vanaf januari 2013 zal begonnen worden met
de massale omwisseling van de zes miljoen reeds in
omloop zijnde rijbewijzen. Je zal door de gemeente
worden uitgenodigd om je rijbewijs in te wisselen voor
het nieuwe model. Dit zal in de mate van het mogelijke
parallel verlopen met de vernieuwing van de identiteits-
kaart, zodat je slechts eenmaal naar de gemeente moet
gaan voor beide documenten. Voor de voorlopige en
internationale rijbewijzen verandert er niets; deze 
worden nog steeds in de vorm van een papieren docu-
ment afgeleverd.
Voor de inwoners van Rijkevorsel werd er geopteerd om
in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk in het
project in te stappen. De exacte instapdatum is nog niet
gekend. Wij houden je uiteraard op de hoogte.

De gemeenteraad keurde in zitting van 22 februari 2010
het subsidie reglement voor het aanbrengen van een
extensief groendak goed. Het reglement geldt voor het
aanleggen van een extensief groendak op een woning
op het grondgebied van Rijke vorsel. 

Planten op het dak?

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking
hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn
meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen
wind, hitte, vorst en uitdroging. De aanleg van groen-
daken zorgt voor heel wat voordelen voor het leefmilieu
maar ook voor de dakeigenaar en de omwonenden.

PREMIE IN DE KIJKER : GROENDAKENELEKTRONISCH RIJBEWIJS ZO GROOT
ALS EEN BANKKAART IS IN AANTOCHT

BBUURRGGEERRZZAAKKEENN--DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be

INFO
Dienst Burgerzaken
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 30
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Groendaken zijn niet alleen aantrekkelijk en mooi. Ze
kunnen ingericht worden als (bijkomende) tuin en 
vormen zo nieuwe gebruiksruimten. Ze leveren een
positieve bijdrage tot de waterhuishouding, hebben een
lucht- en klimaatzuiverend effect en brengen een 
klimaatverbetering teweeg. Een groendak zorgt voor
een langere levensduur van de dakbedekking, geluids-
isolatie en brandveiligheid. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen de intensieve groendaken, die veeleer
daktuinen zijn, en de extensieve groendaken.

Subsidie: 
de gemeente Rijkevorsel ondersteunt uw project

Om inwoners extra te stimuleren, verleent de gemeente
Rijkevorsel een subsidie van 31 EUR per vierkante
meter, met een maximumbedrag van 3.100 EUR. De
gemeentelijke subsidie geldt enkel voor de extensieve
groendaken. Deze groendaken vergen geen of weinig
onderhoud omdat de begroeiing die er op groeit
beperkt is tot mossen, vetplanten en kruiden. Hierdoor
is dit type ook makkelijk toepasbaar op sterk hellende
daken. De aanvraag tot het bekomen van de subsidie
dient uiterlijk een jaar na het uitvoeren van de werken
te worden ingediend bij de gemeentelijke milieudienst.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je
beroep doen op een geregistreerd plaatser. Het 
volledige subsidiereglement is verkrijgbaar via de
milieudienst en kun je ook raadplegen op de gemeente-
lijke website www.rijkevorsel.be. 

Chalet compostmeesters

Recent stelde de Gemeente Rijkevorsel een chalet ter
beschikking aan de compostmeesters op het container-
park. Deze chalet werd door de technische dienst
gebouwd en bestaat volledig uit bio-ecologische bouw-
materialen, FSC-hout én een groendak. Als je graag
eens het groendak van dichtbij wil bekijken, kom dan
zeker eens een keertje langs op het containerpark. Meer
informatie over groendaken kun je ook vinden via 
volgende link:  http://www.natuurenbos.be/Home/
Thema/Groen/Groendaken_en_gevelgroen/Groen -
daken. Hier kun je ook een uitgebreide brochure
downloaden. 
Graag meer info? Kom dan even langs bij de milieu-
dienst of neem contact op met Jasmine Jacobs via 
jasmine.jacobs@rijkevorsel.be of via 03 340 00 28 -
0473 49 01 09.

2010 is het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit.
Daarom organiseert de Gemeente Rijkevorsel i.s.m. de
Provincie Antwerpen en Natuurpunt op 4 november om
20u in de Raadzaal van het gemeentehuis een open
milieuraad over ‘Klimaat en Biodiversiteit’. Maak 
kennis met de rijke biodiversiteit in Vlaanderen en in je
gemeente. Ontdek hoe alles samenhangt en wat de
invloed is van de klimaatverandering op biodiversiteit.
Of ook, hoe de heropwaardering van natuur en bio -
diversiteit de gevolgen van de klimaatwijziging kunnen
temperen. Deze lezing werpt een blik op de eigen
gemeente, met een rode draad van lokale soorten,
streekproevertjes en boeiende verhalen over bio -
diversiteit uit het boek ’Roodwaternacht’. Ontdek hoe je
zelf duurzame keuzes kunt maken en actie onder -
nemen. Gekoppeld aan de lezing zal er een degustatie
van streekproevertjes doorgaan. 

Wedstrijd
Schrijf je gratis vooraf in via 03/340.00.00 en maak kans
op het knappe biodiversiteitsboek ‘Roodwaternacht’. 
Er worden vier boeken verloot onder de vooraf in -
geschreven aanwezigen. Iedereen is welkom, zowel
jong als oud!

Wat is de milieuraad?
De milieuraad is een groep van actieve, milieubewuste
inwoners en afgevaardigden van verenigingen die 
geregeld bij elkaar komen om het milieu- en natuur -
beleid van Rijkevorsel te bespreken. De milieuraad kan
het gemeentebestuur adviseren over het voorkomen,
aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en 
-verontreiniging en over het behoud en de 
bescherming van de natuur. Ben je geïnteresseerd in
natuur, milieu en duurzaamheid? Neem dan even con-
tact op met de milieudienst. Om te voldoen aan de
diverse verplichtingen richten we ons hierbij in het bij-
zonder naar vrouwen en milieuverenigingen in onze
gemeente.

OPEN MILIEURAAD : KLIMAAT EN 
BIODIVERSITEIT - 4 NOVEMBER 2010 
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Lampiris en Essent bieden 28.535 inwoners van de
provincie Antwerpen goedkopere groene stroom aan 
De provincie Antwerpen bewijst dat samen groene
stroom aankopen goed is voor het milieu én het budget.
Alle inwoners van de provincie konden vrijblijvend
intekenen op een groepsaankoop van 100% groene
stroom. Tijdens een online veiling, gecoördineerd door
het bedrijf iChoosr, brachten verschillende energie -
leveranciers hun beste bod uit. Essent bood de laagste
prijs aan voor groene elektriciteit, maar liefst 23 %
onder de huidige marktprijs. Lampiris won de veiling
voor de combinatie elektriciteit en gas met een korting
van 20%. 28.535 inwoners uit de hele provincie sloten
zich aan bij het plan van de deputatie om groene
energie goedkoper aan te kopen via een groepsaankoop.
Vandaag blijkt dat de mensen die zich inschreven tot
23 % kunnen besparen op de effectieve prijs van de
energie, als ze van contract veranderen en groene 
elektriciteit samen aankopen. Want dat is de korting die
energie leverancier Essent biedt tegenover de huidige
marktprijs. Kandidaten konden zich ook inschrijven
voor een groepsaankoop van groene elektriciteit
gecombineerd met een contract voor gas. Energie -
leverancier Lampiris bleek daar het beste bod klaar te
hebben: 20 % onder de huidige marktprijs.

Hoeveel heb ik nu precies bespaard?
De besparing is berekend op de prijs die de 3 grote
energie leveranciers Nuon, Luminus en Electrabel
vandaag vragen voor energie. De inwoners van de 
provincie die zich inschreven voor de groene stroom
wachten nu op een individuele berekening om te weten
hoeveel ze effectief zullen besparen. Want dat zal voor
iedereen anders zijn. Diegenen die zich via de milieu-
dienst inschreven, zullen dit per brief ontvangen.
Diegenen die een online registratie deden, ontvangen
de individuele berekening via e-mail. Verwacht wordt
dat wie een oud(er) energiecontract heeft nog meer zal
besparen dan 23%. Elke kandidaat beslist zelf tot 14
november of hij ook echt overstapt.

Samen Groener werkt
Inga Verhaert: “Het succes van deze groepsaankoop
bewijst dat klanten tot heel wat in staat zijn als ze zich
verenigen. En met hoe meer ze zijn, hoe sterker. De
Provincie Antwerpen kan hen daar in deze vrije markt
perfect bij helpen met een goede omkadering en de
juiste informatie. Het valt op dat de strijdende energie-
leveranciers alles op alles hebben gezet om het groeps-
contract binnen te halen.”
Meer info? Neem even contact op met de milieudienst
via 03 340 00 28 of kom even langs.

Nog nooit werd er zoveel vis gevangen als de afgelopen
decennia. Via verbeterde technieken kon de visvangst
efficiënter gemaakt worden, wat de stijgende vraag naar
vis tegemoet kon komen. Maar een dermate verre -
gaande bevissing van de zeeën leidt tot diverse wan -
toestanden die niet altijd goed gekend zijn door de 
consument. Toch kan de consument dankzij diverse
labels en gidsen nog makkelijk wegwijs geraken in het
aanbod van duurzame visvangst.

Industrialisering van visvangst
Via diverse technieken kon de visvangst geoptimali-
seerd worden. Daar waar vroeger bescheiden netten in
zee werden gegooid, bestaan er vandaag de dag 
onmetelijk lange netten die over de zeebodem worden
gesleept. Deze netten werden ontwikkeld om via zo
weinig mogelijk uitvaarten, zoveel mogelijk visvangst
te bekomen. Alles wat het pad van deze netten kruist,
wordt onverbiddelijk meegesleurd met de verwoesting
van bestaande ecosystemen tot gevolg. Jonge en oude
vissen, zoogdieren, zeevogels, noodzakelijke natuur -
lijke voortplantingsbiotopen zoals koraalriffen en nood-
zakelijk wiergebieden,… Alles wordt meegesleept en er
blijven doodse zones achter. Ook de boten konden de
afgelopen jaren veel groter gebouwd worden dankzij
nieuwe krachtigere motoren. Daarnaast kunnen vissers
via radars ook zien waar er zich in de omgeving ergens
grote scholen vis bevinden.

DUURZAME VISVANGST IN OPMARS

RESULTATEN SAMENAANKOOP GROENE
STROOM: EEN FIKSE KORTING VAN 23%!
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Stijgende vraag naar vis
Niet alleen de huidige technieken zorgen voor 
problematische situaties in onze oceanen. Ook de 
stijgende vraag naar vis is een belangrijk pijnpunt. De
wereldpopulatie groeide de laatste jaren immens aan en
vroeger achtergestelde gebieden evolueren steeds meer
naar Westerse maatschappijbeelden. Dit betekent dat de
inwoners van deze gebieden vaak ook over een hoger
inkomen beschikken waardoor ze ook duurdere 
producten, zoals verse vis, kunnen betalen. En waar
vraag is, wil het aanbod aan deze vraag tegemoet
komen. Ondanks vele inspanningen van diverse milieu-
organisaties en overheden, is overbevissing nog steeds
dagdagelijkse realiteit. Bestaande wetgeving wordt met
de voet getreden en visquota’s worden niet au serieux
genomen. Zo staan bijvoorbeeld de meeste tonijn -
soorten op rode lijsten, wat betekent dat hun voort -
bestaan ernstig bedreigd is. Toch wordt er duchtig op
verder gevist, zeker nu de vraag naar sushi en sashami
de laatste jaren zodanig toeneemt. Het tonijnbestand in
de diverse wereldzeeën gaat hierdoor zodanig snel 
achteruit, dat tonijn vermoedelijk binnen afzienbare
tijd niet meer te verkijgen is.
De problematiek van de stijgende vraag is ook in onze
contreien sterk aanwezig. We willen vernieuwing in de
keuken en menig consument gaat dan ook op zoek naar
aparte vissoorten. Sushibars scheren hoge toppen en
restaurants pakken uit met exclusieve, wilde vissen.
Door deze decante vraag naar vis, is de kans reëel dat
vis tijdens de komende jaren een onbetaalbaar luxe -
product wordt. 

Sociale problematiek
Naast overbevissing is de visindustrie ook enorm 
geëxpandeerd waarbij vaak hele lokale bevolkings -
groepen onderworpen worden aan machtige visserijen.
Een bekend voorbeeld hiervan zijn de sociale problema -
tieken aan het Afrikaanse Victoriameer. Hele dorpen
worden verplicht aan het werk gezet in de visserijen
waar de victoriabaars verpakt wordt voor de Westerse
handel. Het is de lokale bevolking niet meer toegelaten
om zelf deze vis te vangen. Om te overleven krijgen zij
het visafval, zijnde karkassen en viskoppen. 

Dan maar gekweekte vis?
Ook gekweekte vis blijkt geen heilige in het hele 
visserijverhaal. Voor de Scandinavische kusten worden
zalmen in bassins gekweekt. De dieren hebben geen
ruimte om te bewegen wat zorgt voor stress en een erg
beperkte ontwikkeling van de vis. Om de vissen te 
voeden zijn enorme hoeveelheden voedsel nodig.
Samen met de visuitwerpselen zorgt dit voor een totale
ontwrichting van het lokale ecosysteem doordat zee-
wieren woekeren tot een gebied dat volledig 

ondoordringbaar en onleefbaar wordt voor alle leven. 
Bovendien moet men bij gekweekte vis nog altijd een
deel wilde vissen vangen om de vissen te kunnen 
voederen. Daarnaast ontsnappen er vaak gekweekte 
vissen uit de bassins. Deze vaak verzwakte vissen kun-
nen dan ziektes uit de kwekerijen overbrengen op wilde
visbestanden, met alle problemen vandien. 

Kunnen we nog op een duurzame manier vis eten? JA!
Voor de visliefhebbers onder ons is er goed nieuws.
WWF is zeer actief op het gebied van duurzame vis-
vangst en engageert zich om de consument op een
degelijke manier te kunnen gidsen doorheen het aan-
bod. Zo ontwikkelde WWF de Viswijzer, de welke je hier
in bijlage kan vinden. Aan de hand van deze Viswijzer
wordt duidelijk welke vissoorten nog zonder problemen
gegeten kunnen worden en met welke soorten er 
problemen zijn op sociaal vlak, op vlak van over -
bevissing of op vlak van
milieu. Bij deze Viswijzer
wordt eveneens het MSC-
label (Marine Stewardship
Council) vermeld. Enkel
visserijen die aan de criteria
van duurzame visvangst
voldoen, ontvangen het MSC-label. Je kan dit label
terugvinden op de visverpakkingen in diverse super-
markten. 

We gaan een hele dag het maaisel van de Lage Beemd
afvoeren. 
Waar ? Wanneer ? De Halsche Beemden (Minderhout)
om 9.00 uur aan het infobord
Meebrengen ? pic-nic ! Voor soep wordt er ’s middags
gezorgd.
Verantwoordelijke : Luc Van Dun (0473 37 52 87) en
Jasper Adriaensen (jasper.adriaensen@hotmail.com of
03 315 90 40)
Meer info ? Kijk even op www.rijkevorsel.be of neem
contact op met de milieudienst. 

DE DAG VAN DE NATUUR
ZATERDAG 20 NOVEMBER

INFO
Milieudienst
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 23 (28)

0473 49 01 09





Sinds 1 oktober 2010 levert de gemeente Rijkevorsel
zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen en 
verkavelingsvergunningen af. Vroeger moest voor heel
wat dossiers advies gevraagd worden aan het
Agentschap Ruimte & Onroerend Erfgoed (Steden -
bouw). Door de ontvoogding heeft het gemeentebe-
stuur een grotere autonomie verworven. Rijkevorsel
heeft immers voldaan aan de vijf ’ontvoogdings -
voorwaarden’.

Vijf voorwaarden
Om zelfstandig vergunningen te kunnen afleveren,
moet een gemeente voldoen aan 5 voorwaarden, zoals
het beschikken over een gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan, een stedenbouwkundig ambtenaar, een
plannenregister, een vergunningenregister en een
inventaris van onbebouwde percelen. Sinds 2000 heeft
onze gemeente hiervoor vele inspanningen geleverd.
Vanaf 1 oktober 2010 is de gemeente Rijkevorsel 
officieel ’ontvoogd’, zoals dat heet en mag het zelf -
standig stedenbouwkundige vergunningen afleveren.
Wel blijft het advies van andere overheidsdiensten
nodig voor een aantal dossiers, afhankelijk van de 
ligging van het perceel en de aard van de aanvraag. Zo
blijft bijvoorbeeld voor een perceel in agrarisch gebied
het advies van het departement Landbouw nodig. Ook
blijft het Agentschap Ruimte & Erfgoed (Stedenbouw)
een controlerende functie uitoefenen.

Positieve gevolgen
Een concreet voordeel voor de burger is dat de dienst
ruimtelijke ordening via de digitale registers snel zicht
heeft op de ruimtelijke historiek van een perceel grond
en je daardoor vlot correcte informatie krijgt. Een
ander voordeel is dat je voortaan weet binnen welke
termijn je een antwoord op je aanvraag mag 
verwachten. Voor bouwdossiers geldt een bindende
termijn van 75 dagen (verlengd met 30 dagen bij open-
baar onderzoek). Voor een verkavelingsaanvraag geldt
150 dagen. Let wel : de vergunning is pas uitvoerbaar
als men binnen de 35 dagen na aanplakking van de 
vergunning geen melding van een beroep heeft 
ontvangen.

Met de vorige winter nog vers in het geheugen, is de
gemeente zich al volop aan het voorbereiden op het
komende winterseizoen. De lage temperaturen en de
grote hoeveelheid sneeuw van de voorbije winter
zorgden voor een dosis winterpret maar jammer
genoeg ook voor de nodige verkeersellende.

Omdat het praktisch onmogelijk is om heel ons wegen-
net te strooien, had de technische dienst vorig jaar een
lijst met hoofdwegen opgemaakt die zeker bij sneeuw-
val of ijzel geruimd en gestrooid moesten worden. Er
werd bij het samenstellen van de lijst voor gezorgd dat
elke inwoners zich slechts over korte afstand moest 
verplaatsen om een vrijgemaakte hoofdweg te bereiken.
Wegen waar weinig verkeer komt, werden niet
opgenomen in de lijst omdat hier het strooien weinig
efficiënt is. Ook een lijst van te strooien voet- en
fietspaden werd opgesteld. Na een grondige en positieve
evaluatie werd besloten deze werkwijze ook deze winter
aan te houden.

Dit neemt niet weg dat we door de extreme aard van de
afgelopen winter toch wat klachten hebben binnen -
gekregen van misnoegde inwoners. Vaak betrof het hier
echter klachten over de gewestwegen en de fietspaden
ernaast. Hier dient echter opgemerkt te worden dat
niet de gemeente, maar het Vlaamse Gewest moet
instaan voor het sneeuwruimen op en naast de gewest-
wegen. De gemeente heeft vorige winter haar 
verantwoordelijkheid genomen en mee geholpen aan
het ruimen van de fietspaden langsheen de Oostmalse-
en de Hoogstraatsesteenweg en Gammel, de voor -

RIJKEVORSEL LEVERT ZELF 
STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNINGEN AF

WINTERDIENST 2010-2011

11

RRUUIIMMTT..OORRDDEENNIINNGG--OOPPEENNBB..WWEERRKKEENN

INFO
Ruimtelijke Ordening
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 20



naamste schoolroutes. Door de aanhoudend lage 
temperaturen en veelvuldige sneeuwval waren de
werkzaamheden ook niet altijd even doeltreffend.

Daarnaast kregen we opmerkingen binnen van 
inwoners en bedrijven die niet goed bereikbaar waren
voor hun leveranciers. We willen echter ook wijzen op
de verantwoordelijkheid van leveranciers en van weg -
gebruikers die op dergelijke afgelegen locaties of
kleinere wegen moeten zijn, om zelf zo veilig mogelijk
te rijden, onder meer door het gebruik van winter -
banden.

Om u een idee te geven van de inspanningen die door
de gemeente werden geleverd : er werd meer dan 320
ton strooizout over de gemeentewegen, fiets- en voet-
paden verdeeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
niet enkel onze gemeente maar zelfs heel Vlaanderen te
kampen had met een tekort aan strooizout. De
gemeente heeft nu geïnvesteerd in de aankoop van een
zoutsilo, waardoor er nu aanzienlijk meer strooizout
(± 60 ton) kan gestockeerd worden.

Tot slot wilen we er nog even op wijzen dat niet enkel
de gemeente moet instaan voor de veiligheid van de
weggebruikers. In de winterperiode zijn ook de 
inwoners verplicht om de hinder tot een absoluut 
minimum te beperken. Zo is het bij vriesweer verboden
om, onder welke voorwaarde ook, water op de openbare
weg te gieten of te laten vloeien. Bij ijzel en sneeuw is
men bovendien verplicht om op het voetpad een vrije
doorgang te voorzien voor voetgangers. Sneeuw en ijs
dienen op het voetpad langs de boordstenen te worden
gelegd. Als dit voetpad te smal is, mag de sneeuw over
de rijbaan worden verspreid (in geen enkel geval 
opgehoopt !). Deze verplichtingen rusten op de 
bewoners van de huizen en op de eigenaars of vrucht-
gebruikers van leegstaande woningen. Als er geen huis-
bewaarder is, dan rust deze taak op de bewoners van de
benedenverdieping.

Zowel door de inspanningen van de gemeente als deze
van de bewoners, kunnen we er dan voor zorgen dat we
een veilige winter tegemoet gaan.

LIJST HOOFDWEGEN
Achtel, Ambachtsweg, Appelstraat, Banmolenweg/deel,
Bavelstraat, Beersebaan, Bergsken, Bolk, Bolksedijk,
Boshoevenweg, Bremstraat, De Parre, De Sluis, Dijk -
beemd, Doelenpad, Eekhofstraat/deel, Eikendreef,
Emiel Van Roeystraat, Gansheideweg, Grote Driesen,
Heer baan, Heesbeekweg, Helhoek, Helhoekweg, Hoge
Heideweg, Houtelweg, Kasteelweg, Keirschot/deel,
Kerk dreef, Kievitsheide, Klaterstraat/deel, Kleine

Gammel/deel, Kleine-Markweg/deel, Kleiweg, Koek -
hoven/deel, Koolbranders weg, Korte Molenweg, Kruis -
pad/deel, Leopoldstraat, Lijsterstraat, Looi, Looiweg,
Lozenhofstraat, Markweg, Meir, Molenstraat, Nijver -
heidsweg/deel, Oude Baan, Pastoor Lambrechtsstraat,
Pioenstraat, Prinsenpad/deel, Rouwleegd, Schomme -
weg, Sint-Jozef, Stevennekens, Torendries/deel,
Tulpstraat, Uitbreidingsstraat, Vaart, Veldstraat, Vijvers -
weg, Vlimmersebaan, Vonderstraat, Vorselmoerweg,
Wilgenstraat, Zuiderdijk/deel.

In vorig infoblad hebben we reeds geschreven dat de
gemeente telkens op de eerste woensdagnamiddag van
de maand fietsen zal graveren aan de Vijversweg nr. 12.
Het graveren gebeurt echter niet aan de zijkant van het
gebouw, zoals toen vermeld, maar achteraan het 
magazijn aan poort P1. We willen ook vragen om zeker
uw rijksregisternummer mee te brengen.

De gemeentelijke technische dienst verwittigt dat vanaf
22 november 2010 de verwelkte bloemen van de
gedenkstenen op de kerkhoven zullen verwijderd 
worden.
Indien je zelf de bloempotten wenst weg te doen, moet
dat vóór die datum gebeuren. Anders zal de technische
dienst deze verwijderen.
Er mogen geen bloempotten worden ingegraven !

FIETSEN GRAVEREN

BEGRAAFPLAATSEN
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JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Hondjes en poesjes [P1]
- Baby dieren [P1]
- Goed wassen Pip [P1]
- Eet smakelijk Pip [P1]
- Hopla naar de winkel [P1]
- Hopla naar de boerderij [P1]
- Hopla naar school [P1]
- Eten tijgers gras ? [P6]

AA boeken niveau-lezen
- Lol op de boot (ROOTHOOFT, Daniëlle Niveau 1)
- De les van juf Leen (JANSEN, Mark Niveau 1)

A-boeken (7-9 jaar)
- Avontuur in Toverland (RUSSELL, Darcey)
- De ijzige betovering (RUSSELL, Darcey)
- Het gemaskerde bal (RUSSELL, Darcey)
- Het slapende paleis (RUSSELL, Darcey)
- Een pony met rare streken (BACHNER, Anne)
- De wraak van Balthasar Grimm (NAUS, Reggie)
- Leuke voetbalverhalen (THILO)
- Anky gaat van start (ERA, Samantha)
- Anky wint met glans (ERA, Samantha)

B-boeken (9-12 jaar)
- Ik haat politiek (GARLANDO, Luigi)
- Sydney (STRAATEN, Harmen van)
- Toverij op de manege (BACHNER, Anne)
- Giga Gertie (PUT, Silvia van de)
- In het licht van de maan (ELLIOT, Rachel)
- Een leven vol geheimen (ELLIOT, Rachel)
- Gladiatoren aanvallen ! (DESCAMPS, Luc)
- Ridders aanvallen ! (DESCAMPS, Luc)
- Het geheim van Cornwall Castle (VANDERMEE-

REN, Hilde)

C-boeken (12-16 jaar)
- Geen enkele slechte daad blijft ongestraft 

(SHEPARD, Sara)
- Vals spel (MOUS, Mirjam)
- Uitverkoren (WILLIAMS, Carol Lynch)
- Gestolen zielen (TENG, Tais)

Jeugd Non-fictie
- Zoo groot ! [590.1]
- Maak het zelf met schelpen [624.8]
- Hoe maken bijen honing ? [597.81]
- Hoe vliegen vleermuizen in het donker ? [598.99]
- Liedjesboek van Jules [788.2]
- Van wie zijn die poten ? [592.3]

Jeugd Strips
- De schat van het Vikingschip [B]

VOLWASSENEN
Volwassenen Fictie
- Het huis aan het meer (EDMONDSON, Elizabeth)
- Verzoeking (COBEN, Harlan)
- Godin (CANAVAN, Trudi)
- Superduif (GERRITSEN, Esther)
- Drakenogen (FERNANDEZ, Bernardo)
- Hartenbloed (MARILLER, Juliet)
- Wat de dag verschuldigd is aan de nacht (KHADRA,

Yasmina)
- Waarheid (TEMPLE, Peter)
- Zwarte mamba (MOHAMED, Nadifa)
- Een eigenzinnige vrouw (BRADFORD, Barbara

Taylor)
- Verliefde zielen (RUFF, Matt)

Volwassenen Non-fictie
- De allermooiste fimosieraden [624.8]
- Achter gesloten deuren [903.9]
- Onverklaarbaar bewoond [605.8]
- De managementmythe [366.4]
- Start to veggie [629.4]
- Manneke Pis [908.11]
- Betaalbare familiemaaltijden [629.2]
- Snelle maaltijden [629.2]
- Oud = out [308.15]
- Gothic - dark glamour [907.2]

De bibliotheek zal gesloten zijn op maandag 1 en dins-
dag 2 november en van donderdag 11 november tot en
met maandag 15 november 2010.

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN NOVEMBER 2010

SLUITINGSDAGEN
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’Drie prikjes nu kunnen je
later veel leed besparen’. Dat
is de slogan waarmee de
Vlaamse overheid vanaf het
schooljaar 2010-2011 alle
meisjes van het eerste jaar
secundair onderwijs in
Vlaanderen (of geboren in
1998) het vaccin tegen 
het humaan papillomavirus
(HPV) gratis aanbiedt. Een
aantal types van het HPV-
virus kan bij meisjes en 
vrouwen op lange termijn

baarmoederhalskanker veroorzaken. Volledige vaccina-
tie bestaat uit 3 inspuitingen in de loop van één school-
jaar. Ze kunnen gegeven worden door de CLB’s of door
een arts naar keuze. De vaccinatie is sterk aanbevolen,
maar niet verplicht.

HPV, wat is dat eigenlijk ?
Van sommige Humaan papillomavirussen (HPV) is al
lang geweten dat ze baarmoederhalskanker kunnen
veroorzaken. Twee types HPV (type 16 en 18) veroor -
zaken ongeveer 70% van alle gevallen van baarmoeder-
halskanker. Andere virustypen uit deze omvangrijke
familie zijn minder schadelijk. Ze bezorgen de mens
vervelende kwalen zoals huidwratten. Baarmoederhals -
kanker wordt gemakkelijk overgedragen bij seksueel
contact. 8 op 10 mensen komen er in de loop van hun
leven mee in contact. Vooral jonge mensen worden
besmet. Gelukkig leidt niet elke besmetting tot baar-
moederhalskanker. Ons lichaam schakelt 9 op 10 keer
het virus uit. Als het daar niet in slaagt, kan het virus
op de duur kanker veroorzaken. Dat duurt meestal 
langer dan 10 jaar.

Baarmoederhalskanker
Baarmoederhalskanker of cervixkanker is een kanker
ter hoogte van de hals van de baarmoeder. Baarmoeder -
halskanker ontwikkelt zich langzaam en heeft een 
voorstadium waarbij er al een letsel is, maar nog geen
kanker. Dat kan opgespoord worden via uitstrijkjes.
Vroegopsporing zorgt in heel veel gevallen voor 
volledige genezing. Elk jaar worden in Vlaanderen
ongeveer 350 vrouwen getroffen door een baarmoeder-
halskanker.

HPV-vaccinatie, een nieuwe strijdmakker tegen baar-
moederhalskanker 
Tegen de twee types (16 en 18) van HPV die de meeste
gevallen (70%) van baarmoederhalskanker veroorzaken
kan je je laten inenten. Een volledige vaccinatie bestaat
uit drie prikken in de loop van één jaar. De Vlaamse
overheid biedt vanaf september 2010 gratis vaccin aan
voor alle meisjes van het eerste jaar secundair onder-
wijs. De vaccinatie kan gegeven worden door het CLB
(centrum voor leerlingen begeleiding) of door een arts
naar keuze. Dan moet wel een raadpleging betaald wor-
den. Voordien konden deze meisjes zich ook al laten
inenten tegen een gedeeltelijk terugbetaling door de
mutualiteit. Omdat preventieve maatregelen beter
bereikbaar en opgevolgd worden naarmate het oplei-
dingsniveau en sociale klasse hoger is, was tot nu toe
amper de helft van de meisjes ingeënt. Door de Vlaamse
maatregel om het vaccin in het eerste secundair gratis
aan te bieden, mogen we verwachten dat het grootste
deel van de meisjes zijn inenting krijgt.
Waarom gratis vaccineren in het eerste jaar secundair?
De inenting werkt doeltreffend als je nog niet met de
types HPV 16 en 18 besmet bent. Eenmaal besmet
werkt het vaccin niet meer. Besmetting met deze types
gebeurt door seksueel contact. Meisjes worden dus best
ingeënt als ze nog niet seksueel actief zijn. Daarom
heeft de Vlaamse overheid voor inenting van meisjes in
het eerste jaar secundair gekozen.
Kunnen oudere meisjes zich laten inenten ? 
Meisjes vanaf het tweede jaar secundair kunnen zoals
voorheen gevaccineerd worden door hun huisarts. Dat
kan niet meer gratis door het CLB. Voor hen is er tot 18
jaar een gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteit.
Een vaccin kost 10,80 euro (voor een gewoon verzeker-
de), een volledige vaccinatie 32,40 euro (drie vaccins).
Vaccinatie gebeurt in dat geval door een arts en niet
door het CLB.
Hoe veilig is het vaccin ?
Het vaccin tegen HPV is een veilig vaccin. Wat pijn en
roodheid op de inentingsplaats komt vaak voor maar
gaat vanzelf voorbij. Je kunt er ook wat koortsig van
zijn. Zeer zeldzaam kan je tijdelijk last van buikpijn,
hoofdpijn, misselijkheid en moeheid krijgen. Ernstige
bijwerkingen zijn niet gekend.
Uitstrijkjes blijven nodig ! 
Omdat het vaccin niet tegen alle types HPV beschermt,
blijft het belangrijk om vanaf 25 jaar om de drie jaar
een uitstrijkje te laten nemen, zelfs al ben je voordien
ingeënt. Vroegopsporing van baarmoederhalskanker
door uitstrijkjes is een prima methode om de sterfte
aan baarmoederhalskanker drastisch te verminderen.

Extra informatie op www.zorg-en-gezondheid.be/HPV

VACCINATIE TEGEN BAARMOEDERHALS-
KANKER GRATIS VOOR ALLE MEISJES
VAN HET EERSTE JAAR SECUNDAIR
ONDERWIJS
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SPORTBESTUURLIJKE VORMINGEN
Werking Vlaamse trainersschool (VTS) - Beerse
Maandag 8 november 2010 van 19u tot 22u
- Plaats : Gemeenschapscentrum ’t Heilaar, Heilaar -

straat 35, 2340 Beerse
- Lesgever : Sportac
- Kostprijs : 15,00 euro (leden 12,50 euro)

Oprichten van een aangepaste seniorenwerking in je
sportclub - Hoogstraten
Dinsdag 9 november 2010 van 19u tot 22u
- Plaats : Zaal de Welgezinde, Vrijheid 149, 2320

Hoogstraten
- Lesgever : Sportac
- Kostprijs : 15,00 euro (leden 12,50 euro)

BTW in de sportclub : wegwijs in BTW en de sportclub
St. Antonius-Zoersel
Donderdag 25 november 2010 van 19u tot 22u
- Plaats : AC Bethaniënhuis, Handelslei 167, 2980 

St. Antonius-Zoersel
- Lesgever : Dynamo
- Kostprijs : 25,00 euro (gratis voor sportclub -

bestuurders aangesloten bij een VSF Federatie)
- Contact : Anne-line Balduck, tel. 09/243.12.95,

www.dynamoproject.be

Interne & externe communicatie - Hoogstraten
Maandag 29 november 2010 van 19u tot 22u
- Plaats : Zaal de Welgezinde, Vrijheid 149, 2320

Hoogstraten
- Lesgever : Sportac
- Kostprijs : 15,00 euro (leden 12,50 euro)

SPORTMEDISCHE VORMINGEN
Eerste hulp bij sportongevallen - Beerse
Dinsdag 23 november 2010 van 9u tot 12u
- Plaats : Sporthal ’t Beerke, Rerum Novarumlaan 31,

2340 Beerse
- Lesgever : Gerda Laeremans, Rode Kruis
- Kostprijs : 10,00 euro 

PC-PAKKETTEN
Powerpoint - Brecht
Maandag 8 en 15 november 2010 van 19u tot 22u
- Plaats : Het Sluisken, Gasthuisstraat 11, 2960

Brecht
- Lesgever : Vorming 696
- Kostprijs : 35,00 euro 

Google-docs - Turnhout
Woensdag 17 november 2010 van 19u tot 22u
- Plaats : Computerlokaal Sted. Handelsschool,

Parklaan 52, 2300 Turnhout
- Lesgever : Sportac
- Kostprijs : 15,00 euro (leden 12,50 euro)

Overzicht cursussen december 2010
- Dag van de trainer op zaterdag 18 december 2010 te

Gent
- Badminton : begeleiden van badmintonners met een

handicap op zaterdag 4 december 2010 te Balen

Inschrijven kan via www.provant.be/sport!
Voor meer informatie kun je terecht bij de sportdienst
in het Klooster, via sportdienst@rijkevorsel.be of via
03/340.00.36.

Begin 2011 richt de sportraad i.s.m. het gemeentebe-
stuur het “Sportgala 2010 Rijkevorsel: huldiging van
sportlaureaten, kampioenen en uitzonderlijke sport-
prestaties” in. 
Langs deze weg willen we iedereen oproepen om een
sporter of sportvereniging kandidaat te stellen voor de
sportlaureaten 2010. Volgende laureaten worden er
gehuldigd:
- Sportman van Rijkevorsel 2010
- Sportvrouw van Rijkevorsel 2010
- Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2010
- Sportvereniging van Rijkevorsel 2010
- Sportverdienste van Rijkevorsel 2010

OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO
NAJAAR 2010

SPORTGALA 2010 :
OPROEP KANDIDATUREN

SSPPOORRTT
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Voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:
- Inwoner zijn van Rijkevorsel
- Als vereniging gevestigd zijn in Rijkevorsel
- Een pracht van een sportieve prestatie geleverd 

hebben in 2010
- Een belangrijke bijdrage leveren aan het sport -

gebeuren in Rijkevorsel
Kandidaturen kunnen binnengebracht worden op de
sportdienst tot 15 november 2010. De nodige formu -
lieren vind je terug op de website of kun je bekomen op
de sportdienst.

Daarnaast zullen tijdens dit sportgala onze “kam -
pioenen en sporters met een uitzonderlijke sportieve
prestaties van 2010” in de bloemetjes gezet worden.
We doen een oproep aan alle verenigingen en inwoners
om een overzicht van hun kampioenen en uitzonderlijk
sportieve sporters binnen te brengen op de sportdienst,
dit vóór 5 januari 2010. 

Onder “uitzonderlijke sportieve prestatie” verstaan we: 
- het behalen van een zilveren of bronzen medaille op

provinciale, landelijke of internationale kampioen-
schappen en tornooien,

- het behalen van een zwarte gordel of dan in de
gevechtsporten,

- het promoveren naar een hogere afdeling zonder
kampioen te spelen, …

Bij twijfel of de prestatie inderdaad wel ‘uitzonderlijk’
genoemd kan worden, zal de beheerraad van de sport-
raad hierover beslissen.

De nodige formulieren, voor beide categorieën kun je
terug vinden op de website van de gemeente of 
bekomen op de sportdienst.

De klok is ondertussen verzet! De dagen worden korter,
de nachten langer! M.a.w. het wordt vroeg donker. Toch
willen we blijven bewegen en sporten. De sportraad van
Rijkevorsel zorgt er voor dat je goed “zichtbaar” kunt
“bewegen”.
De sportraad heeft immers oranje fluovestjes laten
maken die sportieve volwassenen, individueel, in groep
of met hun ploeg kunnen dragen. Vooraan staan de
logo’s van de sportraad en de gemeente Rijkevorsel en
achteraan de slogan “Zichtbaar bewegen”!

De keuze voor deze slogan is dubbel. Enerzijds kunnen
mensen op een veiligere en dus beter zichtbare manier
sporten door het dragen van een fluovestje zodat ze
opvallen in het verkeer. Anderzijds kan iedereen zien
dat er in Rijkevorsel zeer actief en ook veilig aan sport
wordt gedaan!
Je kunt een fluovestje aankopen tegen de democrati-
sche prijs van €2,00 per stuk bij de vrijetijdsdiensten
van de gemeente in het Klooster.

Op 19 november vindt de uitreiking van de cultuurprijs
2010 plaats. Zoals u in één van de voorgaande info -
bladen kon lezen, wordt er voor deze editie met een 
5-koppige jury gewerkt. Eén daarvan zijn de inwoners
van Rijkevorsel. Je kunt dus mee bepalen wie in 2010 de
cultuurprijs van Rijkevorsel in ontvangst mag nemen.
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende
kandidaten. De volledige kandidatuurstellingen, met
meer uitleg, kun je komen nalezen op de cultuurdienst,
waarna je éénmalig je persoonlijke stem kunt uit -
brengen. Dit kan enkel in het Klooster, door het 
invullen van het stemformulier!

Kandidaten verenigingen:
Davidsfonds Rijkevorsel, Den Band, ’t Veussels Tonjel,
Werkgroep Duivelse Molens van V.V.V., Dansgroep
OKRA Rijkevorsel Centrum.

ZICHTBAAR BEWEGEN IN RIJKEVORSEL:
FLUOVESTJES VOOR VOLWASSENEN !

CULTUURPRIJS 2010 : STEM 
VAN DE RIJKEVORSELSE INWONER

SSPPOORRTT--CCUULLTTUUUURR



Rond de tentoonstelling van Xavier Rombouts wordt er
een fotowedstrijd georganiseerd. Foto’s dienen binnen-
gestuurd te worden via e-mail naar cultuurdienst@ 
rijkevorsel.be met als onderwerp: “fotowedstrijd”. 
E-mails moeten gedateerd zijn vóór 15 december 2010.

Hieronder vind je het wedstrijdreglement:

1. Elke inwoner van Rijkevorsel kan deelnemen aan
deze fotowedstrijd.

2. Foto’s dienen te kaderen in het thema “Ontmoe -
tingen en impressies”.

3. Foto’s dienen via e-mail doorgestuurd te worden.
4. De e-mails moeten gedateerd zijn vóór 15 december

2010.
5. Foto’s mogen zowel in kleur, zwart/wit als sepia

gemaakt worden.
6. De naam van de fotograaf mag niet te zien zijn op de

foto.
7. Foto’s die niet voldoen aan bovenstaande criteria

zullen geweerd worden uit de competitie. 
8. Naast de foto’s dient de fotograaf zijn/haar naam en

adresgegevens in de e-mail te vermelden.
9. De foto’s worden anoniem voorgelegd aan de 

wedstrijdjury.
10. De wedstrijdjury zal een top 3 samenstellen, welke

een prijs zullen ontvangen.
11. De deelnemers zullen uitgenodigd worden op de

prijsuitreiking die zal plaatsvinden in het Aster
Berkhofmuseum.

12. Als inspiratiebron kun je de tentoonstelling
“Ontmoe tingen en Impressies” van Xavier
Rombouts in het Aster Berkhofmuseum bezoeken.
De openingsdata vind je onder de rubriek “Waar &
wanneer”.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is een
openbare instelling van sociale zekerheid die door de
overheid werd opgericht om de werkloosheids -
verzekering in België te organiseren. De RVA zorgt
ervoor dat personen iedere maand een soort vervan -
gings  inkomen krijgen. Naast die vergoedingsopdracht
voert de RVA ook andere opdrachten uit : loopbaan -
onderbreking en tijdskrediet, activeringsmaatregelen,
dienstencheques, fraudebestrijding, opvolging van
werklozen,...

RVA biedt tijdens het schooljaar 2010-2011 een aantal
stageplaatsen aan.

Voor wie ?
- leerlingen uit het secundair onderwijs
- werkzoekenden die een beroepsopleiding volgen

Wat ?
- een interessante onbezoldigde stage
- voornamelijk licht administratief werk
- kennismaking met RVA
- proeven van het beroepsleven

Meer info ?
RVA - Turnhout, Tinne Gommers
Spoorwegstraat 24, 2300 Turnhout
tel. 014 44 30 90, tinneke.gommers@rva.be

FOTOWEDSTRIJD 
’ONTMOETINGEN EN IMPRESSIES’

STAGE BIJ RVA ?
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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

IN MEMORIAM

Theo BOENDERS

Tot onze droefheid is woensdag 13 oktober 2010 onze
gewaardeerde PWA-medewerker, de heer Theo Boenders
op 55-jarige leeftijd overleden.
Theo is ruim 9 jaar actief geweest als verkeersopzichter
binnen onze gemeente en heeft talrijke keren geholpen
bij gemeentelijke feestelijkheden.
We hebben hem gekend als een erg gemotiveerde en
fijne medewerker.
We verliezen met hem een toffe collega.

Wij wensen zijn partner en familie alle sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.



Op vrijdag 17 september kregen de leerlingen van de
derde graad van de Rijkevorselse scholen de kans Camp
Plumbridge, te Sint-Jozef, te bezoeken. Ze werden er
verwelkomd door enkele echte figuranten in originele
klederdracht. De leerlingen van het zesde leerjaar 
werden zelfs verwelkomd met een legerboot die ter
plaatse enkele schoten loste.
In het kamp kregen de leerlingen uitleg van enkele 
kenners van de Tweede Wereldoorlog. Ze gaven 
boeiende uitleg over hoe het er in de Tweede Wereld -
oorlog echt aan toe ging. Ze gaven specifieke uitleg
over de oorlog aan ’t SAS, te Sint-Jozef Rijkevorsel.
Ze kregen ook gedetailleerde uitleg over de ziekenboeg
tijdens de oorlog. Dat was soms wel even eng. De 
leerlingen waren onder de indruk.
In het kamp konden onze jongens en meisjes ook héél
wat legermateriaal zien, waar ze dan ook uitleg over
kregen. De interesse was groot. Zeker na enkele
schoten van echte geweren.
Dit bezoek was in ieder geval de moeite waard voor de
leerlingen. De leerlingen waren werkelijk enthousiast
en vonden het een leerrijke ervaring. 

Hebben jullie het al gezien ?
We haalden het label 10 op 10 !

Dit is een medaille voor een verkeersactieve school,
label 10 op 10 wordt ons grote idool.

Kijk maar eens goed aan de muur,
daar hangt een geweldig fietsstuur !

Met de kleuters gaan we vaak te voet,
we weten al hoe dat moet !

Altijd zijn we blij,
met onze kleuters, netjes in de rij !

Fietsen gaat niet altijd even goed,
maar steeds oefenen we vol goede moed.

We doen gewoon zo voort,
we leren het, zoals het echt hoort.

Jullie mogen het zien ...
we gaan er voor... label 10 op 10 !

KLEUTERSCHOOL HET MOLEKE
BEHAALT LABEL 10 OP 10 !

CAMP PLUMBRIDGE
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Grensland:  Hoogstraten, Baarle-Hertog, Merksplas en
Rijkevorsel, is een streek met een rijk verleden. Vroeger
zwierven hier Vikings, spoken, smokkelaars, com -
miezen en landlopers rond. Tijdens de lange winter-
avonden aan het haardvuur vertelden de bewoners
elkaar grappige en griezelige verhalen over zwevende
kruisjes, de brandende scheper, mysterieuze ver -
dwijningszaken en nog veel meer.

In de maand november willen we de vroegere vertel-
avonden terug in leven roepen. Elk weekend kun je in
één of meerdere van de vier gemeenten van Grensland
genieten van ludieke vertellingen. Lokale toneel -
gezelschappen of andere verenigingen brengen de
volksverhalen opnieuw tot leven, en dit steeds op een
leuke locatie en vergezeld van een hapje en een drankje. 
De thema’s liggen enigszins voor de hand: in Merksplas
nemen de luimige landlopers je mee op een tocht door
de Landloperskolonie. In Baarle-Hertog trek je op
smokkeltocht. De molenaars van Rijkevorsel ontvangen
je in de stenen bergmolen voor een echte Kempense
avond met oude molenverhalen. In Hoogstraten ten-
slotte ga je op bezoek in de bossen van Castel, waar je
kennismaakt met een aantal van de oude bewoners van
dit typisch Kempense gehucht. 
Je vindt alle info in de brochure, die te verkrijgen is in
de lokale toerismekantoren. Hier kan je ook de voor -
verkoopkaarten bestellen. Je vindt alle info tevens op de
website www.toerismegrensland.be

Speeldata: 
- donderdag 4/11 : Duivelse Molens
- vrijdag 5/11 : De bossen van Castel / Duivelse

Molens
- zaterdag 6/11 : Luimige Landlopers / Duivelse

Molens
- woensdag 10/11 : Duivelse Molens
- vrijdag 12/11 : De bossen van Castel
- zaterdag 13/11 : Prohibido
- zondag 14/11 : Luimige Landlopers
- donderdag 18/11 : Duivelse Molens
- vrijdag 19/11 : De bossen van Castel / Duivelse

Molens
- zaterdag 20/11 : Duivelse Molens
- zondag 21/11 : Luimige Landlopers
- vrijdag 26/11 : De bossen van Castel
- zaterdag 27/11 : Luimige Landlopers

Op zondag 7 november a.s. kun je deelnemen aan een
begeleide wandeling te Merksplas. Via verhalen over
oude kerkwegels, zoals het Krollepaadje en het Von -
derke, over de Romeinse Motteburcht en de Snoeken -
gracht ontdek je de ’wortels’ van Merksplas.
Deze wandeling van 7 km vertrekt aan het Toerisme-
infolokaal, Markt 1 te Merksplas om 14.00 uur.
Inschrijvingsgeld : 1 euro per deelnemer.
Inschrijven : Toerisme Merksplas, 014/63.94.77
toerismemerksplas@skynet.be

Mil Mertens uit Achtel is de winnaar van één van de drie
fietsen.

GRIEZELIG GRENSLAND : 
LUDIEKE VERTELLINGEN 
VAN LOKALE VOLKSVERHALEN

WANDELKALENDER GRENSLAND

DE SCHAKEL 2010

VVVVVV
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Op 5 en 6 november 2010 wordt door de Koninklijke
Harmonie Broederband in de Beersebaan de ’Proms
Rijkevorsel 2010’ georganiseerd. Om de veiligheid te
verzekeren tijdens dit evenement wordt het doorgaand
verkeer in de Beersebaan omgeleid. Alle verkeer zal via
Merksplassesteenweg en Vorsselmoerweg omgeleid
worden. Aangepaste signalisatie zal geplaatst worden.

Op 4 december 2010 wordt door de Wieler- en
Supportersclub Sint-Jozef de jaarlijkse veldcross 
georganiseerd. Tussen 9.00 uur en 18.00 uur zal de
Zuiderdijk tussen de kruispunten met de Vlimmerse -
baan en Klundert afgesloten zijn voor alle doorgaande
verkeer.
Omleidingen worden aangeduid.

Uit het verslag van de politie blijkt dat (in 2009) er in de
zone Noorderkempen 424 bestuurders werden gever -
baliseerd met een voertuig dat niet voldeed aan de wet-
geving omtrent de technische schouwing. Met andere
woorden deze voertuigen waren ofwel niet gekeurd
ofwel werden de auto’s laattijdig aangeboden.
In België zouden ongeveer 200.000 bestuurders zich
laattijdig of niet aanbieden bij het keuringsstation. 
80% stelt zich alsnog in orde door zich laattijdig aan te
bieden.

Alle personenauto’s moeten vanaf de ouderdom van 4
jaar verplicht naar de autokeuring. Je krijgt daarvoor
normaal een uitnodiging in de bus. Indien je geen uit-
nodigingskaart hebt gekregen, moet je je uit vrije wil

aanbieden (verplicht). Bied je je wagen laattijdig of
helemaal niet aan bij een keuringsstation van je keuze
loop je volgende risico’s :
1. Eender welke politiecontrole (flitscamera, traject-

controle, parkeercontrole, wodcacontrole of gewone
wegcontrole) : de politie stelt vast dat je geen geldig
keuringsbewijs bezit. Gevolg : een onmiddellijke
inning van 150 euro met de verplichting het voer-
tuig aan te bieden in een keuringsstation.  Je mag
enkel nog naar garage of keuringsstation rijden.

2. Ongeval met een niet gekeurd voertuig : je ver -
zekeringsmaatschappij weigert om tussen te komen
in de veroorzaakte schade. Verzekeringsmaat -
schappijen verzekeren in principe enkel voertuigen
die technisch in orde zijn. Om toch een tussen -
komst van je verzekeringsmaatschappij te bekomen
zal je moeten bewijzen dat er geen oor zakelijk 
verband is tussen de technische staat van je voertuig
en de oorzaak van het ongeval. Deze kosten kunnen
zeer hoog oplopen.

3. het laattijdig aanbieden van je voertuig bij de 
technische controle heeft tot gevolg dat je een toe-
slag moet betalen. Deze meerprijs hangt af van de
tijd dat je te laat bent.

Bijkomende nuttige info :
- bij verlies van je keuringskaart kan je voor 9 euro

een duplicaat bekomen in het keuringsstation.
- indien je een trekhaak monteert op een nieuw voer-

tuig dien je je aan te bieden voor technische 
controle. Daarna ben je net zoals met elk ander
nieuw voertuig vrijgesteld voor een periode van 
4 jaar.

Je hebt ze ongetwijfeld reeds opgemerkt. Elke school-
dag staan ze paraat om kinderen veilig te laten over -
steken. De gemachtigde opzichters verrichten hun taak
in weer en wind en zij verdienen daarvoor ons respect.
Daarom : volg nauwgezet hun aanwijzingen zodat de
veiligheid van de kinderen en van henzelf niet in het
gedrang komt.

In het schooljaar 2010 zijn er enkele wijzigingen.
1. De drukste en minst veilige kruispunten (ter hoogte

van de Banmolenweg en Hoek) worden zeker 
’s morgens en ’s avonds dubbel bezet. De kinderen
en de autobestuurders dienen rekening te houden
met 2 gemachtigde opzichters op een kruispunt.

KEURING

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

PROMS

VELDRIT

GEMACHTIGDE OPZICHTERS

PPOOLLIITTIIEE



23

2. Op het kruispunt Sint-Lenaartsesteenweg - Molen -
straat staat sinds eind september GEEN 
gemachtigde opzichter meer. Ouders, stuur je
kinderen naar school via Banmolenweg of Hoog -
straatse steenweg.

3. Tijdens de middag zal vanaf 12 november 2010
GEEN gemachtigde opzichter meer staan aan de
uitgang van ’de Wegwijzer’. De enkele kinderen die
aldaar toch de Hoogstraatsesteenweg oversteken
zullen dit moeten doen onder toezicht van de leer-
krachten of tezamen met de begeleidende ouders.
Op woensdagmiddag staat er uiteraard wel een
gemachtigde opzichter aan de uitgang van de school
aan de Hoogstraatsesteenweg.

TER INFO : De gemachtigde opzichters hebben de taak
om de schoolkinderen veilig te laten oversteken. Zij
zijn bevoegd om het autoverkeer stil te leggen. Zij
mogen niet overgaan tot verkeersregeling om bijvoor-
beeld het verkeer vlotter te laten verlopen. Elke
gemachtigde opzichter heeft een theoretische en 
praktische opleiding gevolgd en werd gemachtigd door
de burgemeester. 

Regelmatig stelt de verkeerspolitie vast dat er voer -
tuigen (voornamelijk auto’s) te koop worden gesteld op
de openbare weg. Volgens art 25.2 van het verkeers -
reglement 1/12/1975 is dit verboden.
Bovendien moet elk voertuig dat op de openbare weg
rijdt of staat, ingeschreven zijn. Dit wil zeggen : het
voertuig moet voorzien zijn van een geldige nummer-
plaat.
Er worden enkel motorvoertuigen op de openbare weg
toegelaten (rijden of geparkeerd) waarvan de burger-
rechtelijke aansprakelijk is gedekt door een ver -
zekeringsovereenkomst. Zie wet van 21/11/1989.
Meestal zijn de te koop gestelde voertuigen niet meer
verzekerd.
Aan de hand van deze artikels heeft de politie het recht
om proces-verbaal op te stellen en de niet verzekerde te
koop gestelde voertuigen te laten wegtakelen. Dit kan
een dure zaak worden. Wees wijs en beschouw dit 
artikel als een waarschuwing. Verkoop je auto maar
parkeer hem niet op de openbare weg.

Jaarlijks worden er in de 6 Belgische brandwonden -
centra 300 kinderen opgenomen met ernstige brand-
wonden; meer dan 200 kinderen zijn jonger dan 5 jaar.
De meeste kinderen verbranden zich aan een hete vloei-
stof (warm water, thee, soep, koffie,...). 2 op 5 van deze
brandwonden worden veroorzaakt in de omgeving van
de keuken.
Recent worden de brandwondencentra geconfronteerd
met zware brandwonden veroorzaakt door heet water
uit de waterkoker. Kinderen die 2de en 3de graad 
verbrandingen oplopen aan aangezicht, romp en boven-
armen, vaak met blijvende littekens tot gevolg voor de
rest van hun leven.
Ook de trend van de open keukens in de nieuwbouw
heeft een invloed op het aantal brandwonden bij kleine
kinderen.

10 vuistregels om brandwonden bij kinderen te voor-
komen :
- Kleine kinderen horen niet thuis in de keuken.

Monteer een veiligheidshekje.
- Een waterkoker maakt veel slachtoffers. Koop een

veilig en stabiel toestel en plaats het buiten bereik
van kinderen. Schenk het kokend water nooit uit in
de buurt van kinderen.

- Zet nooit hete voorwerpen of vloeistoffen op de rand
van de tafel.

- Leg geen tafelkleed maar wel aparte onderleggers op
tafel.

- Vul friteuse en fonduestel maar voor een derde. Zet
ze nooit op de grond.

- Stel de temperatuur van de warmwaterinstallatie af
op maximum 50° C.

- Controleer vooraf altijd de temperatuur van het
badwater. 37° C is voor kinderen de enige juiste
temperatuur.

- Laat een kind nooit alleen als het in bad zit, ook niet
als er gebeld wordt of als de telefoon rinkelt.

- Koop uitsluitend elektrische apparaten waarvan de
wanden en handvatten niet warm worden.

- Gebruik nooit methanol voor barbecue of fondue,
maar wel aanmaakblokjes (barbecue) of alcohol in
pastavorm (fondue).

Meer info : www.brandwonden.be

TE KOOP STELLEN VAN VOERTUIGEN
OP DE OPENBARE WEG

KLEINE OORZAKEN, GROTE GEVOLGEN

PPOOLLIITTIIEE--BBRRAANNDDWWEEEERR
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 In Vlaanderen is 1 op 10 arm. Bij ouderen is dat 1 op 5.
Ouderen lopen dus twee keer zoveel risico om in
armoede terecht te komen. Concreet betekent dit dat
213.438 vijfenzestigplussers een inkomen hebben dat
onder de armoededrempel ligt (899 euro voor een
alleenstaande). 
De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting gaat 
tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese
Unie onverminderd verder. België streeft ernaar haar
voorzitterschap af te sluiten met een sterke verklaring:
tegen 2020 moet Europa 20 miljoen mensen uit de
armoede halen. 
In dit kader geven we deze maand graag wat meer 
informatie over armoede bij ouderen. 

Eenzaam
Armoede is niet enkel een kwestie van geld. Mensen die
in armoede leven, krijgen vaak geen toegang tot 
mogelijkheden die anderen wel krijgen. Armoede leidt
tot uitsluiting op verschillende domeinen. Mensen in
armoede hebben vaker een slechtere gezondheid, leven
in slechtere woningen, voelen zich vaker eenzaam dan
anderen,…

Gezondheid
Door een slechte leefomgeving en een onevenwichtige
voeding worden ouderen in armoede vaker ziek. Omdat
ze de medische kosten niet kunnen betalen, gaan ze pas
in uiterste nood naar de dokter. 

Ouderen in armoede hebben niet veel budget over voor
vrijetijdsactiviteiten. En we beseffen allemaal dat de
kosten van een uitstapje incl. koffie en/of versnapering
al snel oploopt. Doordat ze niet kunnen deelnemen,
verminderen de sociale contacten en dreigen ze in een
isolement terecht te komen. 

Wonen
Ouderen in armoede leven vaak in onaangepaste en
onveilige huizen met onvoldoende sanitaire voor -
zieningen. Zij hebben de financiële ruimte niet om het
onderhoud en de comfortaanpassingen te bekostigen.
Ouderen die huren op de privémarkt zijn extra kwets-
baar en betalen vaak te veel huur voor een woning van
slechte kwaliteit. 
Wonen in slecht geïsoleerde huizen, het gebruik van
oude elektrische toestellen,… geeft elke maand een
hoge factuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
meer en meer ouderen het moeilijk hebben om hun
energiefactuur te betalen.

Wist je dit? 
• 56% van de oudere huurders op de privémarkt 

besteedt 30% van zijn inkomen aan huishuur. 
• 50.000 woningen van ouderen hebben een 

gebrek aan basiscomfort. 

OOCCMMWW

We willen met de campagne het grote publiek aan -
spreken over structurele armoede en sociale uit sluiting
en de rol van OCMW’s in de kijker plaatsen. Het is géén
schande om hulp te vragen. Het OCMW staat klaar om
iedereen in moeilijkheden bij te staan. Ze biedt je veel
meer dan alleen financiële hulp. 
Ze helpt je met juridische en psychologische bijstand,
opleidingen, thuis- of gezondheidszorg… of je het nu
tijdelijk of langdurig moeilijk hebt.
Aarzel  niet en neem contact op met de Sociale Dienst
van het OCMW: 03/340.39.65

MEER INFORMATIE 
OVER HET EUROPEES JAAR
VAN DE BESTRIJDING VAN DE ARMOEDE
EN DE SOCIALE UITSLUITING

DIT GAAT OOK JOU AAN ! ARMOEDE TREFT 1 OP 5 OUDEREN
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Ouderenweek
Armoede bij ouderen aanpakken kunnen we niet alleen.
Daarom wil de Vlaamse Ouderenraad met dit
Ouderenweekthema in de week van 15 tot 21 november
2010 extra aandacht vragen voor ouderen in armoede.
Ze zijn immers vaak een vergeten groep. Meer infor -
matie hierover vind je op de site www.ouderenweek.be. 

We doen er wat aan!
Kijk eens rondom je wat je opvalt in je eigen omgeving.
Mensen die het moeilijk hebben, komen er niet graag
voor uit. Een helpende hand wordt daarentegen meest-
al in dank aanvaard. 
De slogan van de campagne ‘Samen tegen armoede. Ik
ook.’ maakt duidelijk dat we de krachten moeten 
bundelen om samen armoede de wereld uit te helpen. 
Het OCMW staat klaar om iedereen in moeilijkheden bij
te staan. Ze biedt je veel meer dan alleen financiële
hulp. Ze helpt je met juridische en psychologische 
bijstand, opleidingen, thuis- of gezondheidszorg… of je
het nu tijdelijk of langdurig moeilijk hebt.
Aarzel  niet en neem contact op met de Sociale Dienst
van het OCMW: 03/340.39.65

Wist je dit? 
• 41% van de 65-plussers kan de uitgaven voor 

gezondheidszorgen moeilijk betalen. 
• 9% van de 65-plussers moet het gebruik van 

gezondheidsdiensten uitstellen.

Het OCMW wenst hieraan tegemoet te komen door te
voorzien in een Lokaal Dienstencentrum en hoopt 
tijdens dit Jaar van de Armoede een architectenbureau
te kunnen aanstellen zodat zo snel mogelijk met de
bouwwerken kan gestart worden. Deze procedure is
gestart in juli 2010 via een open oproep van de Vlaamse
Bouwmeesters, project 2015.

Wist je dit? 
• 1 op 10 ouderen ziet niet elke week iemand.
• Meer dan 1 op 5 van de 75-plussers gaat niet 

op vakantie om financiële redenen. 

Voor deze “Aanvullende zorg aan huis” kun je beroep
doen in vele omstandigheden en voor kleine en middel-
grote activiteiten, zoals : 
- Boodschappendienst :

Samen met jou (of alleen) doen wij je hoognodige
boodschappen, waartoe je zelf niet meer zelfstandig
in staat bent.

- Transport :
Voor minder mobiele mensen binnen de gemeente
en in de regio (doktersbezoek, vriendenbezoek,
deelname aan ontspanningsactiviteiten, …)

- Ondersteunende hulp bij activiteiten van het 
dagelijks leven :
Hulp bij het eten (klaarzetten, doorsnijden, 
afruimen)
Hulp bij koken en de afwas (was)
Hulp bij administratieve zaken
Hulp bij wellnessactiviteit (voet-, hand en gelaats-
massages)

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

HET OCMW STELT VOOR : 
EEN NIEUWE DIENST : 
AANVULLENDE ZORG AAN HUIS

OOCCMMWW

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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- Oppas hulp senioren :
Heb je iemand nodig die bij je aanwezig is, wanneer
de kinderen even weg zijn ?
Wens je iemand die met je meegaat bij een wan -
deling, een uitstap ?
Doorbreek je isolement met een regelmatig bezoek-
je.

Voor wie :
Inwoners van Rijkevorsel
Senioren +55 jaar
Minder Mobiele Personen

Tarief :
Per uur 6 euro
Vervoerskosten 0.35 euro/km
Factuur wordt nadien overgemaakt

Wist je dat :
Wij ook tot bij jou komen buiten de kantooruren en wij
hiervoor samenwerken met het PWA.

Nood aan “Aanvullende thuiszorg”,
OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 27, 2310 Rijkevorsel
Tel : 03/340.39.65, fax : 03/340.39.64
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

Onze nieuwe dienst “Aanvullende Thuiszorg” is een
project in de Lokale Diensten Economie en kwam tot
stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de
Federale Overheid.

Voor alle informatie- en hulpvragen over drank, drugs,
pillen en gokken
Via 078/15.10.20 : voor een anoniem, objectief en ver-
trouwelijk gesprek. De beantwoorders zitten klaar om
naar je verhaal te luisteren, concrete informatie en/of
een eerste advies te geven. Ze weten ook waar je bij jou
in de buurt terecht kan voor drughulp of -preventie.
Van maandag tot vrijdag van 10u tot 20u. Vanaf een vast
toestel bel je aan voordeeltarief.

Via www.druglijn.be : meer dan tweehonderd pagina’s
informatie over drank, drugs, pillen en gokken. En over
de Druglijn zelf. Je kan ook anoniem je vraag mailen via
www.druglijn.be/contact. Je mail wordt binnen de 5
werkdagen beantwoord.

Ook in ons dorp kampen men-
sen met verplaatsingsmoeilijk-
heden. De Minder Mobielen
Centrale (MMC) helpt deze
mensen (bejaarden, personen
in een sociale noodsituatie,
personen die minder mobiel

zijn of die moeilijk gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer) aan vervoer ! Beschik je als chauffeur
over wat vrije tijd, een telefoon, een wagen, een geldig
rijbewijs en ben je sociaalvoelend... Dan ben je de vrij-
willige chauffeur die wij zoeken !

De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs die, met hun
eigen wagen, mensen vervoeren.
De MMC is niet bedoeld als ziekenvervoer.
Gebruikers van de MMC dienen een inkomen te hebben
dat lager ligt dan tweemaal het leefloon : cat A samen-
wonenden (2x 493,54 euro = 987,09 euro), cat B alleen-
staanden (2x 740,32 euro = 1.480,64 euro), cat E 
personen met een gezinslast (2x 987,09 euro = 1.974,18
euro).
Als chauffeur bepaal je zelf welke dagen je kan rijden
voor de MMC. De chauffeurs zijn in principe geen 
begeleiders van de gebruikers van de MMC.
Elke chauffeur is gedekt door een omniumverzekering
vanuit Taxistop te Gent. Elke chauffeur is net als een
MMC-lid ook verzekerd voor burgerlijke aansprakelijk-
heid.
Als chauffeur ontvang je een onkostenvergoeding van
0,27 euro per km van de gebruiker. En dit steeds 
vertrekkend vanaf je thuisadres en terug.
Voel je je aangesproken om chauffeur van onze Minder-
Mobielen-Centrale te worden, neem contact op met
onze sociale dienst, telefoon 03/340.39.51 (maatsch.
ass. Fons Jacobs) of 03/340.39.65 tijdens de openings-
uren.

Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken
om al onze vrijwilliger-chauffeurs bijzonder hartelijk te
danken voor de dienstverlening aan alle gebruikers van
de MMC. Van diverse zijden hebben wij reeds zeer
lovende reacties ontvangen betreffende deze dienst -
verlening, die volledig draait op de inzet van onbaat-
zuchtige vrijwilligers.
Openingsuren OCMW : maandag tot donderdag van
8.30u tot 12u en van 13u tot 17u, vrijdag van 8.30u tot
13u, maandagavond van 17.30u tot 19.30u.

DRINGEND GEZOCHT : 
CHAUFFEURS VOOR ONZE MINDER
MOBIELEN CENTRALE (MMC)

DE DRUGLIJN 078/15.10.20
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In elke gemeente is er een OCMW actief dat als voor-
naamste doel heeft elke inwoner in de mogelijkheid te
stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, richt het
OCMW allerlei diensten op om deze dienstverlening te
kunnen waarmaken. Dit kan gaan om materiële hulp-
verlening, sociale dienstverlening, psychosociale hulp,
huisvesting, financiële begeleiding, opvang van 
vluchtelingen, enz.

Dit alles wordt dan georganiseerd door de sociale dienst
van het OCMW, die werkt onder het gezag en het toe-
zicht van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst
en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De sociale dienst van het OCMW Rijkevorsel bestaat uit
enerzijds een algemene sociale dienst, waar iedereen
terecht kan voor informatie over sociale voorzieningen,
uitkeringen, tegemoetkomingen, enz. Anderzijds zul-
len ook aanvragen tot het bekomen van financiële hulp,
leefloon, verwarmingstoelage, tussenkomst in een rust-
huis, tussenkomst in zware medische kosten, enz, door
de sociale dienst opgevolgd worden. Ook voor de thuis-
zorgdiensten (warme maaltijden, alarmtoestellen,
klusjes dienst, Minder Mobiele Centrale, aanvullende
zorg aan huis,...) kan men hier terecht.

Eén maatschappelijk werker houdt zich uitsluitend
bezig met budgetbeheer en budgetbegeleiding, en dat
vooral voor personen of gezinnen die in de knoop zijn
geraakt met hun financiële situatie en die hierbij onder-
steuning kunnen bekomen om hun situatie terug op
het juiste spoor te zetten. Deze dienst wordt onder-
steund door een jurist die alle zaken in verband met
consumentenkrediet, contracten, intrestberekening,
enz opvolgt en controleert.

Voor huisvestingsproblemen (inschrijving sociale
woning, huurbegeleiding, zoeken naar aangepaste
woning, bemiddeling tussen huurders en ver -
huurders,...) is een aparte dienst opgericht, alsook voor
personen die ondersteuning nodig hebben in het 
zoeken van een geschikte job. Bemiddeling bij de
Werkwinkel, zoeken van aangepaste opleidingen, op -
volgen van sociale tewerkstellingen,... het hoort 
allemaal bij het takenpakket van de arbeidstraject -
begeleidster.

Tenslotte hebben ook de begeleiders van de LOI-
woningen (Lokaal opvanginitiatieven, waar kandidaat
politiek vluchtelingen materiële hulp bekomen in
afwachting van een beslissing over hun aanvraag -
dossier) meer dan hun handen vol om deze opvang zo
menselijk mogelijk te maken. Niet alleen de onder -
steuning van de kandidaat politiek vluchtelingen zelf,
maar ook de samenwerking met de scholen, contacten
met de Dienst Vreemdelingenzaken, met Fedasil, 
organiseren van medische hulp waar nodig, gecombi-
neerd met de administratieve rompslomp die daar bij
komt kijken, neemt heel wat tijd in beslag van de LOI-
begeleidsters.

De sociale dienst is elke werkdag te bereiken tijdens de
kantooruren. Vrijdagnamiddag is de dienst gesloten.

Otterstraat 116
2300 Turnhout

Tel. 014/44.26.72
Fax 014/44.26.73

svkknk.coord@skynet.be

Zorgeloos verhuren in deze moeilijke tijden ? Het kan !
Als Sociaal Verhuurkantoor huren wij woningen in op
de private huurmarkt om deze verder te verhuren aan
mensen die het moeilijk hebben op deze huurmarkt.
Wij bieden de eigenaar een aantal diensten aan zoals
administratieve afhandelingen rond contract en plaats-
beschrijving, opvolging betalingen en gerechtelijke
stappen bij wanbetaling, begeleiding van de huurder
indien nodig... Daarnaast garanderen wij een stipte
betaling van de huurprijs, ook indien de woning niet
verhuurd is. Het Sociaal verhuurkantoor biedt deze
diensten volkomen kosteloos aan in ruil voor een bil -
lijke huurprijs. Indien je interesse hebt, aarzel dan niet
om met ons contact op te nemen. Dit kan tijdens de
kantooruren telefonisch op het nummer 014/44.26.72
en per e-mail op svkknk.coord@skynet.be.
Hopelijk worden wij je professionele partner bij de
verhuring van uw woning !

DE SOCIALE DIENST 
VAN HET OCMW RIJKEVORSEL

SOCIAAL VERHUURKANTOOR VZW
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Geweld is nog steeds één van de laatste taboes van onze
samenleving. Wanneer er geweld wordt gepleegd in het
gezin vinden alle partijen het zeer moeilijk dit ter 
sprake te brengen.
In de meeste gevallen is het degene die mishandeld
wordt die begint te praten, uit zichzelf of omdat er
iemand goed doorvraagt (de buurvrouw, de leerkracht,
de hulpverlener,…). De stap naar de hulpverlening zet
men pas wanneer het geweld reeds een hele tijd aan de
gang is. Mensen hebben dan al pogingen ondernomen
om aan hun omgeving (soms vage) signalen te zenden,
in de hoop dat deze opgepikt worden. De manier waar-
op deze omgeving reageert is dan ook heel bepalend in
hun verdere gedrag. Als die niet op de gepaste manier
reageert, trekken mensen zich vaak terug in hun
schulp.
Als iemand je met enige schroom vertelt dat het in hun
gezin niet allemaal koek en ei is, luister dan met een
onbevooroordeelde blik naar het verhaal, en ga vooral
met deze persoon kijken wat hij of zij hiermee wil doen
(eerder dan wat je zelf denkt dat nodig is).

campagne 25 november 2010
Met de jaarlijkse sensibiliseringscampagne willen we
iedereen oproepen niet onverschillig te blijven voor
huiselijk geweld. De betrokkenen zelf willen we duide-
lijk maken; je staat er niet alleen voor, er is altijd een
uitweg.

Dit jaar organiseert de provincie Antwerpen de 
campagne in samenwerking met de stuurgroep intra -
familiaal geweld in het arrondissement Turnhout en
Stad Turnhout. Een kleine greep uit het programma:
Voor de secundaire scholen is er een poëziewedstrijd
over huiselijk geweld. De bijhorende presentaties 
zullen gepresenteerd worden in 'Het Steentje' van 25
november tot 6 december. De prijsuitreiking gaat door
op 25/11 vanaf 15u op de Grote Markt in Turnhout. Op
het podium enkele toespraken en optredens van Coco
jr, An Nelissen en Katastroof. Naast het podium staan
infostands van diensten uit het arrondissement, die
actief zijn in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Om
20u: gratis filmvoor stelling in Het Gevolg, (Otterstraat
31-33). 'Te doy mis ojos ', een emotionele film over 
relaties, over echtelijk geweld, over de liefde. Na de film
is er gelegenheid tot napraten in de foyer. Er zullen
enkele hulpverleners aanwezig zijn, die men persoon-
lijk kan aanspreken.

Alle informatie op:  www.25november.be

HUISELIJK GEWELD, 
DAT SLAAT NERGENS OP

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 9 NOVEMBER 2010
CHOCOLADEGEBAK 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

OVERLIJDEN
AUGUST PYNAERTS
OCMW-RAADSLID

August Pynaerts werd geboren te Arendonk op 1 december
1922 en overleed in het RVT Prinsenhof te Rijkevorsel op 23
september 2010. Hij was weduwnaar van mevr. Jeva Van
Goubergen en was vader van 4 kinderen. Op 26 juli 2006
werd hij opgenomen in het RVT Prinsenhof waar hij als raads-
lid één van de oprichters van was. Zijn echtgenote kwam 
enkele maanden later in een serviceflat wonen. 

Hij legde de eed af op 28 september 1967 als lid van de
Commissie van Openbare Onderstand, het huidige OCMW en
zetelde in totaal 25 jaar waarvoor hij de Zilveren Palm van de
Kroonorde  kreeg. In de raadszitting van november 1992
vroeg hij om zijn ontslag uit de OCMW Raad te aanvaarden.
Naar aanleiding van dit ontslag nam de toenmalige voorzitter
namens zichzelf en de voltallige raad met veel respect afscheid
van Staf, die gedurende 25 jaar een voorbeeldig raadslid was
en steeds paraat stond om met een positieve inbreng in te
springen voor de minstbedeelden en voor het ruimer sociaal
leven in de gemeente.

Namens de Rijkevorselse gemeenschap betuigen wij onze
deelneming aan de familie.
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Ook dit jaar gaan we weer soep verkopen. Zaterdag 6
november trekken mobiele soepkarren de gemeente
rond voor de soepverkoop huis aan huis. Wil je zeker
zijn van een lekkere portie tomatensoep dan kan je de
onderstaande bon invullen en voor 5 november op het
gemeentehuis binnenbrengen. In dat geval wordt je
soep aan huis gebracht door onze vrijwilligers. Je kan
ook tussen 10 en 13 uur de soepstand bezoeken op de
parking van de GB te Rijkevorsel-Centrum en in Sint-
Jozef. Werk je graag mee aan de verdere uitbouw van de
11.11.11-werking in Rijkevorsel kan je dit eveneens
aanduiden.

BON VOOR 11.11.11-SOEP
(in drukletters invullen aub

binnenbrengen op gemeentehuis voor 5 november)

Voornaam + naam : ..............................................................................................................

Adres : ............................................................................................ 2310 Rijkevorsel

Handtekening,

■■ bestelt 1 liter 11.11.11-tomatensoep aan 5 euro
■■ bestelt 2 liter 11.11.11-tomatensoep aan 10 euro
■■ wil graag meehelpen bij de soepverkoop 11.11.11

De Civiele Bescherming biedt hulp aan de bevolking en
intervenieert ter versterking van de hulp- en politie-
diensten bij grootschalige rampen of catastrofen. De
personeelsleden interveniëren 24u/24 en 7d/7. Soms
hebben de 600 beroepspersoneelsleden echter nood aan
hulp. Daarvoor zijn de vrijwillige personeelsleden
essentieel!

Als vrijwilliger bij de Civiele Bescherming zul je 
punctuele prestaties leveren zoals:

- de verdeling van drinkwater of levensmiddelen;
- deelname aan de opsporing van vermiste personen;
- de bestrijding van vervuiling;
- de logistieke ondersteuning van politie en gerecht;
- deelname aan internationale hulpmissies;
- onderhoud van het zwaar materieel;
- enz.

Dit jaar rekruteert de Civiele Bescherming 400 vrij -
willige personeelsleden voor haar verschillende een -
heden in heel België. Aarzel niet langer: bezoek de web-
site www.civielebescherming.be en klik op Jobs !

0495  0219  2665  0394  0737  2613  1756  2551  2510
0834  0647  2441  0892  0102  1984  0494  0660  0022
0311  2180  2468  1951  2431  0091  1783  2524  0785
2008  2614  2072  0071  1619  1710  0114  0334  0078

Prijzen af te halen voor 15 december 2010 : 
- Bremstraat 37, Rijkevorsel, tel. 03/314.77.99 
- Vlimmersebaan 104, Rijkevorsel, tel. 03/312.25.16

Met dank voor uw steun en sympathie !

11.11.11 IN RIJKEVORSEL
MAAKT ER WEER EEN SOEP VAN

JOB : ZIN OM VRIJWILLIGER TE WORDEN
BIJ DE CIVIELE BESCHERMING ?

TOMBOLA-STEUNKAARTEN 
KVG RIJKEVORSEL

11.11.11 Rijkevorsel
organiseert

KUNST EN CURIOSA
VEILING 11 NOVEMBER 2010

Zaal De Singer (Bavelstraat 35, Rijkevorsel)
Deuren: 14.00h - Veiling: 19.00h

Allen welkom !

✂
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20 miljoen Pakistanen getroffen door ergste over -
stromingen ooit

Midden juli werd Pakistan getroffen door uitzonderlijk
zware moessonregens die leidden tot overstromingen
en aardverschuivingen. De voorlopige balans : 20 
miljoen getroffenen, bijna een half miljoen mensen op
de vlucht en 1.600 dodelijke slachtoffers.

Hulp voor slachtoffers
De Pakistaanse Rode Halve Maan bood, samen met het
Internationale Rode Kruis, meteen na de ramp hulp aan
de slachtoffers. Ze zorgden voor voedselpakketten waar-
van 40.000 families (280.000 mensen) een maand 
kunnen leven. Elk pakket bevat bloem, rijst, linzen,
ghee (een soort van lokale boter), suiker, thee en zout
en kost 75 euro. Medische teams van het Rode Kruis
verzorgden al 30.000 slachtoffers met infecties van de
luchtwegen, huidaandoeningen, schurft en diarree.

Rode Kruis-Vlaanderen heeft momenteel een ERU
(Emergency Responce Unit) ter plaatse. Hiernaast
steunt Rode Kruis-Vlaanderen de slachtoffers van de
overstromingen in Pakistan met 9.000 plastieken zeilen
en 4.500 shelter kits. Met dit materiaal kan men 
beschadigde huizen repareren en zich beschermen
tegen de natuurelementen.

Hulpactie in Rijkevorsel
Afdeling Rijkevorsel steunde deze actie door middel van
fondsenwerving. Bij enkele lokale handelaars stond de
voorbije weken een muntjesbox op de toonbank.
Hiermee werd een bedrag ingezameld van 417,90 euro.
Onze afdeling heeft dit bedrag afgerond naar 600 euro
en overgemaakt aan Rode Kruis Vlaanderen.

Rode Kruis afdeling Rijkevorsel bedankt alle inwoners
en handelaars die ervoor zorgden dat dit gerealiseerd
kon worden.

Dinsdag 16 november 2010 om 19.30 uur                          
Sint-Jorisgilde, Dorp 47 te Rijkevorsel

Dit jaar gaan we de Spaanse toer op. We genieten van
tapas en paëlla en we proeven enkele lekkere wijntjes
uit La Mancha. De meesten onder ons kennen deze
landstreek die midden in Spanje ligt slechts van de
roman “Don Quichote”, maar ze heeft zoveel méér te
bieden. We krijgen een korte uiteenzetting over de
charmes van deze streek. En dat alles in een typische
Spaanse sfeer dankzij het optreden van vier flamenco-
danseressen en de paëlla natuurlijk die ter plaatse
wordt klaargemaakt!

Inschrijven kan tot 05 november 2010 door storting
van 25 euro per persoon op rekeningnummer van
Davidsfonds Rijkevorsel 416-8024419-88.

Meer inlichtingen: tel. 03/314.39.01
of davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be
Iedereen is van harte welkom. 

Hartelijk dank aan iedereen die actief heeft meegewerkt
aan het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker in
het weekend van 18 september. Tevens dank aan alle
gulle gevers die een azalea kochten van onze vrij -
willigers.
Dankzij jullie konden wij het bedrag van 4.830 euro
overmaken aan de actie Kom op tegen Kanker !
Dank u !

OVERSTROMINGEN PAKISTAN TIJDENS DE WEEK VAN DE SMAAK :

’VIVA ESPAÑA : MET TAPAS EN PAELLA !’

PLANTJESWEEKEND
KOM OP TEGEN KANKER 2010
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Hoe groot de biodiversiteit op aarde wel is, blijkt uit het
feit dat wij vandaag ongeveer 4 miljoen levensvormen
kennen. Aangezien de menser echter nog lang niet alle
gebieden op aarde goed heeft kunnen bestuderen, stopt
de teller hier niet. Biologen schatten de totale hoeveel-
heid verschillende levensvormen immers op ongeveer
40 miljoen soorten. Een ongekende rijke wereld die
echter onder grote druk staat. Vele soorten worden
bedreigd. Tijdens de Vlaamse week van de Wetenschap
ontdekken bezoekers in Hidrodoe dit ’aards paradijs’,
onder andere via een tentoonstelling en een spannende
demo ’Sublieme biodiversiteit’.
Maak daarenboven kennis met de meer dan 120 ver-
schillende doe-opstellingen waar bezoekers ‘water’
kunnen voelen, proeven en ervaren of laat je meevoeren
in de spannende 3D-film ’Teruggespoeld’. Een unieke
bestemming voor jong en oud. Neem vlug een kijkje op
www.hidrodoe.be.

De hele week was gevuld met activiteiten om dit te 
vieren. Maandagavond een proeverij in de raadszaal van
de gemeente. De bezoekers waren zeer enthousiast over
de producten en over de prachtige presentatie ervan.
De filmavond op woensdag in het klooster, met een 
openingswoord van Werner Pauwels, verliep zeer 
plezierig. De meer dan 30 bezoekers genoten van Zaïna
en praatten daarna gezellig bij met een drankje.
De feestweek van Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel is
afgesloten met 2 bijzondere dagen. Vrijdag 8 oktober
vond in het gemeentehuis de uitreiking plaats van het
label Fairtrade Gemeente. Rijkevorsel  is nu officieel
Fairtrade gemeente. Daarna werd er feest gevierd in de
Singer. Het optreden van Yama Yama, een percussie-,
dans- en zanggroep uit Ghana zorgde al direct voor een
ontspannen en feestelijke sfeer.
Zaterdag 9 oktober was  Wereldwinkeldag. Klanten
stonden al voor openingstijd voor de deur en het was de
gehele dag een gezellige drukte, met voor de klanten
een (h)eerlijke reep chocolade en lekkere proevertjes.
Om 15.00 uur vond de trekking plaats van de tombola
door aanwezige kinderen.

De 1ste prijs, een prachtige gevlochten boodschappen-
zak, was voor Maria Jespers. Tinne Huybrechts is de
winnaar van een korf met heerlijke Oxfamproducten, de
2e prijs. Lieve Raeves mocht de 3e prijs in ontvangst
nemen, wijn in geschenkverpakking.
Er werden nog 2 troostprijzen getrokken, een zakje
Oxfamchocolade, en die werden uitgereikt aan Loes
vanden Ouweland en Jolien Lambregts.
Onze dank aan de gemeente voor de prettige samen -
werking. Het enthousiasme van de klanten stimuleert
de vrijwilligers zo voort te doen.
Altijd welkom in de Wereldwinkel en denk ook aan de
geschenken voor de feesten!

HIDRODOE STELT VOOR :
SUBLIEME BIODIVERSITEIT
31 OKTOBER TOT 7 NOVEMBER 2010

WEEK VAN DE FAIRTRADE, OXFAM
WERELDWINKEL RIJKEVORSEL 1 JAAR
& RIJKEVORSEL FAIRTRADE GEMEENTE
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Pastoor Lambrechtsstraat 3
2310 Rijkevorsel
tel. 03/312.37.33 - fax 03/309.46.04
het.kompas@telenet.be

16DE SPAGHETTIDAG
14 NOVEMBER 2010

Er kan zowel ’s middags (vanaf 11.00 uur) als ’s avonds
(vanaf 15.30 uur) spaghetti gesmuld worden in het
gemeenschapscentrum van Sint-Jozef Rijkevorsel.
Volwassenen betalen 7,20 euro en kinderen 5,10 euro.
Voor de niet-spaghetti-eters voorzien wij een broodjes-
maaltijd voor 6,20 euro.

Wij geven er een gratis drankje bij !

Hoe inschrijven ?
- in de school op het secretariaat
- via onze website www.het-kompas.be
- Nathalie Stoffelen, Kerkdreef 8,

2310 Rijkevorsel
- Ilke Van Echelpoel, Klundert 12,

2310 Rijkevorsel

Gesubsidieerde Vrije Basisschool
HET KOMPAS

www.het-kompas.be

SINT-JOZEF RIJKEVORSEL

HARRY 
POTTERTOCHT

Op 5 november 2010 organiseren Harry en zijn vrienden
een tocht om nooit te vergeten. Op die dag kunnen 
jong en oud het griezelbos bezoeken en er de geheimen
ontdekken. Er is heel wat te beleven in het bos en in de
grote hallen van het betoverende kasteel.
Plaats van afspraak : voetballokalen Sint-Jozef

BERICHT AAN ALLE TOVENAARS VAN SINT-JOZEF
Tovenaars wees allen op uw hoede. Op 5 november maken de
dreuzels de bossen van Sint-Jozef onveilig. Gelieve voorzichtig

te zijn met het gebruik van magie om ongelukken en al te grote
schrikreacties van deze dreuzels te voorkomen.

Inschrijven 0 euro + gratis snoep voor de kinderen
Meer info 0486 08 81 41

Kom verkleed
en vergeet je zaklamp niet !

Wees welkom !
Zorg dat je er bij bent.

JUDOCLUB ’DE BRES’
CLUBKAMPIOENSCHAP 2010

     Waar :         Gemeenschapscentrum 
                        St.-Jozef Rijkevorsel
     Wanneer :   zaterdag 13 november 2010
     Uur :           18.30 uur weging
                        19.00 uur aanvang wedstrijden
     Inkom :       3 euro

Alle sympathisanten op post !
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SPORTKRING
SINT-JOZEF

woensdag (september - mei)

Gemeenschapscentrum St.-Jozef

Kleuters (vanaf 3 jaar) 14-15u en 15-16u
een boeiend, afwisselend sportief programma
op een leuke, speelse manier

Lagere school (vanaf 6 jaar) 14-15u en 15-16u
een uitgebreid programma van verschillende
sporten

Jeugd (vanaf 12 jaar) 16u - 17u
een uiteenlopend programma van omnisport.
Ook niet-alledaagse sporten komen aan bod.
We houden rekening met je eigen voorkeur !

Dames 19.30u - 20.30u
een aangepast lessenpakket met aandacht
voor conditie en sportieve vaardigheden. Een
brede waaier van verschillende sporttakken.

NOG PLAATSEN VRIJ !!
EXTRA INSTAPDAG OP 10.11.10
PROBEER DEZE LES GRATIS !!

Info : Nicole Jochems, Vlimmersebaan 45
2310 Rijkevorsel, tel. 03/309.05.14

Turnkring
lenig en gezwind

OPENDEUR
WOENSDAG 17 NOVEMBER

Turnzaal De Wegwijzer

Groep 1 : 15.30h tot 16.30h
1ste en 2de leerjaar

Groep 2 : 16.30h tot 17.30h
3de en 4de leerjaar

Groep 3 : 17.30h tot 18.30h
5de en 6de leerjaar

Info: Verbraeken Ria : 03/314 61 48

de Koninklijke Harmonie Broederband 

organiseert

PROMS RIJKEVORSEL
op 5 & 6 november 2010 

in de bedrijfshallen van de firma
Hermans Heftrucks bvba, Beersebaan 71, Rijkevorsel

met het optreden van COCO JR.

Voorverkoop : in café Saloed, café ’t Centrum, café William’s Place,
café Sport (St.-Jozef), cafetaria ’t Hofeind Merksplas en VVV-kantoor,
gemeentehuis

Parking : tussen 18.00 uur en 3.00 uur is op beide data plaatselijk
verkeer toegelaten vanaf het kruispunt Merksplassesteenweg  /
Beersebaan tot het kruispunt Beersebaan - Vorselmoerweg / Hoge
Heideweg. Enkel de deelnemers aan onze PROMS-avonden met 
parkeerkaart en bewoners in die zone krijgen nog toegang. Het 
parkeren van de bezoekers zonder parkeerkaart wordt voorzien in de
straten van de ambachtelijke zone (Vijversweg enz). Ook de parking
van de firma Aldi mag deels gebruikt worden. De toegang tot de
parkeerzones gaat langs de Merksplassesteenweg tot de één -
richtingsstraat even voorbij de firma R.D.K. Na het einde van de
avond wordt alle verkeer geleid naar de Beersebaan om de 
richtingen Rijkevorsel-Centrum, Merksplas, Beerse en Sint-Jozef te vol-
gen. Verkeersborden zullen de verkeersstroom aanduiden. Onze
security-mensen zullen u, indien nodig, de weg wijzen. Hoger -
vermelde verkeersregeling geldt dus voor alle bezoekers komende
van hogervermelde gemeenten.

WINTERTIJD
ZONDAG 31 OKTOBER 2010

Als het wintertijd wordt, gaat de klok van 3 uur ’s nachts naar 
2 uur ’s nachts, achteruit dus.
De ’wintertijd’ is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden.
Bij overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een uur
op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder
donker wordt.
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N O V E M B E R

4 november        •    Rijkevorselse Weefkring : Weven of vilten in de oude pastorie, 13.30 uur tot 16.30 uur,
                                 iedereen welkom. Info : 03/314.47.62, 03/314.51.60.
                         

5 november        •    Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur, iedereen welkom
                                 gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                           •    KWB Sint-Jozef Rijkevorsel : Harry Pottertocht, vertrek voetballokalen Sint-Jozef tussen
                                 18.30 uur en 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.
                          •    De Singer vzw : Klassiek concert, Suites voor cello solo van J.S.Bach door Viviane Spanoghe.

                                 De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.
                           •    Koninklijke Harmonie Broederband : Proms Rijkevorsel, bedrijfshallen firma Hermans
                                 Heftrucks bvba, Beersebaan. Meer info : zie rubriek Diversen.

6 november        •    Koninklijke Harmonie Broederband : Proms Rijkevorsel, bedrijfshallen firma Hermans
                                 Heftrucks bvba, Beersebaan. Meer info : zie rubriek Diversen.

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

11 november      •    Rijkevorselse Weefkring : Weven of vilten in de oude pastorie, 13.30 uur tot 16.30 uur,
                                 iedereen welkom. Info : 03/314.47.62, 03/314.51.60.

12 november      •    Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 16.00 uur, 
                                 iedereen welkom, gratis. Meer info: 0474/31.25.67.

                           
14 november      •    De Singer vzw : Jazzconcert van het Han Bennink Trio. De Singer, Bavelstraat 35
                                 om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.
                           •    Het Kompas : 16de Spaghettidag, Gemeenschapscentrum Sint-Jozef.
                                 Meer info : zie rubriek Diversen.

16 november      •    Davidsfonds Rijkevorsel : ’Viva España : met tapas en paella !’, Gildelokaal Dorp 47.
                                 Meer info : zie rubriek Diversen.

17 november      •    Turnkring lenig en gezwind : Opendeur, turnzaal De Wegwijzer. 
                                 Meer info : zie rubriek Diversen.
                           •    Slotmoment Tankslag : bekendmaking firma en verder verloop. Stadhuis Hoogstraten,
                                 zaal De Welgezinde, om 20.00 uur, iedereen welkom, gratis.
                                 Meer info : 0473 49 01 09 (Jasmine Jacobs).
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18 november      •    Rijkevorselse Weefkring : Weven of vilten in de oude pastorie, 13.30 uur tot 16.30 uur,
                                 iedereen welkom. Info : 03/314.47.62 en 03/314.51.60.

19 november      •    Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 16.00 uur, 
                                 iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                          •    De Singer vzw : Voices and nothing else ... met de achtkoppige a capella-groep Vane.

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

20 november      •    Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : JeuFa in Concert, The Sound of Happiness : concert door
                                 het jeugd- en opleidingsorkest. Zaal ’t Centrum Rijkevorsel om 20.00 uur. Voorverkoop 3 euro
                                 bij de leden van JeuFa, inkom 4 euro, kinderen -14 jaar gratis. Meer info : 0496/55.12.52,
                                 jimmy_janssen@telenet.be, http://www.vnarijkevorsel.be.

24 november      •    CM : Infoavond Faalangst en uitstelgedrag bij kinderen en volwassenen, begeleiding door
                                 Bruno Vossen. Zaal Den Bakker van 20.00 uur tot 22.30 uur. Prijs 5 euro, CM-leden 2,50 euro.
                                 Vooraf inschrijven : 014/40.35.45 of www.cm.be. Meer info : CM-kantoor, folders op diverse
                                 plaatsen. Iedereen welkom !

25 november      •    Rijkevorselse Weefkring : Weven of vilten in de oude pastorie, van 13.30 uur tot 16.30 uur,
                                 iedereen welkom. Info : 03/314.47.62 en 03/314.51.60.

26 november      •    Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 16.00 uur,
                                 iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                           •    De Singer vzw : Funk-jazzconcert van BRZZVLL. De Singer, Bavelstraat 35, om 20.30 uur.
                                 Meer info en reservaties : www.desinger.be.

28 november      •    Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.

30 november      •    Bloedinzameling Rode Kruis : Bejaardencomplex Prinsenhof, Helhoekweg 18,
                                 van 18.00 uur tot 20.30 uur.

Aankondigingen van activiteiten DECEMBER 2010 moet je uiterlijk op 5 november 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 + 112
Lok. Politie Noorderkempen,                                03/340.88.00

Vrijheid 13, 2320 Hoogstraten                      fax 03/340.88.01

Veilig Vrijenlijn                                                      078/15.15.15

Antigifcentrum                                                        070/245.245

AA Rijkevorsel                            0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra                                               03/217.75.95
                                                                                016/33.22.11

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

Rode Kruis Rijkevorsel: Hulpdienst                    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)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

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

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

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


