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College van burgemeester en schepenen

BURGEMEESTER :

MEVR. DORIEN CUYLAERTS - N-VA  
Kievitsheide 64 - 2310 Rijkevorsel
Tel. : 0496 26 64 20
e-mail : burgemeester@rijkevorsel.be

1STE SCHEPEN :

DHR. BOB VAN DEN EIJNDEN - CD&V
Nachtegaalweg 11 - 2310 Rijkevorsel
Tel. : 03 314 38 14
e-mail : bob.vdeijnden@skynet.be

2DE SCHEPEN :

DHR. JOS BOECKX - SNR
Maanstraat 6 - 2310 Rijkevorsel
Tel. : 03 312 43 88
e-mail : jozef.boeckx2@telenet.be

3DE SCHEPEN :

DHR. KARL GEENS - N-VA
Gammel 40 bus 103 - 2310 Rijkevorsel
Tel. : 0473 80 56 98
e-mail : karl.geens@n-va.be

4DE SCHEPEN :

MEVR. LIZETTE KEYSERS - SNR
Banmolenweg 46 - 2310 Rijkevorsel
Tel. : 03 314 66 90
e-mail : robert.maes6@telenet.be

5DE SCHEPEN :

DHR. STEF MAES - N-VA
Vinkenpad 17 - 2310 Rijkevorsel
Tel. : 0474 94 06 82
e-mail : stefan.maes7@telenet.be

6DE SCHEPEN - OCMW VOORZITTER :

DHR. WIM DE VISSCHER - CD&V
Hoge Heideweg 66 - 2310 Rijkevorsel
Tel. : 03 312 50 09
e-mail : wdevisscher@skynet.be

Bevoegdheden : veiligheid, politie, brandweer en burgerlijke stand

Zitdagen :
- in het gemeentehuis : maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur

en vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur
- in het gemeenschapscentrum : elke laatste donderdag van de maand 

van 13.30 uur tot 14.30 uur

Bevoegdheden : ruimtelijke ordening, openbare werken, 
Europese aangelegenheden en landbouw

Zitdagen :
- in het gemeentehuis : dinsdag van 18.30 uur tot 19.30 uur
- in het gemeenschapscentrum : elke laatste dinsdag van de maand 

van 18.30 uur tot 19.30 uur

Bevoegdheden : financiën, begroting, informatica, ontwikkelingssamenwerking,
kinderopvang en kind & gezin

Zitdagen :
- in het gemeentehuis : dinsdag van 18.30 uur tot 19.30 uur
- in het gemeenschapscentrum : elke 1ste maandag van de maand van 18.30 uur

tot 19.30 uur

Bevoegdheden : cultuur, bibliotheek, feestelijkheden, jeugd, mobiliteit, 
communicatie en erediensten

Zitdagen :
- in het gemeentehuis : maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur
- in het gemeenschapscentrum : elke laatste donderdag van de maand van

13.30 uur tot 14.30 uur

Bevoegdheden : energie, tewerkstelling, toerisme en milieu

Zitdagen :
- in het gemeentehuis : dinsdag van 18.30 uur tot 19.30 uur
- in het gemeenschapscentrum : elke 1ste maandag van de maand van 18.30 uur

tot 19.30 uur

Bevoegdheden : sport, personeel, onderwijs, middenstand en lokale economie

Zitdagen :
- in het gemeentehuis : maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur
- in het gemeenschapscentrum : elke 2de woensdag van de maand van 13.30 uur

tot 14.30 uur

Bevoegdheden : sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid, derde leeftijd en
huisvesting

Zitdagen :
- in het gemeentehuis : dinsdag van 18.30 uur tot 19.30 uur
- in het gemeenschapscentrum : elke laatste dinsdag van de maand 

van 18.30 uur tot 19.30 uur

Bovenste rij v.l.n.r. : Bart Adams, Jos Boeckx, Bob Van den Eijnden, Wim De Visscher, Stef Maes
Onderste rij v.l.n.r. : Karl Geens, Dorien Cuylaerts, Lizette Keysers



De gemeenteraadsleden

Mevr. Dorien Cuylaerts                                      N-VA 
Dhr. Karl Geens                                                 N-VA                                           
Dhr. Stef Maes                                                  N-VA 
Mevr. Nathalie Stoffelen                                   N-VA                                           
Dhr. Jelle De Backer                                          N-VA
Dhr. Diede Van Dun                                          N-VA                                           
Mevr. Nathalie Cuylaerts                                   N-VA                                           
Dhr. Roger Kemland                                          SP.A                                             
Dhr. Bob Van den Eijnden                                 CD&V                                          
Dhr. Lieven Van Nyen                                        CD&V                                          
Dhr. Wim De Visscher                                       CD&V
Dhr. Frans Hermans                                          CD&V                                         
Dhr. Eric Vermeiren                                           CD&V 
Dhr. Jos Boeckx                                                SNR 
Dhr. Matthijs Peeraer                                        SNR 
Mevr. Lizette Keysers                                        SNR                                             
Dhr. Gust Van De Mierop                                  Gemeentebelang & VLD              
Dhr. Paul Bevers                                                Gemeentebelang & VLD
Dhr. Willy Fransen                                             Gemeentebelang & VLD
Mevr. Renilde Willemse                                     Gemeentebelang & VLD
Dhr. Jack Jacobs                                                Gemeentebelang & VLD 

Rijkevorselse raadsleden : Politieraad

Mevr. Nathalie Cuylaerts                                   N-VA                                           
Dhr. Jelle De Backer                                          N-VA                                           
Dhr. Willy Fransen - n-va                                   Gemeentebelang & VLD              
Dhr. Matthijs Peeraer                                        SNR                                             
Dhr. Frans Hermans                                          CD&V                                          
                                                                        

OCMW-raad

Dhr. Wim De Visscher - voorzitter                     CD&V                                          
Dhr. Albert Vangenechten                                N-VA
Dhr. Jürgen Van Leuven                                    N-VA
Mevr. An Wouters                                             N-VA
Dhr. Staf Verlinden                                           Gemeentebelang & VLD
Mevr. Lutgarda Backx                                       Gemeentebelang & VLD
Mevr. Hilde Janssen                                          CD&V
Mevr. Monique Stessels                                    CD&V
Mevr. Emmy Van Erwegen                                SNR

DE NIEUWE BESTUURSPLOEG
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B E S T U U R

De raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 26 november 2012 goed.

Aan raadsleden Braspenninckx Leo en Renders Louis
wordt de titel van eregemeenteraadslid toegekend. Aan
schepenen Roefs Karel en Verlinden Jan wordt de titel
van ereschepen toegekend.

De aanstelling van mevr. Annelies Vanherck als toezicht-
houder van de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving
Kempen wordt bekrachtigd zodat zij bevoegd is om de
decretaal en statutair voorziene taken uit te voeren op
grondgebied van de gemeente Rijkevorsel.

De budgetwijzigingen nrs. 5 en 6 dienstjaar 2012 worden
vastgesteld.

Voor de maand januari 2013 wordt het gemeentelijk 
financieel beheer gevoerd met beschikking van voor -
lopige kredieten.

Voor een termijn ingaande op 1 januari 2013 en ein -
digend op 31 december 2013 worden de gemeente -
opcentiemen op de onroerende voorheffing vastgesteld.

De aanvullende gemeentebelasting op de personen -
belasting aanslagjaar 2013 wordt vastgesteld. Het 
percentage van de belasting wordt vastgesteld op 7,4 %
van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de
personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor
hetzelfde aanslagjaar.

De geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2012 wordt meegedeeld.

Het Ministerieel Besluit van 23 november 2012
houdende de benoeming van burgemeester Cuylaerts en
de bevestiging van de eedafname door de Gouverneur
wordt voorgelezen.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 10 DECEMBER 2012

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE INSTALLATIEVERGADERING
2 JANUARI 2013
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Beste inwoners, 

2012 zit er weeral op !  Ik wil iedereen het allerbeste en een grote dosis geluk toewensen voor 2013. We zijn reeds enkele
weken ver in dit nieuwe jaar en dit heeft al voor een aantal veranderingen gezorgd. We hebben afscheid moeten nemen
van de vorige bestuursploeg en sinds 2 januari zijn we met een nieuwe, enthousiaste ploeg van start gegaan. Onze
nieuwe mensen vind je terug op één van de vorige pagina’s. De verschillende schepenen zal je in de volgende maanden
beter leren kennen. Want ook dat is nieuw, iedere maand zal een andere schepen het voorwoord van ons infoblad voor
zijn of haar rekening nemen. 

Graag zou ik nog even van de gelegenheid gebruik willen maken om het  vorige bestuur, in het bijzonder burgemeester
August Van De Mierop, te bedanken voor hun inzet voor onze gemeente en de goede samenwerking van de afgelopen
jaren. 

Verder in deze editie kun je nog een aantal sfeerbeelden terugvinden van onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 
Dit jaar werden maar liefst 11 van onze personeelsleden in de bloemetjes gezet. Omdat ze met pensioen gingen, 25 jaar
of sommigen maar liefst 35 jaar dienst achter de rug hebben. Ook voor hen nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt
voor jullie jarenlange inzet. 

Februari staat al voor de deur en dit betekent dat er weer veel te beleven valt in Rijkevorsel. Vooral op sportief vlak,
deze maand vindt het sportgala weer plaats. Een hoogdag voor alle sporters van ons dorp die een uitzonderlijke prestatie
geleverd hebben. Atleten, doe zo verder in 2013 ! 

En tot slot wil ik jullie nog een warm hart toedragen want februari staat toch ook in het teken van Valentijn en de
liefde !

                                                                                     Dorien Cuylaerts, burgemeester



B E S T U U R

De verkozen gemeenteraadsleden leggen de eed af. 
Volgende raadsleden worden geïnstalleerd : Geens Karl,
Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Maes Stef, Van
Dun Diede, De Backer Jelle, Kemland Roger, Van den 
Eijnden Bob, De Visscher Wim, Van Nyen Lieven, 
Hermans Frans, Vermeiren Eric, Boeckx Jos, Keysers
Lizette, Peeraer Matthijs, Van De Mierop August, Bevers
Paul, Willemse Renilde, Fransen Willy, Jacobs Jack

De voorrangslijst van de gemeenteraadsleden wordt vast-
gesteld a.d.h.v. de anciënniteit van de raadsleden, zijnde
de hele tijdsduur gedurende dewelke een gemeente -
raads lid deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad van
een gemeente. De nieuwe raadsleden worden vervolgens
gerangschikt volgens het aantal verkregen stemmen bij
de laatste verkiezingen na toekenning van de lijst -
stemmen.
Dhr. Van Nyen Lieven wordt verkozen verklaard als
voorzitter van de gemeenteraad.

De schepenen worden verkozen verklaard en leggen de
eed af.    
- 1e schepen : dhr. Van den Eijnden Bob
- 2e schepen : dhr. Boeckx Jos
- 3e schepen : dhr. Geens Karl
- 4e schepen : mevr. Keysers Lizette
- 5e schepen : dhr. Maes Stef

De fracties die zetelen in de gemeenteraad worden vast-
gesteld.

De OCMW-raadsleden worden verkozen : Backx Lut-
garda, De Visscher Wim, Janssen Hilde, Stessels
Monique, Van Erwegen Emmy, Vangenechten Albert,
Van Leuven Jürgen, Verlinden Gustaaf, Wouters An

De politieraadsleden worden verkozen : 
Cuylaerts Nathalie, De Backer Jelle, Fransen Willy, 
Peeraer Matthijs, Hermans Frans

De gemeenteontvanger Janssens Manu wordt aangesteld
als financieel beheerder.
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NIEUWJAARSRECEPTIE
Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 4 januari 2013 huldigde de burgemeester in haar speech 

de verdienstelijke personeelsleden : - Jacobs Jack, op pensioen gestelde brandweerman - Oostvogels Herman, op pensioen
gestelde werknemer van de dienst groenbeheer - Otten Marcel, op pensioen gestelde metser - Willemse Frans, op pensioen
gestelde leerkracht van de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer - Cuylaerts Alfons en Snoeijs Patrick, beiden 25 jaar
dienst bij de dienst groenbeheer - Verbist Frieda, 25 jaar dienst als technisch beambte - Vanlommel Sonja, 25 jaar dienst

bij OCMW - Verboven Ingrid, 25 jaar dienst als leerkracht lager onderwijs bij De Wegwijzer

Niet op de foto, niet aanwezig: - Wilms Jozef, op pensioen gestelde werknemer van de dienst groenbeheer - Van Opstal
Dany, 35 jaar dienst bij OCMW-Rijkevorsel - Van Der Auwera Maria, 25 jaar dienst als poetsvrouw

Het gemeentebestuur dankt hen allen van ganser harte voor de bewezen diensten !



B E S T U U R - D U U R Z A A M H E I D

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 28 januari 2013 vanaf 20.00 uur in de raad -
zaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elek tronisch informatiebord in het Dorp, het 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.

In 2012 wijzigden de voorwaarden voor heel wat 
energiepremies. Heel veel mensen denken daarom, ten
onrechte, dat er geen premies meer zijn. Niets is minder
waar. Maatregelen nemen om energie te besparen wordt
pas echt interessant als je de energiepremies combineert
met energieK, de goedkope energielening Kempen. Met
deze lening kun je investeringen afbetalen met de
besparing die je doet op je energiefactuur.

Een overzicht van de energiepremies
In 2013 verandert er zeer weinig aan de energiepremies.
Hieronder een klein overzicht als je ingrepen plant in
een bestaande woning:
- Je netbeheerder geeft premies in bestaande 

woningen voor dakisolatie, het na-isoleren van de
spouwmuur, het na-isoleren van de buitenmuur via
buitenzijde en vloerisolatie, vervanging van enkel of
dubbel glas, plaatsen van een zonneboiler of een
warmtepomp. 
Voor een zonneboiler wordt het maximum -
subsidiebedrag verlaagd om overdimensionering
tegen te gaan. Het blijft echter rendabel om een 
zonneboiler te plaatsen. Ben je een beschermde af -

nemer? Dan krijg je 20 procent extra premie en een
premie voor de vervanging van een verwarmings -
ketel. Voor meer informatie kun je terecht op
www.eandis.be of www.infrax.be.

- De Vlaamse overheid voorziet een renovatiepremie
en een verbeterings- en aanpassingspremie. Dat zijn
premies voor werken aan de structuur van je woning.
De premie is afhankelijk van onder andere je
inkomen en het investeringsbedrag. Meer info vind
je op www.wonenvlaanderen.be.

- De federale overheid geeft een belastingvermindering
van 30 procent van het investeringsbedrag voor dak-
isolatie indien deze werken zijn uitgevoerd door een
erkende aannemer.

Alle informatie over premies kun je terugvinden op
www.energiesparen.be.

energieK, de goedkope energielening Kempen
Bij energieK kun je lenen voor energiebesparende maat -
regelen in je woning. Je kunt maximaal € 10.000 lenen
aan een intrest van 2 %. Voor bepaalde groepen is de
lening renteloos. De afbetaling doe je over een periode
van maximaal 5 jaar. Een heel aantal energiebesparende
ingrepen zijn terugbetaald binnen die 5 jaar.

Meer informatie?
EnergieK is telefonisch bereikbaar op weekdagen van 
9 tot 12 uur: tel. 014 57 42 79
OF via e-mail naar ellen.vanhoudt@iok.be
OF kom even langs (enkel na afspraak) bij IOK,
Antwerpseweg 1, 2440 Geel, www.iok.be

Vorige maand informeerden we via deze weg al over de
samenaankoop muurisolatie die we organiseren in
samenwerking met IOK en de gemeenten Hoogstraten,
Lille, Beerse en Vosselaar. Hieronder nog eens alle data
op een rij :

Het kiezen van de firma’s met de beste voorwaarden,
gebeurt door een stuurgroep van mensen die deelnemen
aan de samenaankoop. Deze stuurgroep komt samen op
dinsdag 5 februari 2013 om 20.00 uur in Beerse en door-
loopt op dat moment de offertes. Wil je graag deel uit-
maken van deze stuurgroep ? Duid dit dan aan bij je
inschrijving.

COMBINEER ENERGIEPREMIES 
MET ENERGIEK, DE GOEDKOPE 
ENERGIELENING KEMPEN

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

HERINNERING GROEPSAANKOOP : 
VOORDELIG NA-ISOLEREN 
VAN BUITENMUREN
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D U U R Z A A M H E I D - O P E N B . W E R K E N

Op woensdag 6 februari gaat om 20.00 uur in de
Raadzaal van het gemeentehuis in Rijkevorsel een info -
avond door over spouw- en muurisolatie. Vragen over de
samenaankoop kunnen daar ook gesteld worden.

De afsluitende infoavond zal doorgaan op maandag 25
februari 2013 om 20.00 uur in de vergaderzaal van de
oude jongensschool, Vlimmersebaan 4 te Wechelder -
zande. Op deze infoavond zullen de gekozen firma’s hun
product en voorwaarden toelichten.

Inschrijven op deze samenaankoop kan via www.iok.be
of aan de balie bij de duurzaamheidsambtenaar.

De gemeente laat elk jaar de onbevaarbare waterlopen
van derde categorie ruimen. Het betreft hier verschil-
lende waterlopen (Kleine Mark, Heesbeek, Salmmeir-
loop, Dellenloop, enz.) met een totale lengte van om en
bij de 38 kilometer. De bedding van deze waterlopen is
eigendom van de gemeente die dan ook instaat voor de
ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken. 

Om deze werken te kunnen uitvoeren rusten er op 
de boordeigenaars en aangelanden wel enige ver -
plichtingen. Om onderhoudswerken mogelijk te maken
is er immers een openbare erfdienstbaarheid voorzien.
Om het beheer van onbevaarbare waterlopen mogelijk
te maken en om de waterkwaliteit te beschermen, gelden
er nabij onbevaarbare waterlopen belangrijke afstands -
regels. De belangrijkste regels zijn verbonden aan de 5
meter zone en de 1 meter zone.

Dit betekent onder andere dat langs beide zijden van de
waterloop een zone van 5 meter landinwaarts vrij -
gehouden moet worden. Er mogen geen hindernissen
geplaatst worden in deze strook en men moet doorgang
verlenen aan uitvoerend personeel en materieel. Dit
brengt met zich mee dat verhardingen en leidingen 
binnen deze zone bestand moeten zijn tegen het over -
rijden van machines. Bovendien kunnen niet-schadelijke
ruimingsproducten achtergelaten geworden zonder dat
dit recht geeft op schadevergoeding. Bemesting binnen
deze zone van 5 meter is bovendien verboden. Wat 
betreft de 1 meter zone is het verboden om over een
zone van 1 meter langs de waterloop grondbewerkingen
uit te voeren of bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Naaldbomen (zoals coniferen) zijn verboden binnen 6
meter en  intensief begraasde weilanden die aan open
waterlopen palen, dienen omheind te worden op een 
afstand van 0,75 tot 1 meter naast de waterloop en met
een maximale hoogte van 1,5 meter.

Dit zijn zowat de voornaamste aandachtspunten. Voor
verdere informatie verwijzen we graag naar de website
van de provincie waar je onder deze link alle informatie
kunt terugvinden: http://www.provant.be/leefomgeving/
waterlopen/erlangs_wonen_en_wer/rechten_en_plichte
n/index.jsp.

Als de gemeente of een particulier echter andere werken
(het aanbrengen, verleggen of verwijderen van 
inbuizingen, het aanbrengen van taludversterkingen,
kruisen van waterloop met nutsleidingen enz.) aan een
waterloop van derde categorie wil uitvoeren, dient aan
de provincie eerst een vergunning gevraagd te worden.
Meer informatie vind je onder: http://www.provant.be/
leefomgeving/waterlopen/erlangs_wonen_en_wer/
machtigingen/

De gemeente zal overgaan tot het kappen van bomen in
de Poelberg, de Hoge Heideweg en het pleintje aan de
Mutsaardweg waar vroeger het terrein van de korfbal
zich bevond. In de Poelberg worden de bomen gekapt
om plaats te maken voor een zithoek en speelhoek. Ook
tegenover de hondenclub zal een rij van zes bomen 
worden geveld om veiligheidsredenen. De bomen zullen
uiteraard wel gecompenseerd worden door nieuwe.
Op het pleintje aan de Mutsaardweg zullen enkel de
berken gekapt worden. Deze gaven voor de omwonenden
namelijk veel overlast. In de Hoge Heideweg aan het
kruispunt met de Uitbreidingsstraat zullen twee beuken
en een linde gekapt worden. Deze bomen verkeren 
immers niet meer in goede gezondheid. Op deze locaties
worden eveneens nieuwe bomen geplant.

WERKEN AAN WATERLOPEN 
DERDE CATEGORIE

KAPPEN BOMEN 
OP VERSCHILLENDE LOCATIES
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B I B L I O T H E E K

In de hoofdbibliotheek in de Molenstraat 20 zijn vanaf
heden 2 nieuwe tijdschriften te leen voor volwassenen:
G-geschiedenis (de naam spreekt voor zich) en Land-
schap (een natuur- en wandelblad). 

Met G-geschiedenis halen we
een historisch blad in huis dat
je laat kennismaken met de
boeiendste kanten van de 
geschiedenis. Met dit maand-
blad kun je op een spannende en
vermakelijke manier kennis ver-
garen van de geschiedenis vanaf
het stenen tijdperk tot nu. In elk
nummer neemt het je mee op

een historische ontdekkingsreis die nieuwe horizonten
voor je opent. Levendig, competent en inzichtelijk. Wie
het heden wil begrijpen, verdiept zich in het verleden.
En leest G-Geschiedenis. Dit tijdschrift is dus zeker de
moeite waard om te komen ontdekken in de Bib! 

Landschap is het fonkelnieuwe 
natuurtijdschrift van vzw LAND-
SCHAP. Het verschijnt 4 keer per
jaar en combineert pakkende beel-
den van de beste natuurfotografen
met levendige beschrijvingen van
mooie natuurwandelingen.

In elk nummer vind je ook reportages over unieke, toe-
gankelijke natuurgebieden in Vlaanderen, Wallonië en
onze buurregio's. Van de canyons van de Viroinvallei
over de sahara van De Westhoek tot de jungle van de
Hollandse Biesbosch: elk nummer bevat minstens 
2 wandelkaarten en suggesties voor een onvergetelijke
daguitstap! Met een frisse vormgeving en een goed even-
wicht tussen tekst en beeld nodigt Landschap echt uit
om gelezen te worden. 
Nieuwsgierig? 
Kom het eens inkijken of uitlenen in de Bib. 

Wist je al dat de bibliotheek nu ook een Facebook-pagina
heeft? Vind je de Bib ook zo leuk als wij en ben je reeds
lid van Facebook? Surf dan naar https://www.facebook.
com/bibliotheekrijkevorsel, meld je aan en klik op “vind
ik leuk”.  

Op donderdag 31 januari 2013 is
het weer Gedichtendag, het jaar-
lijkse poëziefeest van Nederland
en Vlaanderen. Thema dit jaar is
Muziek. Poëzie en muziek zijn 
altijd al nauw met elkaar ver -
bonden geweest. 
Al in de klassieke oudheid werden
gedichten met instrumenten
begeleid. En nog steeds maken

zowel de dichter als de muzikant dankbaar gebruik van
harmonische klankkleuren, meerstemmige melodieën,
opzwepende ritmes en verrassende contrapunten in
strofes en refreinen om hun verhaal te vertellen. Sterker
nog, poëzie swingt en jivet, ontroert en vervoert, rapt en
rockt als nooit tevoren!

Kom je naar de Bib, dan krijg je een mooie postkaart met
een Nederlandstalig gedicht over muziek erop van Hugo
Claus, Rutger Kopland, Paul van Ostaijen, Ted van
Lieshout, Herman de Coninck, Gerrit Komrij, Willem
Wilmink of Bernlef (zolang de voorraad strekt). 
Tot dan!

“Poëzie is de muziek van de ziel,
vooral van grote en gevoelige zielen.”

Voltaire 

TWEE NIEUWE TIJDSCHRIFTEN 
IN DE BIB !

VINDT ONS LEUK OP FACEBOOK

GEDICHTENDAG
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Tijdens de krokusvakantie komt
niemand minder dan de zacht -
aardige muis Geronimo Stilton,
de uitgever van de meest gelezen
krant van Muizeneiland 'De
Wakkere Muis', op bezoek in de

Bib! Hij zal een avontuurlijk bibliotheekspel spelen met
de kinderen van het derde tot het zesde leerjaar (leeftijd
8 tot 12 jaar). Geronimo wordt altijd betrokken in wilde
avonturenreizen met zijn zus Thea en zijn neven Klem
en Benjamin. Dat belooft dus voor het bibliotheekspel!

Praktische info :
- Wanneer? Donderdag 14 februari 2013
- Het spel duurt van 13u30 tot 15u30 (2 uur dolle pret

verzekerd!) en kost € 5. 
Zorg dat je op tijd bent!

- Plaats van het gebeuren: Openbare Bibliotheek,
Molenstraat 20 te 2310 Rijkevorsel. 

Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. 
Deze activiteit wordt georganiseerd door de cultuur- en
jeugddienst i.s.m. de buitenschoolse kinderopvang en de
bibliotheek. Inschrijven kan via de Grabbelpas (zie de
folder). Voor meer info kun je terecht bij de cultuur- en
jeugddienst. 

Van 2 tot 17 maart is het weer
Jeugdboekenweek! Het thema in
2013 is ‘tijd’ met als slogan Een
zee van tijd. De Jeugdboekenweek
kijkt naar het verleden en rich -
ting toekomst, telt de dagen van
de week en ziet de seizoenen
passeren. Ze is opgejaagd en ze
verveelt zich. Ze denkt na over de
eeuwigheid. Ze zet de tijd stil. Ze
zoekt het juiste verhaal en laat het voor altijd duren.
De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboeken -
festival van Vlaanderen. Veertien dagen lang zetten 
scholen, bibliotheken, boekhandels en culturele centra
de mooiste boeken in de kijker. Ook in de Bib van
Rijkevorsel zullen er naar aanleiding van deze week weer
heel wat leuke nieuwe boeken verschijnen! 

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Grote broer [P3] 
- Grote zus [P3]
- Hennie de Heks hekst terug in de tijd 

[P3]
- Mama, wat zit er op mijn kop ? [P3]
- Haas wil worteltjestaart [P4]
- Stad [P6]
- Takkenkind : een klein verhaal over grote wensen

[P6]

AA-boeken (niveau-lezen)
- Sst…ik lees ! : Een aap met een rok (AERT Niveau 1)
- Maan roos vis. AVI meegroeiboeken : Bil en Wil :

Krijg nou wat ! (KROM Niveau 1-3)
- Maan roos vis. AVI meegroeiboeken : Piet en Riet :

Naar de maan (LETT Niveau 1-4)
- Junior Suske en Wiske : verhaaltjes voor beginnende

lezers : Feest in de klas (VAND Niveau 1)
- Hond bijt Wolf (HEED Niveau 2)
- Junior Suske en Wiske : verhaaltjes voor beginnende

lezers : Een roos voor Lies (VAND Niveau 2)
- Junior Suske en Wiske : verhaaltjes voor beginnende

lezers : Een huis voor spook (VAND Niveau 3)
- Rondje stout (HORS Niveau 4)

A-boeken (7-9 jaar)
- Oude Begraafplaatsstraat 43 vol. 1 : Doodleuk kennis

te maken (KLISE, Kate)
- De dansschool vol. 4 : In danspas op dansuitstap

(MARSOTTO, Aurora)
- Grote Juul en kleine Egon (VERMEULEN, Moniek)

B-boeken (9-12 jaar)
- Het junior monsterboek : negen duivelse griezel -

verhalen uit de hel (BRAECKELEER, Nico De)
- De verschrikkelijke badmeester (DOUGLAS, Jozua)
- Skilz undercover (KAYAERT, Ingrid)
- Wildwoud (MELOY, Colin)

C-boeken (12-16 jaar) 
- Nachtschade vol. 3 : De eindstrijd (CREMER, Andrea)
- Hoe Seppe ondanks alles zijn zestiende verjaardag

haalde (FRANCK, Ed)
- BZRK : als waanzin overwint... (GRANT, Michael)
- Weg van jou (HAINSWORTH, Emily)
- De alchemisten vol. 1 : bloedverwanten 

(MEAD, Richelle)

GERONIMO STILTON 
KOMT NAAR DE BIB VOOR 
EEN MUIZENISSIG BIBLIOTHEEKSPEL

JEUGDBOEKENWEEK 2013 :
EEN ZEE VAN TIJD

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE
AANWINSTEN FEBRUARI 2013
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- Zwarte magie (PRENTICE, Andrew)
- Engelsfors trilogie vol. 1 : De cirkel (STRANDBERG,

Mats)

Voorleesboeken
- Dag Sinterklaas : vertelboek (MATTHYSSEN, Hugo)

Jeugd Non-fictie
- Waar ga je heen als je dood bent?[418.7]
- Van suikerbomen tot sneeuwhelden [577.2]
- Lucas gaat intensief [613.4]
- Paardrijden, zo doe je dat ! [618.44]
- Stil leven : door de Westerse kunstgeschiedenis in 26

stappen [701]
- Naar het circus [797]
- Indianen [Amerika 943.9]
- Wereldkinderen [984]

Jeugd strips
- F.C. De Kampioenen : Kampioentjes verliefd 

(LEEMANS, Hec)
- F.C. De Kampioenen : De pil van Pol 

(LEEMANS, Hec)
- F.C. De Kampioenen : Supermarkske is weer fit 

(LEEMANS, Hec)
- F.C. De Kampioenen : De verdwenen kampioenen

(LEEMANS, Hec)
- F.C. De Kampioenen : Xaverius De Grote 

(LEEMANS, Hec)
- De Smurfen : het grote strip-leesboek (PEYO)

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Het geheim van haar vader (CLARK, Mary Higgins)
- Crossfire 2 : Begeerd door jou (DAY, Sylvia)
- De wet van de haat (GARLINI, Alberto)
- True blood vol. 8 : Van dood tot erger 

(HARRIS, Charlaine)
- Zelfkant (JAHN, Ryan David)
- Zeg dat het je spijt (ROBOTHAM, Michael)
- In tijden van afnemend licht (RUGE, Eugen)
- De zaak-Collini (SCHIRACH, Ferdinand Von)
- De vuurdoop (SÖDERBERG, Alexander)
- Moedermoord: een vertelling (STOOP, Chris De)
- Sommige dingen (vallen in het water) : over afscheid

moeten nemen van het leven en van elkaar 
(VERNIERS, Roel)

Volwassenen Non-fictie
- Oosterse wijsheid voor dagelijks gebruik [158]
- Een bed voor de dood : sterfstage op een palliatieve

eenheid [418.7]

- De juiste look op je werk : Stijlcoach Lien Degol
[615.4]

- Fitness als medicijn : 10 bewegingsprogramma’s die
je levenskwaliteit verbeteren [616.6]

- Duurzaam bouwen in Vlaanderen : momentopname
in 10 projecten [695]

- De kunst van het kijken : De wereldgeschiedenis in
de kunst [700.7]

- Kunst van hemel en aarde : Het spirituele bij
Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer [735.8] 

- Portret en figuur tekenen : anatomie en techniek
[743]

- Absoluut renovatie : voor & na : informatie, platte-
gronden, foto’s, interieurarchitecten, materialen
[774.4]

- Het babynamen boekje [Nederland 835.5]
- Een literaire wandeling door Antwerpen Noord 

[België 987.2]
- Antwerpen, door het oog van de stadsgidsen : de

leukste plekjes, de strafste verhalen [België 987.3]

[xà u|uÄ|Éà{xx~àxtÅ ãxÇáà }x 
xxÇ y|}Çx itÄxÇà|}Çáwtz 4
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Dit schooljaar wilden we graag een actievere bijdrage
doen voor Welzijnszorg… Zo kwamen we op het idee
om, in het thema van de soep op de stoep, zelf soep te
bereiden.     
We deden op school een oproep om tijdens de middag
van 20 december ’12 massaal een tas soep te eten … de
0,50 euro per tas wilden we graag geven aan mensen in
België die in armoede leven. De inschrijvingen stroom-
den de dag nadien al rijkelijk binnen. 
Om aan ingrediënten te komen vroegen we de hulp van
ouders, grootouders … en alle andere sympathisanten.
Er werd gesponsord met bergen groenten uit tuinen,
diepvriezers of zelfs uit de winkel. De reactie was zo
overweldigend groot dat we handen, tijd en hongerige
magen tekort dreigden te komen.

Gelukkig, dankzij de vaardigheid van onze leerlingen uit
het 5de en 6de leerjaar en de hulpbereidheid van heel wat
personeel, konden we iedereen ’s middags verschillende
soepjes voorschotelen. 
De laatste pot soep werd om 16u op het vuur geplaatst
en ’s avonds nog verkocht aan bereidwillige ouders.
Met fierheid hebben we 220 euro overgeschreven op de
rekening van Welzijnszorg. 

Aan alle sponsors, helpers en soepeters die dit project
mee realiseerden… hartelijk dank!

Samen met onze leerlingen besloten we om dit jaar een
actieve bijdrage te doen voor Welzijnszorg. 

De Wegwijzer   

Elke school dient haar inschrijvingsperiode en 
capaciteitsbepaling (aantal leerlingen die toegelaten
zijn) vast te stellen voor het komende schooljaar 2013-
2014. Voor GLS De Wegwijzer buigt het gemeente -
bestuur, de inrichtende macht, zich over deze vragen in
zitting van de gemeenteraad van 28 januari 2013.

Algemeen zullen de inschrijvingen voor het schooljaar
2013-2014 normaal starten vanaf 1 maart 2013. Even -
tueel kunnen door de gemeenteraad voorrangsgroepen
worden bepaald (bijvoorbeeld kan bepaald worden om
kinderen, waarvan broer(s) of zus(sen) al naar GLS De
Wegwijzer gaan, reeds voor 1 maart te laten inschrijven).
Zo spoedig als mogelijk worden na deze gemeenteraad
van 28 januari 2013 de inschrijvingsperiode en 
capaciteitsbepaling aan u bekend gemaakt via de
gemeentelijke website (www.rijkevorsel.be), de website
van GLS De Wegwijzer (www.glsdewegwijzer.be), de
wekelijkse nieuwsbrief van GLS De Wegwijzer en wordt
deze informatie uitgehangen vooraan aan het gemeente -
huis. Ook in de volgende editie van het informatieblad
zal hierover worden gecommuniceerd.

’SOEP OP DE STOEP’ 
BIJ ONS OP SCHOOL

GLS DE WEGWIJZER - INSCHRIJVINGEN
EN CAPACITEIT SCHOOLJAAR 2013-2014
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Gezond, ontspannend en lief voor je portemonnee : 
wandelen is het allemaal. Nergens vind je een ruimer en
gevarieerder aanbod dan in je eigen provincie. Twaalf
wandelnetwerken, samen goed voor 4.000 kilometer
prima trajecten langs knooppunten. Stof voor vele
deugddoende wandelingen, het hele jaar door.

Wandelen à la carte
De routes en knooppunten - waar de wandelpaden elkaar
kruisen - combineer je eindeloos. Vertrek, eindpunt, 
afstand en traject : je kiest het allemaal zelf. Met behulp
van de gedetailleerde overzichtskaarten stippel je talloze
wandelingen uit. De rood-witte borden met nummers
houden je onderweg op het juiste pad.

Fotogeniek decor
De veelbezongen purperen heide, de ‘stille waters’ uit de
gelijknamige tv-serie of de favoriete plekjes van levens-
genieter Pallieter. De wandelnetwerken helpen je om de
bijzonderste landschappen in je provincie te verkennen.
Elk seizoen heeft bovendien zijn eigen charme. Van fris-
groene parken in de lente tot eindeloze dreven in de
vurigste herfstkleuren.

Fijne extraatjes
En dan heb je de vele extraatjes. Zoals de gratis veer -
diensten over de rivieren in Scheldeland. Een uitkijk-
toren bij een kruispunt van kanalen in het ‘Kempense
Lake District’. En terrasjes waar een trappist van West-
malle of een Duvel nét iets lekkerder smaakt …

Zin om op stap te gaan? 
Informeer bij het toeristisch infokantoor naar de
wandel netwerken in de buurt. Alle details over de
wandel netwerken, suggestielussen en bestellingen van
wandelkaarten op www.deleuksteenlangstewandeling.be.

Samen met het gemeentebestuur werkt VVV-Toerisme
Rijkevorsel aan de uitbouw van het toeristisch beleid en
de promotie van onze gemeente en streek. VVV-Toerisme
Rijkevorsel is op zoek naar een enthousiaste ploeg
helpende handen.
Bij de uitwerking van projecten, de organisatie van 
evenementen komt veel kijken. Misschien ben je 
organisatorisch sterk of ben je praktisch aangelegd,
misschien ben je niet bang om de handen uit de
mouwen te steken.

Belangrijk : we zoeken medewerkers die bereid zijn om
op een creatieve en flexibele manier samen te werken. 

Geïnteresseerd ? Neem dan contact op met R. Wilms,
medewerker Toerisme, tel. 03/340.00.12 of via e-mail
vvv.toerisme@rijkevorsel.be of loop gewoon eens binnen
in het gemeentehuis.

EINDELOOS WANDELPLEZIER
LANGS KNOOPPUNTEN

GEZOCHT : 
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS



Reeds enkele jaren organiseert de cultuurdienst in
samenwerking met de bibliotheek en Opendoek gratis
filmvertoningen in het Klooster onder de noemer “de
cinema komt naar je toe !”. De naam Opendoek is echter
niet zo lang geleden vervangen door MOOOV. Deze
naamsverandering is een gevolg van de fusie tussen
Open Doek en het Brugse Cinema Novo. MOOOV zal
doorheen het jaar filmfestivals in Brugge, Turnhout en
Genk organiseren. En uiteraard ondersteunen zij de 
vertoningen van “films met zicht op de wereld”, zoals in
Rijkevorsel het geval is.

Dit jaar starten we op 27 februari 2013 met de vertoning
van de Franse komedie “Intouchables”, in samenwerking
met Oxfam Wereldwinkel. 
De film vertelt het waargebeurde verhaal van Philippe,
een oudere, gehandicapte aristocratische man, en Driss,
een jonge ex-delinquent uit de banlieu van Parijs. Ver-
dient de jonge Senegalees zijn geld niet met schimmige
zaakjes, dan trekt hij wel een uitkering. Maar wie bij -
stand wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss met een
echte baan opgescheept, als persoonlijke verzorger van
Philippe. Met zijn tomeloze energie zet hij Philippe’s 
stijve huishouden binnen de kortste keren op z’n kop.
Intouchables was één van de grootste kassasuccessen
van 2011 in Frankrijk. Dit jaar is de film genomineerd
voor Beste Niet-Engelstalige Film op de Golden Globes.
Inschrijven voor de film kan bij de cultuurdienst
(03/340.00.37 of cultuurdienst@rijkevorsel.be) of bij de
Oxfam Wereldwinkel. Voor en na de film is er klein café
voorzien. De inkom is zoals steeds gratis.

We kunnen jullie ook al verklappen dat op 27 maart de
knotsgekke Servische komedie “Black Cat White Cat” te
zien zal zijn, i.s.m. JH De Wauwel. Op 17 april vindt een
filmvertoning plaats van “The Artist”, i.s.m. Davidsfonds
Rijkevorsel. Deze film kreeg vorig jaar in totaal vijf 
Oscars en sleepte ook drie Golden Globe’s in de wacht.

Zoals gebruikelijk bij de installatie van een nieuw
gemeentebestuur wordt ook de samenstelling van de
diverse adviesorganen vernieuwd. Ook het dagelijks
bestuur van de cultuurraad van Rijkevorsel dient 
opnieuw samengesteld te worden. 

De cultuurraad is samengesteld uit een algemene 
vergadering en een dagelijks bestuur. De algemene
vergadering wordt twee keer per jaar bijeengeroepen,
waarbij iedereen welkom is om de vergadering bij te
wonen. Als je als socio-culturele vereniging of als 
individu lid wenst te worden van de cultuurraad, moet
je een schriftelijke aanvraag indienen gericht aan het
dagelijks bestuur (eventueel via de cultuurdienst). Bij
goedkeuring is de vereniging lid van de algemene 
vergadering van de cultuurraad. Ben je geen lid van een
vereniging, dan kun je ook als ‘deskundige’ lid worden
van de cultuurraad van Rijkevorsel. Er wordt dan wel
verwacht dat je vanuit je werkervaring en/of inzet in de
culturele sector een bepaalde deskundigheid bezit.
Binnen de algemene vergadering wordt het dagelijks
bestuur van de cultuurraad gevormd. Elke legislatuur
dienen de vertegenwoordigers opnieuw verkozen te
worden door de algemene vergadering. De verkozen
vertegenwoordigers komen tien keer per jaar samen en
bepalen mee het cultuurbeleid van Rijkevorsel.
Voel je er iets voor om het cultuurbeleid van Rijkevorsel
mee te helpen sturen, om mee te werken aan de instand-
houding van ons erfgoed, om mee kansen te scheppen
voor wie creatief wil zijn, om er mee voor te zorgen dat
het hier goed samen leven is, dan is dit misschien iets
voor jou. 
Kandidaturen zijn terug te vinden op de website van de
gemeente en kunnen binnengebracht worden bij de 
cultuurdienst in het Klooster tot 25 februari 2013. 

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE IN 2013 !

INTOUCHABLES

HERSAMENSTELLING CULTUURRAAD
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In het voorjaar van 2013 wordt op VIER, van maandag
tot donderdag, het tv-programma De Slimste Gemeente
uitgezonden. In deze nieuwe tv-quiz gaat presentator
Michiel Devlieger op zoek naar de slimste gemeente van
2013.  
Reeds in december hebben twee kandidaten uit Rijke -
vorsel deelgenomen aan de preselectie voor dit 
programma : Lore Aertsen (25 jaar), leerkracht Frans 
en Engels en Marc Engelbos (37 jaar), sales- en 
communica tieverantwoordelijke met een eigen web-
shop. Onze afgevaardigden moesten samen tweehonderd
vragen invullen, gevolgd door een kort gesprek voor de
camera. De vragen bleken verre van gemakkelijk te zijn,
maar waren nodig om een grondige selectie te maken.
Van de 59 gemeenten uit de provincie Antwerpen,
mochten immers slechts 15 gemeenten naar de vol-
gende ronde. We zijn dan ook trots om te melden dat
Lore en Marc het uitstekend gedaan hebben, aangezien
Rijkevorsel geselecteerd werd voor de tv-opnames ! 
Bovendien is Rijkevorsel zo goed als de enige gese-
lecteerde gemeente die uit de Noorderkempen komt. Bij
de opnames zal de burgemeester het team vervoegen.
Onze kersverse burgemeester Dorien Cuylaerts mag dus
haar beste beentje voorzetten. Wij wensen het drie -
koppige team zeer veel succes en heel Rijkevorsel zal
supporteren !

Woon een opname bij !
Op woensdag 13 maart wordt de ploeg van Rijkevorsel
verwacht voor de tv-opname in Londerzeel. 
Per gemeente voorziet productiehuis Woestijnvis 60
plaatsen voor supporters. Wil je graag mee komen 
supporteren voor Rijkevorsel, schrijf je dan in via
cultuur dienst@rijkevorsel.be. Gelieve naam, telefoon-
nummer en adres door te geven. Inschrijven kan tot en
met 4 maart. 

Na de cultuur-, jeugd- en sportdienst heeft nu ook de
bibliotheek een eigen pagina op de sociaalnetwerksite
facebook. 
Wil je graag op de hoogte gehouden worden van nieuwe
activiteiten of bekijk je graag foto’s van vorige evene-
menten terug, meld je dan aan op facebook en volg onze
facebookpagina’s. 
Elke pagina heeft een aangepast internetadres, zodat de
sites gemakkelijk opgespoord kunnen worden:

www.facebook.com/bibliotheekrijkevorsel
www.facebook.com/cultuurdienstrijkevorsel
www.facebook.com/jeugddienstrijkevorsel
www.facebook.com/sportdienstrijkevorsel

SPORTBROCHURES 2013 
Bij de start van een nieuw jaar, horen ook weer nieuwe
brochures boordevol interessante informatie. 
Zo zijn de brochures voor sportopleidingen binnen,
zowel sportkaderopleidingen 2013 van Bloso (VTS) als
Vormingen voorjaar 2013 van de provinciale sportdienst.
Een exemplaar hiervan kun je bekomen aan de balie van
de vrijetijdsdiensten in het Klooster. 
Passeer dus regelmatig eens langs de balie van de vrije -
tijdsdiensten in het Klooster om te kijken of er geen 
relevante informatie voor jou te vinden is! Of neem een
kijkje op www.bloso.be/vlaamsetrainersschool/ of
www.provant.be/sport voor opleidingen allerhande in de
regio !

SPORTTECHNISCHE VORMINGEN
Cursus Basis/Hoger redder
Vanaf 4 februari 2013 van 08u30 tot 12u30
- Plaats: Zwembad ’t Beerke, Rerum Novarumlaan 31,

2340 Beerse
- Lesgever: Annemie Snoeck (ReSQvzw)
- Kostprijs: €240,00

RIJKEVORSEL GESELECTEERD 
VOOR DEELNAME AAN 
’DE SLIMSTE GEMEENTE’ !

VRIJETIJDSDIENSTEN OP FACEBOOK

OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO

C U L T U U R - S P O R T
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Sporttaping
Donderdag 28 februari 2013 van 18u30 tot 22u00
- Plaats: Sporthal Technico, 2300 Turnhout
- Lesgever: Erik Gys 

(sportkinesitherapeut en osteopaat)
- Kostprijs: €15,00

Opleidingen en vormingen maart 2013
- Wegwijs in de BTW en de sportclub op 4 maart 2013

te Merksplas
- De sportclub van de toekomst: 10 succestips op 25

maart 2013 te Vosselaar
Inschrijven kan via www.provant.be/sport!

Na de verkiezingen van oktober
2012 weten we ondertussen dat er
een nieuwe bestuursploeg gestart
is. Dit heeft ook gevolgen voor de
sportraad van Rijkevorsel.

Zo nemen we om verschillende redenen afscheid van een
aantal getrouwen en dient de sportraad opnieuw samen -
gesteld te worden.

Elke vereniging kan een aanvraag tot toetreding doen
voor de sportraad. Indien deze aanvraag wordt goed -
gekeurd, wordt die vereniging lid van de algemene ver-
gadering van de sportraad. Deze zal in 2013 driemaal
samengeroepen worden. Ben je geen lid van een vereni -
ging, maar wel gepassioneerd door sport, kun je ook als
‘deskundige’ lid worden van de sportraad Rijkevorsel.
Vanuit deze algemene vergadering wordt er een beheer-
raad opgericht die maandelijks bijeenkomt. De vertegen-
woordigers in deze beheerraad dienen opnieuw verkozen
te worden door de algemene vergadering. 
Indien je een verregaande interesse hebt in sport, zowel
passief als actief, en je je geroepen voelt om mee met 
andere enthousiastelingen je schouders onder het sport-
beleid van Rijkevorsel te zetten, kun je je kandidatuur
binnenbrengen op de sportdienst tot 28 februari 2013.
Je kunt je kandidatuur indienen om voorzitter, onder-
voorzitter of gewoon lid van de beheerraad te worden.
De nodige formulieren voor deze kandidatuurstelling
kun je terugvinden op www.rijkevorsel.be onder de 
dienst sport. 

Heb je vragen hieromtrent, neem dan contact op met de
sportdienst!

De sportlaureaten van het sportjaar 2012 zijn gekozen.
De kampioenen en de uitzonderlijke sportieve prestaties
van onze gemeente zijn gekend. Op vrijdag 15 februari
2013 vindt de huldiging van deze laureaten, kampioenen
en sporters met uitzonderlijke sportieve prestaties plaats
tijdens het Sportgala Rijkevorsel 2012. 
Wij wensen hen alvast een dikke proficiat en hopen dat
2013 voor hen sportief even hoogstaand mag zijn als
2012!
Het sportgala vindt plaats in de Kuiperij, de polyvalente
zaal van het GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61 te Sint-Jozef
Rijkevorsel. De deuren openen om 18u30, het officieel
gedeelte start om 19u. Zoals de voorbije jaren beginnen
we met de huldiging van de jeugdkampioenen en
jeugdsporters met uit zonderlijke sportieve prestaties,
vervolgens worden de sportlaureaten van 2012 bekend
gemaakt om tot slot de volwassen sporters in de
bloemetjes te zetten. Als intermezzo voorzien we ook dit
jaar weer een optreden !

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

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke erkenning als
sportvereniging is nog beschikbaar tot 15 februari 2013
op de website www.rijkevorsel.be, onder de rubriek 
diensten/sportdienst/links en downloads. Je kunt de
nodige formulieren ook afhalen op de sportdienst in het
Klooster.
De aanvraagdossiers zelf moeten binnengebracht 
worden op de sportdienst vóór 1 maart 2013.
Elke vereniging die reeds aangesloten is bij de sport raad
heeft het aanvraagdossier in januari ontvangen.

SPORTRAAD : SAMENSTELLING 
NIEUWE BEHEERRAAD

SPORTGALA 2012

ERKENNING GEMEENTELIJKE
SPORTVERENIGINGEN
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Hoewel de winter nog in het land is, kijken de jeugddienst

en de kinderclub al ver vooruit. In de zomer zal Speel -

pleinwerking Kiekeboe zijn deuren weer openen voor alle

kinderen die zich eens flink willen uitleven. En hiervoor zijn

we op zoek naar monitoren.

Ben jij 17 jaar en werk je graag met kinderen? Of ben je 16

jaar en heb je reeds een cursus animator gevolgd? Vul dan

snel het enige, echte inschrijvingsformulier in en bezorg dit

tot en met 18 februari 2013 bij de Jeugddienst (Jan 

Huybrechts). Let wel op dat je het inschrijvingsformulier 

volledig invult. De weken waarop je kunt werken kun je best

allemaal opgeven. Dit vergroot de kans op een mooie 

periode als monitor.

Aan hen die zeker willen meedoen kunnen we alvast mee-

geven dat je volgende data dient vrij te houden. Op zaterdag

23 februari van 9.00 tot 15.00 uur is er de verplichte startdag

voor alle nieuwe monitoren. En op vrijdag 1 maart om 19.00

uur verwachten we alle monitoren voor de startvergadering

Kiekeboe 2013! Dan maken we de werkrooster voor de

zomer bekend en starten we met de planning van de 

activiteiten.

Als je nog vragen zou hebben over de speelpleinwerking

aarzel dan niet om contact op te nemen met de Jeugddienst.

(03/340.00.35 of jeugddienst@rijkevorsel.be)

ONDERSTEUNING VORMING

Wist je dat je via het jeugdbeleidsplan als jongere van 

Rijkevorsel ook ondersteuning kunt krijgen? Volg je een 

cursus (hoofd)animator in de periode september 2012 - 

augustus 2013, dan kun je op eenvoudig vertoon van een

deelnameattest 25 euro terugkrijgen. Vraag aan de inrichters

van de cursus een dergelijk attest en breng het binnen op

de jeugddienst. In het laatste trimester van 2013 worden deze

gelden dan uitbetaald.

SPEELPLEINWERKING KIEKEBOE
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Op 23 februari 2013 worden er op zaterdagnamiddag
weerom 2 wielerwedstrijden georganiseerd te St.-Jozef
Rijkevorsel. Het parcours omvat St.-Jozef, Eikendreef,
Beersebaan, Hoge Heideweg, Oude Goorstraat, Steven-
nekens en terug St.-Jozef. Dit betreft wedstrijden voor
nieuwelingen en junioren.
Op het parcours zal vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur één-
richtingsverkeer ingesteld worden (uitgezonderd
Beerse baan).
Om de verkeershinder tot een minimum te beperken,
zullen er omleidingen ingesteld worden. Moet je toch op
het parcours zijn, volg de aanwijzingen van de signaal-
gevers en de bevelen van de Lokale Politie.

Regelmatig merkt de politie op dat in de nabijheid van
de glasbollen te Rijkevorsel er allerlei voorwerpen 
worden achtergelaten die daar niet thuishoren zoals vlak
glas, spiegels, autoruiten, lampen, porselein, aardewerk
en beeldbuizen. Deze vermelde voorwerpen (afval) 
dienen afgeleverd te worden op het containerpark en
mogen niet achtergelaten worden in of nabij de glas-
bollen.
In het verleden werden reeds enkele personen op heter-
daad betrapt met een proces verbaal als gevolg met daar-
bij nog een gepeperde factuur van de gemeente voor het
opruimen van de afvalstoffen.
De GAS reglementering (= gemeentelijke administra -
tieve sancties) is sinds januari 2012 van toepassing te
Rijkevorsel en ook het sluikstorten van afvalstoffen in de
nabijheid van de glasbollen is daarin opgenomen.
Algemeen wordt onder sluikstorten verstaan : ’Het
achterlaten, opslaan of storten van om het even welke

afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen en 
terreinen op een wijze of op tijdstippen die niet overeen-
stemmen met de gemeentelijke politieverordening 
betreffende het inzamelen van huishoudelijke afval -
stoffen’. Dit is een paragraaf uit het politiereglement 
betreffende het inzamelen van huishoudelijke afval -
stoffen d.d. 15 oktober 2007.
In dit reglement is ook bepaald dat je glazen flessen,
bokalen en flacons per kleur moet scheiden en dat dit
enkel mag gebeuren tussen 08.00 uur en 20.00 uur.
Het glas moet ontdaan zijn van deksels, stoppen en/of
omwikkelingen.

Wij moeten vaststellen dat sommige burgers ook afval
naast de glasbollen achterlaten. Al te vaak slingeren er
zakken, dozen of andere afvalsoorten naast de glasbollen.
Sommigen zetten zelfs hun glas naast de glasbol in
plaats van het erin te stoppen. Dit is sluikstorten en
getuigt van weinig burgerzin. Bovendien is dit gevaar -
lijk : het glas is meermaals gebroken en kunnen andere
bezoekers en eventueel spelende kinderen verwonden.
Uitzonderlijk kan het gebeuren dat de glasbol vol is : 
deponeer je glas NIET naast de glasbol maar keer een
andere dag terug of werp het glas in een andere glasbol
in de buurt. Desnoods kan het glas ook afgeleverd
worden in de glasbol op het containerpark.

CORRECT SORTEREN
Respecteer de sorteerregels ! Correct gesorteerd glas kan
perfect gerecycleerd worden. De glasbollen zijn uit -
sluitend bestemd om er glazen flessen, bokalen en 
flacons in te deponeren.
Volgende zaken horen NIET in de glasbol; vlak glas zoals
ruiten, spiegels, porselein en aardewerk, pyrex, lampen
en TL-lampen, stenen flessen en kruiken, opaalglas,
kristal, deksels en doppen. De aanwezigheid van deze
voorwerpen bemoeilijkt de recyclage en brengt hoge
kosten met zich mee.

KLEURSCHEIDING
Volg de aanduidingen op de glasbollen om te weten waar
je het wit glas en waar je het gekleurd glas moet in -
werpen.
Kleurscheiding is uiterst belangrijk voor de recyclage.
Enkel van zuiver wit glas kan opnieuw wit glas gemaakt
worden. Ook bij het leegmaken van de glasbollen in de
vrachtauto blijft de kleurscheiding gerespecteerd.

TOT SLOT...
Wordt van jou slechts een kleine inspanning gevraagd :
stop de glazen flessen, bokalen en flacons kleur -
gescheiden IN de glasbol en laat niets rondslingeren.
Sluikstorten wordt immers bestraft in de GAS-wetgeving
met een boete van 250 euro.

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

HERHALING : 
SLUIKSTORTEN NABIJ GLASBOLLEN

WIELERWEDSTRIJDEN 
ST.-JOZEF RIJKEVORSEL
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Eind 2011 ontvingen 4.200 inwoners van de politiezone
Noorderkempen (Hoogstraten, Rijkevorsel en Merks -
plas) een vragenlijst die peilde naar veiligheid, slacht -
offerschap en de politiewerking. Maar liefst 1.602
burgers vulden - al dan niet online - een vragenlijst in,
wat een antwoordgraad van 38% opleverde.

Buurtproblemen
Uit de veiligheidsbevraging blijkt dat inwoners van de
zone Noorderkempen zich in hun buurt vooral zorgen
maken om onaangepaste snelheid in het verkeer,
woning inbraken en sluikstorten en zwerfvuil. Dit zijn
volgens de inwoners dan ook de fenomenen die 
prioritair aangepakt moeten worden door de overheid,
met een absolute voorrang voor woninginbraken en on-
aangepaste snelheid in het verkeer. Deze onaangepaste
snelheid wordt door volwassenen tot 34 jaar minder als
een probleem gezien dan door ouderen. Fietsdiefstallen
daarentegen worden door de leeftijdsgroep tot 34 jaar
wel vaker als buurtprobleem aanzien.
De samenhang tussen buren is globaal gezien behoorlijk
sterk. Driekwart is het immers eens met de stelling dat
’mensen uit de buurt bereid zijn andere buurtbewoners
te helpen’. Slechts één procent gaat hier helemaal niet
mee akkoord.

Onveiligheidsgevoel
Het merendeel van de bevolking voelt zich veilig in onze
politiezone. Zeven op tien respondenten zegt zich 
immers zelden of nooit onveilig te voelen, waar tegen-
over staat dat bijna één procent zich altijd onveilig voelt. 
Vrouwen stellen opvallend meer mijdingsgedrag dan
mannen. Opvallend is dat het vooral de 15 tot 24-jarigen
en/of studenten zijn die altijd of vaak vermijden hun
(jonge) kinderen weg te laten gaan van huis. Daaren -
tegen zijn het vooral de 65-plussers die bij duisternis
vermijden weg te gaan en niet opendoen voor 
onbekenden. Dit gebeurt ook opvallend meer bij
vrouwen dan bij mannen.

Slachtofferschap
De respondenten blijken het meest slachtoffer te worden
van beschadiging van hun auto, fietsdiefstal en inbraak
of poging tot inbraak in de woning. Lang niet alles wordt
aangegeven bij de politie. Dit is (logischerwijs) toch
steeds zo voor autodiefstal, en meestal ook voor inbraken
met diefstal, diefstal zonder geweld en diefstallen uit de
auto.

Politiewerking
Het gros van de respondenten (bijna 75%) meent dat de
politiediensten goed tot heel goed werk verrichten.
Houding en gedrag van de politie scoren het best. Het
minst tevreden zijn de bevraagden over de aanwezigheid
van de politie in de straat (bijna één op vier is on te -
vreden).Volgens 60% van de respondenten is de politie
(heel) gemakkelijk te contacteren.
Toch kent meer dan de helft van de bevraagden zijn of
haar wijkagent niet. Vooral in de groepen 15-24 jarigen,
25-34 jarigen en bij de 65-plussers blijft de wijkagent
vaak een onbekende. De inwoners die wel weten wie hun
wijkagent is, kennen deze in de eerste plaats via direct
persoonlijk contact en verder via de gemeentebladen en
visitekaartjes. Slechts 15% van de respondenten zegt
meer contact te willen hebben met zijn of haar wijk -
agent. Het overgrote deel wil dit enkel in geval van
problemen (64%).

Laatste politiecontact
Zes op de tien respondenten hadden de afgelopen 12
maanden geen contact met de politie van de eigen 
politiezone. Wanneer dit wel zo was, ging het voor-
namelijk om een aangifte (indienen klacht), een vraag
om hulp of een controle door de politie. Wat dit laatste
politiecontact betreft is men het meest tevreden over de
telefonische bereikbaarheid van de politie en over de
houding en het gedrag van de politiediensten (7 op 10 is
(zeer) tevreden). Eveneens de tijd die aan het probleem
besteed werd, en de beschikbaarheid op het commis sa -
riaat worden gunstig beoordeeld. De minste tevreden-
heid is er op vlak van de snelheid van de tussenkomsten,
waarover slechts 50% van de respondenten (zeer) tevre-
den is.

Zonaal veiligheidsplan 2013-2016
Vierjaarlijks wordt door elk politiekorps een zonaal 
veiligheidsplan opgemaakt waarin o.m. de werking en
prioriteiten van een politiedienst bepaald worden. De 
resultaten van deze lokale veiligheidsbevraging zullen
gebruikt worden bij de opmaak van het nieuwe plan.
De politie Noorderkempen dankt de inwoners van de
ganse politiezone voor hun massale respons!

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011



Gas- en elektriciteitsfacturen kunnen onverwacht hoog
oplopen. Ze nemen steeds vaker een grote hap uit ons
maandelijks budget. Daarom is het zo belangrijk om be-
wust om te gaan met energie.
In dit artikel willen we je informatie geven over de
meter kaart, de energiemeter en het energielabel. Dit zijn
drie handige middelen om bewuster om te gaan met je
energie. Want : ’meten is weten’. Pas als je meer weet
over je energieverbruik kun je gemakkelijk energie 
besparen.

DE METERKAART
Wil je weten hoeveel
energie je verbruikt ?
Schrijf dan elke week
of elke maand de me-
terstanden van gas en
elektriciteit op. 
Zo weet je steeds opnieuw hoeveel je verbruikt. Boven-
dien kun je dan gemakkelijk vergelijken.
En je komt voor minder verrassingen te staan bij de
eindafrekening. Een ander voordeel is dat je sneller kunt
ingrijpen wanneer je plots meer energie verbruikt.
Je kunt de kaarten gratis afhalen bij het kantoor van je
netbeheerder. 

Je kunt de meterkaart ook online invullen.
- Eandis : http://www.eandis.be/eandis/klant/k_ver-

bruikswijzer.htm
- Infrax : http://www.infrax.be/nl/Premies-en-acties/

verbruik-onder-controle/meterkaart

TIP : lukt het om de meterstanden op te nemen, maar is
het moeilijk om te berekenen hoeveel je hebt verbruikt
of om al deze cijfers te begrijpen ? Kom dan met je
meterkaart naar de Sociale Dienst van het OCMW, zij
helpen je verder.

DE ENERGIEMETER
In je woning staan wellicht verschil-
lende elektrische toestellen. Wil je
weten hoeveel energie deze toestellen
verbruiken? Leen dan bij de netbeheer-
der gratis een energiemeter.
Je zal er van versteld staan wat sommige toestellen aan
energie verbruiken. Zeker wanneer deze toestellen oud
zijn. Meet zeker eens het verbruik van de koelkast, de
diepvriezer, de wasmachine, de droogkast, de tv ... En
vergeet de elektrische boiler en de keukenboiler niet
want die verbruiken vaak meer energie dan je verwacht.

HOE BEGIN JE ERAAN ?
1. Leen gratis een energiemeter bij de netbeheerder.
2. Plaats de energiemeter tussen het stopcontact en het

toestel waarvan je het gebruik wil meten (de koel-
kast, de diepvriezer, de wasmachine, de droogkast, de
tv...).

3. Laat de energiemeter 24 uren per toestel zitten.
4. Lees het verbruik in kWh en zet vervolgens de kWh

om in euro (1 kWh kost gemiddeld € 0,22). Dan weet
je hoeveel het toestel op 1 dag verbruikt. Dit getal x
365 geeft het verbruik van het toestel op een jaar.

Verbruiken bepaalde toestellen veel energie ? Misschien
zijn ze aan vervanging toe.

HET ENERGIELABEL
Is je koelkast oud en versleten en ben je dringend toe
aan een nieuw toestel? Let dan op het energielabel. 
De toestellen met label A,
A+ of A++ verbruiken
veel minder energie en
dat voel je in je porte-
monnee.

INSTRUMENTEN VOOR RATIONEEL 
ENERGIEGEBRUIK (REG) : 
DE METERKAART, DE ENERGIEMETER
EN HET ENERGIELABEL
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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 maken even een vergelijking. Koop voortaan enkel
nog een koelkast met een A-label. Deze gebruiken 
spectaculair minder energie. Je bespaart per jaar € 64
tegenover een toestel met D-label.

TIP : Het energielabel vind je ook terug op de verpakking
van spaarlampen en gloeilampen.
TIP : Beschermde klanten kunnen bij
de netbeheerder een kortingsbon van
€ 150 aanvragen voor een aankoop
van een energiezuinige wasmachine. Laat deze kans niet
liggen en informeer bij jouw netbeheerder (Eandis of 
Infrax).

Zie je het nog zitten ? Aarzel niet om hulp te vragen.
Veel succes !

Bronnen : 
- Informatiebrochure ’Verdien veel geld, zonder grote

moeite’ van Eandis.
http://www.eandis.be/eandis/pdf/9010029_Verdien_
veel_geld_04_12_LR_Datald_5063925_Version_6.pdf

- Informatiebrochure ’Rationeel Energiegebruik’ van
Infrax

Facturen voor elektriciteit en gas moeten betaald 
worden. Als je niet betaalt, start de leverancier een 
procedure om je schulden te innen. Die procedure wordt
hieronder voorgesteld en beschreven.

DE PROCEDURE ALS JE DE LEVERANCIER 
NIET KAN BETALEN
- Je leverancier stuurt je een factuur, waarop de 

vervaldatum vermeld staat. Ten laatste op die datum
moet je betalen. Je krijgt minstens vijftien dagen tijd
om te betalen.

- Heb je niet betaald op de vervaldatum? Dan stuurt de
leverancier een brief om je eraan te herinneren dat
je moet betalen.

- Heb je vijftien dagen na die herinnering nog niet 
betaald? Dan stuurt je leverancier je een aange -
tekende brief met een ingebrekestelling. Je hebt dan
vijftien dagen om schriftelijk te laten weten hoe je de
schuld zal regelen. Je kunt er bijvoorbeeld voor 
kiezen om je schuld in schijven af te betalen.

- Daarvoor maak je een afbetalingsplan samen met je
leverancier, het OCMW of een erkende schuld -
bemiddelaar. Als je leverancier dat plan aanvaardt,
moet je daarna je schuld stipt afbetalen.

- Je leverancier mag je contract opzeggen (= droppen)
als :
- je binnen vijftien dagen na de ingebrekestelling

niet schriftelijk aan je leverancier laat weten hoe
je de schuld zal regelen;

- je binnen vijftien dagen nadat je de leverancier
hebt laten weten hoe je jouw schuld zal regelen,
niet hebt betaald of geen betalingsplan hebt aan-
vaard;

- je na de aanvaarding van je afbetalingsplan niet
stipt hebt betaald.

- Je leverancier stuurt je dan een opzegbrief. Er is een
opzegtermijn van zestig dagen. In de opzegbrief staat
de einddatum van de opzegtermijn. Je leverancier
brengt ook de netbeheerder op de hoogte van de op-
zegging.

- De netbeheerder stuurt je een brief, met de vermel-
ding van de einddatum van de opzegtermijn. Er staat
ook in dat je ten laatste acht dagen voor de eind -
datum een contract met een nieuwe leverancier moet
ondertekenen. Je nieuwe contract begint onmiddel-
lijk na afloop van de opzegtermijn. Je nieuwe 
leverancier bezorgt je vanaf dan voorschotfacturen.
Als je schulden hebt bij je vorige leverancier, moet je
die natuurlijk nog betalen.

- Heb je acht dagen voor de einddatum van je opzeg-
termijn nog geen contract met een nieuwe leveran-
cier gesloten? Dan levert de netbeheerder je
elektriciteit en/of aardgas na je opzegtermijn. Je
krijgt dan facturen van de netbeheerder.

- Ten laatste dertig dagen na het einde van de opzeg-
termijn wordt de meterstand opgenomen. De net -
beheerder geeft de meterstand door aan je vorige
leverancier. Die stuurt jou een eindafrekening.

WAT ALS IK MIJN ENERGIEFACTUUR
NIET KAN BETALEN

O C M W

22



GEEN EXTRA KOSTEN 
VOOR BESCHERMDE KLANTEN
Als je de factuur voor elektriciteit of gas niet kunt
betalen, kom je in de hogerbeschreven procedure 
terecht. Dat betekent vaak extra kosten (bijvoorbeeld
voor de brief ter herinnering aan een onbetaalde factuur
of een ingebrekestelling). Mensen die de sociale maxi-
mumprijs betalen, zijn echter beschermde klanten. De
leverancier mag beschermde klanten geen extra kosten
aanrekenen.

DE PROCEDURE ALS JE DE NETBEHEERDER
NIET KAN BETALEN
Als je leverancier je contract opzegt, vind je niet altijd
een nieuwe leverancier. Je krijgt dan elektriciteit en
aardgas van de netbeheerder. Als je zijn facturen niet 
betaalt voor de vervaldatum, kom je in de volgende 
procedure terecht :
- De netbeheerder stuurt je een herinnering om te

betalen.
- Als je vijftien dagen na die herinnering niet betaald

hebt, stuurt de netbeheerder je een aangetekende
brief met een ingebrekestelling.

- Als je dan nog niet kunt betalen, plaatst de net -
beheerder ten laatste zestig dagen na de ingebreke-
stelling (gratis) een budgetmeter voor elektriciteit
en/of aardgas.

Heel soms kan om technische redenen geen budget -
meter voor elektriciteit geplaatst worden. Dan wordt 
alleen een stroombegrenzer geïnstalleerd, zodat je maar
10 ampère elektriciteit krijgt. Met 10 ampère kun je nog
wel je huis verlichten en radio en tv gebruiken. Maar
veel elektrische toestellen gelijktijdig gebruiken wordt
moeilijk.

Wil je meer informatie ?
Vraag dan de brochure ’sociale maatre-
gelen voor wie gas en elektriciteit
koopt’ aan via het gratis nummer 1700.
Of ga naar het OCMW van je gemeente!

Bron : Brochure ’sociale maatregelen
voor wie elektriciteit en aardgas koopt’
van VEA

O C M W
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VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 5 FEBRUARI 2013
PANNENKOEKEN, APPELSIENSAUS EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

Zoek je een job in eigen gemeente ?
Heb je een diploma als verpleegkundige of
studeer je binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 
van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 
te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 
telefoonnummer 03/340.39.65

Valentijnsmenu
donderdag 14 februari 2013

Soepje van witloof met gerookte zalmsnippers

Kabeljauwfilet op een bedje van savooi,
Rivierkreeftensaus en krielaardappelen

Chocoladegebak met sinaasappel

GELIEVE U AAN TAFEL TE BEGEVEN TUSSEN 11.30U EN 12.00U (MAX 25 PERS.)

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS VOOR 5 FEBRUARI.

18€

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



O C M W - D I V E R S E N

24

WZC Prinsenhof bedankt drager van de Badge For Life
om dementie nooit te vergeten.
Music For Life, de jaarlijkse actie van de Vlaamse radio-
zender Studio Brussel, stond dit jaar in het teken van
dementie. Dit keer koos de radiozender voor een andere
formule dan de afgelopen jaren, zonder glazen huis of
fondsenwervingscampagne. Het doel van de presenta -
toren van de radiozender was vooral om dementie, de
grootste zorguitdaging van onze samenleving, bespreek-
baar te maken. Daarom deden ze een oproep om een
’Badge For Life’ te dragen en je solidair te tonen met hun
actie. Door de Badge For Life te dragen, wilde men 
dementie nooit vergeten.
Dragers van een Badge For Life konden door verschil-
lende acties bedankt worden. En daar wilden we als WZC
ons steentje toe bijdragen. Op maandag 17 december
2012 organiseerden we met onze bewoners een heuse
namiddag met eigengemaakt gebak en chocomelk. Op
die manier wilden wij er mee voor zorgen dat dementie
nooit zal worden vergeten.
Het werd een gezellige namiddag met al onze bewoners!
Een gezellige babbel, een streepje muziek en dit allemaal
met de zoete geur van wafels, cupcakejes, pannenkoeken
en een tas warme chocomelk. Meer moest dat niet zijn,
om dementie nooit te vergeten.

852   176   748   680   435   796   296   247   821   424
818   644   720   820   393   689   867   543   816   301
746   214   749   580   268   199   414   693   595   559
252   005   838   127   314   696   408   175   445   447
671   134   622   074   079   519   251   757   157   150
498  488   431   344 351                                             
Prijzen af te halen tot 28 februari 2013 bij François
Deprez, Klundert 51, St - Jozef Rijkevorsel. 
Tel. 03 312 24 57 
Met deze willen wij iedereen danken die onze “ kwb dag
van de vriendschap “ op één of andere manier 
gesteund heeft. 

MUSIC FOR LIFE

UITSLAG TOMBOLA 
’DAG VAN DE VRIENDSCHAP’ 2012

OPROEP AAN DE STUDENTEN
VERZORGING EN DE STUDENTEN

VERPLEGING

Beste student,

Het woonzorgcentrum Prinsenhof zoekt voor de zomer-
maanden nog enkele student verzorgenden / student 
verpleegkundigen die samen met het team van het woon-
zorgcentrum Prinsenhof wil instaan om een kwaliteits-
volle zorgverlening te verlenen aan onze bewoners.

Met deze doen wij dan ook een warme oproep om te 
solliciteren als jobstudent in het woonzorgcentrum 
Prinsenhof voor de maanden juli en augustus 2013.

Voorwaarden :
je hebt minimaal het 6e jaar verzorging met goed gevolg
doorlopen of je hebt de 2de module verpleging met goed
gevolg doorlopen op het ogenblik dat je contract als job-
student van start gaat.
Je richt je sollicitatiebrief met CV, kopie voor- en achter-
zijde paspoort, motivatie en de periode waarin je kunt
werken als jobstudent aan :

OCMW Rijkevorsel, de heer Jef Roos, Helhoekweg 18,
2310 Rijkevorsel

Je sollicitatiebrief dient ten laatste bij ons toe te komen
op vrijdag 15 februari 2013. In de loop van de
volgende weken zul je dan gecontacteerd worden voor
een sollicitatiegesprek.



Graag nodigen wij iedereen van harte uit op de 
winter-wandeltocht met start vlakbij de Sint-Willi -
brorduskerk in zaal ’t Centrum.

De kortste afstanden 6 en 12 km leiden je over landelijke
wegen in en rond de dorpskern en tonen je de verschil-
lende aspecten van enerzijds het platteland, en ander-
zijds de baksteennijverheid, die vooral langs het kanaal
Dessel-Schoten tot ontwikkeling kwam. Zeker de moeite
waard om te bezichtigen is ook de Stenen Bergmolen uit
1861 - de houten staakmolen die er stond is afgebrand.
Gratis te bezoeken tussen 10 en 17 uur.

De grotere afstanden 18, 24 en 30 km gaan vanuit de
controlepost in St. Jozef-Rijkevorsel, de geboorteplaats
van schrijver Aster Berkhof, naar de verschillende 
prachtige natuurgebieden en de gemeentebossen in de
nabije omgeving. Afhankelijk van de gekozen afstand,
kom je langs de Duivelskuil, Ekstergoor, de Abtsheide of
de Blakheide. Het is telkens een magnifieke mengeling
van ondiepe poeltjes en vennen, oude turf- en kleiputten,
met rondom droge heide-, gras- en bosgebieden. Op ver-
schillende plaatsen groeien er speciale plantjes zoals het
pijpenstrootje dat in de winter graag pronkt met zijn
goudgele stevige pollen, gagelstruweel of zonnedauw.
Met wat geluk zie je er rustige konikpaarden of zullen
tamme Schotse Gallowaykoeien je met grote verbaasde
ogen aanstaren. Maar zij zijn er vooral om door hun
graasgedrag de variatie aan plantengroei te bevorderen,
niet om de vele wandelaars de schrik aan te jagen. 
Misschien zie je zelfs nog wel een schichtige ree die, op-
geschrikt, zijn maaltijd staakt en snel in het dichte
struikgewas verdwijnt.
Een aanrader voor een wintertocht, dus heel warm
aanbevolen!

Meer info: 
03/314 66 58 en wcdenoorderkempen@telenet.be 
www.wandelclubdenoorderkempen.jimdo.com   

Het Davidsfonds koestert onze 
Nederlandse taal. 
En taal is nu juist de materie die Leo
Pleysier met vakmanschap kneedt
tot het de juiste vorm heeft. Elk
woord is zorgvuldig gekozen en
staat op zijn plaats. Zo ontstaat een
unieke zeggingskracht.

Dit vakmanschap komt niet zomaar uit de lucht 
gevallen. Al sinds de jaren ’70 van vorige eeuw 
experimenteert Leo met taal. Maar vorm zonder inhoud
gaat gauw vervelen. Het werk van Leo Pleysier getuigt
van een onverbiddelijke waarheidsdrang. De auteur 
observeert, doorgrondt en zet de essentie op papier. Dit
is een verrijkende ervaring voor elke lezer.
En daarom koestert het Davidsfonds Leo Pleysier.

Wij zijn dan ook verheugd dat Leo op dinsdagavond 5 
februari een lezing komt geven over zijn werk. In deze
lezing zal hij vertellen over en voorlezen uit zijn meest
recente boeken: “Dieperik”, “De trousse”, “De Latino’s”
en “Volgend jaar in Berchem”.
Hij zal ook even terugblikken op “Wit is altijd schoon”,
naar aanleiding van de actuele theateruitvoering door 
’t Arsenaal.
Na de causerie is er gelegenheid tot vragen/respons van
het publiek.

Praktisch:
- Begin: 20.00u 

(duur: ongeveer 90 minuten met een korte pauze)
- Plaats: Gildelokaal
- Inkom: 7 euro

met Davidsfonds - cultuurkaart: 5 euro

ZONDAG 10 FEBRUARI 2013 : 
23STE WINTERTOCHT TE RIJKEVORSEL
INGERICHT DOOR WANDELCLUB DE NOORDER -
KEMPEN VZW (A038) VAN HOOGSTRATEN

CAUSERIE DOOR LEO PLEYSIER
DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 - 20.00 UUR
ST.-JORIS GILDEZAAL, DORP 47, RIJKEVORSEL
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Aanpak van sleutelproblematiek 
in de thuishulpverlening

Pilootproject in het kader van Flanders’ Care
sept ’12- juni ‘13

VERGRIJZING
Het aantal 65+ in Vlaanderen is vandaag bijna 1 op 5.
Tussen 2010 en 2020 zal het aantal 65-plussers toe -
nemen van 1,13 miljoen tot 1,35 miljoen. Het aandeel
van de 80-plussers zal stijgen van 4% in 2005 tot 6% in
2020. We leven alsmaar langer, en gelukkig ook langer
in goede gezondheid. Met het ouder worden stijgen 
echter de zorgbehoeften van vele mensen. Het is één van
de opdrachten van Welzijnszorg Kempen (de vereniging
van alle OCMW’s van het arrondissement Turnhout) om
samen met anderen te zoeken naar concrete oplossingen
voor problemen die zich in de zorg kunnen stellen. 

FLANDERS’ CARE
Het Zorgslot Project is hier een voorbeeld van. Het Zorg-
slot helpt zorgbehoevende ouderen om langer op een
comfortabele en veilige manier thuis te blijven wonen.
Het is één van de demonstratieprojecten die in het kader
van Flanders’ Care door de Vlaamse Regering onder-
steund wordt.

SLEUTELPROBLEMATIEK
Naarmate je ouder wordt, is de kans groot dat je beroep
doet op hulpverlening aan huis. Op één dag komen vaak
verschillende hulpverleners over de vloer. Voor thuis -
verpleegkundigen geldt bovendien dat zij steeds vaker
worden geconfronteerd met sleutelbeheer. Dit is een
tijdrovende aangelegenheid. Er is maar één sleutel per
deur die de verpleegkundigen moeten uitwisselen. De
sleutels mogen niet gelabeld worden (in geval van
verlies). Met de toename van het aantal zorgorganisaties
per patiënt, wordt het nog complexer. 

ZORGSLOT
Het farion Zorgslot is een alternatief om de sleutel -
problematiek op een meer systematische manier aan te
pakken. De oplossing bestaat uit een cilinderslot dat bij
de gebruiker in de voordeur wordt geplaatst. Thuis -
verpleegkundigen, familieleden en hulpdiensten krijgen
een persoonlijke badge die toegang geeft tot de sloten
van de eigen patiënten. 

TEST-SETTINGS THUISVERPLEEGKUNDIGEN
REGIO KEMPEN
In samenwerking met de thuisverpleegkundigen worden
in de Kempen een aantal testsettings opgezet. Hierin

wordt het gebruik van het slot getest en geëvalueerd. De
doelgroep zijn hulpbehoevende ouderen die hun sleutel
in beheer geven, de sleutel op een afgesproken plaats 
leggen of waarbij sleutelbeheer zich opdringt. Het 
project loopt tot juni 2013. Het Zorgslot wordt gratis 
geplaatst, kan tijdens de testfase gratis worden gebruikt
en wordt ook weer gratis verwijderd. Indien de gebruiker
en de hulpverleners tevreden zijn over het slot, kan dit
na afloop ook aan een democratische prijs gehuurd 
worden.

MEER INFO OF GETUIGENISSEN?
Thuisverpleegkundigen die interesse hebben om te 
participeren aan het project, kunnen meer informatie
bekomen bij de projectmedewerker.
Welzijnszorg Kempen - Thomas More 
liesbet.lommelen@iok.be, 0486 26 18 28

Levende molens vzw start op zaterdag 19 oktober 2013
met een nieuwe molenaarscursus. De theorielessen 
worden gedurende tien volledige lesdagen (zaterdagen)
gegeven in Diest met enkele lesdagen in Mol. 
De theoretische uiteenzetting gaat telkens van 09.30 uur
tot 12.30 uur. In de namiddag bezoeken de cursisten 
verschillende molentypes waarbij ervaren molenaars de
theorie toelichten. Naast de kennis van de verschillende
molens en hun onderdelen komen vooral weerkunde,
graankennis, geschiedenis, houtkennis, restauratie, 
wetgeving en veiligheid op molens aan bod. De lessen-
reeks wordt in het voorjaar van 2014 afgerond met een
examendag. Wie geslaagd is kan nadien op één van de
stagemolens, waaronder de molen in Rijkevorsel, aan
een stage-opleiding beginnen. Na een succesvol theorie-
en praktijkexamen ontvang je van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap het diploma van meester-
molenaar.

De kostprijs voor de molenaarscursus bedraagt 130 euro.
Dit bedrag omvat het lesmateriaal, een jaarabonnement
op het tijdschrift Levende Molens en een verzekering
(burgerlijke aansprakelijkheid en eigen schade) vanaf 19
oktober 2013 tot 31 december 2014.
Inlichtingen en inschrijven op het secretariaat e-mail :
secretariaat@levendemolens.be telefoon 03 542 06 21.
Je kunt natuurlijk ook altijd inlichtingen inwinnen bij
de plaatselijke molenaars of op de molen eens komen 
kennismaken met het ambacht van de molenaar.

’ZORGSLOT PROJECT’

MOLENAAR WORDEN, IETS VOOR U ?
NIEUWE MOLENAARSCURSUS
IN NAJAAR 2013 - VOORJAAR 2014
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Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-
Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op
vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit
jaar ongeveer 120 kinderen, waarvan 30 die voor de
eerste maal komen. Van deze laatsten zijn er 10 uit het
zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer
van Tsjernobyl, en 20 uit Slovakije, Kroatië en Bosnië 
& Herzegovina.

Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van
26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van
de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld
aan een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels 
duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft
bij velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook de 
kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het
is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij
de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van schild-
klierkanker en leukemie.

Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een ge-
zondheidsprobleem. Ook de eenzijdige, nutriënten-arme
voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de
oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral
bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld.
Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele
weken, betekent een enorme boost voor hun gezond-
heid.

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde
gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten.
Dit jaar verwachten we 30 jongens en meisjes tussen 9
en 11 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen 
zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe
gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden 
willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.

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

Vergeet de kinderen 
uit het nieuwe Europa niet!

www.eurochildren.be

30 NIEUWE KINDEREN ZOUDEN GRAAG
HUN VAKANTIE IN VLAANDEREN 
DOORBRENGEN
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27



D I V E R S E N

28



D I V E R S E N

29

FOTOVRIENDEN 

RIJKEVORSEL vzw

UITNODIGING

DONDERDAG 28 FEBRUARI
BESPREKEN EN JUREREN THEMA ’BEWEGING’

DONDERDAG 28 MAART
GASTSPREKER CHRIS DISCART ’VRIJ ONDERWERP’

Chris presenteert een selectie foto’s ’eigen werk’

Welkom om 20.00 uur
eerste verdiep - oude pastorij

Dorp 47, Rijkevorsel

Duivenbond ’Verbroedering’ 
St.-Jozef

JOKPRIJSKAMP
vrijdag 22 februari om 19.30 uur

in zaal Alma bij Jozee en Cel

Inschrijving 2,5 € - 65 € vooruit

Iedereen welkom !!

JUDOCLUB ’DE BRES’
CLUBKAMPIOENSCHAP 2013

Waar : Gemeenschapscentrum 
St.-Jozef Rijkevorsel

Wanneer : zaterdag 9 maart 2013

Uur : 18.00 uur weging
18.30 uur aanvang wedstrijden

Inkom : 5 €

Alle sympathisanten op post



30

W A A R  &  W A N N E E R

F E B R U A R I

1 februari • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur, iedereen welkom,
gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

3 februari • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur,
inkom gratis.

5 februari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.
• Davidsfonds Rijkevorsel : Causerie door Leo Pleysier, Gildelokaal, 20.00 uur.

Meer info : zie rubriek Diversen.

8 februari  • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

10 februari • Wandelclub De Noorderkempen : wandeltocht van 6, 12, 18, 24 of 30 km.
Meer info : zie rubriek Diversen.

• Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel : Kindercarnaval, Gemeenschapscentrum.
Meer info : zie rubriek Diversen.

• Vrijwillige molenaars : De Stenen Bergmolen in werking, van 10.00 tot 17.00 uur.

12 februari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

14 februari • Bibliotheek Centrum : Geronimo Stilton komt naar de bib voor een muizenissig bibliotheekspel.
Meer info : zie rubriek Diversen.

15 februari • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

16 februari • RIJKO Korfbalclub : Bingoavond, Clubkantine Kruispad, 20.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

19 februari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

22 februari • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

• Duivenbond Verbroedering Sint-Jozef : Jokprijskamp in zaal Alma om 19.30 uur.
2,50 euro inleg en 65 euro vooruit.

23 februari • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertavond Legendes : zaal ’t Centrum Rijkevorsel 
om 20.00 uur. Voorverkoop : 5,00 euro in café ’t Centrum en bij de leden. Inkom : 6,00 euro,
kinderen -14 jaar gratis. Meer info : info@vnarijkevorsel.be, www.vnarijkevorsel.be of
0472 55 65 76.
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W A A R  &  W A N N E E R

24 februari • Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 16.30 uur.
• Vrijwillige molenaars : De Stenen Bergmolen in werking, van 10.00 uur tot 17.00 uur.
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertmiddag Legendes : zaal ’t Centrum Rijkevorsel

om 14.30 uur. Voorverkoop : 5,00 euro in café ’t Centrum en bij de leden. Inkom : 6,00 euro,
kinderen -14 jaar gratis. Meer info : info@vnarijkevorsel.be, www.vnarijkevorsel.be of
0472 55 65 76.

26 februari • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

28 februari • Fotovrienden Rijkevorsel vzw : bespreken en jureren thema ’Beweging’, Oude Pastorij,
20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in maart 2013 moet je uiterlijk op 4 februari 2013 

binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be
Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.

AARD VAN DE MELDING

Ik meld          de beschadiging van   ■■
                   een defect aan            ■■
                   een voorstel voor         ■■

■■    het wegdek                          ■■ de openbare riolering                      ■■ het openbaar groen
■■ het voetpad                         ■■ de verkeerssignalisatie                     ■■ de geschilderde wegmarkering
■■ het fietspad                         ■■ het kastje van de kabel-TV               ■■ de halte van de lijnbussen
■■ de baangracht                     ■■ de openbare verlichting                   ■■    

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer                                                  Datum melding : 

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER
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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


