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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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Kennis wordt genomen van de verslagen van het
beheerscomité Scholengemeenschap de Schakel.

De raad geeft goedkeuring aan het verslag van het
lokaal onderhandelingscomité niveau scholengemeen-
schap. Het verslag bevat volgende agendapunten :
herverdeling geïntegreerde zorgpunten december
2010, overzicht effectieve vacante uren voor vaste
benoeming 2011, algemene afspraken functie -
beschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie
betreffende het gesubsidieerd personeel van de basis -
school.

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTE RAADSZITTING 
VAN 13 DECEMBER 2010
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                                                                                                    Rijkevorsel,
                                                                                                    17 januari 2011

Beste inwoners van Rijkevorsel,

2010 zit erop en we maken ons weeral op voor een nagelnieuw jaar. Vooraleer ik mijn kerstboompke aan het raam
van mijn bureau ga afbreken wens ik jullie allemaal een zeer vreugdevol gelukkig Nieuwjaar en een goede gezond-
heid.
Een nieuw jaar betekent voor iedereen een nieuwe start en bij een nieuwe start horen goede voornemens. Mijn voor-
nemen is om van Rijkevorsel nog een aangenamer en gezelliger dorp te maken. We hebben veel in petto in
Rijkevorsel : we hebben veel groen, veel open ruimte, een mooi kanaal, veel natuur en we kunnen ons ontspannen
op velerlei manieren. Komt daarbij dat we hier geen vulkaanuitbarstingen hebben, geen tsunami’s, geen modder-
stromen, geen overstromingen en toch zijn we soms ongelukkig omdat we al eens natte voeten krijgen van de 
overdadige sneeuw en het beetje water terwijl mensen op andere plaatsen in ons land en in de wereld tot aan hun
middel in het water staan. We beseffen maar al te weinig dat we hier in ons Rijkevorsel leven in een paradijs. Niet
dat we veel geld hebben. We zijn niet rijk aan eigendommen maar we zijn rijk in ons hart, rijk aan goede voor -
nemens. Ons voornemen is om het in 2011 beter te doen. We willen betere bestuurders worden, betere collega’s,
betere vrienden.
Volgens de mediaberichten blonk 2010 in ons land uit qua burenruzies. We nemen ons dit jaar voor om verdraag-
zaam te zijn. We moeten er aan denken dat het leven ook zo kort is, veel te kort om ook maar vijf minuten in 
onenigheid te leven of ruzie te maken.
Beste vrienden, nu ga ik mijn kerstboompke opbergen tot volgend jaar. 
Tot ziens en tot volgende maand.

                                                                                                    Uw burgemeester,
                                                                                                    Gust Van De Mierop
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Het huidige koninginnen-bevruchtingsstation ’De
Raam’ te Keirschothoeveweg Achtel-Rijkevorsel wenst
zichzelf via een LEADER-project op te waarderen. De
raad zal dit project ondersteunen en keurt een een -
malige toelage voor het project goed.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek
en de raming voor de opdracht ’Renovatie daken
gemeentehuis en klooster’.

De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel zoals
ingeschreven in de politiebegroting 2011 wordt goed -
gekeurd en toegekend aan de politiezone Noorder -
kempen.

Het budget 2011 en het meerjarenplan 2011-2015
wordt vastgesteld.

De subsidies voor de uitbouw en onderhoud van sport-
infrastructuren worden verdeeld en goedgekeurd.

Het subsidiereglement voor investeringen op infra-
structuur wordt aangepast en goedgekeurd.

De impulssubsidie voor 2010 wordt goedgekeurd en
voorzien in het budget.

Het grondrestant gelegen te Rijkevorsel op de hoek van
Stevennekens en Donk, in de verkaveling ’Hoge
Akkers’, met een oppervlakte van 84 m2 wordt kosteloos
aanvaard door de gemeente voor openbaar nut om
opgenomen te worden in de openbare wegenis en
groenzones van de gemeente.

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2011 van
de Kerkfabriek Sint-Willibrordus Rijkevorsel / Merks -
plas.

Kennis wordt genomen van het budget 2011 van het
OCMW. 

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 achttal 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 :
28 FEBRUARI 2011

GEPLANDE RAADSZITTINGEN IN 2011

GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

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

BEGELEID(ST)ER BUITEN-
SCHOOLSE KINDEROPVANG
VERVANGINGSCONTRACT

Functiebeschrijving :
Je staat in voor de voor- en naschoolse kinderopvang van school -
gaande kinderen in de kinderclub. Wij zijn op zoek naar een 
gemotiveerde en enthousiaste medewerker.

Aanwervingsvoorwaarden :
- minimum 18 jaar zijn
- beschikken over een bewijs van goed gedrag en zeden
- minimum één dag ingeschreven zijn als werkzoekende
- in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s :

- BSO Kinderzorg
- BSO specialisatie personenzorg
- TSO sociaal technische wetenschappen
- TSO bijzondere jeugdzorg (jeugd- en gehandicaptenzorg)
- TSO internaatswerking
- TSO leefgroepenwerking
- TSO verpleegaspirant
- BSO ziekenhuisverpleegkundige en psychiatrisch

verpleegkundige
- OSP jeugd- en gehandicaptenzorg
- Attest VDAB medewerker buitenschoolse opvang

Verdere informatie en kandidaatstellingen
Voor meer informatie over de job kun je contact opnemen met de 
coördinator van de kinderclub : Hilde Dictus, Molenstraat 22, 2310
Rijkevorsel, tel. 03/340.00.56.
Voor kandidaatstelling bezorg je je sollicitatiebrief en CV aan het
College van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te 2310
Rijkevorsel.



Onze gemeente neemt deel aan de energie infotoer
2010 – 2011. De infoavond in onze gemeente heeft als
onderwerp ‘Warmtepompen’ en zal plaatsvinden op 22
februari om 20u in de Raadzaal van het gemeentehuis.
De avond start om 20u00. Inschrijven is niet nodig.

Een warmtepomp onttrekt warmte aan een warmte-
bron (water, aarde of lucht) op een bepaalde tempera -
tuur en geeft die warmte op een hogere temperatuur af
aan het verwarmingssysteem (woningverwarming,
sanitair warm water). De warmtepomp pompt dus
warmte van een laag naar een hoog temperatuurs -
niveau. Een warmtepomp onttrekt haar energie voor 70
à 80% uit de omgeving. De rest wordt geleverd door de
elektrische energie die de warmtepomp aandrijft.

Tijdens de infoavond komt een specialist ter zake alle
aspecten van de warmtepomp toelichten. Je verneemt
hoe een warmtepomp werkt, wat de opbrengst en 
de rendementen zijn, welke toepassingsgebieden 
er bestaan en er wordt afgesloten met een aantal
berekenings  voorbeelden. Tijdens de infoavond kun je
tevens al je vragen ivm warmtepompen stellen.

De Gemeente Rijkevorsel ondersteunt
Een woning verwarmen met een warmtepomp is een
duurzame vorm van verwarmen en draagt bij aan een
koolstofarme leefomgeving. Daarom wil de Gemeente
Rijkevorsel inwoners financieel ondersteunen wanneer
zij een warmtepomp plaatsen. De premie bedraagt 5%
van het factuurbedrag met een maximum van 200 EUR. 
Meer info over de Energie Infotoer? 
Surf naar www.iok.be of neem contact op met Jasmine
Jacobs (duurzaamheidsambtenaar), jasmine.jacobs
@rijkevorsel.be, 03 340 00 28 (of kom even langs bij de
milieudienst)

Al wie gebruik maakt van het wereldwijde internet,
raadpleegt wel eens een zoekmachine. Via deze zoek-
machines willen we websites vinden die ons de 
informatie kunnen bezorgen naar waar we op zoek zijn. 

Diverse bedrijven betalen deze zoekmachines ook voor
de zoekopdrachten. Zo zijn er voor bedrijven
mogelijkheden –tegen betaling- om hun zoekertje
meer in de kijker te plaatsen, bijvoorbeeld ergens in de
marge. Hier kunnen aanzienlijke winsten mee geboekt
worden. 

De laatste maanden maken diverse zoekrobots hun
opmars waarmee je goede doelen kunt steunen. Eén
van de bekendste is de zoekmachine Ecosia
www.ecosia.be (opm: rechtsboven instellen op België).
Wanneer je informatie zoekt aan de hand van deze
zoekmachine gaat minstens 80% van hun winsten naar
de aankoop van regenwouden binnen projecten van
WWF. Op de website zelf kun je zien hoeveel geld er al
naar dergelijke projecten werd doorgestort.

De regenwouden vormen zowat de longen van de 
planeet en je kunt er een biodiversiteit aantreffen van
maar liefst 30 miljoen soorten. De regenwouden zorgen
voor de opname van CO2 en geven zelf zuurstof af. 
Op heden is zowat de helft van de regenwouden 
verdwenen. Per minuut worden er voor een oppervlakte
van zo’n 30 voetbalvelden bomen omgezaagd. Door
stelselmatig regenwouden aan te kopen, kan er steeds
meer regenwoud gevrijwaard worden van kapping. 
Naast Ecosia bestaan er nog diverse gelijkaardige
initiatieven, bijvoorbeeld Znout www.znout.be. Via
Znout wordt er met de winsten geïnvesteerd in
hernieuwbare energie. Op die manier kan er een
CO2-neutrale zoek robot bekomen worden. Immers,
door de energie vretende servers vraagt iedere zoek -
opdracht zoveel energie dat je een lamp een uur lang
kunt laten branden.

GRATIS INFOAVOND
OVER WARMTEPOMPEN

SURF MET ECOSIA 
EN BESCHERM REGENWOUDEN !

5
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De fietscampagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ was
in 2010 opnieuw erg succesvol. De tiende editie van de
campagne vindt plaats van zaterdag 7 mei tot 11 juni
2011 en staat in het teken van de liefde. De Gemeente
Rijkevorsel besloot recent om ook aan deze editie deel
te nemen. Liefde is een universeel gegeven waar
iedereen voor valt: jong, oud, koppels, singles... En
fietsen en liefde, dat is zoals Romeo en Julia: voor 
elkaar gemaakt. Het ideale thema dus voor ‘Met
Belgerinkel naar de Winkel’. Want geef toe, er gaat toch
niets boven een romantisch fietstochtje met twee? 

Hoe verloopt de campagne? 
Wie van 7 mei tot 11 juni 2011 boodschappen doet met
de fiets, krijgt in elke deelnemende winkel een stempel
op de spaarkaart. Een volle spaarkaart is goed voor een
originele picknick poncho. Daarbovenop kunnen de
deelnemers een toffe Belgerinkel fiets winnen. En om
mensen extra te motiveren, gaan we nog een stap
verder. Want wie meedoet, maakt ook kans op een
romantisch fietsweekend in de hoofdstad van de liefde:
Parijs.

Oproep handelaars: schrijf nu in voor editie 2011 
Handelaars kunnen zich inschrijven voor de campagne.
Online kan dit via  www.belgerinkel.be Indien je niet of
moeilijk over internet beschikt, kun je ook inschrijven
bij Jasmine Jacobs (duurzaamheidsambtenaar) via  
jasmine.jacobs@rijkevorsel.be of via 03/340.00.28. Alle
handelaars die vorig jaar deelnamen, ontvangen nog
een brief met de vraag om zich in 2011 opnieuw te
engageren. Zoals ieder jaar zal de Gemeente Rijkevorsel
zorgen voor de nodige praktische ondersteuning
waaronder de spaardozen, zegels, affiches en infor-
matiefolders. 

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, 
organiseert dit jaar ook de wedstrijd voor ‘De mooiste
etalage’. De handelaar die zijn etalage het mooist aan-
kleedt in het thema van 2011, krijgt een hand -
geschilderd liefdesgedicht op het winkelraam. Aandacht
verzekerd!

Meer info? 
Neem een kijkje op www.rijkevorsel.be of neem contact
op met Jasmine Jacobs (duurzaamheidsambtenaar) via
jasmine.jacobs@rijkevorsel.be of via 03/340.00.28.

Wie zijn wij ?
De fiscale bemidde-
lingsdienst is een auto -
nome dienst die bemid-
delt in een blijvend
geschil met de Federale
Overheidsdienst Finan -
ciën. 

De aanvragen tot bemiddeling worden onderzocht in
alle objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
De fiscale bemiddelaars zullen proberen om de stand-
punten van de partijen te verzoenen. Het spreekt voor
zich dat de voorgestelde oplossing steeds binnen de
grenzen zal liggen van wat wettelijk kan.

Wie kan een beroep doen op de fiscale bemiddelings-
dienst ?
Elke belastingplichtige die een geschil heeft met de
federale belastingadministratie kan gratis en in een
vertrouwelijke sfeer een beroep doen op de dienst.

Wat zijn de voordelen van een bemiddelingstussen -
komst ?
Door het bereiken van een bemiddeld akkoord met de
administratie vermijd je een duurdere en langdurige
procedure met onzekere afloop bij de rechtbank.
Eventueel naast elkaar lopende bezwaarschriften 
kunnen in één keer worden opgelost.

Voor welke geschillen kun je een bemiddeling vragen ?
Je kunt een bemiddeling vragen bij betwistingen over
de heffing en de invordering van de belastingen waar-

EEN GESCHIL MET DE FEDERALE
BELASTINGADMINISTRATIE ?
DE FISCALE BEMIDDELINGSDIENST HELPT U !

FIETSCAMPAGNE
’MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL’

MMIILLIIEEUU--FFIINNAANNCCIIËËNN

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

0473 49 01 09
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voor de Federale Overheidsdienst Financiën bevoegd is.
d.w.z. :
- directe belastingen (personenbelasting, vennoot -

schapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting
van niet-inwoners, bedrijfsvoorheffing, roerende
voorheffing, onroerende voorheffing, verkeers -
belasting, belasting op de inverkeerstelling, euro -
vignet, belasting op de automatische ontspannings -
toestellen, belasting op de spelen en wedden -
schappen...)

- btw
- registratie- en successierechten
- kadastraal inkomen
- douane en accijnzen

Wanneer kun je een bemiddeling vragen ?
Bemiddeling is mogelijk zolang de procedure in de
administratieve fase zit. Zodra je het geschil aanhangig
maakt bij de rechtbank is de fiscale bemiddelaar niet
meer bevoegd.

Waar kun je terecht met je aanvraag ?
Alle vragen tot bemiddeling kunnen worden gericht
aan :
Fiscale Bemiddelingsdienst, Koning Albert II-laan 33
bus 46, 1030 Brussel, tel. 0257/623.60, fax 0257/980.57
e-mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be
www.fiscalebemiddeling.be
Wie langs wil gaan, maakt best vooraf een afspraak 
tijdens de kantooruren. De kantoren bevinden zich
vlakbij het Noordstation.

In 2011 zijn er naast de gebruikelijke onderhouds -
werken ook grote wegenwerken gepland voor enkele
straten in ons dorp. We geven hier al een beperkt over-
zicht van werken die in 2011 op stapel staan.

GANSHEIDEWEG
Dit werk betreft het heraanleggen van de Gansheideweg
tussen Brug 7 en de Pannenhuisweg. Om de verkeers-
veiligheid in de Gansheideweg te verhogen, dienen 
de bermen er verbreed te worden. Om deze reden 
werd de rooilijn, na de nodige grondverwervingen, 
opgeschoven. De bestaande verhardingen zullen nu
worden opgebroken en de bestaande grachten worden
verlegd tegen de nieuwe rooilijn. Een deel van de

Vennemeer loop zal ook verlegd worden. Na de nodige
grond werken en het vervaardigen van een ter plaatse 
gestorte kantstrook, zal de rijweg in asfalt worden aan-
gelegd. Om het verkeer af te remmen zal er halverwege
het traject een middengeleider worden aangebracht,
waarvoor gebruik zal gemaakt worden van printbeton.
Er zullen ook bomen (Carpinus Betulus - haagbeuk) en
heesters (Lonicera pileata - kamperfoelie) worden aan-
geplant. De aanvangsdatum van de werken is voorzien
begin mei. De uitvoeringstermijn bedraagt 30 werk -
dagen. De werken zullen worden uitgevoerd door de
firma Boden uit Essen. De totale kostprijs bedraagt
347.069,26 euro.

ACHTEL
De heraanleg van Achtel staat ook op het programma in
2011. Begin april zal aannemer Mols uit Arendonk
beginnen met de werken.
Er zal een nieuwe betonweg worden aangelegd van
Gammel tot aan het kruispunt met de Nering en van
Gammel tot aan de Roeleindeloop. In het stuk hier -
tussen zal een nieuwe toplaag in asfalt worden aan -
gebracht. De grootste aanpassing zal echter gebeuren
in de omgeving van de kapel. Er werd in de keuze van
straatstenen bijzondere aandacht besteed aan de
historische uitstraling van de kapelberg. Daarom werd
er voor kasseien geopteerd. 
De grachten en inbuizingen zullen over het hele traject
gereinigd worden.
De totale uitvoeringstermijn bedraagt 50 werkdagen.
De kostprijs bedraagt 548.193,53 euro.

BRANDGRAVENWEG
Tot slot is er de Brandgravenweg waarvan een gedeelte
een betonnen wegdek zal krijgen. De bestaande asfalt-
verhardingen worden dan uiteraard opgebroken en 
verontreinigde gronden zullen worden afgevoerd. Op
het gedeelte waar geen beton is voorzien, zal de
bestaande steenslagverharding geherprofileerd en 
verdicht worden. Ook hier zullen grachten en inbui -
zingen gereinigd worden.
De totale uitvoeringstermijn bedraagt 20 werkdagen en
de werken zullen ook uitgevoerd worden door de firma
Mols uit Arendonk tegen het bedrag van 152.228,65
euro.
De aanvang der werken is gepland na het bouwverlof.

In de volgende infobladen zullen we je zeker nog 
berichten over de overige wegenwerken zoals daar zijn:
de Vaart, de Meir, de Hoge Heideweg, e.d.

WEGENWERKEN 2011

OOPPEENNBB..WWEERRKKEENN
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BEERSEBAAN
In 2011 is ook de derde fase van het onderhoud aan de
Beersebaan gepland. Het gaat hier om het stuk vanaf de
Merksplassesteenweg tot aan het reeds herstelde
gedeelte.

De hele breedte van de betonverharding wordt onder
handen genomen, zowel de rijweg als het fietspad. De
werken omvatten het hernieuwen van een aantal beton-
platen, het oppersen van betonplaten, het vernieuwen
van de asfaltstrook tussen rijweg en fietspad en het 
vernieuwen van voegvullingen.

Wanneer de werken precies zullen starten is bij het ter
perse gaan nog niet duidelijk. Het is namelijk de 
bedoeling van het bestuur om dit werk samen te laten
vallen met de werken aan het fietspad op de Merks -
plasse steenweg, meer bepaald de werken ter hoogte van
het kruispunt met de Beersebaan, waar ook een 
middengeleider zal worden aangelegd. Dit om de 
hinder zoveel mogelijk te beperken.

In 2007 werd besloten om het park Doelenpad, dat
reeds enige tijd een troosteloze aanblik bood, te her-
waarderen.
De opzet was de creatie van een rustpunt, vlak in het
centrum van Rijkevorsel, met een vlotte rondgang, 
voldoende mogelijkheden om te verpozen en een
onderhoudsarme beplanting. In de zomer van 2009 was
de aanleg, die door de personeelsleden van de eigen
Technische Dienst werd uitgevoerd, een feit.
Met dit project nam de gemeente vorig jaar deel aan de
wedstrijd Groene Gemeente georganiseerd door de
Vereniging voor Openbaar Groen over heel Vlaanderen.

Niet zonder trots kunnen we melden dat in de categorie
’park’ een derde prijs werd behaald.
Deze prijs is natuurlijk een extra stimulans voor de
gemeente om nog meer te investeren in openbaar
groen.

Het bevorderen van de
verkeersve i l igheid
blijft één van de hoofd-
bekommernissen van
het gemeentebestuur.
Omdat er voor geop-
teerd wordt om meer
preventief op te treden

tegen overtreders, werden reeds speciale borden 
(’AL GEFLITST !’) geplaatst op de Sint-Lenaartse -
steenweg. Een volgende stap in het veiliger maken van
onze wegen bestaat uit het plaatsen van LED-borden op
verschillende locaties. Het gaat hier om borden die pin-
kend oplichten wanneer de automobilist de toegestane
snelheid overschrijdt.

Elders hebben deze borden reeds hun doeltreffendheid
bewezen en daarom is de gemeente overgegaan tot de
aankoop van dergelijke borden. In samenwerking met
de politie werd besloten er één te plaatsen op de
Oostmalsesteenweg om de veiligheid aan de oversteek
ter hoogte van de Emiel Van Roeystraat te verhogen.
Twee stuks werden geplaatst in de Bavel straat om onder
andere meer bescherming te bieden aan de Chiro en
gebruikers van het gemeenteplein. Op de Zuiderdijk,
waar eveneens de Chiro en de sport velden zich bevin-
den, werd een vierde LED-bord geplaatst.

Het geld waarmee deze borden werden betaald, is
afkomstig van de ontvangen retributies van de blauwe
zones. Het geld van deze parkeerovertredingen wordt
dus opnieuw aangewend om de verkeersveiligheid te
bevorderen.

PARK DOELENPAD DERDE LAUREAAT

NIEUWE LED-BORDEN 
VOOR UW VEILIGHEID

ONDERHOUDSWERKEN WEGEN 2011

INFO
Dienst Openbare Werken
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 76 (77)



Aangezien we van een aantal mensen vernomen hebben
dat het niet altijd lukt om de boeken te verlengen via
internet, leek het ons nuttig om hier nog eens de juiste
link naar de site van de bibliotheek te vermelden :
http://rijkevorsel.bibliotheek.be OF je kunt ook via de
website van de gemeente www.rijkevorsel.be onder
’diensten’ of ’vrije tijd’ doorklikken naar ’bibliotheek’
en dan onze ’online-catalogus’ raadplegen. Daar vind je
telkens een hulppagina met een aantal instructie -
filmpjes en een handleiding over het gebruik van de
nieuwe catalogus.

Let op : het is mogelijk dat wanneer je een oude(re)
versie van internetbrowser gebruikt, je het vakje ’bib-
liotheek Rijkevorsel’ waarin o.a. ’mijn uitleningen en
reserveringen’ staat zowel in het blokje rechts op onze
website als in de header bovenaan (’mijn bibliotheek’),
niet ziet staan. Het is dus het beste een recentere versie
van Internet Explorer te gebruiken (dus niet versie 6
bijvoorbeeld want die is al verouderd) of eventueel
Mozilla Firefox of Google Chrome. Zorg er zeker ook
voor dat een eventuele pop up-blocker uit staat !
Tot slot kun je best ook eerst even proberen om de
tijdelijke internetbestanden (browsercache) van de
internetbrowser leeg te maken. Uitleg voor Internet
Explorer : http://www.clickx.be/hintsentips/53828/
cache-van-internet-explorer-leegmaken/
Uitleg voor Firefox : http://support.mozilla.com/nl/kb/
De%20buffer%20wissen. Sluit vervolgens de browser
af, start hem opnieuw op en probeer nog eens naar de
website te surfen.

Mocht je ondanks voormelde voorzorgsmaatregelen
toch nog problemen ondervinden, aarzel dan niet deze
te melden ! Het ganse bibliotheekteam staat steeds voor
je klaar om de boeken te verlengen. Dit kan zowel 
telefonisch op het nummer 03/340.00.51 of via e-mail
op het adres rijkevorsel@bibliotheek.be of bibliotheek@
rijkevorsel.be
Gelieve te vermelden welke stappen je precies hebt
ondernomen, zo kunnen wij je gerichter voorthelpen.
Vermeld er telkens bij welke browser en versie je
gebruikt. Eventueel een screenshot maken van de
internetpagina waar iets mis mee is, is uiteraard ook
zeer handig om het probleem te achterhalen.

Sinds de zomer van 2009 wordt in de Kempen een echte
cultuurkrant uitgegeven : ’Suiker’.
Suiker is het initiatief van twee Kempense journalisten:
Roel Sels (Turnhout) en Stijn Janssen (Mol). Samen
met zakelijk leidster Leen Verwaest richtten zij de 
uitgeverij ’Procart’ (Promotie van cultuur in het arron-
dissement Turnhout) op.
Cultuur is ’hot’. Dat bewijzen de bezoekersaantallen
van festivals, musea, cultuurcentra,... Elk jaar worden
daar nieuwe records gebroken. Toch berichten kranten
alleen in de marge over cultuur. Op de regionale
kranten bladzijden moet je de artikels over cultuur al
helemaal met een vergrootglas zoeken. Een concert
van Clouseau of Will Tura kan nog nét. Maar een artikel
over een tentoonstelling of een toneelstuk ? Ho maar !
Suiker vult de leemte op en trekt volledig de kaart van
cultuur. Op een zeer vlotte en toegankelijke manier
wordt maandelijks in Suiker een overzicht gegeven van
wat er op cultureel vlak in het arrondissement
Turnhout te gebeuren staat. Theater, concerten, ten-
toonstellingen, lezingen, cursussen, workshops,... je
vindt het allemaal terug in Suiker. Maar Suiker biedt
nog veel meer dan aankondigingen alleen. De cultuur-
krant brengt ook interessante interviews, boeiende
reportages, overzichtelijke kalenders en originele
columns. Suiker is op en top professioneel. Zowel de
journalisten, de lay-outer als de huisfotograaf zijn
beroepsmensen met veel jaren ervaring. Suiker wordt
gedrukt op 20.000 exemplaren en verspreid op meer
dan 700 plaatsen in het arrondissement Turnhout. De
krant is te verkrijgen in alle bibliotheken van het arron-

BOEKEN VERLENGEN VIA INTERNET EVEN VOORSTELLEN : GRATIS 
CULTUURKRANT SUIKER IN DE BIB
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dissement. Suiker is gratis en dat is zeer opmerkelijk,
als je weet dat de krant volledig reclamevrij is. Suiker
haalt zijn inkomsten bij partners die hun logo op de
achtercover kunnen plaatsen. In de krant zelf is geen
plaats voor reclame, want Suiker wil een cultuurkrant
zijn en geen reclameblad. Om het project betaalbaar te
houden, wordt er ’low budget’ gewerkt. Vandaar de
keuze voor krantenpapier en voor zwart-witdruk met
slechts één steunkleur.
Suiker is de cultuurkrant van de Kempen. Suiker is
zoet, lekker, verleidelijk. Suiker is ook in krantvorm
een middel tegen de verzuring.

... ’Het winterpaleis’ van John
Boyne en onze leesclub zal dit
boek bespreken op maandag 
31 januari om 20.00 uur in de
parketzaal boven de bibliotheek.

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- De allermooiste kerstboom [P3]
- Kerstfeest voor een elfje [P3]
- De goede fee en Assepoester [P3]
- De boze fee en Doornroosje [P3]
- Ridder Lolbroek [P3]
- Heksje Mimi mist haar vriendje [P2]
- Meneer Haas en Mevrouw Beer krijgen bezoek [P3]

AA boeken niveau-lezen
- Ridder Muis (NIEL, Niveau 4)
- Bil en Wil : Wat een verhalen (KROM, Niveau 1)
- Een plek naast de sla (VERN, Niveau 2)
- Vier plus vier is acht (MISS, Niveau 3)
- Piet en Riet : Kook jij of kook ik ? (LETT, Niveau 1)
- Tuur vol vuur (MINN, Niveau 1)

- Spekkie en Sproet en de geheimzinnige tekening
(HOLL, Niveau 7)

- Pirateneiland (STRA, Niveau 5)

A-boeken (7-9 jaar)
-     Cupido schiet raak (MELIN, Marten)
-     Louize op zee (RIDDELL, Chris)
-     Een kanarie in mijn hoofd (FRANCK, Ed)
-     Don Kameleon en de geheime tempel 
      (DHOOGE, Bavo)
-     Het huis van de Zeemeerminnen (BAT, Prunella)

B-boeken (9-12 jaar)
- In de wolken (RUITERS, Els)
- Leugens (LARBALESTIER, Justine)
- Met je hoofd boven water (SAMSON, Gideon)
- Breek je nek voorzichtig (SASSEN, Erna)
- Meiden zijn gek ... op chatten 

(COOLWIJK, Marion van de)
- Weerwolfbende (LOON, Paul van)
- Helden uit de hel (SHAN, Darren)

C-boeken (12-16 jaar)
- Vals (VRIES, Mel Wallis de)
- Ik had een vriend in Gaza (ZENATTI, Valérie)
- Tradities (BRIAN, Kate)
- Kick Fearless : Aflevering 2 (CIGGAAR, Mariëtte)
- De it-girl : Geraffineerd (ZIEGESAR, Cecily von)
- Verdoofd (BOGAART, Elle van den)
- Honderd deurtjes (WILSON, N.D.)
- Hoe overleef ik mijn vader (OOMEN, Francine)

Jeugd non-fictie
- Inkt. Word een tekentalent ! (Bie, Cecile de)

[684.94]
- De oude Olympische Spelen [616.15]
- Dagboek van een fossielenspeurder [576]
- De verdwenen berg en andere aardse mysteries

[567.4]
- Sporen van misdaad [395.72]
- Zo zijn onze manieren [954.1]

Voorleesverhalen
- Kaatje : Het voorleesboek van Sinterklaas

(AAR, Hetty van)

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Leve het leven ! (MOREL, Marie-Rose)
- De diefstal van mijn jeugd (KAMPUSCH, Natascha)
- De jaloersmaker (KOECK, Paul)
- Breekbaar (UNGER, Lisa)
- Kwaad om kwaad (FORBES, Elena)
- Onzichtbare wegen (BURGERS-DROST, Julia)

DE LEESCLUB LEEST ...

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN FEBRUARI 2011



- Porselein (TEARNE, Roma)
- Zij, die alles had (BECERRA, Angela)
- Wilde rozen (WANG, Lulu)
- Het Derde Rijk (BOLANO, Roberto)
- Het graf van de voddenraper (VERCAUTEREN, Bart)
- De poorten van de onderwereld (SYKES, Sam)
- De Bourne missie (LUSTBADER, Eric Van)
- Erewoord (ASPE, Pieter)

Volwassenen non-fictie
- De dronkemanswandeling (Mlodinow, Leonard)

[004]
- Belgische seriemoordenaars (Eeman, Werner)

[395.663]
- Het innerlijke medicijn (Janssen, Thierry) [611]
- Het nieuwste voornamenboek (Berkel, G. van)

[835.5]
- Economie in 30 seconden (Marron, Donald) [340.7]
- Computeren na 50 (Vyncke, Pascal) [525.1]
- Het complete Libelle bakboek [69.77]
- Menoproof : gezond, fit en slank na je veertigste 

[615.8] 
- 15 jaar cel vermiste personen : zeg nooit nooit 

[395.72]

Fijne Valentijnsdag
gewenst vanwege het bibliotheekteam !

Op zondag 6 februari a.s. kan je in Rijkevorsel deel -
nemen aan een begeleide wandeling ’het Senator Cools -
pad’ (9,5 km).
Deze wandeling staat in het teken van Senator Cools,
ingenieur, nijveraar en medestichter van de parochie
Sint-Jozef. Onderweg wordt halte gehouden aan de
schapenboerderij in de Langstraat. Hier krijgen de
wandelaars een rondleiding, VVV-Toerisme Rijkevorsel
biedt de deelnemers een traktatie aan.
Het vertrek is voorzien om 14.00 uur aan Brug 8 (baan
Oostmalle-Rijkevorsel, aan het kanaal Dessel-Schoten).
Inschrijvingsgeld : 1 euro per deelnemer.

Inschrijven : 
VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw, tel. 03/340.00.00 (12),
vvv.toerisme@rijkevorsel.be

WANDELKALENDER GRENSLAND
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Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



Sportbrochures 2011  
Bij de start van een nieuw jaar, horen ook weer nieuwe
brochures boordevol interessante informatie. 
Zo zijn de brochures voor sportopleidingen binnen,
zowel sportkaderopleidingen 2011 van Bloso (VTS) als
Vormingen voorjaar 2011 van de provinciale sport -
dienst. Een exemplaar hiervan kun je bekomen aan de
balie van de vrijetijdsdiensten in het Klooster. 
Passeer dus regelmatig eens langs de balie van de 
vrijetijdsdiensten in het Klooster om te kijken of er
geen relevante informatie voor jou te vinden is!
Neem ook een kijkje op www.provant.be/sport voor
opleidingen allerhande in de regio!

SPORTBESTUURLIJKE VORMINGEN 
Jeugdsportcoördinator instapmodule - Hoogstraten
Vanaf zaterdag 5 februari van 13u30 tot 16u30
Plaats: Administratief centrum Hoogstraten, Vrijheid
149, 2320 Hoogstraten
Lesgever: VTS
Kostprijs: €75,00

Verzekeringen - Ravels
Donderdag 17 februari van 19u30 tot 22u30
Plaats: Gemeenschapscentrum De Wouwer, Klooster -
straat 4, 2380 Ravels
Lesgever: Eddy Van Den Bosch (Sportac)
Kostprijs: €15,00 (leden €12,50)

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

De sportlaureaten van het sportjaar
2010 zijn gekozen. De kampioenen
en de uitzonderlijke sportieve
prestaties van onze gemeente zijn
gekend. Op vrijdag 18 februari
2011 vindt de huldiging van deze
laureaten, kampioenen en sporters

met uitzonderlijke sportieve prestaties plaats tijdens
het Sportgala Rijkevorsel 2010. 
Wij wensen hen alvast een dikke proficiat en hopen dat
2011 voor hen sportief even hoogstaand mag zijn als
2010!

Het sportgala vindt plaats in de Kuiperij, de polyvalente
zaal van het GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61 te Sint-Jozef
Rijkevorsel. De deuren openen om 18u30, het officieel
gedeelte start om 19u.
Zoals de voorbije jaren beginnen we met de huldiging
van de jeugdkampioenen en jeugdsporters met uit -
zonderlijke sportieve prestaties, vervolgens worden de

OPLEIDINGEN / VORMINGEN 
IN DE REGIO

OPLEIDINGEN/VORMINGEN 
FEBRUARI 2011

HULDIGING SPORTLAUREATEN,
KAMPIOENEN EN UITZONDERLIJKE
SPORTIEVE PRESTATIES 2010
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sportlaureaten van 2010 bekendgemaakt om tot slot de
volwassen sporters in de bloemetjes te zetten.
Als intermezzo voorzien we ook dit jaar weer een 
optreden van een sportvereniging, nl. Dance Studio
Footloose, een Malse vereniging die ook zeer actief is in
Rijkevorsel met een plaatselijke afdeling en wedstrijd-
groep.

Hopelijk mogen we jullie in grote getale verwelkomen
op deze sportieve gelegenheid.

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke erkenning als
sportvereniging is nog beschikbaar tot 15 februari 2011
op de website  www.rijkevorsel.be, onder de rubriek
diensten/sportdienst/links en downloads. Je kunt de
nodige formulieren ook afhalen op de sportdienst in het
Klooster.
De aanvraagdossiers zelf moeten binnengebracht 
worden op de sportdienst vóór 1 maart 2011.
Elke vereniging, die reeds aangesloten is bij de sport-
raad, heeft het aanvraagdossier in januari ontvangen.

In het infoblad van januari stond een verkeerde datum
wat de prijsuitreiking betreft. Bij het ter perse gaan was
toen nog niet geweten dat de uiteindelijke winnaar niet
aanwezig zou kunnen zijn op 9 januari. Vandaar dat de
prijsuitreiking verschoven is naar zondag 30 januari
2011. De winnaars worden bekendgemaakt in het info-
blad van maart.
Op de voorpagina en hieronder vind je alvast een
impres sie van de binnengebrachte foto’s voor de wed-
strijd:

Met dank aan de fotografen Meeusen Chris, Meijer
Astrid, Boeckx Jos, Michielsen Kaat, Rosiers Jos,
Torremans Eddy, Van Aert Jos, Van den Heuvel Jozef,
Van den Ouweland Loes, Van der Herten Gaby

ERKENNING GEMEENTELIJKE
SPORTVERENIGINGEN

FOTOWEDSTRIJD ’ONTMOETINGEN
EN IMPRESSIES’ : PRIJSUITREIKING

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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Voor het dagelijks bestuur van de cultuurraad zijn we
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Kandidaturen 
kunnen binnengebracht worden op de cultuurdienst
via cultuurdienst@rijkevorsel.be of bij de voorzitter van
de cultuurraad via dirkvandijck@gmail.com, dit voor
15 februari 2011!

Hieronder alvast wat meer informatie omtrent de 
werking van de cultuurraad.

De cultuurraad is een gemeentelijke adviesraad die het
cultuurbeleid bespreekt en hierover advies geeft aan
het College. Het College vraagt regelmatig advies aan
de  cultuurraad, maar de cultuurraad is vrij om zelf een
advies te formuleren.
De cultuurraad bestaat uit een algemene vergadering
en een dagelijks bestuur. De algemene vergadering
komt minstens eenmaal per jaar samen en het dagelijks
bestuur bijna maandelijks. Het dagelijks bestuur
bereidt de algemene vergadering voor.
In de algemene vergadering zetelen vertegenwoor -
digers van de erkende socio-culturele en gecoöpteerde
deskundigen. De socio-culturele verenigingen zijn
opgedeeld in 4 subgroepen: Amateuristische kunst -
beoefening - Sociaal-cultureel vormingswerk -
Culturele vrijetijdsbesteding en liefhebberijen - Derde
leeftijd. Deze leden van de algemene vergadering 
hebben stemrecht indien de aansluiting bij, en de 
interne werking van hun vereniging openstaat voor alle
in woners van de gemeente. Er zetelen ook niet-stem -
gerechtigde leden in de cultuurraad. Dit zijn enerzijds
de schepen van cultuur en de cultuurfunctionaris van
de gemeente die de verslagen opmaakt en anderzijds
socio-culturele verenigingen waarbij de aansluiting bij,
en de interne werking van de vereniging niet openstaat
voor alle inwoners van de gemeente.
In het dagelijks bestuur zijn de 4 subgroepen vertegen-
woordigd zodat elke subgroep zijn zeggenschap heeft in
de dagelijkse werking van de cultuurraad.

ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD
Volgende algemene vergadering van de cultuurraad
vindt plaats op woensdag 23 februari 2011 in het Sint-
Jorisgildelokaal in de Oude-Pastorij aan het dorpsplein.

Kom vrijblijvend kennismaken met computer, internet
en multimedia. Tijdens de Digitale Week 2011 van 26
februari 2011 tot en met 4 maart 2011 organiseert
digidak in Rijkevorsel activiteiten.
Digidak heeft 2 locaties in Rijkevorsel en op elk van
deze locaties gaan één of meerdere activiteiten door.
Deze activiteiten zijn gratis.  Kom kennismaken met
digidak. Koffie en gebak staan klaar en onze 
vrijwilligers geven je graag meer informatie over het
project digidak. 
Op 28 februari 2011 houden wij een opendeur in 
digidak St.-Jozef in de Bibliotheek Aster Berkhof 
St.-Jozef, Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel. Iedereen is
welkom op maandag van 10 tot 12 uur. 
Op 3 maart 2011 houden wij een opendeur in digidak
Centrum in Het Klooster, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel. Iedereen is welkom op donderdag van 9 tot
12 uur. 

Digidak
Digidaks zijn openbare computerruimten waar
iedereen gratis gebruik kan maken van de computers,
printer, scanner en internet. Het is de perfecte plaats
om alles te weten te komen over de werking van de pc
en het internet.
In digidak is er altijd een begeleider die samen met jou
de eerste stappen op de informatiesnelweg zet en die je
helpt met al je computervragen.

Digitale week
De Digitale Week gaat uit van het Vlaams Steunpunt
Nieuwe Geletterdheid (VSNG) en heeft als doel de 
digitale kloof te overbruggen. Een belangrijk hulp -
middel daarbij is de Digitale Week die het aanbod van
de lokale organisaties in de kijker zet en de mensen zo
laat kennismaken met de wereld van de multimedia.

Contactpersoon:
Van Laer An, Projectmedewerker digidak, Provincie
Antwerpen, 014 71 11 02, www.digidak.be
SPK vzw, Campus Blairon 714, 2300 Turnhout

OPROEP KANDIDATEN DAGELIJKS
BESTUUR CULTUURRAAD

DE DIGITALE WEEK DIT JAAR 
OOK IN DIGIDAK RIJKEVORSEL

CCUULLTTUUUURR--SSOOCC..ZZAAKKEENN
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We merken het allemaal: de energieprijzen stijgen als
nooit tevoren. De kosten voor gas, elektriciteit of
andere energiebronnen nemen een steeds grotere hap
uit ons budget. Zuinig omgaan met energie is dus de
boodschap! 
Is de koelkast of wasmachine aan vervanging toe? Koop
zeker een toestel met energielabel A: de zuinigste in
zijn soort. Grotere energieverbruikers zijn wellicht
goedkoper maar dat is buiten de kortingbon van uw
distributienetbeheerder gerekend. Een korting die kan
tellen!
Je leest het goed, je krijgt maar liefst 150 euro directe
korting als beschermde afnemer bij aankoop van een
nieuwe wasmachine of een nieuwe koelkast met één
van volgende energielabels.

Wasmachine                                     Koelkast 
AAA                                                  A+ 
A+AA                                                A++ 
A+AB                                                A+++ 
A+AC 
A++AA 
A++AB 
A++AC 
A+++AA 
A+++AB 
A+++AC 

GOED NIEUWS VOOR BESCHERMDE AFNEMERS :

150€ KORTING VOOR EEN ENERGIE -
ZUINIGE KOELKAST OF WASMACHINE

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 17 FEBRUARI 2011
- 20.00 UUR

OOCCMMWW

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 1 FEBRUARI 2011
PANNENKOEKEN, APPELSIENSAUS 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

Valentijnsmenu
maandag 14 februari 2011

Aspergeroomsoep met gerookte zalm

Liefdesspel van zalm en spek
op een bedje van preisnippers en dillesaus

Krielaardappelen

Hartig chocoladegebakje

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

Maximum 25 personen

18 euro
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Wie is beschermde afnemer? 
De term 'beschermde afnemer' wordt gebruikt om 
personen aan te duiden die recht hebben op de sociale
maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
Beschermde afnemers zijn de afnemers – of elke andere
persoon die onder hetzelfde dak leeft – die behoren tot
één van de volgende categorieën: 
- OCMW staat leefloon toe 
- Gewaarborgd inkomen bejaarden 
- Inkomensgarantie ouderen 
- Inkomensvervangende tegemoetkoming personen

met een handicap 
- Integratietegemoetkoming personen met een 

handicap (categorie II, III, IV of V) 
- Tegemoetkoming hulp aan bejaarden 
- Tegemoetkoming personen met een handicap

wegens blijvende arbeidsongeschiktheid of 
invaliditeit van tenminste 65 % 

- Tegemoetkoming hulp van derden 
- OCMW staat voorschot toe op één van vorige 

categorieën 
- Financiële steun OCMW aan personen uit vreem -

delingenregister met verblijf voor onbeperkte duur,
die wegens hun nationaliteit geen recht hebben op
maatschappelijke integratie 

Wat moet je doen? 
Haal het aanvraagformulier op bij het O.C.M.W. of surf
naar de website van Eandis. 

Welke winkels nemen deel aan de actie? 
Heel wat handelszaken aanvaarden de kortingbon bij de
aankoop van een wasmachine of een koelkast met één
van bovenstaande labels. Een aantal handelaars neemt
echter niet deel aan de actie. Iedere handelaar is daarin
vrij en beslist zelf al of niet deel te nemen aan deze
actie.
Als beschermde afnemer kun je best op voorhand aan
de verkoper vragen of de kortingbon in zijn handels -
zaak kan worden omgeruild, zodat je aan de kassa niet
voor onaangename verrassingen komt te staan

Uitgekeken op die
blouse, na een crash -
dieet een kleerkast vol
spullen die te groot zijn,
gordijnen die niet meer
bij het nieuwe behang
passen of schoenen die
voor jou hun aan -
trekkings kracht hebben
verloren? Gooi ze niet
meteen weg, want 
misschien is iemand
anders er nog blij mee.

Je moet daarom niet met je spullen zelf deur aan deur
gaan leuren, maar schenk ze aan het kringloopcentrum
WEB. Dit is de plek bij uitstek waar afgedankte spullen
een tweede leven krijgen. 

Het kringloopcentrum WEB zamelt spullen in via
mensen die hun spullen zelf komen brengen, via gratis
ophalingen op aanvraag bij mensen thuis (in elf
gemeenten in de Noorderkempen; Turnhout, Oud-
Turnhout, Arendonk, Ravels, Retie, Baarle Hertog,
Rijkevorsel, Merksplas, Hoogstraten, Vosselaar en
Beerse), via hergebruikcontainers op containerparken,
via textielcontainers in Turnhout en via huis-aan-huis-
inzamelingen in bepaalde gemeenten. Het kringloop-
centrum WEB zamelt alle spullen in die herbruikbaar
zijn, maw die nog in zodanige staat zijn dat iemand
anders er nog mee blij gemaakt kan worden. Dit kan
gaan om speelgoed, boeken, meubelen, huisraad, tuin-
gereedschap, kleding, enzovoorts. Het ingezamelde
goed wordt nagekeken, uitgesorteerd en winkelklaar
gemaakt. Uiteindelijk wordt zo bv. 45% van de 
ingezamelde kledingstukken verkocht in de eigen
winkels, 50% wordt gerecycleerd en 5% is restafval
Met een winkel in Turnhout, een winkel in Retie en een
winkel in Meer beschikt het kringloopcentrum WEB
over drie Kringwinkels waar je terecht kunt voor een
uitgebreid assortiment aan meubels, huisraad, boeken,
fietsen, …. Elk van deze winkels heeft bovendien een
eigen kledingafdeling. De vierde en jongste winkel van
WEB verkoopt uitsluitend kwaliteitsvolle kleding,
schoeisel en accessoires (met een geschiedenis). Deze
winkel ligt in het hart van het winkelcentrum van
Turnhout, Korte Gasthuisstraat 39, en heet passend 
La Ganga, wat Spaans is voor ‘koopje’.

Met dit in het achterhoofd begrijp je allicht dat een 
constante toevoer van kwaliteitsvol textiel nodig is.
Daarom zal Rijkevorsel vanaf 2011 ook een huis-aan-

KRINGLOOPCENTRUM WEB

OOCCMMWW--DDIIVVEERRSSEENN
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huisinzameling van textiel organiseren. In 2011 zal je
4 keer via een speciale zak je herbruikbaar textiel 
kunnen buiten zetten. De data van deze ophaaldagen
zal je kunnen terugvinden op de ophaalkalender van dit
jaar. De zakken voor de inzameling zullen door de post
verdeeld worden. 

Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-
Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op
vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit
jaar ongeveer 120 kinderen, waarvan 50 die voor de
eerste maal komen. Ze wonen in Slovakije, Kroatië,
Bosnië en Herzegovina.
Dankzij de aansluiting bij de Europese Unie is de
economische toestand in Slovakije zeker verbeterd.
Toch is er nog steeds een deel van de bevolking waarvan
de levensstandaard zeer laag is. Het is uit deze groep
dat de kinderen geselecteerd worden.
Voor Kroatië en Bosnië & Herzegovina gaat het om
kinderen uit gezinnen die de oorlog hebben mee -
gemaakt. Het zijn meestal ontheemde families, die niet
terug naar hun geboortestreek kunnen omdat daar
alles verwoest is. Moeizaam bouwen ze een nieuw
bestaan op.
Euro-Children werkt bewust mee aan de gedachte dat
men de mensen ter plaatse moet helpen, om zo de
migratiestroom te kunnen stoppen.
De meeste kinderen komen elk jaar terug naar het-
zelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe 
kandidaten. Dit jaar verwachten we 50 jongens en
meisjes tussen 9 en 12 jaar die voor de eerste maal naar
Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-
Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriend-
schapsbanden willen onderhouden met deze kinderen
en hun ouders.

Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op
tel. 03/247.88.50 of mailen naar info@eurochildren.be.
Bijkomende informatie vind je op de website
www.eurochildren.be.

Vergeet de kinderen uit het
nieuwe Europa niet !

www.eurochildren.be

De Stichting voor Alzheimer Onderzoek is een non-
profit organisatie van openbaar nut met als doel finan-
ciële steun geven aan het onderzoek naar de ziekte van
Alzheimer en aanverwante hersenziekten.
Sinds 1998 heeft de stichting reeds voor meer dan
3.500.000 euro subsidies gegeven aan Belgische onder-
zoekers.
Toots Thielemans is de ’peter’ van de stichting.

Naast de financiering van het onderzoek geeft de
Stichting voor Alzheimer Onderzoek ook informatie
aan het brede publiek. Hiertoe werd de brochure ’Leven
met de ziekte van Alzheimer’ uitgegeven. Ze werd
geschreven door de voorzitter van de wetenschappelijke
adviesraad, Prof. Dr. Christine Van Broeck hoven.

Je kunt deze brochure eenvoudigweg aanvragen
ofwel telefonisch op 02/424.02.04
ofwel per mail naar info@alzh.org.

Stichting voor Alzheimer onderzoek 
Z1 Researchpark 310, 1731 Zellik
02/424.02.04 of 0474/95.60.22
www.alzh.org

De stichting steunen kan op 230-0053530-06
(voor giften vanaf 30 euro ontvang je een fiscaal attest)

50 NIEUWE KINDEREN ZOUDEN 
GRAAG HUN VAKANTIE IN VLAANDEREN
DOORBRENGEN

STICHTING VOOR ALZHEIMER 
ONDERZOEK : ’SAMEN WERKEN 
AAN EEN BETERE TOEKOMST’
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Assist Klusdienst is een initiatief van vzw WEB. 
De Klusdienst voert kleine klusjes uit in 9 gemeenten
in de Noorderkempen bij mensen met een verminderd
zelfzorgvermogen. Hiervoor wordt samengewerkt met
Welzijnszorg Kempen en de individuele OCMW’s. Voor
dit luik is er een extra klaverbladfinanciering vanuit het
Ministerie van Welzijn, waarbij de specifieke regel -
geving van Welzijn moet gevolgd worden.
Naast dit klaverblad is er ook een goedkeuring om 
klusjes op te knappen bij senioren (55+) en lokale
besturen. 

WERKING KLUSDIENST

Bekendmaking en toeleiding
Hulpbehoevenden (klanten met verminderd zelfzorg -
vermogen)
Deze klanten worden uitsluitend toegeleid via het
OCMW. Voor elke klant moet een sociaal onderzoek 
uitgevoerd worden, waaruit blijkt dat de klant een 
verminderd zelfzorgvermogen heeft. De specifieke 
criteria hieromtrent worden in overleg met de 
verschillende OCMW’s van de regio vastgelegd. De
klanten die in aanmerking komen, worden door het
OCMW doorgegeven aan de Klus dienst, die de verdere
afhandeling volledig op zich neemt.

Seniorenwerking (55+ers)
De toeleiding van deze klanten moet niet gebeuren
door het OCMW, maar de klant kan rechtstreeks bij vzw
WEB terecht. De bekendmaking kan zowel via vzw
WEB als via de lokale besturen lopen.

Klussen i.o.v. lokaal bestuur
Hier loopt de toeleiding van de klussen best via één
contactpersoon bij het lokaal bestuur.

Soort klussen
Hulpbehoevenden
Kleine klussen in huis en tuin, waar een aannemer
geen aanbod of interesse voor heeft. 

Seniorenwerking
Het soort klussen blijft van dezelfde aard, nl. kleine
aanvullende klussen.

Lokaal bestuur
Voor klussen in opdracht van het lokaal bestuur gelden
daarenboven een aantal extra voorwaarden :
- Enkel klussen waarvoor geen aanbieder voor de

uitvoering van dergelijke werken aanwezig is.

- Onder de klussen aan het patrimonium van de
lokale besturen behoren niet die werken waartoe
men als ’goede huisvader’ verplicht is alsook werken
die een waardeverhoging realiseren. D.w.z. geen
gewone onderhoudstaken die een lokaal bestuur
sowieso zou moeten doen, of die het tot op heden
zelf deed (geen afbouw van tewerkstelling, bv. geen
plantsoenonderhoud of onderhoud van het
gemeente huis)

Kostprijs
Hulpbehoevenden
Wegens het klaverblad Welzijn wordt een prijs
gehanteerd van 7 euro incl. BTW per persoon per uur
(+ verplaatsingskost van 4 euro + ev. materiaal kost).

Seniorenwerking
De prijs voor deze doelgroep is 10 euro per uur (+ 21%
BTW) (+ verplaatsingskost van 4 euro + ev. materiaal -
kost).
Willen deze mensen een lagere prijs (nl. 7 euro per
uur), kan dit uiteraard nog steeds indien zij hulp -
behoevend zijn. Dan dient de toeleiding wel te
gebeuren door het OCMW en worden zij verder
geholpen door de medewerkers binnen het klaverblad
Welzijn.

Facturatie
Hulpbehoevenden
De factuur wordt opgemaakt door WEB en opgestuurd
naar de klant. De betaling gebeurt op een wacht -
rekening van Welzijnszorg Kempen (wetgeving
Welzijn) en wordt maandelijks doorgestort aan WEB.

Seniorenwerking
De factuur wordt opgestuurd naar de klant. Facturatie
gebeurt door WEB en betaling gebeurt op rekening van
vzw WEB.

Meer info : 
vzw WEB, tel. 014/46.27.10

ASSIST KLUSDIENST

DDIIVVEERRSSEENN
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Je hebt tijd?
Je kan goed luisteren?

Je hebt een groot inlevingsvermogen?
Je wil ons helpen om zelfdoding te voorkomen?

Word dan vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn!
De Zelfmoordlijn is een erkende nooddienst voor
mensen die aan zelfdoding denken, hun omgeving en
nabestaanden na zelfdoding. Na een opleiding in 
telefonische of online hulpverlening, kun je als
vrijwilliger aan de slag. Via telefoon of chat tracht je
samen met de oproeper de crisis te overbruggen. 
Naast Brussel en Leuven, organiseren we dit jaar ook
een opleiding in Antwerpen! Beantwoorden kan van
thuis!

Interesse? 
Stel je kandidaat op 02/649.62.05, vrijwilligers@ 
preventiezelfdoding.be of kom naar onze infoavond op
1 februari, doorlopend van 19u tot 21u30 in Bibliotheek
Permeke, De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen.
Meer info op vrijwilligers.zelfmoordlijn.be

Advies SuïcidePreventie voor
Huisartsen, 024/24.3000,
www.aspha.be

Centrum ter Preventie van
Zelfdoding, 02/649.62.05
www.preventiezelfdoding.be

Al sinds 1994 laat de vzw Nestwarmte Roemeense
kinderen en jongeren, die door hun ouders verlaten
zijn, in ons land op vakantie komen. Het is vooral de
bedoeling hen te laten kennismaken met een volgens

onze normen ’normaal gezinsleven’. Volgens hun
opvoeders en begeleiders hebben deze vakanties een
positieve invloed op hun gedrag.

Wie van 8 - 9 juli 2011 tot 7 augustus 2011 zijn gezin
wil openstellen voor een gastkind of jongere, kan meer
inlichtingen bekomen bij :
- Aerts Anita, tel. 016/73.39.26 of 0499/25.61.19
- Swinnen Patricia, tel. 011/87.33.49 of 0494/67.79.36
- Bonneux Brigitte, tel. 011/37.50.39 of 0477/47.34.95

Voor meer informatie over de vereniging kun je altijd
een kijkje nemen op onze website www.nestwarmte.be.
Om administratieve redenen moet de inschrijvings -
periode op 1 maart 2011 worden afgesloten.

Met de steun van de
Vlaamse Overheid

1641  1089  1142  1900  1027  1450  1867  1756  1598
1061  1574  1604  1424  1551  1841  1728  1613  1227
1479  1606  1245  1862  1404  1511  1674  1827  1664
1794  1400  1835  1209  1850  1177  1003  1805  1849
1558  1874  1396  1196  1169  1557  1887  1308  1848
1722  1075  1702  1417  1015  1362  1096  1824  1154
1226  1408  1229  1738  1422  1398  1116  1602  1319
1182  1091  1302  1034  1199  1102  1787  1213  1635
1170 1510 1336 1564 1784

Prijzen af te halen tot 28 februari 2011 bij François
Deprez, Klundert 51, St.-Jozef Rijkevorsel, tel.
03/312.24.57.
Met deze willen wij iedereen danken die onze ’Dag van
de vriendschap’ op één of andere manier gesteund
heeft.

UITSLAG TOMBOLA 
’DAG VAN DE VRIENDSCHAP’ 2010

EEN KANSARM ROEMEENS KIND 
BIJ U OP VAKANTIE

WORD VRIJWILLIGER 
BIJ DE ZELFMOORDLIJN !

DDIIVVEERRSSEENN



25

DDIIVVEERRSSEENN

INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN

DINSDAG 1 MAART 2011
INSTAP : 14 MAART 2011 

De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders
samen met hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 14 
maart 2011) uit voor een gezamenlijk infomoment 
gevolgd door een rondleiding en speelmoment in de
klas.
We starten samen om 9.00 uur in de Banmolenweg 9
te Rijkevorsel (centrum ’Het Moleke’ + wijkschool 
’Het Kleine Moleke’) en ronden af om 11.00 uur.
Inschrijven voor woensdag 23 februari 2011 bij mevr. 
Ilse Geerts, directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !

ZONDAG 20 FEBRUARI

VORSELSE 
ERWTENSOEP
een aangename familiale wandeling voor

groot en klein in Rijkevorsel

Praktisch

Afstand ± 8 km, aangepast schoeisel is wenselijk

Vertrek 13.30u aan de kerk van Rijkevorsel

bereikbaar met het openbaar vervoer

parking is mogelijk

Deelname 2 euro per persoon, 

erwtensoep inbegrepen

(leden PASAR 1,5 euro)

-12 jaar gratis

Info Willy Stuyck, tel. 03 384 22 61

FC DE BREUGELTJES

organiseren hun

8STE KWISAVOND
Waar Den Bakker te Rijkevorsel

Wanneer vrijdag 4 maart

Aanvang 20.00 uur

Bent u met min. 4 personen en max. 8 personen 
en denkt alles af te weten van aardrijkskunde

geschiedenis
muziek
sport
media
enz. enz.

schrijf dan vlug in
a. door storting van 20 euro op rekening 001-1776440-58

met vermelding van kwis en uw ploegnaam voor 
28 februari 2011

b. e-mail naar wim.cuylaerts@base.be
en betaal uw inschrijvingsgeld de avond zelf

c. indien er nog plaats is de avond zelf vanaf 19.30 uur
d. bij andere Breugeltjes die je kent. Ze geven het door.

Ploegen die deelnemen dienen om 19.30 uur 
aanwezig te zijn.

Met geldprijzen voor de eerste 5 ploegen
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Oudercomité 
« De Wegwijzer » 

presenteert haar twaalfde…

Zondag 27 februari 2011 levert het oudercomité
van De Wegwijzer binnen de gemeente ontbijt -
pakketten aan de zeer democratisch prijs van € 6,50.

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

Keuze tussen «aan huis geleverd» (binnen de 
grenzen van Rijkevorsel) of «zelf afhalen» aan de
school (De Wegwijzer) op zondag 27 februari 2011
tussen 7.30 uur en 10.30 uur.

Wil je ontbijtpakketten bestellen, dat kan tot 
maan dag 21 februari 2011, vraag informatie door 
te telefoneren naar De Wegwijzer, 03/340.00.60 en
03/340.00.61.
Wij danken u voor het vertrouwen en voor de 
bestelling.

Oudercomité «De Wegwijzer»

KAART- & 
BUURTAVONDEN

LANDEL IJKE  GILDE

De landelijke gilde organiseert in de winter weerom 
vier kaart- en buurtavonden om samen gezellig 

de winter door te komen.

De derde avond is voorzien op dinsdag 1 februari 2011,
de vierde en laatste avond is gepland op

dinsdag 8 maart 2011.

Deze kaart- en buurtavonden starten telkens om 20u 
en gaan door in de lokalen van de Sint-Jorisgilde, 

Oud-Pastorij, Dorp 47.

Info : Jos Van Hoeck, tel. 03/314.41.03

Duivenbond ’Verbroedering’ St.-Jozef

JOKPRIJSKAMP
vrijdag 11 februari om 19.30u

in zaal Alma bij Jozee en Cel
inschrijving 2,5 euro - 65 euro vooruit

iedereen welkom !
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1 februari                •   Landelijke Gilde : 3de kaart- en buurtavond, vanaf 20u in de lokalen van de Sint-Jorisgilde, oude pastorij,
                                     Dorp 47. Meer info : 03/314.41.03.

4 februari                •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, vanaf 13u tot 16u, iedereen welkom, gratis.
                                     Meer info : 0474/31.25.67.

5 februari                •   De Singer vzw : Jazzconcert van Trio Hot met Jörgensmann (klarinet), Maurer (viool) en Jacquemyn 
                                     (contrabas). De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30u. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

6 februari                •   VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Gegidste wandeling ’Senator Coolspad’, vertrek 14u aan Brug 8.
                                     Meer info : zie rubriek VVV.
                               •   Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur, inkom gratis.

10 februari              •   Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Samenkomst ter bespreking van het thema ’Bruggetjes’ in lokaal Dorp 47,
                                     eerste verdieping, om 20u.
                               •   De Singer vzw : Try-outvoorstelling van ’Geen gezeik, iedereen rijk !’ van Bert Kruismans. De Singer, 
                                     Bavelstraat 35 om 20.30u. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

11 februari              •   De Singer vzw : Guido Belcanto brengt levensliederen, gedichten en chansons ’in levende lijve’.
                                     De Singer, Bavelstraat 35 om 21u. Meer info en reservaties : www.desinger.be.
                               •   Duivenmaatschappij De Verbroedering Sint-Jozef : Jokprijskamp in zaal Alma vanaf 19.30u,
                                     2,50 euro inleg en 65 euro vooruit.
                               •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13u tot 18u, iedereen welkom, gratis.
                                     Meer info : 0474/31.25.67.

16 februari              •   De Singer vzw : Een spannende jazzontmoeting tussen de internationale topmuzikant Reijseger 
                                     (cello, NL) en de Belgische jazzdrummer van het moment Teun Verbruggen. De Singer, Bavelstraat 35 
                                     om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

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

20 februari             •   Pasar : Wandeling (8 km), vertrek 13.30u kerk centrum. Deelname 2 euro per persoon (soep inbegrepen).
                                     Meer info : zie rubriek Diversen.

24 februari             •   Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Algemene vergadering om 20u in het lokaal Dorp 47, 
                                     eerste verdieping. Daarna fotobespreking en de resultaten van het natuurgebied van De Bonte Klepper.

25 februari             •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13u tot 18u, iedereen welkom, gratis.
                                     Meer info : 0474/31.25.67.

26 februari              •   Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertavond in zaal ’t Centrum, 20u. 
                                     Voorverkoop in café ’t Centrum en bij de leden 4 euro, inkom 5 euro, kinderen -14 jaar gratis. 
                                     Meer info : info@vnarijkevorsel.be, www.vnarijkevorsel.be, 0472/55.65.76.

27 februari             •   Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertmiddag in zaal ’t Centrum, 14.30u.
                                     Voorverkoop in café ’t Centrum en bij de leden 4 euro, inkom 5 euro, kinderen -14 jaar gratis.
                                     Meer info : info@vnarijkevorsel.be, www.vnarijkevorsel.be, 0472/55.65.76.
                               •   Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14u tot 17u.
                               •   Oudercomité De Wegwijzer : Ontbijt aan bed. Meer info : zie rubriek Diversen.

                            

Aankondigingen van activiteiten MAART 2011 moet je uiterlijk op 4 februari 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                    0479/75.18.88
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


