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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 25 oktober 2010 goed.

Het huishoudelijk reglement voor het gemeentelijk
recyclagepark wordt aangepast en goedgekeurd inzake
de openingsuren.
      
Kennis wordt genomen van het financieel rapport 2010
van de gemeenteontvanger.

Het huishoudelijk reglement voor de terbeschikking-
stelling van materialen wordt vastgesteld.

De reeds eerder goedgekeurde onderlinge conventie
‘operationele prezone hulpverleningszone Taxandria’
heeft een tekstuele aanpassing. Deze wordt goed -
gekeurd door de raad.

Kennis wordt genomen van de budgetwijziging op het
investeringsbudget 2010 van het OCMW.

Een aantal verenigingen waarbij de gemeente is aan -
gesloten, plannen een Algemene Vergadering of een
Buitengewone Algemene Vergadering. De gemeente -
raad hecht goedkeuring aan de agenda’s van deze 
vergaderingen en duidt de gemeentelijke vertegen -
woordigers aan.

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTE RAADSZITTING 
VAN 29 NOVEMBER 2010
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Beste dorpsgenoten,

2010 zit er weeral op en we onthouden van dit jaar dat we zowel in het voorjaar als in het najaar veel sneeuw hebben
gehad met de bijhorende winterellende.
Er kwamen nogal wat oproepen binnen van ongeruste inwoners en spijtig genoeg hebben we niet iedereen op hun
wenken kunnen bedienen. Maar we blijven ons best doen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Ondertussen hebben we de slingers en de kerstballen uit de kast gehaald en stevenen we af op het nieuwe jaar en
sluiten we 2010 af met het voornemen om het in het volgende jaar beter te doen. Wij als gemeentebestuurders
hebben geleerd om beter voor te bereiden, veel sneller op de bal te spelen en veel beter te communiceren met jullie.
Ik heb recentelijk zelf ondervonden, n.a.v. bouwwerken op de Wissel, hoe belangrijk het is om de mensen tijdig en
juist te informeren al moet ik zeggen dat elke aannemer de plicht heeft de mensen tijdig en juist op de hoogte te
brengen.

Ondanks de winterellende, ondanks de financiële crisis, ondanks de ongemakken bij werken, moeten we positief 
blijven. We wonen in het land van belofte en ik ben blij dat hier in Rijkevorsel mensen klaarstaan om elkaar te 
helpen. Ik ben fier op onze vrijwilligers, mantelzorgers en op allen die zich inzetten voor anderen. In onze gemeente
zijn dagelijks honderden mensen actief om dit gezellig samenwonen te bevorderen. De taak van het gemeente -
bestuur bestaat erin deze mensen te ondersteunen. Wij moeten zorgen voor de nutsvoorzieningen, voor sport -
aanbod, voor culturele evenementen, voor opvang van ouderen en minderbegoeden en voor goede wegen. We zijn
er ons tevens van bewust dat alles nog veel beter kan. Uit die tekortkomingen en fouten moeten en zullen we lessen
trekken.

En 2010 kunnen we afsluiten met een primeur “De inwoners van Rijkevorsel sorteren het best van alle Vlamingen”.
Dit was de kop in alle Vlaamse kranten en de bevoegde minister van Leefmilieu heeft op TV gezegd dat alle inwoners
van Rijkevorsel een bijzondere sorteerprestatie hebben neergezet. Zoiets te horen, zoiets te zien doet deugd en ik
wens iedereen van onze gemeente een dikke proficiat. Het is plezierig op het nieuws te horen dat wij aan de kop
staan van beste sorteerders van Vlaanderen.

Ik wens iedereen nog prettige feestdagen, een gelukkig nieuwjaar en tot volgend jaar.

                                                                                                    Uw burgemeester,
                                                                                                    Gust Van De Mierop
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31 januari 2011                         28 februari 2011
28 maart 2011                           26 april 2011
30 mei 2011                              27 juni 2011
31 augustus 2011                      26 september 2011
31 oktober 2011                        28 november 2011
12 december 2011
De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis, telkens te 20 uur. Een bevestiging van
de data kun je lezen op het elektronisch informatiebord
in het Dorp, het gemeentelijk aankondigingsbord langs
de Molenstraat en onze website www.rijkevorsel.be
onder de rubriek Bestuur.
De agenda wordt een achttdal dagen voor de raads -
zitting bekendgemaakt.
Iedereen kan de openbare zitting van de gemeente -
raadsvergaderingen bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

VOLGENDE GEMEENTERAADSZITTING :
31 JANUARI 2011

GEPLANDE RAADSZITTINGEN IN 2011

GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeente Rijkevorsel gaat over tot de aan werving van een (m/v):

DESKUNDIGE 
PERSONEELSZAKEN
VOLTIJDS - STATUTAIR DIENSTVERBAND

Beknopte functiebeschrijving :
Als deskundige personeelszaken bent u verantwoordelijke van de 
personeelsdienst en coördineert u de personeels- en loons -
administratie. U werkt, in rechtstreeks overleg met de gemeente -
secretaris, projecten uit rond HRM/personeelsbeleid.

Profiel :
- U heeft affiniteit met personeelszaken (ervaring is een pluspunt).
- U kunt zelfstandig werken, geeft blijk van grote betrokkenheid bij

het uitoefenen van de functie en heeft zin voor initiatief. U bent 
loyaal en betrouwbaar.

- U werkt ordelijk en punctueel.
- U heeft minstens een bachelor-diploma.

Verdere informatie en kandidaatstellingen
Er wordt een selectieprocedure georganiseerd. Een info brochure 
(uitgebreide functiebeschrijving, aanwervings voorwaarden, examen-
programma, extra-legale voordelen meerekenbare ervaring, e.a.) kan
worden op gevraagd bij de personeelsdienst (03/340.00.14 -
03/340.00.16 - personeel@rijkevorsel.be). 
Verdere toelichting bij de eigenlijke functie kan u bekomen bij de
gemeentesecretaris via 03/340.00.00.

Hebt u interesse voor deze veelzijdige functie ?
De kandidaturen moeten, vergezeld van een kopie van het vereiste
diploma, aangetekend worden verzonden of tegen ontvangstbewijs
afgegeven worden op de personeelsdienst, t.a.v. het College van
Burgemeester en Schepenen, Molen straat 5 te 2310 Rijkevorsel, en dit
uiterlijk op 19 januari 2010. 
Kandidaturen per e-mail worden niet aanvaard.

GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aan werving van
volgende voltijdse betrekking (m/v):

ELEKTRICIEN-
TECHNIEKER (D1-D3)
(ELEKTRICITEIT, SANITAIR)

Functie :
Als technieker voert u alle nodige elektriciteitswerken uit in de
gemeente lijke gebouwen. Tevens zal u worden ingezet voor het onder-
houd van de sanitaire installaties. Noties hebben van verwarmings-
technieken is een pluspunt.

Vereisten :
- slagen in een selectieprocedure
- bij voorkeur ervaring kunnen voorleggen in de gevraagde functie
- geen diplomavereisten, ervaring gewenst
- rijbewijs B en certificaat BA4-BA5 (elektriciteitswerken) vereist

Interesse ?
Meer inlichtingen en een volledige infobundel aangaande deze 
vacatures kunnen bekomen worden bij de personeelsdienst,
Molenstraat 5 te Rijkevorsel, tel. 03/340.00.14 (12), mail 
personeel@rijkevorsel.be. Zie ook onze website www.rijkevorsel.be.
Solliciteren kan tot en met 19 januari 2010 door middel van aan -
getekende zending of persoonlijke afgifte van sollicitatiebrief en CV,
gericht aan : College van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5
te 2310 Rijkevorsel.

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



Is uw kind verloren gelopen of verdwenen ?
Dankzij de dienst Hallo Ouders volstaat één telefoontje
om je te bereiken via 7 verschillende telefoonnummers.
Dankzij een trapsgewijs belsysteem wordt een lijst met
7 voorgeprogrameerde nummers één voor één opge-
beld : gsm mama, gsm papa, vaste nummer van thuis,
het werk, enz.
Als niemand opneemt, wordt de oproep
automatisch doorgeschakeld naar
Child Focus, 24 uur per dag bereik-
baar.

Voor bijkomende informatie kun je terecht op de web-
site www.halloouders.be.

Uit onderzoek van de OVAM blijkt dat gemeenten met
een geslaagd gemeentelijk huishoudelijk afvalstoffen-
beleid een proactief beleid voeren met volgende ken-
merken :
- nadruk op het afvalpreventiebeleid (thuiscomposte-

ren, stickeracties om ongewenst reclamedrukwerk
te weren, acties m.b.t. afvalarm winkelen of pre -
ventie in samenwerking met de lokale middenstand,
promotie van herbruikbare materialen,...);

- duidelijke communicatie naar de burger, in het 
bijzonder over de selectieve inzameling in de
gemeente;

- selectieve inzameling van GFT-afval;
- toepassing van het ’vervuiler betaalt principe’ en

diftar-systemen.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege :
’Vorig jaar vroeg ik bij de presentatie van de cijfers voor
huishoudelijk afval 2008 welke gemeente er in 2009 in
zou slagen om Herenthout te kloppen. Na drie jaar
wordt Herenthout van de troon gestoten door
Rijkevorsel als gemeente met het laagste restafvalcijfer
van heel Vlaanderen. Met 65,59 kg restafval per in -
woner zet Rijkevorsel een bijzondere sorteerprestatie
neer.’ 
Proficiat aan al onze inwoners !

Preventie van bodemverontreiniging is enorm belang-
rijk. Bodemverontreiniging kan de mens, het milieu en
onze watervoorraden immers schaden. Bovendien
lopen de kosten van bodemsanering soms hoog op.
Bodemverontreiniging moet daarom zo veel mogelijk
voorkomen worden. Hoe eerder een verontreiniging
wordt ontdekt, hoe eerder men ze kan aanpakken en de
kosten kan beperken. Het Vlarebo verplicht daarom
bepaalde actieve risico-inrichtingen om op geregelde
termijnen te controleren of er geen bodemveront -
reiniging is ontstaan; de zogenaamde periodieke onder-
zoeksplicht. 
Sinds 1 juni 2008 is het nieuwe Bodemdecreet van
kracht en werd de periodieke onderzoeksplicht aan-
zienlijk versoepeld. De periodiciteit van vijf jaar werd
afgeschaft en heel wat rubrieken zijn van categorie 
veranderd, wat meestal een versoepeling betekent.
Exploitanten die ondanks de verplichtingen uit het
vroegere Bodemsaneringsdecreet van 1995 nog geen
periodiek onderzoek hebben laten uitvoeren, kregen
nog tot 1 juni 2010 de tijd om zich hiermee in regel te
stellen.
De OVAM verzoekt de exploitanten die de periodieke
onderzoeksplicht nog niet zijn nagekomen, alsnog zo
snel mogelijk een eerste oriënterend bodemonderzoek
in te dienen. De OVAM kan via het Handhavingsdecreet
streng optreden voor wie in gebreke blijft.

Hoe weet je of jouw inrichting een periodieke onder-
zoeksplicht heeft ?
Om na te gaan of jouw bedrijf een periodieke onder-
zoeksverplichting heeft in het kader van deze
overgangs regeling, controleer jouw milieuvergunning
en alle in gebruik zijnde inrichtingen op hun rubriek
en ver gelijk je deze met de lijst van risico-inrichtingen
uit het vroegere Bodemsaneringsdecreet en het
Vlarebo. Het overzicht van de toenmalige risico-

KIDS-ID, HET IDENTITEITSDOCUMENT
MET SUPERKRACHTEN

RIJKEVORSEL KLOPT HERENTHOUT

PERIODIEKE ONDERZOEKSPLICHT
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INFO
Dienst Burgerzaken
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 30
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inrichtingen vind je onder www.ovam.be/periodieke-
plicht. Als er een A, B of C staat in de kolom achter de
van toepassing zijnde rubriek, is er sprake van een 
periodieke onderzoeksplicht. Bij vermelding van
rubriek O is er geen periodieke onderzoeksplicht van
toepassing.

Wie moet je contacteren voor een periodiek oriën -
terend bodemonderzoek ?
Oriënterende bodemonderzoeken moeten worden
opgesteld door bodemsaneringsdeskundigen. Zowel
type 1 als type 2-deskundigen kunnen deze onder -
zoeken opstellen. Een lijst met bodemsanerings -
deskundigen, erkend door de OVAM, zijn terug te 
vinden op de website www.ovam.be/deskundigen.

Meer info
Voor bijkomende informatie kun je terecht op de web-
site www.ovam.be/periodiekeplicht, telefonisch via de
infolijn op de nummers 015/284.137 of 138 of via
bodem@ovam.be.

Op 1 december werd er een vrijblijvende info -
vergadering georganiseerd om een Voedselteam in
Rijkevorsel op te starten. Heel wat enthousiaste en
gemotiveerde inwoners trotseerden de sneeuw om in
het gemeentehuis meer te vernemen over hoe we wat
bewuster met voeding kunnen omgaan en hoe er vanuit
deze invalshoek een Voedselteam kan opgestart 
worden.
Een Voedselteam is een groep mensen uit dezelfde
buurt die gezamenlijk producten aankopen (zuivel,
fruit, groenten, vlees, ..) rechtstreeks van de lokale
boer. Duurzame (bio)landbouw staat voorop, maar er
wordt ook belang gehecht aan de teams als sociaal
gebeuren. Zo wordt interactie tussen de deelnemende
boeren gestimuleerd en kan een Voedselteam ook 
landelijke uitstappen organiseren. 
Vlaanderen telt reeds een 90-tal lokale Voedselteams.
De Noorderkempen is momenteel echter nog een witte
vlek op de kaart. Na de succesvolle infovergadering, zal
er nu een startvergadering volgen op 27 januari 2011
om 20 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.
Iedereen is geheel vrijblijvend welkom. We willen op de
startvergadering brainstormen over het Voedselteam

Rijkevorsel (oa leveranciers, welke producten, afhaal -
depot, afhaaldag, etc...) en dit zowel met mensen die
enkel als lid willen deelnemen als met mensen die
graag wat meer engagement op zich willen nemen. Zo
moeten we onder meer op zoek gaan naar een contact-
persoon en een financieel beheerder. De opstartfase zal
volledig begeleid worden door Mark Pauwels van
Voedselteams vzw.
Contact Voedselteams vzw: Mark Pauwels
antwerpen@voedselteams.be, 0488 99 46 04 
Contact startmoment Voedselteam Rijkevorsel:
Jasmine Jacobs, jasmine.jacobs@rijkevorsel.be, 
03 340 00 28 of kom even langs bij de milieudienst

In 2011 start de gemeente Rijkevorsel met de huis-aan-
huisinzameling van herbruikbare textiel in samen -
werking met Kringwinkel WEB. Deze inzameling zal 4
keer per jaar plaatsvinden. Onder herbruikbare textiel
wordt verstaan : herbruikbare kledij, huishoudlinnen,
schoenen, tassen,... (niet : vervuilde kledij, tapijten,
kussens, elektrische dekens, matrassen). Voor deze
inzameling zullen gratis zakken worden bedeeld.
Op vrijdag 11 maart is de eerste ophaling voorzien
vanaf 7 uur. De volgende data kun je vinden op de
ophaalkalender 2011. Meer info over deze nieuwe 
inzameling zal verschijnen in de volgende informatie -
bladen. Geef je oude, maar nog herbruikbare textiel,
een tweede leven!

Vanaf 1 januari gaat het containerpark ’s middags een
half uurtje dicht maar zal het ’s morgens een half  
uurtje vroeger toegankelijk zijn.
Nieuwe openingsuren :
maandag gesloten                      gesloten
dinsdag 8.00 - 12.00 uur         12.30 - 19.00 uur
woensdag 8.00 - 12.00 uur         12.30 - 15.30 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur         gesloten
vrijdag 8.00 - 12.00 uur         12.30 - 15.30 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uur
Het containerpark is gesloten op zon- en feestdagen.
Bijkomende sluitingsdagen worden bekendgemaakt in
het gemeentelijk informatieblad.

STARTVERGADERING VOEDSELTEAM
RIJKEVORSEL

NIEUW IN 2011 :
INZAMELING TEXTIEL AAN HUIS

WIJZIGING OPENINGSUREN CONTAINER-
PARK VANAF 01/01/2011

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU
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Op 12 en 13 januari 2011 worden de kerstbomen op -
gehaald door de technische dienst. De ophaling start op
12 januari vanaf 8.00 uur ’s morgens. Om in aan -
merking te komen voor deze gratis ophaling moet jouw
kerstboom vóór deze datum en uur gebracht worden
naar één van de volgende ophaalpunten :

1. kruispunt Kleine Gammel - Heesbeekweg
kruispunt Gammel - Achtel
aan de kapel van Achtel
kruispunt Bremstraat - Koekhoven
kruispunt Markweg - Achterstede

2. hoek Stevennekens - Oude Goorstraat
inrit Gemeentebos (aan kapel)
aan bushokje Meir
aan de chalet St.-Jozef
aan kerk St.-Jozef, rechts, tegen Kerkdreef
aan elektriciteitscabine steenfabriek Sas
Donk (tegen Stevennekens)
aan speelweide in de Vaerenvelden
Drijhoek wegwijzer St.-Jozef

3. op de hoek Oude Baan - St.-Lenaartsesteenweg
aan kerkhof Rijkevorsel Centrum
Molenakkers tegenover nr. 61
aan St.-Luciakapel
aan glascontainer Hoogstraatsesteenweg

4. op de hoek Helhoekweg - Lozenhofstraat 
aan de Wissel
aan de speeltuigen Oud Lo
aan brandweerkazerne Looiweg
aan Prinsenhof - Prinsenpad
juist over Brug 8
op de hoek Bochtenstraat - Merelstraat
aan kerststal Dorp
op de hoek Binnengeleg - Oostmalsesteenweg (gras-
veld)

ER WORDEN ALLEEN ECHTE NAALDBOMEN 
(GEEN PLASTICBOMEN) OPGEHAALD ZONDER
MAND OF POT EN ZONDER VERSIERING !!

In de week van 13 december werd de ophaalkalender
2011 bedeeld. Indien je geen kalender ontvangen hebt,
kun je een exemplaar afhalen aan de receptie van het
gemeentehuis of kun je contact opnemen met IOK
Afvalbeheer (014/56.27.75) dan wordt een kalender
toegestuurd.
Je kunt met IOK Afvalbeheer ook contact opnemen
indien je een groter exemplaar van de ophaalkalender
wenst te bekomen.

De samenaankoop Groene energie van de provincie
Antwerpen is een onverhoopt succes geworden. Meer
dan 28.000 mensen schreven zich in, maar liefst 41%
daarvan ging ook effectief in op het aanbod van de
winnende energieleveranciers Essent en Lampiris. Al
die mensen samen hebben bijna 2,4 miljoen euro
bespaard. 
Tot 14 november konden de deelnemers aan de samen -
aankoop beslissen of ze zouden ingaan op het aanbod
van energieleveranciers Essent en Lampiris. Op 4 okto-
ber boden zij de laagste prijs voor respectievelijk
groene elektriciteit en de combinatie gas - groene 
elektriciteit. Alle deelnemers kregen een persoonlijk
overzicht van hun besparing en 11.575 van hen
besloten daarop van energiecontract te veranderen. 

Samenaankoop groene stroom in 2011
Deze eerste samenaankoop is een groot succes
gebleken. De meest voorkomende vraag van inteke-
naars was: “Wat gebeurt er na een jaar, wanneer mijn
contract met korting is afgelopen?”. Ook waren er
mensen die een overstapboete zouden moeten betalen
omdat hun huidig contract niet binnen de juiste 
periode zou eindigen. De provincie biedt een duidelijk
antwoord op deze vragen en problemen en organiseert
volgend jaar opnieuw een samenaankoop groene
stroom. Iedereen krijgt dus de garantie dat hij opnieuw
(of voor de eerste keer) kan deelnemen en zo blijvend
kan profiteren van kortingen op de energiefactuur. Op

OPHALING KERSTBOMEN OPHAALKALENDER 2011

SAMENAANKOOP GROENE STROOM :
41% KIEST VOOR DE OVERSTAP NAAR
EEN ANDERE ENERGIELEVERANCIER !

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU

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

0473 49 01 09
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Contactgegevens:
Buchen Industrial Services nv, Hoogbuul 17, 2250 Olen, Tel. 014/22 02 50, Fax. 014/21 67 04

Prijzen (incl. BTW):
per tank ≤ 2000 2001- 3001- 4001- 5001- 6001- 7001- 8001- 9001- >

liter 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 10000
liter liter liter liter liter liter liter liter liter 

bovengrondse tank 269,8 275,88 281,90 287,98 294,00 306,10 312,15 318,23 324,28 330,33

ondergrondse tank 441,65 447,70 456,17 462,22 470,69 482,79 496,10 508,20 532,40 550,55
verwijderen

ondergrondse tank 424,70 502,15 520,30 526,35 544,50 617,10 635,25 665,25 695,75 934,90
vullen met zand

Meerprijzen voorbereidende werken
Afbreken gemetselde put: € 60,50
Afvoeren puin gemetselde put: € 12,00
Openen mangat: € 54,50
Uitzuigen en verwerken restanten
Tot 250 kg slib en/of reinigingswater inbegrepen in prijs
Bijkomende liter water: 0,085 €/liter
Overpompen bruikbare brandstof : € 66,50

FICHE TANKSLAG BAARLE-HERTOG, HOOGSTRATEN, MERKSPLAS, RAVELS, RIJKEVORSEL

deze website kunnen inwoners van de provincie nu al
hun gegevens achterlaten indien zij wensen deel te
nemen aan de samenaankoop 2011.   
Indien je interesse hebt voor de samenaankoop groene
energie in 2011, kun je je gegevens achterlaten op de
volgende website: www.samengaanwegroener.be.

De voorbije maanden sloegen de gemeentebesturen van
Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en
Rijkevorsel de handen in elkaar om voor hun inwoners
een tankslag op poten te zetten. Deze actie wordt
ondersteund door IOK. De bedoeling van deze actie is
om goede voorwaarden te bedingen voor het saneren
van olieopslagtanks van particulieren. Op donderdag 14
oktober koos een stuurgroep de firma met de beste
voorwaarden. Op woensdag 17 november werd de 
geselecteerde firma voorgesteld aan de burgers van die
5 gemeenten.

Veel interesse in de tankslag
Op 13 en 20 september werd het startschot gegeven
voor deze samenaankoop. Toen namen bijna 100 geïn-
teresseerden deel aan één van de infoavonden in
Merksplas of Ravels. Talrijke gezinnen hebben onder-

tussen een offertevraag ingediend, nog voor ze de voor-
waarden kennen. De actie is dus nu al een groot succes.
Intussen kregen de firma’s die actief zijn in de sanering
van olieopslagtanks de gelegenheid om een offerte in te
dienen. Donderdag 14 oktober heeft de stuurgroep,
samengesteld uit toekomstige klanten, alle offertes
bestudeerd en vergelijkingen gemaakt. De stuurgroep
koos uiteindelijk voor één firma: BUCHEN Industrial
Services uit Olen. Alle gezinnen die al ingeschreven
zijn, zullen de komende weken een brief ontvangen met
de voorwaarden. Gezinnen uit de 5 gemeenten die nog
niet ingeschreven zijn, kunnen dezelfde voorwaarden
krijgen indien ze contact opnemen met de firma. De
voorwaarden zullen ook bekendgemaakt worden op de
website van de gemeente en op de website van IOK:
www.iok.be

Infoavond op 17 november
Op 17 november werd er een infoavond georganiseerd
in aanwezigheid van de betrokken firma. BUCHEN
Industrial Services stelde daar hun werkwijze en voor-
waarden voor. Alle inwoners van de 5 gemeenten kon-
den die avond én de komende maanden een persoon-
lijke offerte aanvragen. De firma zal steeds bij iedere
particulier ter plaatse komen om een offerte op maat te
kunnen opmaken. Uiteraard moet deze persoonlijke
offerte overeenkomen met de voorwaarden die door de
samenaankoop bedongen werden.
Voor meer informatie rond dit project kun je contact
opnemen met:
Kathleen Leynen, 014-56 42 67,
kathleen.leynen@iok.be 

TANKSLAG BAARLE-HERTOG,
HOOGSTRATEN, MERKSPLAS, RAVELS,
RIJKEVORSEL :  DE ONTKNOPING

Leveren aanvulgrond
Teelaarde in voortuin: 16,94 €/m³
Teelaarde achterkant woning: 31,00 €/m³
Zavel in voortuin: 9,68 €/m³
Zavel achterkant woning: 25,40 €/m³



Op donderdag 27 januari is het weer de jaarlijkse
Gedichten dag. Die dag klinken kranten, radio, televisie
en het internet een stuk poëtischer.

Ook in de bib zullen gedichten (extra) in de kijker
staan. Dit jaar is het thema ’Nacht’. De eeuwenoude 
fascinatie voor de nacht maakt het tot één van de meest
bezongen onderwerpen. Gedichtendag 2011 wordt met
dit thema dus ook een beetje ’Gedichtennacht’ !
Naar aanleiding van deze dag wordt er in de bib aan-
dacht geschonken aan de poëzieboeken op onze thema-
tafel. Voor elke gedichtenliefhebber - of je nu groot
bent of klein - zal er wat wils zijn !

De bibliotheek zal gesloten zijn op zaterdag 1 januari
en op vrijdagavond 14 januari 2011. 

Zoals reeds vermeld in een vorig infoblad, is er een
nieuwe website voor de bibliotheek op het adres
http://rijkevorsel.bibliotheek.be.

Bijna alle bibliotheken van de provincie Antwerpen
hebben nu een website met dezelfde lay-out, dit om de
gebruiksvriendelijkheid en de gemakkelijkheid te ver-
groten.
Het bibliotheekpersoneel staat steeds voor je klaar om
je te helpen eventuele problemen met het gebruik van
deze website zo snel mogelijk op te lossen ! 

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Waar is het gouden kroontje ? [P5]
- Kleine raaf vliegt naar de maan [P3]
- Schatten op de speelplaats [P3]
- Dino eiland [P5]

AA boeken niveau-lezen
- Mees Kees : De sponsorloop (OLDENHAVEN, Mir -

jam) [Niveau 8]
- Het geheim van de wilde paarden (REIJNDERS,

Joke) [Niveau 9]
- Pirateneiland (STRAATEN, Harmen van) [Niveau 5]

A-boeken (7-9 jaar)
-     Floor is smoor (HOFFMAN, Marjon)
-     Vader verliefd (HOOFT, Mieke van)
-     Enge Ella en de zevenster (LINDELL, Unni)
-     Lars lust geen boeken (HULA, Saskia)
-     Zwarter dan cola (PAMELEN, Frank van)

B-boeken (9-12 jaar)
- Pudding Tarzan (KIRKEGAARD, Ole Lund)
- Verre vrienden en een vlek (RANST, Do Van)
- Het geheim van Cornwall Castle (VANDER-

MEEREN, Hilde)
- Wolfling : Een avontuur met een randje (TOFT, Di)
- Septimus Heap : Boek 4 : Queeste (SAGE, Angie)
- Leugens (LARBALESTIER, Justine)

GEDICHTENDAG 2011

SLUITINGSDAGEN JANUARI

NIEUWE WEBSITE

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN JANUARI 2011
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JANUARINIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK

Het bibliotheekteam wenst haar lezers 

fijne kerstdagen en een knallend 2011 !
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C-boeken (12-16 jaar)
- De allergrootste liefde van Daan Van De Beek

(JANSEN-GRONKOWSKA, Anna)
- Leugens (GRANT, Michael)
- Fallen (KATE, Lauren)
- Percy Jackson en de Olympiërs (RIORDAN, Rick)
- Het geheim van de gouden azen (ABALOS, Rafael)
- Reckless (FUNKE, Cornelia)
- Heartbeat : Een verboden liefde (STIEFVATER,

Maggie)

Jeugd Non-fictie
- Word een genie (Woodward, John) [600.52]
- Zo teken je dieren (Davidow, Ann) [743]
- Jij en ik en mijn rode fiets (Törnqvist, Marit) [877]
- Knal! Boem! (Hammond, Richard) [532.5]
- Heksje Lilly : Tovertips & goocheltrucs (Knister)

[622.3]
- Ketnet kookt... de wereld rond [629.2]

Voorleesverhalen                           
-     Ridders, dino’s en piraten (RIDD)
-     Pinokkio (COLLODI, Carlo)
-     Foeksia de miniheks (LOON, Paul van)

VOLWASSENEN
Volwassenen Fictie
- Slecht geweten (SANDFORD, John)
- Koortsdroom (PRESTON & Child)
- Wolven Douglas (EEKHAUT, Guido)
- Wolf Hall (MANTEL, Hillary)
- Haremmeisje (LAUREN, Jillian)
- Het Hans Heimer Project (HAECKE, Alex van)
- Rusteloos land (BAUER, Belinda)
- Arteria Vertebralis (UYTTENDAELE, Ivo)
- Volbracht (GEELEN, Peter)
- De smaak van venijn (BRADLEY, Alex)

Volwassenen Non-fictie
- Boer zoekt tractor [631.4]
- Geluk : The World Book of Happiness [415.3]
- De kleur van de sterren [339.5]
- Nieuwe route kiezen ? [416.6]
- Tijd voor de ziel [607.39]

Volwassenen strips
- Sharaz-de (Toppi, Sergio)
- De kleine prins (SFAR, Johan)

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in
zitting van 18 november 2010 beslist om alle 
handelaars uit de gemeente Rijkevorsel de hieronder
vermelde afwijkingen toe te staan op de wekelijkse 
sluitingsdag in 2011. Deze afwijkingen gelden in de
hieronder vermelde periodes.

Nieuwjaar van 01/01/2011 t.e.m. 07/01/2011
Pasen van 24/04/2011 t.e.m. 30/04/2011
Feest van de Arbeid van 30/04/2011 t.e.m. 06/05/2011
Moederdag van 07/05/2011 t.e.m. 13/05/2011
O.L.V. Hemelvaart van 30/05/2011 t.e.m. 04/06/2011
Pinksteren van 11/06/2011 t.e.m. 17/06/2011
Nationale Feestdag van 18/07/2011 t.e.m. 22/07/2011
Allerheiligen van 30/10/2011 t.e.m. 05/11/2011
Wapenstilstand van 05/11/2011 t.e.m. 11/11/2011
Kerstmis van 24/12/2011 t.e.m. 30/12/2011
Meer informatie kan bekomen worden op de dienst 
burgerzaken.

In de kerstperiode markeert Toerisme Merksplas ieder
jaar een mooie wandelroute tussen de prachtige kerst-
stallen.
Op zondag 2 januari a.s. kun je om 14.00 uur
vertrekken aan het Toerisme-infolokaal, Markt 1 te
Merksplas voor een wandeltocht van 9 km.
De route loopt langs het Carons Hofke, de meanders
van de Mark, het Graafsbos en het Parkdomein ’t Zwart
Goor. Hier heerst nog een echte kerstsfeer.
Bij de kerststallen wordt animatie voorzien, een stop in
’t Koffiepotje staat op het programma.
Inschrijvingsgeld : 1 euro per deelnemer.
Inschrijven : 
Toerisme Merksplas, Markt 1 te 2330 Merksplas
tel. +32 (0)14 63 94 77, fax +32 (0)14 63 94 01
toerismemerksplas@skynet.be

AFWIJKINGEN OP DE VERPLICHTE
WEKELIJKSE SLUITINGSDAG 2011

WANDELKALENDER GRENSLAND

INFO
Dienst Burgerzaken
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 30



Op 11 en 12 november ll. werd Vlaanderen geteisterd
door zware wateroverlast en overstromingen. Omdat
bij overstromingen vervuild slib wordt afgezet bij het
terugtrekken van het water heeft het Vlaams Agent -
schap Zorg en Gezondheid  volgende adviezen kort
gebundeld over het gebruik van putwater en groenten
uit eigen tuin.

Bij overstromingen worden microbiële en chemische
verontreinigingen meegevoerd met het water en bij
terugtrekking afgezet op de bodem. Tijdens de recente
overstromingen zijn heel wat huizen, moestuinen en
drinkwaterputten overstroomd. Deze plaatsen kunnen
dan ook zowel microbiologisch als chemisch veront -
reinigd (geweest) zijn. Deze situatie vraagt om de 
nodige aandacht om de impact op de gezondheid van
bewoners tot een minimum te beperken.

Soorten verontreiniging
Microbiologische verontreiniging
Bij overstromingen worden zowel regenwater, beek-,
rivierwater als water uit septische putten meegevoerd.
Dit water is belast met micro-organismen die achter-
blijven wanneer het water zich terugtrekt. Het gaat
meestal om niet-ziekteverwekkende bacteriën, 
amoeben en organismen die op waterbodems leven,
maar ook ziekteverwekkende bacteriën en virussen 
zullen voorkomen. Het is niet geweten of bij over -
stromingen deze laatste organismen in grotere 
hoeveelheden voorkomen dan normaal in rivierwater.

Chemische verontreiniging
Het water zal bij overstromingen chemische stoffen
kunnen meevoeren uit bijvoorbeeld stookolietanks.
Deze stoffen kunnen bij het terugtrekken van het water
achterblijven op de oppervlakten van materialen en
bodems waarmee het water in contact is geweest.

Op basis van een inschatting door de Hoge Gezond -
heidsraad kunnen de volgende raadgevingen gegeven
worden :

Wat als mijn groententuin overstroomd is ?
De groenten die nog aanwezig waren in de moestuin op
het moment dat hij overstroomd werd, zijn absoluut
niet meer geschikt voor consumptie. De groenten
mogen niet gecomposteerd worden.
Het slib dat achtergebleven is in de moestuin kan ook
later voor problemen zorgen. Of in de toekomst nog
een moestuin kan gehouden worden in alle getroffen

gebieden moet onderzocht worden op basis van de
eigenschappen van het na de overstroming achterge-
bleven slib. Eventueel kunnen hiervoor monsternames
en analyses nodig zijn. Het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid zal in de nabije toekomst en voor het 
volgende teeltseizoen, samen met deskundigen, de
beschikbare informatie analyseren en onderzoeken wat
in dit verband aan burgers en verschillende betrokken
lokale besturen geadviseerd kan worden.

Wat als mijn drinkwater afkomstig is van putwater ?
Indien je gebruik maakt van putwater als drinkwater en
deze putten overstroomd zijn geweest, dan is het
absoluut afgeraden om dit water nog te gebruiken als
drinkwater. Vooraleer de put weer in gebruik te nemen
wordt aanbevolen om de put schoon te (laten) maken,
te (laten) desinfecteren en de kwaliteit van het water te
laten analyseren. Voor gebruikers van drinkwater -
putten op plaatsen waar geen aansluiting aan het 
leidingwater mogelijk is, kan het water worden 
geanalyseerd en beoordeeld door het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid in samenwerking met
de Vlaamse Milieumaatschappij.
Ook het water uit regenwaterciternen wordt afgeraden
voor gebruik.

Wat als mijn huis overstroomd is ?
Omdat de muren en vloeren veel water hebben op -
genomen tijdens de overstroming is het van groot
belang dat dit water zo snel mogelijk opdroogt. De
muren worden best grondig gereinigd met zuiver water
waaraan bleekwater werd toegevoegd (150 ml bleek -
water op 10 liter water).
Om te drogen, probeer je het huis zo goed mogelijk te
verwarmen en zorg je ook voor een goede ventilatie.
Het droogproces zal de groei van schimmel en even -
tuele microbiële verontreiniging tegengaan.

Bijkomende informatie kun je vinden op de website
www.zorg-en-gezondheid.be.

VOLKSGEZONDHEID EN 
OVERSTROMING
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Huldiging sportlaureaten,
kampioenen en uitzonderlijke
sportieve prestaties 2010

Op vrijdag 18 februari 2011 vindt het Sportgala
Rijkevorsel 2010 plaats in de ’Kuiperij’ (polyvalente
zaal) van het GC te Sint-Jozef. Het sportgala wordt
ingericht door de Sportraad Rijkevorsel i.s.m. het
gemeentebestuur.

Hou deze datum alvast vrij en ken je nog kampioenen
of sporters die een uitzonderlijke sportieve prestatie
leverden in 2010, dan kun je dit nog laten weten aan de
sportdienst tot 10 januari 2011.

In de volgende editie zal er meer informatie verschaft
worden over het verloop van deze sportieve avond !

Criterium ’De Noordloper’ is een organisatie van de
Sportregio Noorderkempen ILV i.s.m. de gemeenten
Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Lille,
Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijke vorsel,
Turnhout, Vosselaar, Vorselaar, Zundert, lokale
verenigingen en LeVHeL.

Criteriumreglement ’De Noordloper’ :
- Criterium ’De Noordloper’ is een open criterium

voor recreanten, gevorderde lopers en aangesloten
VAL-leden.

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

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

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

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

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

- De Sportregio Noorderkempen ILV heeft geen eind-
verantwoordelijkheid.

Een overzicht van de lopen vind je op www.rijkevorsel.
be onder de dienst sport.

Maandag 10 januari opent het Turnhoutse zwembad
ook opnieuw voor de bezoekers. Tenminste, als er geen
problemen opduiken tijdens de volgende testweken. De
proefperiode met clubs en scholen verlopen goed.
Voorlopig opent het zwembad enkel op werkdagen en
blijft de wildwaterbaan buiten gebruik.
De getrouwe ochtendzwemmers zullen de eersten zijn
die op die dag het zwembad induiken. Vanaf dat
moment kan iedereen opnieuw terecht in het zwembad;
clubs, scholen en individuele bezoekers. Voorlopig
opent het zwembad enkel op werkdagen en blijft de
wildwaterbaan buiten gebruik. Van zodra er extra 
personeel is aangeworven, kun je er ook in de weekends
terecht.

SPORTGALA RIJKEVORSEL

LOOPCRITERIUM ’DE NOORDLOPER’ :
HEEL HET JAAR LOPEN 
IN EIGEN STREEK!

ZWEMBAD STADSPARK OPENT OP
10 JANUARI VOOR HET PUBLIEK
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Alles stabiel
De heropening voor het brede publiek is mogelijk
dankzij de positieve resultaten van de voorbije zeven
testweken. Alle installaties draaien stabiel zonder 
noemenswaardige problemen. Die testen lopen nu nog
enkele weken verder om voldoende testervaring op te
bouwen tegen 10 januari.

Voorlopige heropening
Niemand kan op dit moment garanderen dat alle 
technische pannes achter de rug zijn. Tegen de water-
lekken werden immers enkel tijdelijke maatregelen
genomen. Maar het effect van de grondige verbeter -
werken aan de waterbehandeling en de elektriciteit
lijken positief. De heropening blijft echter tijdelijk in
afwachting van definitieve oplossingen voor de lucht -
behandeling en de waterlekken. Over dat laatste loopt
een juridische procedure. Voor de luchtbehandeling
werd ondertussen een gespecialiseerd studiebureau
aangesteld.

Heb je een passie voor kunst en cul-
tuur? Beschik je over creatief talent
en de drang om je kunst zinnig te
uiten? Wil je met je kunst het pub-
liek raken? Dan is de WAK iets voor
jou ! De WAK daagt je uit : laat je
gaan en laat zien wat je in petto
hebt. Alles kan en alles mag: een
tentoonstelling, workshop, concert,

filmvertoning, dansfestival, theatervoor stelling of een
heus massa spektakel !
Geïnspireerd door het ’Europees Jaar van het vrij -
willigerswerk’, luidt het thema van de WAK 2011 : ’Ja,
ik wil’. Alle amateurkunstenaars zijn vrijwilligers, ze
willen en doen, ze volgen hun hart. Het thema 2011 is
daarom een slogan, een leuze die de intentie, het
streven en het engagement van de amateurkunstenaars
omvat.
Alles en iedereen met een passie voor kunst heeft zijn
plaats in de WAK. De ’Week van de Amateurkunsten’
loopt van 22 april 2011 tot en met 1 mei 2011.
Inschrijven kan zowel op www.wak.be of via de cultuur-
dienst. Inschrijvingen via de cultuurdienst moeten 
binnen zijn ten laatste op 1 februari 2011.
Meer informatie over WAK2011 ’Ja, ik wil !’ vind je ook
op www.wak.be of www.amateurkunsten.be.

Werkgroep ’Duivelse Molens’ wint Cultuurprijs
Rijkevorsel 2010.
Voor de editie 2010 van dit tweejaarlijks evenement,
ingericht door de Cultuurraad Rijkevorsel, waren er 5
kandidaten. Binnen deze kandidaten was een grote ver-
scheidenheid aan socio-culturele verenigingen, waar-
door de stemming er niet gemakkelijker op werd. 
Voor het eerst werd ook gewerkt met een vijfdelige jury.
Dit om een ruimer blikveld en een groter draagvlak te
creëren.Op vrijdag 3 december 2010 werd dan officieel
de naam van de winnaar bekend gemaakt. De winnaar
was Werkgroep ’Duivelse Molens’. Zowel voor velen als
voor henzelf een grote verrassing, maar daarom zeker
niet minder verdiend.
De werkgroep ’Duivelse Molens’ is ontstaan vanuit
VVV-Toerisme Rijkevorsel en brengt een amusante
avond, gevuld met volkse molenverhalen vanuit de
streek. De toneelspelers zijn allemaal vrijwilligers die
elk op hun eigen manier voldoening vinden in het
entertainen van de toeschouwers.
Reeds 4 jaar en zo’n 6 avonden per jaar spelen ze nu
hun ’Duivelse Molens’ en dit telkens voor een
uitverkochte, doch intieme menigte. De verhalen 
worden verteld in het unieke kader van onze
Rijkevorselse molen.
Door het unieke karakter, zowel van het toneelstuk als
van de locatie, dragen zij niet enkel bij tot het culturele
leven binnen Rijkevorsel, maar ook ver daar buiten.
Hun volkse verhalen hebben ondertussen navolging
gekregen in heel Grensland en maken nu onderdeel uit
van Griezelig Grensland.
Voor zij die ’Duivelse Molens’ nog niet gezien hebben is
het zeker een aanrader, met een lekkere verrassing voor
elke toeschouwer op het einde. Houdt alvast enkele
data vrij in november 2011, want ook dan zal je weer
kunnen genieten van deze molenverhalen. 
De Werkgroep ’Duivelse Molens’ dankt iedereen die
bijgedragen heeft tot het behalen van deze mooie prijs
en in het bijzonder de KVLV Centrum, die hen hadden
voorgedragen als kandidaat.

WAK 2011 : ’JA, IK WIL !’
WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

CULTUURPRIJS RIJKEVORSEL 2010

13
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Op zondag 1 mei 2011 vindt
Erfgoeddag plaats. Het
thema van dit jaar is ’Armoe
troef’. Vanuit de Erfgoedcel
Noor der kempen zal in de 10
gemeenten die hiervan deel
uitmaken, een fototentoon-
stelling plaatsvinden rond
armoede van vroeger en nu.
Om hieraan mee te werken
zijn we nog op zoek naar
(amateur)fotografen die ons

kunnen helpen om foto’s te maken i.v.m. het thema.
Heb je thuis foto’s van vroeger die verwijzen naar
armoede, mag je die ook steeds binnenbrengen op de
cultuurdienst.
Op Erfgoeddag zelf willen we de fototentoonstelling
vertalen naar muziek, woord, beeld, ... Hiervoor zijn we
op zoek naar mensen die graag verhalen vertellen,
toneel spelen, voordragen, muziek maken,... Heb je
hiervoor interesse, laat het ons dan weten. Ook de
verenigingen die zich hiervoor geroepen voelen, zijn
meer dan welkom !
Daarnaast willen we de mensen ook laten proeven van
een typische ’armoemaaltijd’. Heb je ideeën of
suggesties rond een typisch gerecht vanuit de streek dat
verwijst naar de moeilijke tijden, breng het recept dan
binnen.
Meer informatie over Erfgoeddag 2011 ’Armoe troef’
vind je op www.erfgoeddag.be.

De bekendmaking van de winnaars van de fotowedstrijd
’Ontmoetingen en impressies’ zal plaatsvinden op
zondag 9 januari 2011, dit in aanwezigheid van
fotograaf Xavier Rombouts zelf.
Alle fotografen die hebben deelgenomen zullen een
uitnodiging ontvangen om op de prijsuitreiking aan-
wezig te zijn !

De laatste vrijdag van de maand komen we met de hele
school samen op de speelplaats, na de laatste speel tijd.
Dan beeldt een klas van de school een dier van de axen-
roos uit. Ze vertellen dan een korte en bondige zin over
de betekenis van het dier van de maand.
Soms mogen ook andere kinderen hun mening uiten.
De kinderen hun meningen zijn vaak verschillend van
anderen, want iedereen mag zijn eigen mening hebben.
De kinderen vinden dit allemaal heel tof!

Als je niet weet wat de axenroos is. Het is een cirkel met
10 verschillende dieren. De dieren zijn: de uil, die
houdt de geheimen van de anderen bij, de leeuw, de
bever en de pauw die bieden en geven. De wasbeer, de
poes en de kameel die vragen en nemen aan wat je zegt.
De schildpad vertelt dat je ook je verdriet mag tonen,
dat je ook in je schild mag kruipen. De steenbok en de
havik hebben allemaal nog een andere taak.
Zo leren we sociale vaardigheden.

Op het einde van deze gebeurtenis worden de kinderen
die jarig zijn die maand, in de bloemetjes gezet. Alle
kinderen zingen dan voor de jarigen.
Ook op het einde van dit alles, zingen en dansen de
kinderen op het anti-pestlied. Om zo een pestvrije
school te krijgen!

Yane

ERFGOEDDAG 2011 : ARMOE TROEF

FOTOWEDSTRIJD ’ONTMOETINGEN EN
IMPRESSIES’ : PRIJSUITREIKING

NIEUWS VAN GLS DE WEGWIJZER
DE AXENROOS

INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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Tijdens de eindejaarsfeesten zal er door de Lokale
Politie Noorderkempen een extra inspanning gedaan
worden om het autoverkeer zo veilig mogelijk te laten
verlopen. In de gehele Politiezone zullen er alcohol -
controles en drugtests verricht worden. De nieuwe
speekseltest staat momenteel op punt en een voertuig
besturen onder invloed van drugs wordt streng bestraft.
Soms zullen deze acties gecombineerd worden met
snelheidscontroles. Let op : ook overdag wordt er
gecontroleerd.

Dit jaar gaan de kinderen vrijdag 31 december op pad.
Op die dag zullen er weer honderden zingende
kinderen op weg zijn. Tezamen met gemachtigde
opzichters zal de Lokale Politie instaan voor verkeers -
regeling op de gevaarlijkste oversteekplaatsen te
Rijkevorsel.
Info voor de ouders : Stuur uw (kleine) kinderen niet
alleen de weg op. Zorg voor de nodige begeleiding en
draag beiden het fluovestje. Je zal beter opvallen in het
straatbeeld.
Info voor de autobestuurders : je bent alle dagen
voorzichtig op de weg maar op 31 december moet je
toch eens een extra inspanning leveren. Wees
voorzichtig, pas je snelheid aan of nog beter laat de
auto thuis en doe je verplaatsingen te voet.
De nodige signalisatie zal geplaatst worden zodat je
erop attent gemaakt wordt dat er een massa zangers op
weg zijn.
Sluit het jaar toch zonder een ongeval af.

Kinderen kleiner dan 1,35m mogen alleen mee in de
auto als ze in een aangepast kinderstoeltje zitten. Dit
reglement geldt zowel in personenauto’s als in lichte
vrachtauto’s en motorhomes. Kinderen groter dan
1,35m mogen in een aangepast stoeltje zitten maar
mogen ook met de gewone veiligheidsgordel meerijden
op de achterbank.

Een kind niet correct vastklikken en/of vervoeren of zelf
de gordel niet dragen = 50 euro boete.

Uitzonderingen
1. Het is onmogelijk om achteraan een 3de kinderstoel

omdat er al 2 stoeltjes staan. Het 3de kind (ook als
het kleiner is dan 1,35m) mag op de achterbank 
zitten zonder stoeltje met de normale veiligheids-
gordel om. Het kind kleiner dan 1,35m mag
weliswaar nooit zonder kinderzitje vooraan zitten.

2. In geval van incidenteel verkeer over een korte 
afstand (niet door de ouders bv. taxi of grootouders).
In dat geval mag het kind achteraan meerijden met
de gewone gordel om.

Deze 2 uitzonderingen gelden voor kinderen vanaf 3
jaar.

WELK KINDERSTOELTJE ?
Groep 0+ (van 0 tot 13 kg) : Baby’s moeten tegen de
rijrichting in zitten. Het zitje wordt vastgemaakt met
de normale veiligheidsgordel. Vervoer jouw kind zo
lang mogelijk in het babyzitje. Stap pas over op een
groter zitje als de baby meer dan 13 kg weegt of als het
hoofd boven de rugsteun uitsteekt.

Groep 1 (9 - 18 kg) : Deze zitjes worden vastgemaakt
met de gordel en staan meestal mee in de rijrichting. In
deze zitjes kan een verhogingskussen aangebracht 
worden als jouw kind 18 kg weegt of als het hoofd
boven de rugsteun uitsteekt.

Groepen 2 en 3 (15 - 36 kg) : Dit betreft een ver-
hogingskussen (met rugsteun). Het kind wordt enkel
beschermd door de normale veiligheidsgordel. Nooit
een verhogingskussen gebruiken met enkel een heup-
gordel. Vanaf 1,35m mogen (moeten) jouw kinderen
vastgeklikt worden met de gewone veiligheidsgordels.

WODCA CONTROLES

ZINGENDE KINDEREN

KINDEREN IN DE AUTO

18
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Nuttige info : Frontale airbags zijn levensgevaarlijk als
jouw kind vooraan tegen de rijrichting meereist. Je
kunt de passagiersairbag uitschakelen om ernstige
kwets uren aan jouw baby te voorkomen. Als het on -
mogelijk is om de airbag te ontkoppelen plaats dan de
passagiers zetel zo ver mogelijk achteruit. Zijdelingse
airbags vormen geen gevaar voor de moderne kinder -
zitjes.

Verdere informatie en een lijst met meest gestelde 
vragen kun je raadplegen op de website www.ikben-
voor.be. Nuttige info omtrent de kinderzitjes kun je ook
mondeling verkrijgen in de wijkpost te Rijkevorsel.

Ook te Rijkevorsel worden er regelmatig fietsen
gestolen. Elk jaar worden er tientallen fietsen terug -
gevonden. Er werd in het verleden slechts een klein
percentage fietsen terugbezorgd aan de rechtmatige
eigenaars. Sinds begin december 2010 heeft de 
Provincie Antwerpen een website gelanceerd waarop
alle gevonden fietsen van de provincie Antwerpen en
Limburg met foto staan gerangschikt. Dit betreft alle-
maal niet gegraveerde fietsen. Via de website kan
iedereen zelf zijn gestolen fiets trachten op te sporen.

Van gevonden gegraveerde fietsen kan de eigenaars
meestal snel achterhaald worden via het rijksregister.
Laat jouw fiets graveren. Indien de fiets toch gestolen
wordt, aangifte doen bij de politie en de website
www.gevondenfietsen.be raadplegen.

FIETSDIEFSTALLEN

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 20 JANUARI 2011
- 20.00 UUR

PPOOLLIITTIIEE--OOCCMMWW

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 4 JANUARI 2011
VERJAARDAGSTAART 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

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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De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting ging 
tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese
Unie onverminderd verder. België streefde 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 kinderen.

1 op 5 ...
Van de honderd miljoen kinderen in Europa lopen er
twintig miljoen risico in armoede te moeten leven. Niet
veel mensen zijn hiervan op de hoogte, net zoals velen
niet weten dat er meer kinderen het risico lopen in
armoede te moeten leven dan volwassenen : arme
gezinnen zijn vaak ook kroostrijke gezinnen. Ook al
behoort België tot de groep van rijkste landen ter
wereld, ongeveer 19% of bijna 1 op 5 van alle kinderen
in België heeft een armoederisico. Meer dan één op
vijftig Belgen moet rondkomen met het wettelijk
bestaansminimum (763 euro per maand voor een
alleenstaande moeder met kinderen). Ongeveer één
kind op dertig wordt in een (kans)arm gezin geboren.
Dit is alarmerend.

’Ik doe mijn best, ik doe het voor mijn kinderen.
Maar ik vraag me af : hoe diep kunnen ze mij nog
krijgen ? (Janine, een alleenstaande moeder met
twee opgroeiende dochters van 15 en 17 jaar).

Kinderarmoede loopt als een rode draad door veel
uitdagingen waar de EU deze dagen mee wordt gecon-
fronteerd. De meest recente statistieken over de
effecten van de economische crisis op kinderarmoede
zijn nog niet beschikbaar, maar mensen in het veld
wijzen erop dat besparingen ook diensten treffen die
zich richten tot kinderen en moeder. Dat is volgens hen
gevaarlijk en kortzichtig.

Een leerkracht getuigt : 
’Rika doet soms echt storend. Dat kan ik begrijpen.
Stel je maar eens voor dat je vader elke dag dronken
thuis komt, dat je ouders de rekening voor de 
verwarming niet kunnen betalen of je vader je kat
heeft gedood omdat ze te veel eet. Sommige colle-
ga’s vinden dat ik naïef ben en me door Rika en haar 
ouders laat vangen. Maar armoede maakt deel uit
van de maatschappij. Je moet dat niet onder de mat
vegen. Rika en de andere leerlingen van de klas zijn
daar niet mee geholpen. Ik zorg ervoor dat Rika zich
goed voelt in de klas, dat ze weet dat ik er ben voor
haar.’

De vroege kindertijd zijn net cruciale jaren voor de
fysieke, emotionele en intellectuele groei van een kind.
Als voeding en stimulansen op jonge leeftijd te wensen
overlaten, lopen kinderen meteen een bijna onover-
brugbare achterstand op. De investering van lokale
overheden in kinderen vanaf een zeer jonge leeftijd
moeten we zien als preventieve acties die op lange ter-
mijn besparingen opleveren. Wie op deze ’kosten’
bespaart, zal later een veelvoud ervan moeten betalen

OOCCMMWW

2010 stond in het teken van de strijd tegen de armoede.
We hebben geprobeerd het grote publiek aan te spreken
over structurele armoede en sociale uitsluiting. En de
rol van OCMW’s in de kijker te 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 juri -
dische 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

OOK IN 2011 STRIJDEN WE
TEGEN DE ARMOEDE !

DIT GAAT OOK JOU AAN ! INVESTEREN IN KINDERARMOEDE,
ONZE VERZEKERING VOOR DE TOEKOMST !
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via kosten voor justitie, voor leesklasjes en beroeps -
opleidingen. ’Als een kind vroeg in zijn leven niet wordt
gemotiveerd om te leren en zich in te zetten, is de kans
groot dat datzelfde kind als volwassene zal mislukken in
zijn sociaal en werkend leven’. Dit zijn woorden van de
Amerikaanse Nobelprijswinnaar Economie James
Heckman. Ouders die hard moeten werken, moeten
vechten om de eindjes aan elkaar te knopen, en die
weinig flexibele en slecht betaalde jobs hebben, zullen
hun kinderen geen stimulerende omgeving kunnen
bieden. Tegen de schoolleeftijd hebben deze kinderen
dan ook al een aanzienlijke handicap.

’Het ergste is dat je door vele mensen aan de kant
wordt gezet, omdat ze je niet verstaan, omdat ze
nooit hebben meegemaakt wat wij meemaken’.
(Willem, 10 jaar)

Huisvesting
Kinderarmoede in het westen gaat over meer dan fysiek
overleven. Het kan best dat kinderen naar school gaan
met een lege maag, of dat ze junkfood eten en niet vol-
doende warme maaltijden krijgen, maar sterven van de
honger doen ze niet. Voeg daar echter kleine, slecht
verwarmde, vuile en lekkende huizen bij, onvoldoende
geld om een warme winterjas te kopen, geen speel -
pleinen of sportclubs waar je terecht kunt en geen
culturele prikkels... : dat is de ideale springplank naar
een volwassen leven in kansarmoede.

Hoeveel procent van de bevolking leeft in een niet-
kwalitatieve woning ?
In 2004 leefde ongeveer 24% van de bevolking in
België in een woning die één of meer gebreken kende
(gebrek aan klein comfort, twee of meer huisves -
tingsproblemen en/of gebrek aan ruimte). Ongeveer
18% van de Belgen leefde in een woning die 
problemen stelde op het vlak van gezondheid (nl.
lekkend dak, geen adequate verwarming, schimmel
en vocht, rottende ramen en deuren). Huishoudens
die te kampen hebben met armoederisico worden
vooral met deze problemen geconfronteerd.

Uit verhalen van kinderen blijkt in eerste instantie dat
hun situatie ’voldoet’, ’wij hebben niet echt een groot
huis maar voor twee mensen is het wel goed’. De toon
van deze uitspraak vormt hier een prima introductie
voor heel wat kritiek over de staat en de grootte van
hun huis. Kinderen uiten vooral kritiek op de ouder-
dom van het huis (’soms wordt ons huis oud en wij
willen dat niet meer’), op achterstallig onderhoud (’het
lekt binnen’, ’het is altijd koud op onze kamer’, ’wij
hebben ratten in huis’) en op het feit dat ze hun huis
eigenlijk een beetje te klein vinden (’wij willen ver-

huizen omdat ons huis een beetje kleiner wordt’).
Meerdere kinderen vertellen dat de huur van hun huis
of de elektriciteitsrekening voor hun huis te hoog is :
’wij slapen op één kamer, anders moet mama teveel
elektriciteit betalen’. Kinderen spreken over dit onder-
werp in de ’wij’ vorm; zij vertolken hier de mening van
het hele gezin...

Preventie
De jonge jaren hebben mensen die werken in de
armoedesector een aantal belangrijke nieuwe inzichten
opgedaan. Zo is er allereerst het belang van een vroeg
optreden, en in de tweede plaats het feit dat de aanpak
omvattend moet zijn. Ten derde : luister naar de eigen
ervaringen van kinderen en naar hun idee van wat ze
nodig hebben. Als een kind voelt dat het naar waarde
geschat wordt, is de kans groter dat zo’n kind ook als
volwassene het gevoel zal hebben dat het iets kan bij-
dragen.
Er is een algemeen en goed beleid nodig dat de ontwik-
keling van kinderen bevordert, maar we moeten
tegelijk erkennen dat sommige kinderen in bijzonder
moeilijke situaties leven. Denk aan kinderen met han -
dicaps, slachtoffertjes van fysiek en mentaal geweld,
kinderen van ouders zonder papieren, kinderen in de
zorg,...

Hoeveel mensen leven in België in armoede ?
De algemeen aanvaarde maatstaf voor armoede zegt
dat je arm bent als je inkomen lager ligt dan 60%
van het Europese gemiddelde. Volgens de gegevens
van EU-SILC behoorde in 2008 14,7% van de
Belgische bevolking tot de groep met een verhoogd
armoede risico. Dit betekent concreet dat 14,7% van
de bevolking niet beschikt over een inkomen van
899 euro per maand of 10.788 euro per jaar voor een
alleenstaande en 1.888 euro per maand of 22.654
euro per jaar voor een huishouden bestaande uit
twee volwassenen en twee kinderen. Het armoede -
risico is hoger voor vrouwen dan voor mannen : nl.
15,8% terwijl dit voor de mannen 13,6% bedraagt.
(bron : FOD Economie - Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie).

Gehoord worden versterkt hun gevoel van eigenwaarde,
waardoor ze zelfbewuste volwassenen kunnen worden.
Investeren in kinderen is geen uitgave, maar een
engagement voor een duurzame Belgische en Europese
toekomst.

Bronnen :
- Focus, uitgave Koning Boudewijnstichting,

www.kbs-frb.be
- Kind en Samenleving, www.k-s.be

OOCCMMWW
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Veelgestelde vragen van ouders van een jong kind met
een handicap. Wanneer je in je gezin (plots) geconfron-
teerd wordt met een kind met een handicap of wanneer
je vermoedt dat je kind een ontwikkelingsachterstand
heeft, staat je wereld even stil. Je moet dan niet alleen
de handicap een plaats proberen te geven in je leven en
in je gezin, maar ook je weg proberen te vinden in het
doolhof van diagnosecentra, therapieën, begeleidings-
diensten, voorzieningen, wetgevingen,... 
Je wilt immers dat je kind alle kansen krijgt.

Ouders van een kind met een handicap signaleren ons
regelmatig hoe moeilijk het is om een antwoord te vin-
den op de vele vragen die zij stellen. Zij hebben vaak het
gevoel dat zij van ’het kastje naar de muur’ verwezen
worden en dat ze er alleen voor staan.

Om die reden startte Gezin en Handicap met het 
project ’de eerste momenten’. Bedoeling is om ouders
van een kind met een handicap aan het begin van hun
’zoekproces’ een eerste ’wegwijzer’ te bieden : heel laag-
drempelig, vanuit de beleving van ouders zelf, met
respect voor de keuzes die ouders maken,...
In het kader van dit project biedt Gezin en Handicap :
- Een brochure ’De eerste momenten. Veelgestelde

vragen van ouders van een jong kind met een han -
dicap’ waarin op veel vragen van jonge ouders een
zo concreet mogelijk antwoord gegeven wordt. De
brochure kan vanaf nu besteld worden door 12 euro
te storten op 789-5518964-70 (leden van KVG of
Gezin en Handicap betalen 10 euro en vermelden bij
de overschrijving ook hun lidnummer).

- Een website ’www.eerstemomenten.be’ met con-
crete informatie ’op maat’ van jonge ouders, een
antwoord op vele vragen, handige tips, interessante
weetjes, de kans om je verhaal of ervaringen met
andere ouders te delen, enz.

- Een documentatiecentrum met massa’s boeken,
tijdschriften, artikels, dvd’s,... rond het ruime
thema handicap en inclusie. Het documentatie -
centrum heeft ook heel wat kinder- en jeugdboeken
om broertjes, zusjes, nichtjes, neefjes, klasgenoot-
jes,... op een leuke manier kennis te laten maken
met handicap. De catalogus van het documentatie-
centrum kun je raadplegen via www.gezinenhan -
dicap.be/documentatiecentrum. Maar je mag ons
ook altijd contacteren voor meer informatie.

- Een ’aanspreekpunt’ waar je met al je vragen,
ervaringen,... terecht kunt. Gezin en Handicap
zoekt mee naar zo concreet mogelijke antwoorden.
Gezin en Handicap verdedigt de belangen van jonge
gezinnen bij allerlei (overheids)instanties.

Het jaar loopt op zijn einde, dus lijkt het ons nuttig om
er nog eens op te wijzen dat er voor het jaar 2010 nog
steeds een tussenkomst kan aangevraagd worden om de
federale verwarmingstoelage te bekomen. Voor leverin-
gen tot en met 31.12.2010 kun je nog een aanvraag
indienen tot hooguit 60 dagen na de levering.
Voor alle duidelijkheid geven we de voorwaarden nog
eens op een rijtje :
Over welke brandstof gaat het ?
Het gaat om volgende brandstoffen :
- huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk

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

pomp;
- bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveel-

heid (in een propaangastank, niet in flessen). 

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

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

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

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

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

ouderen of op het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden;

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

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

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

2. Personen met een laag  inkomen 
Indien je niet geniet van één van voornoemde attesten,
maar jouw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen
van alle gezinsleden is lager of gelijk aan € 15.364,99,
verhoogd met € 2.844,47 per persoon ten laste, komt
men ook in aanmerking voor een toelage. Voor deze
categorie moet er ook rekening gehouden worden met
het onroerend inkomen van alle eigendommen, met
uitzondering van de eigen woning waarin men woont.

DE EERSTE MOMENTEN LAATSTE MOGELIJKHEID TUSSENKOMST
FEDERALE VERWARMINGSTOELAGE
VOOR 2010 !
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3. Personen met schuldoverlast
Dit zijn personen met een schuldbemiddeling in het
kader van de wet op het consumentenkrediet of een 
collectieve schuldenregeling en die hun verwarmings-
factuur niet kunnen betalen.

Hoe vraag je de toelage aan ?
Indien je denkt recht te hebben op steun van het
Sociaal Verwarmingsfonds, moet je contact opnemen
met de sociale dienst van het OCMW.

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

dan 60 dagen.   
- De identiteitskaart van jezelf en van al de inwonende

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

belasting van alle gezinsleden;

- Het laatst ontvangen aanslagbiljet inzake de on -
roerende voorheffing (“grondlasten”) van alle
gezins leden;

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

tieve schuldenregeling of 
- een attest van  de persoon die de schuldbemidde-

ling verricht.

Waar vind je meer informatie ?
- bij het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel 

(03/340.39.65 of ocmw@ocmwrijkevorsel.be )
- op www.verwarmingsfonds.be,
- op het gratis nummer 0800/90 929. 
- op de website www.mi-is.be

OOCCMMWW
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“Held : de (m.); -en. Dapper
strijder uit de voortijd, wiens
onsterfelijke daden in epen en
sagen worden herdacht”. Ook:
“de (m.); -en. Iemand die niet
bang is, die het gevaar niet

vreest”. Dit zijn enkel maar 2 definities van het woord
‘held’ volgens Van Dale. Maar bestaan helden ook echt
in het dagelijkse leven? 
Damiaanactie kent zeker en vast helden, zelfs meer dan
één. Een eerste held is Damiaan zelf. Wat hij voor de
melaatsen op Molokai deed, was werkelijk heroïsch! Hij
heeft er letterlijk zijn leven gegeven voor zij die ver-
stoten werden en verdient het respect van iedereen.
Zijn voorbeeld inspireert vandaag nog talloze mensen.
Moderne Damianen  
Maar hoeveel andere mannen en vrouwen voeren wel
niet heldhaftige daden uit in de luwte, ver weg van de
camera’s? Damiaanactie telt er velen in haar eigen
rangen. Dokters, verplegers, laboratoriummede -
werkers, zelfs chauffeurs, die elke dag opnieuw, in soms
onverstelbaar moeilijke omstandigheden alles geven
om hun zieke medemensen te verzorgen, in 15 landen
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Mannen en
vrouwen, moderne Damianen die soms al meer dan 40
jaar lang, dag in dag uit voortdurend nieuwe lepra- en
tbc-patiënten zoeken, opsporen en behandelen.
345.257 patiënten
En met resultaat ! In 2009 ontdekten en behandelden
deze helden over wie er bijna nooit gesproken wordt,
maar liefst 345.257 lepra- en tbc-patiënten! 345.257
mensen die de kans kregen om opnieuw gezond te wor-
den en die weer hoop kregen, dankzij de inspanningen
van het toegewijde verplegend personeel. 
Maar de strijd is nog niet gewonnen. Tuberculose blijft
wereldwijd jaarlijks 8 à 10 miljoen zieken veroorzaken
en 1,5 à 2 miljoen mensen sterven aan deze ziekte (één
sterfgeval om de 15 à 20 seconden!). 
Lepra maakt jaarlijks nog steeds 250.000 slachtoffers,
die het risico lopen om verminkt te geraken of om soci-
aal uitgesloten te worden als de ziekte niet op tijd wordt
behandeld.
40 euro volstaat!
Daarom organiseert Damiaanactie ook dit jaar haar
campagne, meer bepaald op 28, 29 en 30 januari 2011.
Daarom ook dat ze een beroep blijft doen op de
Belgische bevolking om haar overzeese projecten te
financieren. 40 euro volstaat opdat Damiaanactie een
patiënt kan behandelen. Met 40 euro worden 

verminkingen bij een leprapatiënt vermeden of wordt
het leven van een tbc-patiënt gered. 
Helden voor helden
Maar 40 euro is een te hoog bedrag voor de meeste
mensen die in de projectlanden van Damiaanactie
leven. Daarom heeft Damiaanactie meer dan ooit steun
nodig. Ze heeft steun nodig van haar vrijwilligers, als
het ware helden die soms zware winterse weers -
omstandigheden trotseren om pakjes stiften te
verkopen (5 euro voor een pakje van 4 stiften). En van
haar donateurs die Damiaanactie heldhaftig blijven 
steunen ondanks de huidige economische crisis (een
gift vanaf 30 euro is fiscaal aftrekbaar. Het IBAN-
rekeningnummer van Damiaanactie: BE05 0000 0000
7575). Uit naam van de miljoenen patiënten die reeds 
behandeld werden of die in de toekomst behandeld
zullen worden, uit naam van de 1.500 lokale mede -
werkers van Damiaanactie, dank je om met ons de strijd
tegen lepra en tuberculose voort te zetten.

Damiaanactie, Leopold II-laan, 263, 1081 Brussel.
www.damiaanactie.be. 
IBAN : BE05 0000 0000 7575; BIC : BPOTBEB1

Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest.

HELDEN VOOR HELDEN
DAMIAANACTIE-CAMPAGNE
28, 29 EN 30 JANUARI 2011

DDIIVVEERRSSEENN

• zaterdag 25 december 2010 om 20 uur

• vrijdag 7 januari 2011 om 20 uur
• zaterdag 8 januari 2011 om 20 uur
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Zondag 16 januari 2011  - Pensentocht ’Winterserie
A.P.W.C. vzw’ - Wandelclub ’t Beerke Beerse A.018
vzw - Start van 8.00 uur tot 15.00 uur - Parochiezaal
Pastoor Lambrechtsstraat 1 - Sint Jozef Rijkevorsel 
1,00 euro per deelnemer, met verzekering tijdens de
wandeling

Hier zijn wij dan weer om onze gezellige ’Pensentocht
wandeling’ aan te prijzen op de 3de zondag van het jaar.
Dat wij weer ons uiterste best zullen doen om het de
deelnemer naar zijn zin te maken, daar kunnen jullie
op rekenen. Want zo de kaarten er nu voorliggen, zal
weer een ongerept privé-natuurdomein aangedaan 
worden met de wandeling, met daarbij een speciaal aan-
gelegde wandelnatuurgebied, waar men in en uitkomt
via sluizen. Bepaalde van deze gebieden zijn verboden
voor honden, maar weest gerust daar is ook via om -
leiding wandelweg aan gedacht. Je hoeft de aan -
gebrachte bewegwijzering maar te volgen. Uiteraard
komen Steenbakkerpad, Keutelpad, Het vier Uiterste -
pad, Blakheide ook voor in de wandeling. Alle afstanden
hebben één of meerdere verwarmde Controle Rust -
posten, waar je door de goede zorgen van onze mede -
werkers in alle rust kunt genieten.
Uiteraard kan men na de deugddoende wandeling
genieten van de lekkere zwarte beuling (pensen) met
appelmoes. De startplaats is ook te bereiken met ’De
Lijn’. Op 100 meter van de parochiezaal is de bushalte,
meer informatie www.delijn.be of 070/220.200. Volg de
blauwe miniborden inschrijving. Bezoek ook onze Club
website : http://users.skynet.be/ wandelclub.beerke
E-mailadres : wandelclub.beerke.beerse@skynet.be
Beste vrienden wandelaars, wij heten jullie allen van
harte welkom op zondag 16 januari 2011 in Sint-Jozef
Rijkevorsel.
Namens het bestuur en al de medewerkers Wandelclub
’t Beerke Beerse A.018 vzw.

Reeds drie lessenreeksen
hebben we gehad met
telkens een verscheiden
publiek dat er veel plezier
aan beleefde.

Elk jaar een mooie groep van rond de dertig deelnemers
waarmee we een prachtige reeks volksdansen aan-
geleerd kregen. Eenvoudige maar snelle cirkeldansen,
balkandansen en traditionele volksdansen.

We blijven niet eeuwig volksdanslessen organiseren
maar deze keer willen we nog eens extra moeite doen
en gooien we er al de bekende en traditionele volks-
dansen tegenaan. Speciaal voor hen die nog nooit een
volksdans gedaan hebben beginnen we van bij het
begin. Het zijn groepsdansen dus je hoeft geen partner
mee te brengen. Voor mannen en vrouwen, vrienden en
vriendinnen, vanaf 14 jaar.
De eerste les mag je gratis deelnemen om de sfeer op te
snuiven, de volledige reeks krijg je aangeboden voor
€12 ( KWB leden €8).

Met lesgever Gust Koyen op de woensdagen 26 januari
2, 9,16 februari om 19.30h in het handbooglokaal, oude
pastorij.

Inschrijven tot 19 januari 2011 bij:
- Johan Mertens, St-Lenaartsestwg 58.
- Louis Van Hooydonck, Perenstraat 21.
- Via je KWB wijkmeester,
- of mail: kwb.rijkevorsel@edpnet.be 

VOLKSDANS 2011PENSENTOCHT 
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INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN

DINSDAG 25 JANUARI 2011
INSTAP : 1 FEBRUARI 2011 

De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders
samen met hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 1 
februari 2011) uit voor een gezamenlijk infomoment gevol-
gd door een rondleiding en speelmoment in de klas.
We starten samen om 9.00 uur in de Banmolenweg 9
te Rijkevorsel (centrum ’Het Moleke’ + wijkschool 
’Het Kleine Moleke’) en ronden af om 11.00 uur.
Inschrijven voor woensdag 19 januari 2011 bij mevr. 
Ilse Geerts, directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !

JOKPRIJSKAMP
50 EURO VOORUIT

VRIJDAG 21 JANUARI 2011
BEGIN 20.00 UUR

’t Molenhof, Achtel 80, Rijkevorsel

Zondag 23 januari 2011 : 
Hoogfeest St. Antonius met oa paardenzegening
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ST.-ANTONIUSVIERING 
ACHTEL

ZONDAG 23 JANUARI 2011

10.00 uur 
Plechtige mis opgeluisterd door Cantorij St.-Antonius, 
zegening der offergaven en litanieviering.

11.00 uur
Optocht met zegening van kinderfietsen, pony- en paarden-
ruiters, motorijders en tractoren. Optreden dansgroep 
St.-Jorisgilde.

11.30 uur
Verkoop van allerlei offergaven: varkenskoppen, bloed -
worsten, verse melk, kippen, ...

14.00 uur
Winterse wandeling van ong.7 km in en rond het natuur-
schone Achtel en Keirschot.

De ganse dag is er gezellig samenzijn met warme en koude
dranken en boterhammen met kop en kaas zijn verkrijgbaar.

Van harte welkom in 't Molenhof te Achtel 80 Rijkevorsel.

Iedereen die dit wenst, mag met zijn ’vervoermiddel’ (tractor,
paard, motor, kinderfiets,...) deelnemen aan de zegening, 
met stoetvorming omstreeks 10.40u aan de kapel.

GROTE JAARLIJKSE 
VOGELTENTOONSTELLING

Waar ?        Parochiecentrum Rijkevorsel

Wanneer ?   zaterdag 15/01/2011 vanaf 18u 

                   zondag 16/01/2011 van 10u tot 22u

VOGELKRING ONS GENOEGEN

organiseert

TURNKRING LENIG EN GEZWIND

start met

KLEUTERTURNEN
elke woensdagnamiddag 14.30u tot 15.30u

Turnzaal ’De Wegwijzer’

vanaf 12 januari 2011

Inschrijven bij Verbraeken Ria, 03/314.61.48

Duivenmaatschappij Verbroedering Rijkevorsel

ZONDAG 9 JANUARI 2011

KAMPIOENENDAG
in feestzaal Den Bakker (Bochtenstraat 2, Rijkevorsel)

14.00 uur : viering kampioenen
15.00 uur : verkoop geschonken bons

16.00 uur : pauze - boterham met kop of kaas
16.30 uur : verkoop geschonken bons

17.00 uur : trekking tombola

Iedereen van harte welkom,
het bestuur

Proef          in ons KAV KAFFEE
KAV nodigt u uit !

Kom en proef ons programma

Donderdag 20 januari 2010
vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur
in de refter van ons klooster

Breng je vriendin mee en kom 
samen genieten in ons Kaffee.

Promotietarief voor nieuwe leden



27

WWAAAARR  &&  WWAANNNNEEEERR

D E C E M B E R  -  J A N U A R I

29 december             •    De Singer vzw : Concert van de jonge, zevenkoppige, Belgisch-Braziliaanse jazzgroep Ifa Y Xango, 
                                       met een zwoele aanstekelijke mix van jazz met zuiderse ritmes. De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. 
                                       Meer info en reservaties : www.desinger.be.
                                 •    VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Dorpswandeling, vertrek 18.00 uur aan de molen. Meer info : zie rubriek VVV.
                                 •    Gebuurte Asterweg : Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van Jef Geens. 
                                       Vanaf 14.30 uur kun je terecht in de kersttent (huisnr. 7) voor een babbel en een drankje om op te warmen.

30 december             •    Rijkevorselse Weefkring : Weven of vilten in de oude pastorie, van 13.30 uur tot 16.30 uur, iedereen welkom. 
                                       Info : 03/314.47.62 of 03/314.51.60.
                                 •    Gebuurte Asterweg : Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van Jef Geens. 
                                       Vanaf 14.30 uur kun je terecht in de kersttent (huisnr. 7) voor een babbel en een drankje om op te warmen.

31 december             •    Zingdag !!
                              •   Gebuurte Asterweg : Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van Jef Geens. 
                                       Van 9.00 uur tot 16.00 uur kun je terecht in de kersttent (huisnr. 7) voor een babbel en een drankje om
                                       op te warmen.

2 januari                   •    Gebuurte Asterweg : Raamschilderingen. Bekijk en bewonder de raamschilderingen van Jef Geens. 
                                       Vanaf 14.30 uur kun je terecht in de kersttent (huisnr. 7) voor een babbel en een drankje om op te warmen.
                                 •    Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur, inkom gratis.

7 januari                   •    Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur, iedereen welkom, gratis. 
                                       Meer info : 0474/31.25.67.

9 januari                   •    Duivenmaatschappij Verbroedering Rijkevorsel Centrum : Kampioenenviering in zaal Den Bakker, 
                                       te 14.00 uur viering van de kampioenen en te 15.00 uur bonverkoop. Iedereen van harte welkom !

13 januari                 •    vzw De Singer : Vitalski vertelt ’De gelaarsde kat’. De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur.
                                       Meer info en reservaties : www.desinger.be.

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

15 januari                •    Vogelkring Ons Genoegen : Grote jaarlijkse vogeltentoonstelling, parochiecentrum, vanaf 18.00 uur.

16 januari                •    Vogelkring Ons Genoegen : Grote jaarlijkse vogeltentoonstelling, parochiecentrum, 
                                       van 10.00 uur tot 22.00 uur.

19 januari                •    KAV : KAFFEE, in de refter van het Klooster, van 19.00 uur tot 22.00 uur.

20 januari                 •    vzw De Singer : Jazzconcert van Peter Brötzmann en Fred Lonberg-Holm. De Singer, Bavelstraat 35
                                       om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

21 januari                •    Cultuurgroep Achtel vzw : Jokprijskamp Sint-Antonius, begin 20.00 uur, Molenhof, Achtel 80.
                                 •    Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur, iedereen welkom, gratis.
                                       Meer info : 0474/31.25.67.

22 januari                 •    vzw De Singer : Concert van Toots Thielemans Quartet. De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur.
                                       Meer info en reservaties : www.desinger.be.

23 januari                •    Cultuurgroep Achtel vzw : Hoogfeest Sint-Antonius. Te 10.00 uur plechtige mis, te 11.00 uur optocht met 
                                       zegening, te 11.30 uur verkoop offergaven, te 14.00 uur winterse wandeling. Gans de dag gezellig samenzijn 
                                       in ’t Molenhof, Achtel 80. Meer info : zie rubriek Diversen.
                                •    Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Fanfarefeesten : concerten door verschillende muziekverenigingen. 

                                       Zaal ’t Centrum, aanvang 14.00 uur, toegang gratis. Meer info : info@ vnarijkevorsel.be, 
                                       www.vnarijkevorsel.be, tel. 0472/55.65.76.

26 januari                •    KWB Rijkevorsel Centrum : eerste van een reeks van 4 danslessen, lokaal Sint-Sebastiaansgilde Dorp 47. 
                                       Meer info : zie rubriek Diversen.

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

30 januari                •    Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
                            

Aankondigingen van activiteiten FEBRUARI 2011 moet je uiterlijk op 7 januari 2011 
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


