
EDITIE SEPTEMBER 2012

•  Bestuur

•  Burgerzaken

•  Duurzaamheid

•  Milieu

•  Openb. Werken

•  Bibliotheek

•  Mobiliteit

•  Onderwijs

•  VVV

•  Soc. Zaken

•  Cultuur

•  Sport

•  PWA

•  Jeugd / Kinderclub

•  Politie

•  Brandweer

•  OCMW

•  Diversen

•  Waar & Wanneer

•  Wachtdiensten

”Info Rijkevorsel”, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners.
18e Jaargang nr. 7                                                                                                                                                           Ver. Uitg.: College van burgemeester en schepenen.

INFO

www.rijkevorsel.be



2

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 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 19.00 uur
woensdag & vrijdag 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 15.30 uur
donderdag 8.00 uur - 12.00 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



B E S T U U R

De raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 29 mei 2012 goed.

De gemeenteraad gaat akkoord met een grondverwer-
ving van een deel van de wegzate langsheen Kruispad +
parking “De Valk”.

Het beleidsplan van het Mobiliteitsplan Rijkevorsel
wordt voorlopig vastgesteld.

De definitieve versie van het eindrapport met de actie -
tabel en kaartenbundel voor de studie “Gebiedsgerichte
visie Noorderkempen” wordt goedgekeurd.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het 
inrichten van extra Tivoli-lestijden in de gemeentelijke
lagere school De Wegwijzer. Het volledige lestijden -
pakket voor het schooljaar 2012-2013 zal ter goed -
keuring worden voorgelegd tijdens een volgende zitting
van de gemeenteraad.

Het Schoolreglement met afsprakennota en leefregels
van de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer wordt
gewijzigd en aangevuld en aldus in gewijzigde vorm 
opnieuw vastgesteld vanaf 1 september 2012.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 25 JUNI 2012
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Beste medeburgers, 

Terwijl ik dit briefje schrijf, zegge 9 augustus, schijnt hier de zon ... Heerlijk ...
Verkwikkend en dit in tegenstelling tot gisteren, de meest miezerige dag van de zomer en ik hoop dat dit goede
weer nog lang gaat aanhouden want we hebben al genoeg nattigheid achter de rug.

Onze schoolgaande kinderen kunnen nog genieten van hun laatste vakantiedagen en vanaf 3 september zijn ze
weer in het verkeer. Dan nemen de gemachtigde opzichters en de lokale politie weer hun plaats in om toe te zien
op de veiligheid van uw kinderen. Ik wil wel een gouden raad meegeven aan ten eerste de kinderen : volg de raad
op van onze politie en volg de aanwijzingen van de gemachtigde opzichters en ten tweede aan de volwassenen :
wees voorzichtig, heb aandacht voor de jonge voetgangers en fietsers en respecteer de verkeersborden 30-50-70.
We weten het, het zal weer even wennen zijn in het verkeer.

Maar vooraleer het school begint is er nog onze jaarlijkse kermis. Niet alleen de jongeren komen genieten van dit
jaarlijks weerkerend gebeuren maar ook voor de ouderen zijn dit topdagen voor gans de familie. Na de kermis is
er in september nog een resem aan activiteiten zoals de opendeurdagen van de brandweer, Sint-Luciekermis, de
boerenmarkt, de bevrijdingsfeesten met de oud-strijders en Monument in de Bloemetjes.

Je kunt ook de eerste volelektrische wagen zien rijden in de gemeente en hiermee willen wij als overheid een
signaal geven aan iedereen dat wij bezorgd zijn voor het milieu. Voorlopig lopen de Belgen nog niet warm voor
elektrische wagens maar in de toekomst zullen deze wagens een belangrijk deel van het wagenpark uitmaken en
tegen het jaar 2030 zal 20% van de Belgen elektrisch rijden. Kom gerust eens een kijkje nemen.

Intussen wens ik jullie allen nog een mooie nazomer om met verse moed het werk te hervatten.

                                                                                     Jullie burgemeester,

                                                                                     Gust Van De Mierop



B E S T U U R

In het kader van het opleggen van de administratieve
geldboetes stelt de gemeenteraad mevrouw Pascale Van
Bael, in dienst van de stad Turnhout, aan als tweede
ambtenaar (sanctionerend ambtenaar).

De begrotingsrekening 2011, de balans op 31 december
2011 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2011
van de gemeente Rijkevorsel worden vastgesteld, alsook
de budgetwijzigingen nrs. 1 en 2 dienstjaar 2012.

De gemeenteraad kent een subsidiebedrag toe van 1.240
euro aan KVLV afd. Rijkevorsel, wegens het 100-jarig 
bestaan, en een subsidiebedrag van 2.000 euro aan de
Ambulancedienst Beerse.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 24 september 2012 vanaf 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elektronisch informatiebord in het Dorp, het gemeente-
lijk aankondigingsbord langs de Molenstraat en onze
website www.rijkevorsel.be onder de rubriek Bestuur.

De agenda wordt een achttal dagen voor de raadszitting
bekendgemaakt.

Iedereen kan de openbare zitting van de gemeenteraads-
vergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda
en toelichting ter beschikking van het publiek.

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING
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GEMEENTE
RIJKEVORSEL

De gemeente Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving in
voltijds dienstverband (38/38) met een arbeidsovereen-
komst van onbepaalde duur, en de aanleg van een 
wervingsreserve van twee jaar, van een (m/v) :

MEDEWERKER
RUIMTELIJKE 

ORDENING (C1-C3)

Functie 
Als medewerk(st)er op de dienst ruimtelijke ordening verricht
u, met zin voor administratieve nauwkeurigheid, voor -
bereidende en redactionele taken inzake stedenbouw -
kundige en planologische dossiers. Tevens verschaft u
stedenbouwkundige inlichtingen aan het loket. In deze 
functie zal u dus intensief met bouwtekeningen, bouw -
plannen en planningsdocumenten werken. U staat onder 
leiding van en rapporteert aan de gemeentelijk stedenbouw-
kundig ambtenaar.

Profiel
U werkt nauwkeurig en beschikt over degelijke communica-
tieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Een
kwaliteitsvolle invulling van het grondgebied ligt u nauw aan
het hart.

Verdere informatie en kandidaatstellingen 
U heeft minimum een diploma van hoger secundair onder-
wijs. Voorts dient u te slagen voor een selectieprocedure
(zowel schriftelijk als mondeling).
Een informatiebrochure met een uitgebreide functie -
beschrijving, de wedde, een overzicht van de aanwervings-
voorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan worden
opgevraagd bij de personeelsdienst via de tel.nrs.
03/340.00.13 / 03/340.00.14 of via e-mail personeel@
rijkevorsel.be.

Heeft u interesse voor deze boeiende functie ?
De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV en een
kopie van het hoogst behaalde diploma, aangetekend wor-
den verzonden, of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden
op de personeelsdienst t.a.v. het College van Burgemeester
en Schepenen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel en dit 
uiterlijk op 21 september 2012.



B U R G E R Z A K E N
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B U R G E R Z A K E N - M I L I E U

Het stemmen op 14 oktober zal in onze gemeente weer
geautomatiseerd verlopen. Vanaf deze verkiezingen zal
met nieuwe stemcomputers gewerkt worden en wijzigt
het stemmen dus enigszins.Het gemeentebestuur wil
aan de kiezers die dit wensen de kans geven vooraf te 
oefenen met de nieuwe stemcomputer.

Vanaf 01/09/2012 t.e.m. 30/09/2012 worden oefen -
kiescomputers geïnstalleerd op volgende locaties waar
je welkom bent om te oefenen tijdens de normale 
openingsuren:
- aan de balie in de inkomhal van het gemeentehuis;
- in de Aster Berkhofbibliotheek te Sint-Jozef;
- in het administratief gebouw OCMW, Prinsenpad 

Een filmpje over de nieuwe stemmethode kun je vinden
op www.rijkevorsel.be. 

Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de stem-
bus om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te
kiezen. In de stad Antwerpen komen daar ook nog de
stadsdistrictsraden bij. 

Wellicht heb je vragen over het verkiezingsgebeuren.
Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe stel ik
me kandidaat? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik 
nodig? Welke regels gelden? Waarop moet ik letten als
kiezer, kandidaat of lid van een bureau? 

Voor alle informatie over de verkiezingen kun je terecht
op www.vlaanderenkiest.be, de officiële verkiezingsweb-
site van de Vlaamse Overheid. In 151 gemeenten wordt 
voor het eerst gestemd met nieuwe stemcomputers. Ook
daarover vind je alles op www.vlaanderenkiest.be. 

Heb je nog andere vragen, dan kun je een e-mail sturen
naar info@vlaanderenkiest.be of gratis bellen naar 1700,
het nummer van de Vlaamse Overheid. 

KANDIDATEN EN UITSLAGEN 

Vanaf 25 september 2012 publiceert www.vlaanderen-
kiest.be alle definitieve kandidatenlijsten. 
Zo weet je zeker wie kandidaat is voor de gemeenteraad
of provincieraad, voor welke partij en op welke plaats. 

Op 14 oktober 2012, de verkiezingsdag, is www.vlaande-
renkiest.be dé website voor de officiële uitslagen. De site
geeft onmiddellijk de tussentijdse resultaten door, ook
bij digitaal stemmen. Dat gaat snel. Waar men met pot-
lood en papier stemt is dat per telbureau, waar men di-
gitaal stemt per twee stembureaus. De website vernieuwt
ook voortdurend. Je ziet dus de uitslag letterlijk 
evolueren. 

Je vindt er het aantal stemmen, het percentage stemmen
dat een partij behaalt, de voorkeurstemmen van de 
kandidaten en projecties van de zetelverdeling, zowel in 
cijfers als aan de hand van een landkaart. 

Eénmaal alle resultaten definitief zijn, weet je ook 
meteen wie verkozen is. 

Alle uitslagen zijn ook op je smartphone te volgen via de
mobiele website: m.vlaanderenkiest.be 

Naar jaarlijkse gewoonte
wordt er dit najaar opnieuw
een actie gehouden rond 
frituurolie en -vet. Op zater-
dag 29 september 2012 komt
van 9.00 u tot 12.00 uur een 
medewerker van IOK Afval -
beheer naar het container-
park van Rijkevorsel. 
Elke bezoeker die frituurolie
of -vet bijheeft kan mee -
doen aan een wedstrijd. De 
winnaar krijgt een friteuse!

VRAGEN OVER VERKIEZINGEN ?
WWW.VLAANDERENKIEST.BE, DE OFFICIËLE
WEBSITE VAN DE VLAAMSE OVERHEID

OEFENSTEMCOMPUTERS : 
KENNISMAKEN MET HET NIEUWE 
ELEKTRONISCH STEMMEN !

BRENG JE FRITUURVET EN -OLIE 
NAAR HET CONTAINERPARK 
EN WIN EEN SCHITTERENDE PRIJS
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Alle gebruikte frituuroliën en -vetten die correct worden
ingezameld via het containerpark kunnen nuttig 
gerecycleerd en hergebruikt worden. Zo wordt het 
merendeel van de ingezamelde gebruikte frituuroliën en
-vetten verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel. De rest
wordt gebruikt voor energieopwekking en verwerkt in
producten als pershout, smeermiddelen, industriële
zepen, … .
Niet alleen jij wint erbij maar ook het milieu!

Op donderdag 9 augustus gaf netbeheerder Eandis in het
kader van het EVA-project een volelektrische wagen 
(Renault Fluence) in bruikleen aan het gemeente -
bestuur. 

Met deze wagen wil de gemeente graag haar voorbeeld-
functie opnemen door te kiezen voor elektriciteit als
brandstof. Andere soorten brandstof, zoals diesel en
benzine, stoten immers veel CO2 en fijn stof uit en dat
is schadelijk voor het milieu en de gezondheid. De 
beslissing om in het EVA-project in te stappen kadert in
het duurzame energiebeleid van de gemeente. De wagen
zal dan ook opgeladen worden met 100% groene 
energie, iets waar de gemeente al enkele jaren voor kiest.

Elektrische Voertuigen in Actie, kortweg EVA, is een
initiatief van publieke en private partners om elektrisch
rijden te stimuleren. Samen ontwikkelen ze een grote
‘proeftuin’ voor elektrisch rijden in Vlaanderen. EVA zal
de uitdagingen rond elektrisch rijden in Vlaanderen 
onderzoeken en aanpakken. Het is een open platform:
onderzoekers, ondernemers en overheden in Vlaanderen
vinden er ondersteuning voor hun innoverende 
initiatieven. 

In het vorige infoblad kon je een uitgebreid artikel 
vinden omtrent de samenaankoop groene stroom die de
Provincie Antwerpen ook dit jaar opnieuw organiseert.
Via het samenbrengen van verschillende geïnteresseer-
den wordt een lagere prijs voor 100% groene stroom
bedongen bij energieleveranciers. Vaak is de prijs zelfs
lager dan ‘gewone’ energie, dus je porte monnee vaart er
zeker ook wel bij. Ook voor gas kun je deelnemen aan
de actie.

Tot 25 september kun je je vrijblijvend registreren op de
website www.samengaanwegroener.be Hierna gaat de
veiling onder de energieleveranciers door en ontvang je
een brief waarin wordt aangegeven hoeveel je in jouw
situatie kunt besparen. Wil je overstappen? Dan zorgen
de medewerkers van de Provincie Antwerpen voor alle
administratie bij jouw overstap. 

Inwoners zonder internet kunnen zich registreren via
het onthaal in het gemeentehuis. Je hoeft dan enkel je
laatste jaarafrekening mee te nemen en de inschrijving
wordt voor jou in orde gebracht.

Wil je graag vooraf nog wat bijkomende informatie? 
Op woensdag 5 september gaat er om 14u in de raadzaal
van het gemeentehuis een info namiddag door over de
samenaankoop groene stroom. 
Je kunt je dan ook inschrijven op de samenaankoop 
indien je je laatste jaarafrekening meeneemt. Indien
deze datum jou niet past, ben je op het infomoment van
de buurgemeenten ook welkom.

RIJKEVORSEL KIEST VOOR EEN
VOLELEKTRISCHE WAGEN

HERINNERING : WOENSDAG 
5 SEPTEMBER : INFONAMIDDAG 
SAMENAANKOOP GROENE STROOM
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O P E N B . W E R K E N

Waar mogelijk stelt de gemeente alles in het werk om
het openbaar domein te verfraaien met groen -
aanplantingen. Zo zal op korte termijn het grasperk op
de hoek van de Sparrenweg en de Dellenweg onder 
handen genomen worden. De bedoeling hier is een 
vlindertuin aan te leggen met de nodige zitbanken om
een oase van rust te creëren.
Ook aan de Vlimmersebaan ter hoogte van het
Gemeente bos zijn er plannen om het stuk openbaar 
domein aldaar te herwaarderen door middel van de aan-
leg van een parkje met vooraan enkele parkeerplaatsen
ten behoeve van de bewoners en mogelijke recreanten.

Aan de speelplaats van De Wegwijzer werden in de 
vakantie grote werken uitgevoerd. De speelplaats werd
achteraan uitgebreid met een oppervlakte van ± 220 m2.
Dit nieuwe gedeelte bevat verschillende componenten
die samen een duurzaam en multifunctioneel geheel
vormen. 
Centraal werd er een grasperkje aangelegd. Dat er voor
kunstgras werd gekozen, heeft uiteraard vooral 
praktische redenen.
Tegen de muren en de omheiningen werden groen -
blijvende, bladhoudende klimplanten aangeplant.

Ook een chalet werd er gebouwd, dat als leeshuis zal 
fungeren. Het is een duurzaam gebouw geconstrueerd
uit fsc-gelabeld hout en afgewerkt met een groendak.
Drie bomen zullen hier voor de nodige schaduw zorgen.
Door de aanleg van dit nieuwe gedeelte worden aan de
kinderen en de leerkrachten zowel op didactisch als op
recreatief vlak meer mogelijkheden geboden.

In de Wilgenstraat zal op korte termijn worden aange-
vangen met de aanleg van een nieuwe verkaveling. Het
betreft hier een private verkaveling. De werken zullen
uitgevoerd worden door aannemer Sterckx uit Geel. Er
zijn veertien kavels voorzien.

Het is ons opgevallen dat vele fietsers die van Stevenne-
kens komen en naar de Appelstraat wensen te fietsen, 
op het einde van het fietspad de baan Stevennekens over-
steken en dan de Drijhoek oversteken naar de Appel-
straat. Dit is echter niet de bedoeling! Met de aanleg van
de middengeleider dienen de fietsers eerst de Drijhoek
over te steken ter hoogte van garage Putex en dan naar
rechts te rijden richting Appelstraat. Het fietspad aldaar
is breed genoeg, zodat het is toegestaan een stuk tegen
de richting in te rijden.

PLANNEN VOOR DE AANLEG 
VAN PARKJES

UITBREIDING SPEELPLAATS
DE WEGWIJZER

VERKAVELING WILGENSTRAAT

FIETSEN VAN STEVENNEKENS 
NAAR DE APPELSTRAAT
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B I B L I O T H E E K

Het nieuwe schooljaar
nadert met rasse schre-
den. Hoog tijd dus om
nog eens een bezoek te
brengen aan de biblio-
theek! We hebben 
namelijk weer allerlei

nieuwe aan winsten (zie de lijst met een greep uit het
aanbod in dit infoblad) en de vakantieleesactie loopt nog
tot en met 31 augustus. Voor de mensen die dit (nog)
niet kennen: voor elk leesboek dat je leende in de bib,
kreeg je in de zomermaanden juli en augustus een blauw
(volwassenen) of groen (jeugd) formuliertje dat je thuis
kon invullen en bij je volgende bibliotheekbezoek in een
doos kon deponeren.  Met die ingevulde briefjes maak je
kans om boekenbons te winnen! Er worden namelijk 20
gelukkigen uitgeloot. Hoe meer boeken je dus leest, hoe
meer briefjes je kunt invullen en des te meer kans je
maakt om te winnen! 
Wij willen jullie er graag aan herinneren dat de blauwe
en groene briefjes van deze leesactie nog tot en met 22
september binnengebracht kunnen worden. 
Daarna volgt de trekking van de winnaars. 

En er is nog meer aan te kondigen! De winnaars van de
vakantieleesactie krijgen hun boekenbon op onze
jaarlijkse Verwendag voor de bibliotheekbezoeker die dit
jaar zal plaatsvinden op zaterdag 20 oktober. Meer 
informatie hierover zal te lezen zijn in het volgende
infoblad. Wij willen je alvast hartelijk uitnodigen!
Noteer deze datum best nu al in je agenda, want het 
belooft weer een echte “feestdag” te worden, zowel voor
de leden als voor de niet-leden, met koffie en andere
dranken, pralines voor iedereen, leuke attenties en 
cadeautjes voor nieuwe leden en… nog zo veel meer!

Ook zal op die dag weer een heuse
boeken- en tijd schriftenverkoop 
georganiseerd worden!      
Tot slot zullen dan ook de winnaars
van de Vliegactie bekendgemaakt
worden. Zij winnen prachtige 
prijzen die ze ook kunnen komen
afhalen in de Bib die dag.   

Kom dus gerust langs op 20 oktober. Het bibliotheek-
team staat immers graag voor je klaar!

Bij deze willen we graag nog eens van de
gelegenheid gebruik maken om jullie te
vragen adreswijzigingen door te geven
aan de bibliotheek. Zo worden brieven
niet verstuurd naar het verkeerde adres.  
Omdat we gemerkt hebben dat er ook 

e-mails die we versturen aan onze lezers niet toekomen,
willen we hierbij graag nog eens een oproep doen aan
iedereen om ons het juiste e-mailadres te bezorgen. Zo
kunnen wij je onder andere op de hoogte houden van
onze activiteiten én krijg je 3 dagen voor de vervaldag
een verwittiging toegestuurd dat je boeken terug
binnen gebracht dienen te worden. 
Aan de balie in de bibliotheek kun je een blad vinden
waarop je e-mailadres kan genoteerd worden. Je mag 
natuurlijk ook altijd je e-mailadres doormailen naar 
rijkevorsel@bibliotheek.be. 
Alvast bedankt! 

… “Bezoek van de knokploeg” van
Jennifer Egan en bespreekt dit 
boek op maandag 24 september om
20.00u in de parketzaal boven de 
bibliotheek. 

INGEVULDE BRIEFJES VAN DE
VAKANTIELEESACTIE NAAR DE BIB
BRENGEN T.E.M. 22 SEPTEMBER

VERWENDAG VAN DE BIBLIOTHEEK-
BEZOEKER OP 20 OKTOBER 2012

ADRESWIJZIGINGEN DOORGEVEN AUB

DE LEESCLUB LEEST ...

SEPTEMBERNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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JEUGD Kijk- en Prentenboeken
- Het babyboek van alle dingen [P2]
- Lekker zoet: het grote zintuigenboek van Karel [P2]
- Bang in het donker [P3]
- Chaos in Drummelo [P3]
- Elmer en Super Fant [P3] 
- De kleine heks Elena [P5]
- Muisje mijn meisje [P5]
- Zondag [P5]

Voorleesverhalen
- Het grote Grimmboek: 16 sprookjes van de gebroeders

Grimm (GRIMM, Jacob en Wilhelm)
- Mijn leuk vertelboek: de avonturen van Wim Worm 

(SCARRY, Richard)

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Job en de duif redden kip (VLIE Niveau 3)

A-boeken (7-9 jaar)
- De piratenschool deel 7: Het dagboek van kapitein 

Barracuda (PASQUALOTTO, Mario)
- De piratenschool dl. 8: De schat uit de diepte 

(PASQUALOTTO, Mario)
- Superjuffie komt in actie! (SCHOTVELD, Janneke)
- Meneer Gum en de superkrachtkristallen 

(STANTON, Andy)
- Op-en-top Noor en Fien dl. 2: Strijd op de dansvloer 

(VANDERMEEREN, Hilde)

B-boeken (9-12 jaar)
- Roesty Spetter dl. 4: De vitamientjes van Oma Anabola

(BEL, Marc De)
- Alarm! (CARMAN, Patrick)
- Ridder zonder hart (FUNKE, Cornelia)
- De eerste keer verliefd (HAZELAAR, Loes)
- De kronieken van Fantasia dl. 4: De ring van licht 

(STILTON, Geronimo)

C-boeken (12-16 jaar)
- Slagveld: het bijna ware verhaal van een ex-pester 

(50 Cent)
- Vermoord het verleden (BOETS, Jonas)
- Miss Curry (LEGENDRE, Marc)
- De Valeriusmoorden (KUSTERMANS, Paul)
- Skatewise: Street (LOON, Inez Van)
- De onsterfelijken (Mouria) dl. 6: Lotusbloem 

(NOËL, Alyson)
- De onzichtbaren dl. 2: De heks van Dark Falls

(PONTE, Giovanni Del)
- Starters (PRICE, Lissa)
- The Vampire Diaries dl. 7: Middernacht (SMITH, L.J.)

Jeugd non-fictie
- Ontdek de beroemdste wereldwonderen op onze aarde

[070]
- Coole merken [369.4]
- Mijn grote boek over paardrijden: alles wat je moet weten

om een perfecte ruiter te worden [618.44]
- Hoe werkt dat?: Alledaagse voorwerpen en machines een-

voudig uitgelegd [640.1]
- Street dance [791.9]
- Alles over de Oude Wereld: ontdek de geheimen van het

verleden [903]

VOLWASSENEN 
Volwassenen fictie
- Eiland (ASPE, Pieter)
- De vreemdeling (CAMUS, Albert)
- Blijf dichtbij (COBEN, Harlan)
- De kers op de taart (FFORDE, Katie)
- Ravenstorm dl. 3: De wraak van de tovenaar

(HENNEN, Bernhard)
- Iets uitzonderlijk groots (HILL, Lawrence)
- On the road/Onderweg (KEROUAC, Jack)
- Kapitaal (LANCHESTER, John)
- Omarm me (MÜLLER, Barbara)
- Steen op steen (MYSLIWSKI, Wieslaw)
- De muur en ander proza (SARTRE, Jean-Paul)
- Het geheim van Askir dl. 1: De eerste hoorn 

(SCHWARTZ, Richard)
- Van hooker tot healer (VAN L., Deborah)
- De genoegens van mannen (WILLIAMS, Kate)

Volwassenen non-fictie
- Je reinste wetenschap: over gezondheid, veiligheid en 

andere onzin [005]
- Het teken: de lijkwade van Turijn en het mysterie van de

opstanding [242.4]
- Coming-out: verhalen over vertellen wie je echt bent

[308.15]
- Powerpoint 2010 (quickgids) [527.52]
- Als lekker lastig is: jezelf bevrijden van vervelende 

gewoonten, irritante afhankelijkheden en ongezonde 
verslavingen [614.7]

- De leukste naai-ideeën [625.2]
- Met naald & draad: vrolijke creatieve ideeën en cadeautjes

[625.3]
- De voedselzandloper: over afvallen en langer jong blijven

[628.44]
- Natuurlijk zoet!: 100 recepten om gezond(er) te snoepen

[629.3]
- Vlaanderen lacht: over stand-upcomedians, klein -

kunstenaars, volkskomieken, kluchtzangers, humoristen,
cabaretiers, conferenciers, comédiennes, en andere grap-
jassen [796]

- België: een geschiedenis zonder land [931]
- Groot wandelboek Vlaanderen [België 985.3]
- Mallorca [Spanje 995.3]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWSTE
AANWINSTEN SEPTEMBER 2012
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Rijkevorsel
Het nieuwe aanbod van De Lijn

vanaf 1 september 2012
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Zo hebben wij de mama's en papa's van het oudercomité
eens flink in de bloemetjes gezet. Zij staan altijd klaar
voor onze school en verdienen die 'dikke proficiat' dus
dubbel en dik! Ook onze verkeersouders die samen met
onze leerlingen van het zesde leerjaar afzwaaiden 
hebben we gevierd! Zonder hen zouden wij niet de 
verkeersactieve school zijn die we nu zijn!
Er hebben zich al ‘nieuwe’, enthousiaste verkeersouders
aangemeld om onze verkeerswerking op dezelfde manier
verder te zetten.

Onze leerlingenraad heeft zijn laatste vergadering gehad.
Dit schooljaar hebben ze er onder andere voor gezorgd
dat de toiletten in een nieuw jasje werden gestoken:
verwarming, nieuwe verlichting, ‘dolfijn-wc-brillen’, de
deuren en muren in een fancy kleurtje, ‘voetjes’ naar de
lavabo’s zodat iedereen zijn handen wast na het toilet-
gebruik,... Die harde werkers verdienden dan ook zeker
en vast hun glaasje ‘bubbels’!

Onze leerlingen van het zesde leerjaar kregen hun 
diploma. De burgemeester en schepenen kwamen onze
'grote, fiere mannen'’ hun diploma overhandigen.

Juf Griet zag dat het die laatste week stilaan lekker warm
begon te worden. Zij ging direct op zoek naar het 
telefoonnummer van de ijsjesman, die diezelfde dag
onze leerlingen nog kwam verfrissen met een ijsje.

Op donderdag was het echter heel stil in onze school. De
leerlingen van het eerste en tweede leerjaar gingen 
ravotten in Speelstad, terwijl de leerlingen van onze 
andere klassen genoten van Pennenzakkenrock.

Op vrijdag (de allerlaatste dag van het schooljaar!) lieten
onze kinderen zich nog eens een keertje van hun meest
muzische kant zien: dansers, zangeressen, gitaristen, 
toneelspelers... traden aan om hun beste beentje voor te
zetten op het vrij podium. 
We sloten het schooljaar samen af met de ‘Move tegen
pesten’. Deze acties zetten we in het nieuwe schooljaar
verder! 

We wensen iedereen van harte een fijne start!

TIJDENS DE LAATSTE DAGEN VAN HET
SCHOOLJAAR 2011-2012 GONSDE HET WEER
VAN DE ACTIVITEIT IN DE WEGWIJZER !

O N D E R W I J S
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Zondag 30 september 2012 om 13u30.
Vertrekplaats: Rijkevorsel, Sint-Jozef aan het Sas, 
oorlogsmonument 
Afstand: 8 km - gratis deelname. 
Parking aan de vroegere steenbakkerij Het Sas.
Eindpunt: Merksplas, Landloperskapel, terugkeer met
autobus naar vertrekplaats in Rijkevorsel.
Begeleiders van de VVV’s Rijkevorsel en Merksplas
nemen je mee op pad ‘in de sporen van de Polar Bears’.
Tijdens de wandeling wordt de bevrijding van 25-30
september 1944 herdacht, we volgen de route van de
bevrijders, in combinatie met prachtige natuur van de
kleiputten, de Blakheide en de ringwal van de land -
lopers kolonie. Onderweg kom je meer te weten over de
schermutselingen tussen de bevrijders en de Duitse 
bezetter, een verrassingsaanval is niet uitgesloten. Ook
andere verhalen over de oude tramroute, het Engels of
Pruisisch kamp, …. komen aan bod. Op de stopplaats
traktatie.
Een korte herdenking heeft plaats aan het Monument
van John Harper, één van de Polar Bears die sneuvelde
bij de doorbraak van de Duitse linies aan de ringwal. 
Postuum kreeg hij later het Victoria Cross. Sinds 2010
heeft Merksplas een jumelage met Hatfield (GB), zijn 
geboorteplaats.
Een wandeling die je niet mag missen!

In het landelijke Vlaanderen van onze voorouders namen
de molens een bijzondere plaats in. Vooral de wind -
molens spraken dikwijls tot de verbeelding, want meer
dan eens waren molens plekken voor wezens met kwade
bedoelingen… Het is dan ook niet  verwonderlijk dat in
de loop der eeuwen rond de molens en de figuur van de
molenaar ook hier in de Noorderkempen een zekere 
geheimzinnigheid is ontstaan.

Dit jaar werden de verhalen herschreven en een nieuw
personage zal de cast vervoegen.
Op de avonden van 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 en 24 november
2012 nodigt VVV-Toerisme Rijkevorsel je uit op een 
evocatie rond oude Kempense molenverhalen in het 
bezoekerscentrum aan de molen, Looiweg 43 te Rijke-
vorsel.
Prijs: 5 euro. De voorstelling begint telkens om 20 uur.
Het aantal plaatsen is beperkt. 

Gelieve te reserveren aan de VVV-balie, Molenstraat 5,
via telefoonnr. 03 340 00 00 of e-mail : vvv.toerisme@
rijkevorsel.be.

WANDELEN IN DE SPOREN 
VAN DE POLAR BEARS

DUIVELSE MOLENS ... OUDE KEMPENSE
MOLENVERHALEN KOMEN TOT LEVEN

V V V
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Ook dit jaar herdenken we de bevrijding van Rijkevorsel,
68 jaar geleden.  
Onze kranige Britse veteranen en ereburgers en de 
Rijkevorselse oud-strijders zullen uitgenodigd worden
op deze herdenking. De Rijkevorselse scholen zullen
meewerken om de geschiedenis levend te houden bij
onze jeugd.

In samenwerking met de vzw Spearhead werd een 
programma uitgewerkt :

Zaterdag 22 september
- in de namiddag : rondrit met militaire voertuigen  
- 18 u : evocatie "DE SLAG OM 'T SAS" - terrein voor-

malig steenfabriek "Sas" - toegang gratis. Traktatie
van het gemeentebestuur.

Zondag 23 september 
- 14 u : ceremonie aan het herdenkingsmonument

t.h.v. Sas 1 met fly-over van historisch vliegtuigen
De leerlingen van het 4de leerjaar van Het Kompas
nemen het peterschap van het monument op zich
voor het volgend schooljaar.

- aansluitend een rondrit met militaire voertuigen
door Rijkevorsel.

De vzw Spearhead nodigt iedereen uit om tijdens het
weekend een bezoekje te brengen aan hun kampplaats
“Camp Plumbridge” aan de chirolokalen te Sint-Jozef
Rijkevorsel.

HERDENKING 68 JAAR BEVRIJDING

(foto’s 
Bart Huysmans)

INFO
vvv.toerisme@rijkevorsel.be
03/340.00.12 (00)



V V V - S O C . Z A K E N

Dit jaar viert Rijkevorsel het 150-jarig bestaan van de
stenen bergmolen. Een reden om te feesten dus. En 
feesten, daar kennen ze in Veussel wat van.
Het Spiegeltentfestival is nog maar net voorbij of de 
volgende activiteit komt eraan.

(foto’s Maurice Theys)
De molen en het molenterrein zullen feestelijk versierd
worden met bloemen.  
Voor dit evenement zijn tal van vrij willigers het ganse
jaar door bezig met de voorbereiding en uitwerking van
de prachtige bloemstukken. Kunstwerken kun je ze wel
noemen.

VVV-Toerisme Rijkevorsel nodigt iedereen dan ook uit
om te komen kijken en te genieten van deze bloemen-
pracht.

In het bezoekerscentrum kun je terecht voor een gezel-
lige babbel, info en eventueel een drankje. De molenaars
zullen met plezier een rondleiding geven in de molen.

Afspraak aan de molen van Rijkevorsel, Looiweg.
Gratis toegang. www.monumentindebloemetjes.be 

Een digidak is een openbare computerruimte waar je
kunt komen werken op een computer onder begeleiding
van vrijwilligers. Je kunt er met je vragen terecht tijdens
de vrije inloop of je kunt je inschrijven voor een 
initiatie.
Vanaf oktober starten er nieuwe computerinitiaties bij
digidak. Vooraf inschrijven is verplicht. 

Je kunt inschrijven in de digidaks op volgende data 
(of tijdens de vrije inloop):

Locatie         Dag               Moment              Datum
St-Jozef        maandag       vm (10u-12u)     10/09/2012
St-Jozef        maandag       vm (10u-12u)     17/09/2012
Centrum      donderdag     vm (9u-12u)       13/09/2012
Centrum      donderdag     vm (9u-12u)       20/09/2012

Volgende initiaties worden gegeven:

3 halve dagen:
- Computerwegwijs
- Internet en e-mail
- Word
- Excel
- Powerpoint

Eéndaagse initiatie:
- Aan de slag met foto's
- Film maken met eigen foto's
- GSM-gebruik
- ABC van de eID
- Wenskaarten maken met Word
- Fotoboeken maken
- Werken met bestanden en USB
- Etiketten maken met Word

MONUMENT IN DE BLOEMETJES ’FEEST’
8 & 9 SEPTEMBER 2012

NIEUWE INSCHRIJVINGEN DIGIDAK
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Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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En nu ik eraan denk: er zijn toch al wel bloemen 
besteld zeker om vooraan in de kerk bij het altaar 

te zetten tijdens de lijkdienst? 
Ik heb daar vannacht aan liggen denken: 
zie dat ze daar niet aan gedacht hebben, 
zie dat ze die vergeten zijn te bestellen! 

Ik zou maar een ruiker witte bloemen kiezen. 
Deze tijd van het jaar zijn die genoeg te krijgen. 

Witte zou ik maar nemen. 
Wit is altijd schoon…

De Brug en de Cultuurdienst van Rijkevorsel presen -
teren op zaterdag 20 oktober de theatervoorstelling Wit
is altijd schoon in Zaal ’t Centrum in Rijkevorsel. Jos
Geens, vast lid van het gerenommeerde theatergezel-
schap ’t ARSENAAL, zet zijn tanden in deze klassieker
van Leo Pleysier. 
Voor Leo Pleysier, geboren en getogen in Rijkevorsel,
betekende de roman ”Wit is altijd schoon” uit 1989 de
doorbraak bij het grote publiek. Typisch mondeling taal-
gebruik wordt hier uitgepuurd op schrift gezet. De 
novelle van Leo Pleysier werd genomineerd voor de 
prestigieuze AKO Literatuurprijs en bekroond met de
Ferdinand Bordewijk Prijs en de Dirk Martensprijs. Het
was het eerste deel van een romancyclus die verder 
bestaat uit De kast, De gele rivier is bevrozen, Zwart van
het volk en Volgend jaar in Berchem. 

Wit is altijd schoon blijkt ook op de scène een uiterst 
interessante hedendaagse vertelling. Over een zoon die
afscheid neemt van zijn moeder, de vrouw die hem zijn
hele leven heeft bedolven onder haar gepraat. Zelfs nu
ze dood is, hoort hij haar stem, die hem onophoudelijk
toespreekt en bemoedert. In het najaar van 2012 toert 
’t ARSENAAL met deze theatervoorstelling door 
Vlaanderen, waarbij die van Rijkevorsel de enige is in de
nabije regio. De regie is in handen van Michael De Cock,
directeur van ’t ARSENAAL en naast regisseur, ook 
acteur, vertaler, bewerker en auteur. 

Speciaal voor de voorstelling in Rijkevorsel zal auteur
Leo Pleysier niet alleen de voorstelling bijwonen maar
ook een inleiding geven. De inkom bedraagt 12 euro, aan
de kassa wordt dit 15 euro. Voor jongeren en 55-plussers
is er een tarief voorzien van 10 euro. Reserveren voor
deze theatervoor stelling kan via de Brug door te bellen
naar 0486 83 08 78 of te mailen naar debrug.rijkevorsel
@telenet.be

De Cultuurraad reikt om de twee jaar een prijs uit aan
een inwoner van Rijkevorsel en aan een vereniging die
zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op een breed
cultureel vlak in de gemeente of erbuiten. Op vrijdag-
avond 23 november om 20u worden in de raadzaal van
het gemeentehuis onder grote ‘culturele’ belangstelling
de winnaars van de Cultuurprijzen 2012 bekend -
gemaakt. De prijs voor een bekroonde vereniging bestaat
uit een geldsom en een oorkonde. Voor een bekroonde
persoon is er een waardevolle attentie en een oorkonde
voorzien.

Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel kan zichzelf
of iemand anders voordragen. Een formulier voor 
kandidaatstelling en het reglement van de Cultuurprijs
2012 kan verkregen worden op de cultuurdienst in het
Klooster of in de Aster Berkhofbibliotheek te Sint-Jozef.
De formulieren kunnen ook gedownload worden op de
website van de gemeente http://www.rijkevorsel.be (klik
links op “diensten”, vervolgens op “Cultuur” en dan op
“Cultuurraad”. Op deze pagina vind je onderaan een link
terug waar je de formulieren kunt downloaden).
De kandidaturen kunnen ingediend worden tot woens-
dag 3 oktober.

THEATERVOORSTELLING ’WIT IS ALTIJD
SCHOON’ (NAAR DE ROMAN VAN LEO PLEYSIER)

CULTUURPRIJS RIJKEVORSEL 2012
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Ann Michielsen-Heerwegh, geboren in Rijkevorsel,
begon als aquarelschilder, maar vond haar beeldtaal al
vlug in de olieverf. Het atelier “art-E-sperimento” waar
ze werkt, staat onder de leiding van Willy Wagener. Zij
experimenteren met technieken, stijlen en zoveel meer.
Zodoende creëren zij aparte werken.

Elk kunstwerk is voor hen een nieuwe uitdaging, nieuwe
materialen bieden steeds nieuwe mogelijkheden en 
experimenteren is voor hen een vorm van zich 
amuseren. Het experimenteren is bovendien een bewust
afwijzen van een vaste persoonlijke vormgeving en is bij
hen een stijlenkenmerk.
Meer info over het atelier “art-E-sperimento” kun je
terugvinden op de website www.artesperimento.be 

De werken van Ann Heerwegh zijn te bewonderen van
28 september 2012 tot en met 28 oktober 2012 in het
Aster Berkhofmuseum, Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel.
Het museum is geopend op volgende dagen:
- elke woensdagnamiddag van 13u-17u;
- elke 2de maandagavond van de maand 

van 17.30u -19.30u;
- elke laatste zondagnamiddag van de maand 

van 13u - 16.30u;
- Op afspraak: 03 340 00 37 

of cultuurdienst@rijkevorsel.be Net zoals de voorgaande jaren, gaat ook het komende
schooljaar de sportacademie weer van start. De Rijke -
vorselse Sportacademie is een naschoolse sportlessen-
reeks voor de kinderen van alle lagere scholen in de
gemeente Rijkevorsel en vindt plaats van 15u30 tot
17u30. De lessen zelf duren 1u, namelijk van 16u tot
17u.

De Sportacademie komt tot stand door een samen -
werking tussen de sport- en jeugddienst, de kinderclub
en de lagere scholen van Rijkevorsel.
De kinderen krijgen in een achttal lessen een waaier van
bewegingsactiviteiten aangeboden door ervaren sport-
leerkrachten. De nadruk wordt vooral gelegd op de
ontwikkeling van algemene motorische vaardigheden. 

De lessenreeks zal van start gaan vanaf maandag 1 
oktober 2012 voor de kinderen van de lagere scholen 
De Wegwijzer en Sint-Luciaschool. De kinderen van 
basisschool Het Kompas starten met de sportacademie
op dinsdag 2 oktober 2012.

TENTOONSTELLING ANN HEERWEGH 
IN HET ASTER BERKHOFMUSEUM

SPORTACADEMIE 2011-2012
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S P O R T - P W A

Ook dit schooljaar zal het gemeentebestuur, i.s.m. met
de 3 scholen in Rijkevorsel, AC Rijkevorsel en SVS, een
veldloop inrichten naar aanleiding van de Vlaamse Veld-
loopweek in september. Voor dit schooljaar zal de veld-
loop plaatsvinden op dinsdag 25 september 2012 tijdens
de voormiddag.

Er wordt geopteerd om de veldloop tijdens de school-
uren te laten plaatsvinden, zodat alle leerlingen van de
lagere scholen in Rijkevorsel die voormiddag serieuze
fysieke inspanningen hebben geleverd. 
De kinderen zullen in verschillende reeksen lopen, per
leerjaar en per geslacht. Ze zullen ook kunnen kiezen
uit een wedstrijdloop of jogging. 

Graag nodigen we langs deze weg iedereen uit om te
komen supporteren voor onze jonge atleten aan de 
voetbalvelden van KFC Zwarte Leeuw (Kruispad)! 

We staan aan de start van een nieuw werkjaar, en daarom
wil de sportdienst iedereen een leuk werkjaar toe wensen.

Mensen die op zoek zijn naar informatie over een 
betreffende sport kunnen steeds terecht op de Sport-
dienst.

Het PWA is nog op zoek naar een gemachtigd verkeers-
opzichter.

Je staat in voor de veiligheid van de schoolkinderen op
één of meerdere oversteekplaatsen in onze gemeente. 
Het aantal te werken uren wordt maandelijks bepaald;
je kunt zowel ’s morgens, ’s middags en/of ’s avonds 
tewerkgesteld worden. De schoolvakanties ben je vrij.

Aangezien het een PWA-tewerkstelling betreft, moet je
ook in aanmerking komen om voor het PWA te werken.
Belangrijkste voorwaarde is dat je volledig uitkerings -
gerechtigd werkloos bent; 2 jaar beneden de 45 jaar en
6 maanden vanaf 45 jaar of ouder. Ook bestaans -
minimumtrekkers komen in aanmerking.

Kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een 
gesprek. De politie zorgt voor een korte opleiding.

Als je je kandidaat wil stellen voor deze PWA-job of wens
je meer informatie, neem dan contact op met de PWA-
dienst (gemeentehuis) op het nummer 03/3400058 of
kom gerust eens langs.

SCHOLENVELDLOOP RIJKEVORSEL

NIEUW WERKJAAR

GEMACHTIGDE VERKEERSOPZICHTER
GEVRAAGD
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KIEKEBOE 
SPEELPLEINWERKING

& KINDERCLUB

Kiekeboe 2012 zit er jammer genoeg weer op. Twee

maanden lang heeft de Rijkevorselse jeugd zich 

kunnen uitleven in de Kinderclub in Rijkevorsel, de

terreinen van Chiro Sint-Jozef en tijdens alle on -

vergetelijke uitstappen.

Om nog eens na te genieten vinden jullie hieronder

enkele foto’s van deze zomer terug. De rest van de

foto’s van Kiekeboe 2012 zijn te bewonderen op

onze jeugdwebsite www.jeugdrijkevorsel.be en op

onze facebookpagina www.facebook.com/jeugd-

dienstrijkevorsel.
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POLITIEK DEBAT JEUGDRAAD
OP VRIJDAG 21 SEPTEMBER

Op 14 oktober kiezen we een nieuwe burgemeester

en gemeenteraad. Zij zullen onze gemeente 

gedurende de volgende zes jaar besturen. 

Daarom is het niet slecht om een weldoordachte

stem uit te brengen. Om wat wijzer te worden van de 

verschillende strekkingen in het politieke landschap,

organiseert de jeugdraad van Rijkevorsel, in samen-

werking met Vormingplus Kempen, een debat met

alle politieke partijen die opkomen met de verkiezin-

gen in Rijkevorsel.

Het debat richt zich voornamelijk op jongeren en op

het gewenste jeugdbeleid in Rijkevorsel, maar ook

algemene thema’s worden niet uit de weg gegaan.

De moderator van dienst is Bart Timperman uit 

Herentals (° 1962), sinds 1998 werkzaam als 

journalist bij Gazet van Antwerpen. Hij werkt er 

momenteel als leidinggevende voor redactionele

projecten o.a. als projectleider van de berichtgeving

over de gemeenteraadsverkiezingen.

Vrijdag 21 september, Zaal Van Roey (Sint-Lenaart-

sesteenweg 7 te 2310 Rijkevorsel), deuren open

19.30 uur, start debat 20.00 uur, inkom = gratis.

JEUGDRAAD RIJKEVORSEL
want de jeugd weet echt wel raad !

Je bent jong en je hebt een eigen mening. Je weet

wat je wil en hoe alles zou moeten. Alleen... waar

kan je terecht met jouw mening ? Waar wordt er

naar jou geluisterd ? De jeugdraad is dé advies-

raad van het gemeentebestuur als het op jeugd-

zaken aankomt. Dat houdt in dat het college de

mening vraagt van de jeugdraad bij allerhande

zaken zoals subsidies voor jeugdverenigingen,

aanleg van speelterreinen, de opmaak van het

jeugdwerkbeleidsplan, etc. Daarnaast kan en mag

de jeugdraad ook op eigen initiatief het 

college adviseren.

Dus als je jong bent (minstens 16 jaar) en je hebt

een eigen mening, dan is de jeugdraad misschien

wel iets voor jou. Als je interesse hebt om lid te

worden, aarzel dan niet om contact op te nemen

met de jeugddienst. Daar kom je nog veel meer

te weten over de werkingsmomenten, de 

structuur,... van de jeugdraad. Heb je al concrete

ideeën of suggesties voor het college ? Spring dan

zeker eens binnen. Misschien is jouw idee wel het

idee waar wij al zo lang achter zoeken !
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Bij het begin van het nieuwe schooljaar is het 

misschien goed om de buitenschoolse kinderopvang

nog eens even kort voor te stellen.

De gemeente Rijkevorsel organiseert een initiatief

buitenschoolse kinderopvang (IBO) beter gekend als

“de kinderclub”. 

Deze dienst staat onder toezicht van en wordt erkend

door Kind en Gezin.

Kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar die woonachtig

of schoolgaand zijn in Rijkevorsel kunnen worden

op gevangen voor en na school, woensdag -

namiddag, snipperdagen en tijdens de school -

vakanties in een kindvriendelijke en veilige

ontspanningsruimte.

De buitenschoolse kinderopvang wordt geor -

ganiseerd op volgende locaties : 

- Molenstraat 22, centrum Rijkevorsel 

- Pioenstraat 26, Sint-Jozef 

Tarieven : 

- Voor- en naschoolse opvang : 0,80 EUR per half

uur

- Schoolvrije dagen en vakanties : 

- 4,20 EUR voor minder dan 3 uren opvang

- 6 EUR voor 3 tot 6 uren opvang

- 10 EUR voor meer dan 6 uren opvang

Woensdagmiddag : Voordeligste tarief wordt 

gehanteerd, d.w.z. de tarieven per half uur en bij 

aanwezigheid van méér dan 3 uren wordt 6 EUR

aangerekend.

(Tarieven onder voorbehoud goedkeuring Gemeenteraad

29/08/2012)

De tijd die kinderen doorbrengen in de buiten-

schoolse kinderopvang is geen verlenging van de

schooltijd maar vrije tijd ! Daarom staat de vrije spel-

keuze van het kind centraal. Zij kunnen na de school-

uren kiezen of ze zich willen uitleven in een motorisch

spel of eerder rustig willen spelen of rusten;  alleen

of in groep spelen; binnen of buiten… Op vakantie-

dagen en woensdagnamiddagen is vrij spel echter

niet voldoende en worden er door de 

begeleid(st)ers activiteiten aangepast aan de 

ver schillende leeftijdsgroepen georganiseerd.

De kinderen worden opgevangen door een team 

begeleidsters die hiervoor zijn opgeleid. Zij volgen

regelmatig bijscholingen en wekelijkse interne werk-

besprekingen.

Voor eventuele inlichtingen en inschrijvingen kun je

steeds terecht op volgend telefoonnummer :

03/340.00.56 of via e-mail : kinderclub@rijkevor-

sel.be

OPGELET :

Op vrijdag 21 september 2012 hebben de 
begeleid(st)ers van de kinderclub een 

pedago gische studiedag.
Die dag zal er enkel opvang ’s morgens zijn!

Dus gelieve er rekening mee te houden dat er
geen naschoolse opvang is.
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Verkeersspelletjes
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Voor de 12de keer wordt er te Achtel nabij ’t Molenhof de
Laverdameeting georganiseerd op 15/09/2012. Motorrij-
ders uit verschillende landen zullen mogelijk voor 
verkeershinder zorgen in Achtel. 
Pas je snelheid aan en kijk uit.

Op zondag 9 september 2012 vanaf 7.00 uur tot 15.00
uur wordt de Doelenpad ter gelegenheid van de jaarlijkse
boerenmarkt volledig afgesloten voor alle doorgaand
verkeer. 

Op 23/09/2012 is er de jaarlijkse opendeurdag van de
brandweer in de Looiweg. De Looiweg wordt dan ook
afgesloten die dag voor alle doorgaand verkeer. 
Omleidingen worden gesignaleerd. 

Op 1 september 2012 tussen 11.00 uur en 12.30 uur
wordt in Rijkevorsel de World Port Classic gereden. Deze
wielerrit komt langs de volgende wegen : Sint-Lenaartse -
steenweg, Rotonde, Dorp, Bochtenstraat, Drijhoek en
Merksplassesteenweg.
Gelieve hier rekening mee te houden.

Op 26 juli 2012 heeft de gemeente een preventie-
campagne gehouden namelijk ‘De Roze Olifantendag’.
Dit evenement stond in teken van de verkeersveiligheid
omdat er recent veel verkeersongevallen zijn gebeurd
waarbij de bestuurders onder invloed waren van alcohol
of drugs. 

Met onder andere de samenwerking van Drive up Safety
team, Responsible Young Drivers en de Federale politie
hebben we iedereen in Rijkevorsel attent gemaakt op het
gevaar van alcohol in het verkeer. Ook dankzij de mede-
werking van Zeppe en Zikki van Levenslijn hebben de
kindjes zich ook super geamuseerd ! 

En met statistieken, er werd meer dan 200 keer geblazen
en 204 keer overkop gegaan met de tuimelwage. 
Wij vragen  jullie om aan deze dag terug te denken voor-
aleer je bedronken achter het stuur kruipt en heb je toch
een pintje op, er is altijd een bob ! 

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

MOTORMEETING

BOERENMARKT

OPENDEURDAG BRANDWEER

WIELERWEDSTRIJD

ROZE OLIFANTENDAG 

P O L I T I E
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Begin september start het nieuwe schooljaar. De Lokale
Politie zal zoals in het verleden tezamen met de talrijke
gemachtigde opzichters instaan voor de veiligheid van
de kinderen. Op de gevaarlijkste oversteekplaatsen 
zullen dagelijks gemachtigde opzichters aanwijzingen
geven (let op ’s morgens pas vanaf 08.00 uur). Volg a.u.b.
de bevelen van de politie en de aanwijzingen van de 
gemachtigde opzichters nauwgezet op. Het negeren van
het bevel van de politie of het niet opvolgen van de aan-
wijzingen van de gemachtigde opzichters kan een zware
boete opleveren. 

Tijdens de eerste weken is het voor de leerlingen (en 
ouders) even wennen zowel in de klas als in het verkeer.
Er zijn nieuwe leerlingen die het traject van huis naar
school nog niet goed kennen. Daarom beste ouders : 
begeleid je kind naar school. Wijs het op de gevaren 
onderweg. Neem een veilig traject. De kortste weg is niet
altijd de veiligste weg. Kortom maak je kind (weg) wijs
in het verkeer. Leer je kind fietsen. Tracht vanaf de eerste
dag de auto thuis te laten staan. Diezelfde auto zorgt
immers voor de verkeerschaos aan de schoolpoort. 
Indien je toch genoodzaakt bent om je kind per auto te
brengen, pas je snelheid aan. Zet je kind niet af pal voor
de schoolpoort. 

Door wegenwerken in de Emiel Van Roeystraat is er
ernstige verkeershinder voor de fietsers. Met aannemer
Vermetten werd afgesproken om het eerste gedeelte van
de Emiel Van Roeystraat (tussen de kruispunten met
de Sint-Lenaartsesteenweg en Prinsenpad) tegen 1
september te egaliseren en toegankelijk te maken voor
fietsers. De fietsers kunnen dan via dit gedeelte van de
Emiel Van Roeystraat, de Prinsenpad bereiken 
desnoods met de fiets aan de hand. Vervolgens kunnen
zij verder rijden via parking OCMW rusthuis, Helhoek-
weg en Oostmalsesteenweg. 
Alzo kan de grote omleiding via Oude Braak vanaf 
1 september vervallen. Dit echter onder voorbehoud. 

Nog enkele fietstips :

- Jonge fietsers vallen gemakkelijk. Zij zijn nog een
beetje onhandig op de fiets. Hoofdletsels zijn vaak het
gevolg. Een fietshelm kan geen ongeval voorkomen
maar de letsels zullen minder erg zijn.

- Laat je kind opvallen in het verkeer. Draag de 
reflecterende vestjes, armbanden, strips zelfs bij dag-
licht.

- Op de rotonde niet uiterst rechts fietsen. Laat je op
een rond punt niet in het hoekje drummen.!!! Laat
je zien en geef je rijrichting tijdig aan met de arm.
De meeste leerlingen zijn vorig schooljaar opgeleid.
Nu de ouders nog ?

- Je kind neemt vaak bagage mee, zoals een schooltas.
Die moet op een veilige manier kunnen worden 
vervoerd. De voorkeur gaat uit naar het vastmaken
van de schooltas op het bagagerekje. Hang nooit een
tas aan het stuur. Probeer het gewicht van de 
boekentas te beperken. Neem alleen het strikt nodige
mee.

Tip voor de ouders

Tracht zoveel als mogelijk je kind te begeleiden met de
fiets. Jonge fietsers mogen zelfs niet op de openbare weg
fietsen zonder begeleiding. Als je je kind (11 à 12 jaar)
toch alleen naar school laat fietsen let er dan op dat je
haar/hem niet te vroeg wegstuurt. De verkeersregeling
door de gemachtigde opzichters en politie vangt aan
vanaf 8.00 uur. Draag er ook zorg voor dat de fiets tech-
nisch volledig in orde is. In de loop van het schooljaar
zal er door de politie een controle verricht worden 
omtrent remmen, verlichting ... P.S. de onveiligheid
nabij de scholen wordt grotendeels veroorzaakt door …
ouders van diezelfde schoolgaande kinderen.

Een tip voor de automobilisten

Wees dubbel voorzichtig nabij de schoolpoort en op alle
plaatsen waar kinderen zijn. Tracht te rijden met 
dezelfde snelheid als de voor jou fietsende kinderen. 
Voorbijsteken van fietsers op de rotonde is gevaarlijk
voor de fietser. Even geduld en rij veilig. 

TERUG NAAR SCHOOL
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SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
Tel. 03 340 39 65  - ocmw@ocmwrijkevorsel.be
  Openingsuren Centrum :
  maandag t/m donderdag   8.30 - 12.15 u       13.00 - 17.00 u
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  vrijdag                              8.30 - 13.15 u

Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel (Sint-Jozef)
Tel. 03 340 00 95
  Openingsuren Sint-Jozef :
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  dinsdag en donderdag       10.00 - 12.00 u

We merken het allemaal : de energieprijzen stijgen als
nooit tevoren. 
De kosten voor gas, elektriciteit of andere energie -
bronnen 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 goed -
koper maar dat is buiten de kortingsbon van je 
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

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 handi-

cap (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 cate -

gorieën
- financiële steun OCMW aan personen uit vreemde-

lingenregister met verblijf voor onbeperkte duur, die
wegens hun nationaliteit geen recht hebben op maat-
schappelijke integratie

- een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die 
getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke 
ongeschiktheid van minstens 66%

Wat moet je doen ?

Haal het aanvraagformulier op bij het OCMW of surf
naar de website van Eandis.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2012
- 20.00 UUR

GOED NIEUWS VOOR BESCHERMDE
AFNEMERS : 150€ KORTING 
VOOR EEN ENERGIEZUINIGE KOELKAST
OF WASMACHINE
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Welke winkels nemen deel aan de actie ?

Heel wat handelszaken aanvaarden de kortingsbon 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 kortingsbon in zijn handelszaak
kan worden omgeruild, zodat je aan de kassa niet voor
onaangename verrassingen komt te staan.

bovenaan v.l.n.r. : Majdoleen Rimon Odeh, Randa Bannoura,
Jennifer Wuyts, Charlotte Brughmans (twee Palestijnse 

kampers en twee Belgische kampers)
onderaan v.l.n.r. : Tony (begeleider Palestijnse kampen), 

Gitte Vermeiren (ergotherapeute WZC Prinsenhof) 
en Jolien Van Rechem (kamper)

Voor de bewoners van WZC Prinsenhof wordt het bijna
een traditie in de zomermaanden, het Jokakamp.
Joka vzw (jongeren op kamp); een deelorganisatie van
Present vzw, Caritas Vrijwilligerswerk organiseert reeds
30 jaar ’andere’ kampen in woonzorgcentra. De jongeren
logeren een week lang in het woonzorgcentrum, geven
de bewoners extra aandacht en organiseren extra 
animatieactiviteiten. Als vrijwilliger zijn zij niet 
gebonden aan een strak tijdschema, maar hebben ze alle
tijd om met de bewoners wat te kletsen, te luisteren naar
hun verhalen, samen foto’s te bekijken, een wandeling
te maken of een animatieactiviteit te organiseren.
Ook dit jaar zorgden enkele enthousiaste jongeren vrij-
willig een week (van zondag 22 juli 2012 t.e.m. vrijdag
27 juli 2012) voor leuke activiteiten voor de bewoners.

Na het bezoek van Bert Verbeke, ’Bram uit Thuis’, van
vorig jaar stond hen ook dit jaar weer een verrassing te
wachten. Zo kregen de bewoners drie dagen het bezoek
van twee Palestijnse meisjes. Randa en Majdoleen maken
deel uit van Caritas Jeruzalem. Via een uitwisselings -
project konden zij een tiental dagen België komen be-
zoeken om hier vrijwilligerswerk mee te maken. In
Palestina bestaat hun vrijwilligerswerk vooral uit 
gemeenschapsdienst.
Samen met drie andere kampers : Charlotte, Jennifer en
Jolien maakten zij er voor de bewoners van WZC 
Prinsenhof een onvergetelijke week van. Dit alles in het
teken van de Olympische Spelen. Ook de taal werd hier-
bij niet geschuwd. Van ’goodmorning’ tot ’how do you
do’. Iedereen deed zijn best om elkaar zo goed mogelijk
te begrijpen. Een heel leerrijke ervaring voor alle 
partijen.

BUITENLANDS BEZOEK TIJDENS
JOKAWEEK IN WZC PRINSENHOF 

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 4 SEPTEMBER 2012
DAME BLANCHE 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
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De Gammelse Wielervrienden vieren dit jaar hun 40ste

verjaardag. Meteen ook bij de start van dit jubileumjaar
kunnen ze prat gaan op een gloednieuwe outfit, die hen
werd aangemeten door hun sponsors.

Zoals bij zovele fietsclubs is er een rittenkalender, de top-
ritten zijn Scherpenheuvel, Postel, de 10 bruggen, 
Willemstad, Zeelandbrug, Hagelandrit, Tholen en de Ar-
dennen. Ook hebben we verschillende malen de Ronde
Van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Mergelland-
rit, de Cristal Alken, Ardense Pijl, Parel van het Pajot-
tenland, Bloesemclassic, Bilzen Classic en de Coolenrit
gereden. We vertrekken met een A en een B-ploeg, de
slogan samen uit samen thuis kan zo blijven gelden. De
A’s rijden de rit met een iets grotere lus tegen zo’n
36km/h gemiddeld en de B’s rijden hun rit (zijnde zo’n
80 à 90 km tegen een gem. van zo’n 30 à 31 km/h.

Na de rit wordt er steevast aangereden in hun clublokaal
bij Simone, om na te praten over de gereden rit. Ook
staan er verschillende meerdaagse ritten op de palmares
van de GWV. Zo reden ze naar Lourdes en gingen al 

enkele malen voor een week naar Mallorca, voor 3 dagen
naar het Eifelgebergte en dit jaar voor 4 dagen naar
Sauerland en al enkele malen voor 2 dagen naar
Tongeren en Mergelland. Tijdens de winterperiode 
houden de meeste leden hun conditie op pijl door 
wekelijks een mountainbikerit te rijden. Ook de 
Gammelse Wielervrienden richten zelf dit jaar voor de
21ste maal hun Kerst Mountaine Bike rit in. Deze 
happening gaat door op zondag 23 december in de sport-
hal “Kuiperij St. Jozef Rijkevorsel” waarop iedereen is 
uitgenodigd. Je zult ze nog zeker tegenkomen deze GWV
met hun nieuwe outfit.

Nog sportieve groeten vanwege de Gammelse Wieler-
vrienden

40 JAAR GAMMELSE WIELERVRIENDEN
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Onze lotgenotengroep voor vrouwen met borstkanker
organiseert op 12 september 2012 om 9.00 uur een 
ontbijtgesprek in Villa Kakelbont, Bochtenstraat 26 te
Rijkevorsel. Er is een uitgebreid buffet voor 6 euro.
Ook lotgenoten van Rijkevorsel zijn van harte welkom.
Het is zeker een aangename manier om kennis te maken
met onze groep. Er is plaats voor 20 personen. Snel in-
schrijven is dus de boodschap !

Je kunt je inschrijven vóór 8 september 2012 bij Ann
Gils op tel. 0486 38 34 77.
Je inschrijving is geldig na storting van 6 euro op rek.nr.
BE73 7333 3424 5660 met vermelding ontbijtgesprek te
Rijkevorsel en naam personen (enkel lotgenoten).

Beste ouders,

Volgend schooljaar wordt
voor uw 11-12 jarige zoon
of dochter een heel bijzon-
der jaar, want er moeten be-
langrijke keuzes gemaakt
worden : welke studierichting wil hij/zij gaan volgen na
het zesde leerjaar, welke school krijgt de voorkeur, …
Ook de parochie wil u en uw kind nu reeds uitnodigen
om een keuze te maken : sluiten jullie je aan bij de voor-
bereiding op het vormsel?

Teneinde het sacrament van het Vormsel bewust te 
ontvangen werden de kandidaat-vormelingen in onze 
parochie tot heden voorbereid door een groep cate -
chisten die zich jaar in jaar uit, belangeloos en vol over-
gave hebben ingezet.

Gezien de catechistenploeg te klein geworden is om 
binnen de parochie de grote groep jongeren te bege -
leiden, zal de vormselvoorbereiding op een nieuwe 
manier worden georganiseerd. De ouders van de vorme-
lingen zullen een belangrijkere rol krijgen in de uit -
werking en de begeleiding van de activiteiten. In een
aantal ons omringende parochies gebeurt de voor -

bereiding tot het vormsel reeds enige jaren uitsluitend
door de ouders. In onze parochie willen de huidige groep
catechisten hun ervaring en enthousiasme blijvend ter
beschikking stellen aan u, ouders. 

Vandaar deze oproep! Wij zijn op zoek naar ouders die,
alleen of met twee, alvast één jaar, de kandidaat 
vormelingen willen voorbereiden op hun vormsel,
samen met de huidige catechisten.

Gevormd worden wil zeggen : volledig in de kerk -
gemeenschap opgenomen worden. Het sacrament van
het vormsel is dus een vrije keuze. Om van het vormsel
een zinvol gebeuren te maken, is een bewuste keuze van
ouders en kinderen nodig. 

Ouders die met de huidige catechistenploeg één of meer-
dere jaren wensen mee te stappen, kunnen nu reeds hun
naam opgeven of vrijblijvend bijkomende inlichtingen
bekomen bij Luc Eelen, Lijsterstraat 30, 2310 Rijke -
vorsel, of bij één van de catechisten.

Van de gelegenheid wensen de catechisten tevens 
gebruik te maken de reeds geplande activiteiten voor het
jaar 2012-2013 mee te geven, ervan uitgaande dat bij de
definitieve inschrijving op de ouderavond voldoende 
ouders mee instappen :
- Voorinschrijvingen (verplicht) :

- dinsdag 28.08.2012 tussen 19.00 en 20.30 uur in
het parochiecentrum

- maandag 03.09.2012 tussen 18.00 en 19.00 uur
voor aanvang ouderavond in de St. Luciaschool

- maandag 10.09.2012 tussen 18.30 en 19.30 uur
voor aanvang ouderavond in De Wegwijzer

- Ouderavond en definitieve inschrijving : donderdag
20 september 2012 om 20.00 uur.

- Startdag : zaterdag 20 oktober 2012 van 14.00 uur
tot na viering 18.30 uur.

- Ontmoetingsfeest : zaterdag 8 december 2012 van
13.00 tot 17.00 uur

- Weekend in Malle : 2 en 3 maart 2013
- Vormsel : 9 mei 2013

Als jullie als ouders en wij als catechisten ons beste 
beentje voorzetten, geloven we dat het volgende jaar
weer een mooie vormselvoorbereiding en -viering kan
worden.

Namens    de vormselcatechisten, 
                 het parochieteam 
                 N. Mattijsen, parochiepriester

Greet Uydens, moderator
Luc Eelen, verantwoordelijke vormselcatechese

ONTBIJTGESPREK

VOORBEREIDING VORMSEL
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Dankbaar om wat voorbij is
Stilstaan bij wie vandaag 
‘levende kerk’ maakt
Bouwen aan de toekomst

Op zondag 21 oktober 2012 brengt het
Bisdom Antwerpen een stroom van 
mensen samen. Die dag vieren we op een
bijzondere wijze ‘(4)50 jaar Bisdom 
Antwerpen, Kerk onder stroom’. ‘450’
staat voor het startjaar 1559, ‘50’ staat
voor de heroprichting in 1961, maar zondag 21 oktober
zal in het teken staan van ‘Kerk onder stroom’. De kerk
van nu, van vandaag en morgen, een levende kerk. Die
dag wordt een feest waarop we laten zien waar we voor
staan, hoe we samen bouwen aan de toekomst.
Iedereen uit het bisdom Antwerpen is die dag te gast in
de Antwerpse binnenstad. We verwachten jong en oud,
van dichtbij of veraf betrokken bij onze kerkgemeen-
schap. Noteer 21 oktober alvast in je agenda!!

In de parochies van onze federatie; in Meersel Dreef,
Meer, Meerle, Hoogstraten, Minderhout, Wortel en 
Rijkevorsel, zal het afsluiten van dit werkthema niet 
ongezien voorbijgaan en wij hopen op 21 oktober met
velen naar Antwerpen te trekken. Daarom wordt een
eigen programma met busvervoer aangeboden. Vanaf
half september kun je meer info bekomen op de pastorij
van je parochie of kun je meer lezen in Kerk & Leven,
het parochieblad.
Wij verwachten je om de ‘DAG VAN KERK ONDER
STROOM’ mee te vieren, laat dit familiefeest van een 
levende kerk niet zomaar voorbijgaan!

Op 7 januari 2013 wordt Niek Matthijsen, onze parochie-
priester, 75 jaar en gaat hij met pensioen. Na 15 jaar
trouwe dienst in onze parochies hoopt hij te kunnen 
genieten van een rustiger leven.

Dit betekent voor de toekomst van onze parochies toch
een hele verandering. Op 11 juni hebben de leden van
de parochieteams immers de mededeling van de deken,
Michel Baert, gekregen dat er zeker geen nieuwe in -
wonende priester in Rijkevorsel komt. Er zijn immers
geen priesters meer beschikbaar. Toen waren er 2 opties
voor de toekomst van onze parochies: ofwel wordt één
van de priesters van de federatie Hoogstraten - Rijke -
vorsel hier priester, ofwel wordt de deken zelf hier
priester maar dan zou hij echt wel priester op afstand
zijn. Op het moment dat je dit bericht leest, is er
misschien al wel meer duidelijkheid wie priester wordt
in onze parochies en hebben de parochieteamleden al
enkele voorbereidende vergaderingen achter de rug.
Aangezien er geen inwonend priester meer zal zijn in
onze parochies, moeten er toch heel wat taken door
leken opgenomen worden. Zo maken we ons zorgen over
wie in de verre toekomst gaat voorgaan in uitvaarten.
Mensen nabij zijn als ze een geliefde verliezen en hen
helpen gelovig afscheid te nemen, is een belangrijke taak
die ook door leken kan opgenomen worden. Vanaf 
september start een vorming. Heb je interesse of ken je
iemand die over deze bij zondere gave beschikt, neem
dan contact op met Greet Uydens 03/314.33.63.

Wij willen jou, parochiaan van Sint-Jozef of van Sint-
Willibrordus, zeker op de hoogte houden van de 
evoluties in onze parochies. Daarom nodigen wij je van
harte uit op de volgende vergaderingen:                       
- voor Sint-Jozef: achterban op maandag 10 september

om 19.30 u, in de parochiezaal
- voor Sint-Willibrordus: parochieraad op dinsdag 11

september om 19.30 u, in de grote zaal van het 
parochiecentrum.

Draag jij de parochie een warm hart toe en wil je op de
hoogte zijn van wat er gaat gebeuren of wil je zelf een
steentje bijdragen aan een degelijke werking van onze
parochies of wil je mee verantwoordelijkheid dragen in
bepaalde taken dan ben je zeker van harte welkom. 
Wij willen je vragen, opmerkingen en ondersteuning 
alvast op deze vergaderingen beluisteren.

De leden van de parochieteams Sint-Jozef 
Sint-Willibrordus.

MEDEDELING 
VANUIT PAROCHIES RIJKEVORSEL

DAG VAN KERK ONDER STROOM
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Het sociaal huis organiseert in
samenwerking met Kraamzorg
Landelijke Thuiszorg een 
reeks zwangerschapsyoga vanaf
24/10/2012 t.e.m. 5/12/2012,
telkens van 19.30 tot 21.00 uur.

Waarom Yoga? 
Yoga helpt je om in balans te komen en te blijven. Je
bent nu zwanger en er verandert veel in je leven. Aan je
lichaam merk je dat het snelst. Je buik groeit en vaak wil
je ineens dingen eten waar je anders geen trek in hebt,
of moet je een middagslaapje doen terwijl je normaal aan
zes uur slaap genoeg hebt. Sommigen hebben meer
energie, anderen zijn sneller moe. Ook emotioneel 
verandert er van alles: gevoelens van blijdschap en trots
worden afgewisseld met ongerustheid over de zwanger-
schap, de bevalling en het aanstaande moederschap.
Daarnaast wil je in je drukke bestaan, met een baan en
misschien al één of meerdere kinderen, tijd en aandacht
besteden aan je zwangerschap en je voorbereiden op de
bevalling. 
Door yoga ontspan je beter, krijg je energie en bereid je
je op een natuurlijke manier voor op alle onderdelen van
de bevalling. Tijdens deze sessies oefenen we aangepaste
yogahoudingen, ademhalings- en ontspannings -
technieken.

Info en inschrijvingen:
Kraamzorg Landelijke Thuiszorg, 014/86.11.86, kraam-
zorgkempen@GroepKVLV.be

Praktisch:
Locatie: Pinkeltje Westmalle, Berckhovenstraat 29,2390
Malle. Kostprijs: per les betaal je 7 EUR. 
Mocht je beslissen de ganse reeks van 6 lessen te volgen,
dan betaal je na de eerste les 30 EUR.

De Europese Landschapsprijs is een eervolle onder -
scheiding voor initiatieven die de bescherming, het 
beheer, de ontwikkeling en de ontsluiting van waarde-
volle landschappen nastreven. De erkenning levert extra
aandacht en welgekomen publiciteit op.

Mooie projecten kunnen zich nog tot 21 september 
kandidaat stellen !

We zetten de belangrijkste voorwaarden nog even op een
rijtje. Om deel te nemen dient het project :
- Te voldoen aan de volgende criteria :

- blijk geven van duurzame territoriale ontwikkeling
- een voorbeeldfunctie hebben
- inzetten op publieksparticipatie 
- sensibiliseren over de waarde van landschappen

- De kandidaatfiche in te dienen voor 21 september
2012
- in een papieren versie én een digitale versie
- in het Nederlands én in het Engels of het Frans.

Voor de vertaling kan het agentschap Onroerend
Erfgoed ondersteuning bieden !

- de kandidaatfiche beslaat in haar geheel niet 
meer dan 20 bladzijden en mag voorzien zijn van 
afbeeldingen

- de kandidaatfiche wordt aangevuld met een samen-
vattende tekst van maximum 10 bladzijden 
(afbeeldingen inbegrepen) dat het agentschap 
Onroerend Erfgoed kan gebruiken voor brochures
of andere publicaties.

We zijn ervan overtuigd dat er in Vlaanderen zeer mooi
werk wordt geleverd op het vlak van landschapszorg.
Ken jij een Vlaams project dat de Europese landschaps-
prijs verdient of ben je zelf betrokken bij een mooie ver-
wezenlijking? Laat het ons dan weten en/of grijp je kans!
Op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed
vind je de details : www.onroerenderfgoed.be.

Alle bijkomende informatie over de Belgische selectie
voor de Europese Landschapsprijs, kan worden ver -
kregen bij :
- Barbara Dubaere, beleidsmedewerker Internationale

Werking, Agentschap Onroerend Erfgoed : 02 553 87
94, barbara.dubaere@rwo.vlaanderen.be

- Tinne Jacobs, beleidsmedewerker Internationale
Werking, Agentschap Onroerend Erfgoed : 02 553 64
85, tinne.jacobs@rwo.vlaanderen.be

ZWANGERSCHAPSYOGA 
VOOR TOEKOMSTIGE MAMA’S

OPROEP 
VOOR DE EUROPESE LANDSCHAPSPRIJS
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EnergieK, de goedkope energielening Kempen, vierde in
april zijn 1ste verjaardag. Sindsdien (tot juni 2012) 
werden 205 leningen afgesloten voor energiebesparende
maatregelen. Deze 205 leningen vertegenwoordigen een
bedrag van 1.490.000 euro. Gemiddeld komt dit neer op
7.268 euro per lening. 
Een energieK-lening is een lening aan 2 % rente, met
een maximumbedrag van 10.000 euro en een terug -
betalingstermijn van max. 5 jaar. 

Welke energiebesparende investeringen komen in 
aanmerking?
- vervanging van oude stookketel door condensatie -

ketel, warmtepomp, stookketel op hout met auto -
matische voeding, micro-warmtekrachtkoppeling

- ramen met hoogrendementsbeglazing
- dak-, muur- en vloerisolatie
- thermostatische kranen of kamerthermostaat met

tijdinschakeling
- energie-audit
- zonneboiler

Renteloze lening voor financieel zwakkeren
Sinds april van dit jaar kan energieK voor financieel
zwakkeren een volledig renteloze lening toekennen. Een
11-tal gezinnen konden hiervan reeds genieten. Het is
dan ook voor deze mensen dat de lening cruciaal is. Het
is voor hen vaak de enige manier om energiebesparende
maatregelen te kunnen uitvoeren. Het gaat om mensen
met een verhoogde tegemoetkoming uit de ziekte -
verzekering, met een laag inkomen of mensen die in
schuldbemiddeling of budgetbeheer zijn bij het OCMW.

Investeringen in energiebesparende maatregelen blijven
ook in 2012 rendabel
Sinds 1 januari is de fiscale aftrek voor energie -
besparende maatregelen, behalve voor dakisolatie, 
afgeschaft. Dit heeft er toe geleid dat heel wat mensen
denken dat investeren in energiebesparing niet meer
loont. Dit klopt niet. De gemiddelde terugverdientijd is
nog steeds 1 tot 8 jaar, afhankelijk van welke maatregel
uitgevoerd zal worden. Dit kan gaan van isolatie tot een
nieuwe condensatieketel, van een zonneboiler tot een
geothermische warmtepomp.

Meer info over energieK 
Ellen Vanhoudt, tel. 014 57 42 79
(enkel voormiddag 9u - 12u)
ellen.vanhoudt@iok.be 
www.iok.be 

Awel is er voor alle kinderen en jongeren met een 
verhaal, een vraag, een probleem: ze kunnen ons 
anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. We
zijn er voor hen door te luisteren, mee te voelen en mee
te denken. Elk contact via e-mail, chat, forum en 
telefoon is gratis en anoniem.  

Dé drijvende kracht van Awel zijn de vrijwilligers. Zij 
beantwoorden anoniem, verspreid over afdelingen in
heel Vlaanderen, oproepen van kinderen en jongeren.

En toch blijven er nog heel wat kinderen en jongeren
met hun verhaal zitten. 
Awel gaat dan ook vol enthousiasme op zoek naar
nieuwe geëngageerde vrijwilligers om nog meer 
kinderen en jongeren een luisterend oor te bieden. 

Ben jij geïnteresseerd? Schrijf je
dan snel in voor een infoavond in
jouw buurt via www.awel.be/word-
vrijwilliger! 

Wil je meer info over vrijwilligers-
werk bij Awel of heb je nog vragen? 
Contacteer ons dan vrijblijvend via
info@awel.be of 02/534.37.43. 
Graag tot binnenkort!

LEEN GOEDKOOP
TOT ZELFS RENTELOOS VOOR 
ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

VRIJWILLIGERSWERK BIJ AWEL,
IETS VOOR JOU ?
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Vanaf zaterdag 22 tot en met zaterdag 29 september
vindt opnieuw het Elektrofeest plaats in De Kringwinkel
WEB in Turnhout. De Kringwinkel verkoopt dan een 
uitzonderlijk groot aanbod kwaliteitsvolle tweede -
handselektro, wat gaat van microgolfovens en koel -
kasten tot wasmachines, droogkasten, tv's, lampen, klein
huishoudelijk materiaal, enzovoort. De elektrische en
elektronische apparaten werden vakkundig hersteld en
grondig getest in het hergebruikcentrum van De Kring-
winkels WEB. Op deze manier geniet je als klant één jaar
garantie (!) op de apparaten die je aankoopt. Op zaterdag
22/09 staan de werkleiders van het hergebruikcentrum
iedere klant te woord en beantwoorden zij al je vragen
omtrent de elektro die we aanbieden. Donderdagavond
13 september zal er al een leger aan huishoudelijke
apparaten te koop zijn voor studenten voor het inrichten
van hun kot of kamer.

Vanaf september 2012 krijgen alle tweedehands -
apparaten die via De Kringwinkels verkocht worden een
label waaruit je als klant kan afleiden hoe zuinig of vrien-
delijk het toestel van je aankoop is voor je portemonnee
en het milieu. Deze eco-score voor tweedehands-
elektro-toestellen kwam tot stand door samenwerking
tussen Eandis en de Vlaamse Kringwinkelsector. En wat
blijkt; tweedehandselektro-toestellen moeten niet 
onderdoen voor nieuwe toestellen! 
Kom zelf eens kijken…

Wist je trouwens dat De Kringwinkel hét inzamelpunt
is voor alle afgedankte elektro. Deze mogen zelfs defect
zijn! Wil je van je oude wasmachine, koelkast of stof -
zuiger af… laat ze gratis door ons ophalen (tel. 014 44
20 40) of breng ze gratis naar ons!

De Kringwinkel WEB, Steenweg op Tielen 70, 2300
Turnhout
Open van ma. tem vrij.: 10u - 17u30 en op zat.: 9u -
16u30. Meer info op www.dekringwinkelweb.be

ZWIJGEN BIEDT GEEN UITKOMST
Een vrouw van 85 jaar heeft hulp nodig om zich te 
verplaatsen, om te gaan winkelen en om het huis te 
onderhouden. Iemand van de familie doet dit voor de
haar, maar dit gaat gepaard met het onder druk zetten
van de vrouw voor geld, schelden, … De vrouw heeft de
hulp nodig heeft en durft hier niet tegenin gaan… 
Ouderenmis(be)handeling komt vaker voor dan men
denkt. In België worden 1 op 3 ouderen geconfronteerd
met één of andere vorm van mis(be)handeling. 
Ouderenmis(be)handeling speelt zich vaak af achter 
gesloten deuren wanneer enkel slachtoffer en pleger
aanwezig zijn. Voor de oudere zelf is erover praten 
dikwijls zeer moeilijk. Toch hebben zij meestal zwaar te
lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulp -
verleners die ermee geconfronteerd worden zijn dit
moeilijke en aangrijpende situaties. 

Vormen van ouderenmis(be)handeling  
- Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden,…
- Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimi -

deren, pesten, dreigen de kleinkinderen niet meer te
mogen zien, …

- Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te
weinig medische zorgen,…

- Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van
volmachten, giften eisen, misbruik maken van goed-
gelovigheid,…

- Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich
onnodig vaak moeten uitkleden,…

- Schending van de rechten: post lezen of achter -
houden, het niet alleen laten van de oudere met zijn
bezoek,…

- Verzorging laat te wensen over: de oudere krijgt 
verzorging maar die voldoet niet

Waar kun je terecht? 
In situaties van ouderenmis(be)handeling is het belang-
rijk niet alleen met je verhaal en/of vragen te blijven 
zitten. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling of
vermoedens heeft over een mogelijke situatie van 
ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het meldpunt
misbruik, geweld en kindermishandeling via het gratis
nummer 1712.

ELEKTROFEEST OUDERENMIS(BE)HANDELING 
IN DE THUISSITUATIE
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Op 1 juli 2011 werd het AWVR (het Algemeen Water -
verkoopreglement) van kracht voor gans Vlaanderen.
Hierin worden de rechten en plichten van de klant vast-
gelegd. Elk bedrijf kan een aanvulling op dit reglement
laten goedkeuren. Pidpa heeft dit als eerste waterbedrijf
gedaan. Deze aanvullende regels kun je terugvinden in
het Bijzonder Waterverkoopreglement (BWVR) dat op
27 maart 2012 door de bevoegde minister werd goed -
gekeurd.

De basisvoorwaarden voor waterdistributie van Pidpa
zijn vanaf nu niet meer van kracht. De basisvoorwaarden
voor de riolering en de IBA blijven wel nog gedeeltelijk
gelden, voornamelijk voor de technische en wettelijke
voorwaarden.

Hoe dien je het BWVR te lezen ?
Het BWVR is een aanvulling op het AWVR. Je kunt dit
dus niet afzonderlijk lezen. Waar het AWVR de algemene 
regels geeft, verduidelijkt het BWVR die bepalingen 
binnen de specifieke Pidpa-context.

Wat kun je lezen in het BWVR ?
We geven je een overzicht van de belangrijkste 
wijzigingen. De volledige tekst van het reglement kun
je raadplegen op www.pidpa.be.

De klant
Naast huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten,
kent Pidpa o.a. ook tijdelijke klanten. Al wie water 
afneemt van Pidpa of water loost in het openbaar 
saneringsnetwerk, moet als klant voldoen aan dit regle-
ment. 
Alle prestaties, leveringen, vergoedingen, bijdragen en
diensten worden aangerekend tegen de geldende 
tarieven.
Personeelsleden en aangestelden van Pidpa moeten hun
legitimatiebewijs of aanstellingsbewijs op verzoek tonen.

Levering van water
Het door Pidpa geleverde water mag zonder verdere be-
werking niet doorverkocht worden via een leiding of een
leidingennetwerk. Het is ook verboden om verschillende
binneninstallaties met elkaar te verbinden. Indien je
aftakking of binneninstallatie verzegeld is, mag enkel
Pidpa deze verbreken. Wordt de zegel toch verbroken,

dan moet Pidpa verwittigd worden. Zoniet rekent Pidpa
een bijdrage aan. Het gebruik van hydranten is enkel
voorbehouden voor bevoegden.
De door Pidpa geplaatste watermeters moeten vlot toe-
gankelijk zijn, zowel voor het aflezen van de meterstand
als voor de nodige herstellingen.
Pidpa rekent een bijdrage aan voor het (her)openen van
een waterbevoorrading. Bij een nieuwe installatie moet
eerst gekeurd worden. Dit mag enkel door een aanvaarde
keurder. Gebeurt de keuring niet door Pidpa, dan moet
het keuringsattest, samen met een ondertekende
toestellen lijst, overgemaakt worden aan Pidpa. De klant
bewaart ook zelf een kopie van beide documenten. Hij
dient ze te kunnen voorleggen bij latere controles of bij
eventuele problemen.

Riolering en waterzuivering
De bepalingen van dit hoofdstuk gelden enkel indien
Pidpa instaat voor het rioleringsbeheer in de gemeente.
Net als bij het drinkwater rekent Pidpa een aansluitings-
vergoeding aan. Een keuring is verplicht vooraleer aan
te sluiten. Deze keuring mag enkel gebeuren door een
aanvaarde keurder. De klant moet zijn keuringsattest,
onderdelenlijst en uitvoeringsplan bewaren om later te
kunnen voorleggen.
Bestaande risicoprivéwaterafvoeren, dit zijn gootstenen,
afvoerputjes of afvoeren van sanitaire installaties (zoals
wc’s, lavabo’s, douches, baden, wasmachines, enz…) die
zich lager bevinden dan het straatoppervlak of maaiveld
(bij IBA), moeten zo snel mogelijk schriftelijk aan Pidpa
gemeld worden. De klant is verplicht een beveiliging te
installeren.

Integrale waterfactuur
Pidpa legt per klantsoort vast hoe de hoeveelheden voor
de saneringsbijdrage en -vergoeding worden berekend,
hoe het debiet van de geplaatste watermeter wordt 
bepaald, welke aanrekeningmethodiek gebruikt wordt,
hoe de klant moet betalen en wat de gevolgen zijn als er
niet tijdig betaald wordt en welke vergoedingen hiervoor
betaald moeten worden.

Inbreuken, betwistingen, toepasselijk recht
Pidpa bepaalt wat er gebeurt als er water onrechtmatig
wordt afgenomen of afgevoerd. Bovendien zijn bij 
betwistingen uitsluitend de Belgische rechtbanken
bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de 
website www.pidpa.be.

HET BIJZONDER WATERVERKOOP-
REGLEMENT (BWVR) VAN PIDPA 
IS GOEDGEKEURD
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Voor iedereen die zijn kennis omtrent landbouw en
platteland verder wil uitbreiden organiseert de vzw 
Plattelandsklassen samen met de vzw ‘t Pleckske de 
8-daagse vorming ‘Gidsenproever’. Deze beknopte 
initiatie vormt de eerste stap om later eventueel als 
volwaardig landbouwgids aan de slag te gaan. Er komen
ervaren mensen aan het woord, worden diverse 
bedrijven bezocht, halen we ons agrarisch erfgoed van
onder het stof, leren we de basis van EHBO,…en zo veel
meer. Alvast een leuke eerste kennismaking met de 
praktijk van het gidsen op het platteland.

Waar: Poort naar het Platteland, Wuustwezel
Wanneer: enkel op vrijdagen steeds van 10u tot 15u30
datums 2012: 19/10, 9/11, 23/11, 14/12 
datums 2013: 18/1, 8/2, 22/2, 8/3
Inschrijving: gratis, enkel inschrijven mogelijk voor alle
8 vrijdagen. Inschrijven voor 15 september bij vzw 
’t Pleckske: roosmarie.adriaensen@bibliotheek.be

Meer info bij Toerisme Wuustwezel 03/690.46.43

Let op! Deelnemersaantal beperkt tot 25 (indien nodig
wordt eventueel een bijkomende vergelijkbare initiatie
georganiseerd)

Hou je van lopen ? Hou je van honden ?
Dan is CANICROSS beslist iets voor jou !!!
Canicross is zoals een tijdrit in de Ronde van Frankrijk,
alleen doen we het hier niet met de fiets, maar lopen we
met onze trouwe viervoeter.
Elke 30 seconden start er een hond met zijn baasje en
het doel is heel simpel. Samen zo snel mogelijk de eind-
streep bereiken.
Er gelden wel enkele regels. Zo mag je als baasje je hond
niet zelf voorttrekken, dat zou een beetje dier -
onvriendelijk zijn. Omgekeerd echter….
Spreekt dit je aan dan is het binnenkort de uitgelezen
kans om met deze sport kennis te maken.

- Wanneer : zondag 23 september 2012
- Waar : inschrijving vakantiedomein Breebos te 

Rijkevorsel
- Loopparcours : Blackheide te Beerse
- Inschrijving en dierenartscontrole : 10u tot 12.30u
- Eerste start : 13.00 uur

Het parcours is volledig uitgestippeld in de bosrijke 
omgeving van Blackheide te Beerse, aanpalend aan het
vakantiedomein Breebos met variabele afstanden van 
5 km (Cross), 3,1 km (Run), 1,4 km (Fun). We hebben
ook een aangepast parcours voor onze kids van 450 m
voorzien. De kids lopen in begeleiding van een vol -
wassene. Kom dus samen met je trouwe viervoeter 
kennismaken met deze ontspannende sport. Het ras
speelt geen rol. Wel moet je hond minstens 1 jaar oud
zijn en alle basisinentingen gehad hebben (gratis 
controle door dierenarts ter plaatse om na te gaan of de
hond geschikt is om deel te nemen, vergeet dus je
hondenpaspoort niet).
Voor verdere inlichtingen : Run4Fun.canicross@
gmail.com of http://www.canicross-info.eu/ of
http://www.facebook.com/pages/Run4fun/184769644951
646#!/pages/Run4fun/184769644951646

8-DAAGSE VORMING ’GIDSENPROEVER’

CANICROSS  

39



D I V E R S E N

Kun jij je inleven in moeilijk -
heden die anderen doormaken?
Sta jij open voor andere opvat -
tingen en levenswijzen? Wil je je
minimum 4 uur per week vrij -
maken?  Drie maal JA? Tele-Ont-
haal is misschien iets voor jou?

De hulpdienst, Tele-Onthaal, stelt haar chat en telefoon-
lijn (106) open voor wie in anonimiteit wil praten. De
vrijwilligers van Tele-Onthaal vormen het kloppend hart
van de organisatie. Zij beantwoorden de oproepen aan
de telefoon en online (chat via website www.tele-
onthaal.be). Kandidaat-vrijwilligers volgen een opleiding
en genieten blijvende ondersteuning. Nieuw vanaf 2012
kunnen de vrijwilligers rekenen op een verplaatsings-
vergoeding.

Belangstelling ?
Bel: 03/216.04.47 tussen 9 en 17 uur of mail naar 
antwerpen@tele-onthaal.be.

Kinderen vanaf 5 jaar welkom

Benjamins, miniemen en pupillen, onze jongste korf -
ballers voor zowel jongens als meisjes vanaf 2de kleuter-
klas t.e.m. 4de leerjaar starten op vrijdag 17 augustus
2012 een nieuw seizoen. Wil je uitzoeken of korfbal je
sport is? Wil je op een leuke, speelse manier aan sport
doen? Kom dan met ons meedoen! Maak gebruik van 
3 gratis proeftrainingen telkens op vrijdag van 18.15 uur
t.e.m. 19.30 uur aan de nieuwe sporttereinen aan de
Kruispad (naast sporthal ‘De Valk’).

Kinderen (zowel jongens als meisjes) vanaf 10 jaar en
volwassenen die competitief of recreatief willen korf -
ballen, kunnen altijd starten in de bestaande ploegen van
Rijko korfbalclub.

Ook Rijko’s bewegingsschool staat te trappelen om een
nieuwe lessenreeks te starten. De allerjongsten, jongens
en meisjes van de 2de en 3de kleuterklas zijn welkom
vanaf zaterdag 15 september in de turnzaal van ‘De 
Wegwijzer’, Leopoldstraat te Rijkevorsel. Samen lopen,
rollen, springen,vangen,….. kortom veel beweging! En
dit gedurende 10 weken op zaterdag van 10.00 uur tem
11.00 uur.

Meer info en de contactpersonen van onze club vind je
op www.rijko-korfbal.be of stuur een mailtje naar
rijko@korfbal.be en we contacteren je zo snel als 
mogelijk.

TELE-ONTHAAL ZOEKT DRINGEND 
VRIJWILLIGERS

RIJKO KORFBAL EN BEWEGINGSSCHOOL
STARTEN EEN NIEUW SEIZOEN

HEEMKUNDIGE KRING VAN RIJKEVORSEL 

OPENDEURDAG
30 SEPTEMBER

14.00 uur tot 17.00 uur met doorlopende
video voorstelling van oud Rijkevorsel

Elke dinsdag is het documentatiecentrum 
geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur
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Kempens Woonplatform, een project vanuit IOK met
steun van de Vlaamse Overheid, assisteert 25 Kempense
gemeenten bij het uitbouwen van hun lokaal woon -
beleid. Het project steunt op verschillende pijlers en 
1 hiervan is het informeren van inwoners rond wonen.
Het is in dit licht dat een portaalsite rond wonen werd
gelanceerd.

Ga je bouwen of verbouwen, een woning kopen, ver -
kopen, huren of verhuren? 
Ben je op zoek naar informatie over sociale huisvestings-
maatschappijen, betaalbare kavels of sociale leningen?
Wil je meer informatie over de premies en tegemoet -
komingen waarop je aanspraak kan maken of wil je 
gewoon wat meer informatie over de dienst ruimtelijke
ordening in je gemeente? Je vindt al deze informatie op
www.kempenswoonplatform.be

De aangeboden informatie is toegespitst op de Kempen.
De website brengt actueel woonnieuws en bevat veel
informatie over duurzaam wonen, meegroeiwonen, 
premies en tegemoetkomingen, sociale en betaalbare
huisvesting en woongerelateerde regelgeving.
Naast deze algemene wooninformatie is er ook een 
gemeentespecifiek gedeelte. Hier vind je per gemeente
een overzicht van alle actoren die er actief zijn op het
vlak van wonen. Zo kun je nagaan waar je terecht kunt
met welke woonvraag. 

De woonmarkt is vrij complex en met deze site tracht
het Kempens Woonplatform te voorkomen dat burgers
door het woonbos de bomen niet meer zien.

KEMPENSWOONPLATFORM.BE : 
VOOR ALLES WAT JE WIL WETEN 
OVER WONEN IN DE KEMPEN

FOTOVRIENDEN 
RIJKEVORSEL vzw

stelt voor

SEPTEMBER & OKTOBER 2012

MARC DAEMS  EIGEN WERK
een selectie foto’s uit zijn rijk archief

Bezoekerscentrum De Molen, Potbergstraat Rijkevorsel
open : elke 2de en laatste zondag van de maand van 10-18u

Meer foto’s in gemeentehuis 
en klooster Molenstraat 5 

(open tijdens de werkuren)

TURNKRING LENIG EN GEZWIND
www.lenigengezwindrijkevorsel.webs.com

start op dinsdag 4/9 en woensdag 5/9

UURREGELING 
SCHOOLJAAR 2012-2013

Dinsdag
Groep 1 18.30u tot 19.30u (vanaf 10 jaar tot ...)

Omnisport
Groep 2 19.30u tot 20.30u (dames)

Woensdag
Groep 3 15.30u tot 16.30u (1ste en 2de leerjaar)
Groep 4 16.30u tot 17.30u (3de, 4de en 5de leerjaar)
Groep 5 17.30u tot 18.30u (6de leerjaar,

1ste & 2de middelbaar)
Groep 6 18.30u tot 19.30u (senioren)
Groep 7 19.30u tot 20.30u (dames)
Groep 8 20.30u tot 21.30u (dames)

Kleuterturnen start reeds op 12 september 
Groep 1a 13.30u tot 14.30u
Groep 2a 14.30u tot 15.30u

Meer info : Verbraeken Ria : tel. 03/314.61.48

Verbraeken Griet : tel. 03/484.69.06
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ZONDAG 
9 SEPTEMBER 2012

BOERENMARKT
RIJKEVORSEL

KINDERROMMELMARKT
Verkoop van verse land- en tuinbouwprodukten, 
speciale broodsoorten (2 kg. broden), rijstpap...

Tentoonstelling van vee en klein vee.
Kinderkleurwedstrijd

Dit alles onder optreden 
van een live muziekband 

Doelenpad van 9 tot 13u
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Op 14 en 15 september 2012 zullen een aantal
Rijkevorselse vrijwilligers en verenigingen weer
hun beste beentje voor zetten voor de
verkoop van azalea’s ten voordele van 
KOM OP TEGEN KANKER. 

Bij deze doen wij een warme oproep aan
iedereen om plantjes te kopen bij onze 
vrijwilligers!

Wil je een handje toesteken bij de verkoop ?
Je kan je nog steeds opgeven via: 
plantjesweekend.rijkevorsel@hotmail.com
(wie niet over internet beschikt kan bellen op
het nummer 03 314 74 28, na 17 uur)

ALVAST DANK !
Werkgroep Plantjesweekend Rijkevorsel

KOM OP TEGEN KANKER
PLANTJESWEEKEND

Judoclub ’De Bres’ doet elk jaar
in september zijn algemene 

ledenwerving

Wie ?
alle jongens en meisjes vanaf

het 3de leerjaar (geboren in 2004)

Wanneer ?
maandag 10 september 2012
woensdag 12 september 2012
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VRIJDAG 28 SEPTEMBER - 20.00 UUR

JOKPRIJSKAMP 
in de Molenstraat 58 achteraan fietsenoutlet, 

inschrijven vanaf 19.00 uur
50 euro vooruit, inleg 3 euro - Iedereen heeft prijs

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 

SINT-LUCIABEGANKENIS
om 16.00 uur aan de kapel,

bij slecht weer gaat deze door in de kerk om 18.30 uur

Organisatie : Vrienden van Sint-Lucie, p/a Molenakkers 21, 2310 Rijkevorsel

55STE SINT- 
LUCIEFEESTEN

PROGRAMMA 
ST.-LUCIEFEESTEN 2012

Inrichting : Koninklijke Harmonie Broederband 

NIEUWE LOCATIE : ZAAL ’T CENTRUM

VRIJDAG 28 SEPTEMBER 
-   vanaf 20u : 5DE GROTE SINT-LUCIE-QUIZAVOND
    inschrijven kan via jantax@skynet.be of per gsm 0498 31 59 27

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
-   vanaf 12u tot 19u : MOSSELFESTIJN OF KOUDE SCHOTEL

-   vanaf 20u : MUZIKALE AVOND
    met het optreden van de Nederlandstalige coverband KONTRAIR

    en AFTERPARTY met DJ-team

ZONDAG 30 SEPTEMBER
-   vanaf 11u : FRÜHSHOPPEN met gezellige muzikale omlijsting
    door DJ

-   vanaf 14u : GROTE DANSNAMIDDAG
    met optreden van Dansgroep AG Moves en Live-orkest WATATOE

Tijdens onze feesten : TRAPPIST WESTMALLE VAN ’T VAT

3 dagen TOMBOLA ten voordele van onze jeugdwerking met een
mooie prijzentafel (elke omslag = een gegarandeerde prijs) 

NIET TE VERGETEN : 2 dagen jumbo-mosselen of koude schotel
zaterdag van 12.00 uur tot 19.00 uur - zondag van 12.00 uur tot 20.00 uur

(zolang de voorraad strekt). 
Mosselen en/of koude schotels kunnen ook meegenomen worden .

Contact : 03/314.62.48 - khbroederband@telenet.be

www.khbroederband.be

100 jaar                  Rijkevorsel

organiseert

ZONDAG 23 SEPTEMBER

HAP- & TRAPTOCHT
Weetjes :
- fietstocht voor alle geïnteresseerden
- vertrek aan het gildelokaal tussen 10u en 14u

Dorp 47 in Rijkevorsel
- slingerend tussen de Rijkevorselse weiden en velden
- er is keuze uit 2 routes : 15 of 30 km
- af en toe halthouden aan boerderijen voor een hapje 

of een drankje
- prijs 3 euro tot 12 jaar, 5 euro voor volwassenen
- voor inschrijven is gewenst, maar niet noodzakelijk !

Voor meer info : Magd 0498 24 87 74
of via mail kvlvrijkevorsel@gmail.com

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2012

13.00 uur

Fietszoektocht door St-Jozef

met doe- en denkspelen

Weetjes voor de fietszoektocht :
- inschrijving van 13u tot 15u
- vertrek aan gemeenschapscentrum 

achteraan langs Pioenstraat, Sint-Jozef
- deelnameprijs : 3 euro

Meewerkende verenigingen : KWB St.-Jozef, 
PASAR Rijkevorsel, ACW Rijkevorsel, 
ACV Rijkevorsel
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KLEUTERSCHOOL HET MOLEKE 
EN KLEINE MOLEKE
INFOMOMENT SCHOOLJAAR 2012-2013

Dinsdag 9 oktober 2012 – 19.30 uur              
Eetzaal van Het Moleke (Banmolenweg 9) 
Instapdagen : 5 nov - 7 jan - 1 feb - 18 feb

De kleuterleidster(s) en de directie nodigen de ouders van de kleuters
die 2,5 zijn op bovenstaande instapdagen uit voor een infomoment.

Wij starten om 19.30 uur in de eetzaal van Het Moleke (Banmolenweg 9).

Voor elke instapdag wordt er ook nog een speeluurtje voorzien. 
Wij houden je hier zeker van op de hoogte!

Graag inschrijven voor dit infomoment vóór woensdag 19 september, 
bij mevr. Ilse Geerts, Directie  ☎ 03 314 12 69, directie@het-moleke.be

IJS- & 
PANNENKOEKENDAG
ZONDAG 14 OKTOBER 2012

van 14u tot 18u
Parochiecentrum, Dorp 21, Rijkevorsel

Iedereen van harte welkom !

afdeling 
Rijkevorsel

Katholieke Vereniging
Gehandicapten

Contact : Treza De Vrij, Vlimmersebaan 104, 2310 Rijkevorsel, 03 312 25 16
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S E P T E M B E R  

1 september • KC Rijko : 1ste dag nationaal scholierentornooi korfbal aan de Kruispad. Aanvang 10.00 uur
• Fotovrienden Rijkevorsel vzw : tot eind oktober : tentoonstelling van Marc Daems in het 

bezoekerscentrum aan de molen, tentoonstelling in gemeentehuis (eerste verdieping) en Klooster 
(tijdens openingsuren gemeentehuis)

2 september • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg – van 8.00 tot 12.00 uur –
inkom gratis

4 september • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur
• Turnkring Lenig en gezwind : startdag turnen. Meer info : 03/314.61.48 - 03/484.69.06

5 september • Turnkring Lenig en gezwind : startdag turnen. Meer info : 03/314.61.48 - 03/484.69.06.

7 september • Schildersclub Artistic : Schilderen. Prinsenhof. Van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen welkom. Gratis. 
Meer info : 0474/31.25.67.

8 september • KC Rijko : 2de dag nationaal scholierentornooi korfbal aan de Kruispad. Aanvang 10.00 uur
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid - JeuFa : De PretTrompet: een muzikale spelnamiddag voor kinderen 

van 6 tot 12 jaar aan de kiosk achter het gemeentehuis vanaf 13.30 uur. Toegang gratis. 
Inschrijven via info@vnarijkevorsel.be en 0472-55 65 76. Meer info: http://www.vnarijkevorsel.be

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Monument in de Bloemetjes. Molenterrein Looiweg. Van 10 u tot 17 u. 
Meer info : zie rubriek VVV

9 september • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur Molen – Looiweg. Van 10.00 tot 17.00 uur
• Landelijke Raad : Boerenmarkt. Verkoop land- en tuinbouwproducten, jeugdrommelmarkt, 

tentoonstelling boerderijdieren, animatie … Doelenpad. Aanvang 9.00 uur
• Samen verder - Kempen vzw : ontbijtgesprek. Villa Kakelbont. 9.00 uur. 

Meer info : zie rubriek Diversen
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid - JeuFa : Jeugdhappening met optredens door jeugd- en opleidings-

orkesten op de kiosk achter het gemeentehuis vanaf 12.00 uur tot 16.30 uur. Toegang gratis.
Meer info: http://www.vnarijkevorsel.be en 0472-55 65 76.

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Monument in de Bloemetjes. Molenterrein Looiweg. Van 10 u tot 17 u. 
Meer info : zie rubriek VVV

11 september • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur

14 september • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom. 
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67 

• Kom op tegen Kanker : Plantjesweekend Rijkevorsel.  Vrijwilligers zullen plantjes aanbieden 
ten voordele van Kom op tegen Kanker

• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid - JeuFa : Info- & inschrijvingsavond in 't Centrum, lokaal 21 
van 18.30 uur tot 20.30 uur. Meer info: http://www.vnarijkevorsel.be en 0472-55 65 76.

15 september • Kom op tegen Kanker : Plantjesweekend Rijkevorsel.  Vrijwilligers zullen plantjes aanbieden 
ten voordele van Kom op tegen Kanker

16 september • Verenigingenhappening “Cementzakken in beweging” : Fietszoektocht. Inschrijving van 13 tot 15 u. 
Vertrek gemeenschapscentrum. Meer info : zie rubriek Diversen
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18 september • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur

21 september • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom.
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

• Jeugdraad Rijkevorsel : politiek debat. Zaal Van Roey. Meer info : zie rubriek Jeugd
• Brandweer Rijkevorsel : Jokprijskamp. Brandweerkazerne Looiweg. Meer info : zie rubriek Brandweer

22 september • Herdenking bevrijding : zie rubriek VVV. Info : 03/340.00.12

23 september • KVLV Rijkevorsel : Hap- en traptocht. Inschrijven gildelokaal. Van 10.00 tot 14.00 uur. 
Meer info : zie rubriek Diversen

• Run4Fun Canicross Team vzw : Canicrosswedstrijd Noorderkempen. Breebos.  
Meer info : zie rubriek Diversen

• Herdenking bevrijding : zie rubriek VVV en affiche rubriek Diversen (Camp Plumbridge). 
Info : 03/340.00.12

• Brandweer Rijkevorsel : Opendeurdag. Brandweerkazerne Looiweg. Meer info : zie rubriek Brandweer

25 september • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur

28 september • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom. 
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

• Vrienden van Sint-Lucie : Jokprijskamp. Meer info : zie rubriek Diversen
• Koninklijke Harmonie Broederband : Sint-Luciefeesten. Quizavond.’t Centrum. 

Info : 0498/31.59.27 – jantax@skynet.be. Meer info : zie rubriek Diversen

29 september • Vrienden van Sint-Lucie : Sint-Luciabegankenis in de Molenstraat. Mis met verering relikwie 
Sint-Lucia aan de kapel te 16 u 

• Koninklijke Harmonie Broederband : Sint-Luciefeesten. ’t Centrum. 12.00 u – 19.00 u : 
mosselfestijn of koude schotel. Vanaf 20 uur muzikale avond. Info : 03/314.62.48 -  
khbroederband@telenet.be. Meer info : zie rubriek Diversen

30 september • Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van  14.00 tot 17.00 uur
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef, 61. Van 13.00  tot 16.30 uur
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur Molen – Molenzondag Provincie Antwerpen, Looiweg. 

Van 10.00 tot 17.00 uur
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Wandelen in de sporen van de Polar Bears. Vertrek 13.30 uur, 

oorlogsmonument aan ’t Sas. Meer info : zie rubriek VVV
• Rijkevorselse Wielertoeristen : Mountainebiketocht. Keuze tussen 15, 25, 42 en 52 km. 

Vertrek : 8.00 – 10.30 uur. Meer info : zie rubriek Diversen
• Koninklijke Harmonie Broederband : Sint-Luciefeesten. Vanaf 11 u frühshoppen met DJ, 

12 uur – 20 uur :  mosselfestijn of koude schotel, vanaf 14 u dans- en muzikale namiddag voor jong 
en oud. Info : 03/314.62.48 -  khbroederband@telenet.be. Meer info : zie rubriek Diversen

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in oktober 2012 moet u uiterlijk op 5 oktober 2012 

binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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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
Het Vlaamse Kruis (Marc De Seck)                     0475/23.24.58

Zelfmoordpreventie                                                02/649.95.55

Kankerfoon, werkdagen 9-13u, maandag 9-19u    0800/15.802
Awel                                                                        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


