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Spreekuren burgemeester en schepenen

Cuylaerts Dorien           burgemeester    N-VA

gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
                                       vrijdag                           9.30 - 11.30 u
gemeenschapscentrum : laatste donderdag maand  13.30 - 14.30 u

Werkgebied : veiligheid, politie, brandweer en burgerlijke stand

Van den Eijnden Bob    1ste schepen                              CD&V
gemeentehuis :                dinsdag                       18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum :   laatste dinsdag maand   18.30 - 19.30 u

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

Boeckx Jos                     2de schepen                                 SNR

gemeentehuis :                dinsdag                      18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand   18.30 - 19.30 u

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

Geens Karl                     3de schepen        N-VA
gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : laatste donderdag maand  13.30 - 14.30 u

Werkgebied : cultuur, bibliotheek, feestelijkheden, jeugd, mo-
biliteit, communicatie en erediensten

Keysers Lizette              4de schepen                                 SNR

gemeentehuis :                dinsdag                       18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand   18.30 - 19.30 u

Werkgebied : energie, tewerkstelling, toerisme en milieu

Maes Stef                      5de schepen                                N-VA

gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de woensdag maand  13.30 - 14.30 u

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

De Visscher Wim           6de schepen - OCMW Voorz.     CD&V

gemeentehuis :                dinsdag                      18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum :   laatste dinsdag maand   18.30 - 19.30 u

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

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

In de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer wordt
de capaciteit op niveau van de school bepaald op 276
leerlingen (tot anders bepaald). 
Kinderen van personeel, alsook broers en zussen kunnen
zich inschrijven tijdens de voorrangsperiode, namelijk
van 18 februari 2013 tot en met 1 maart 2013. 
De algemene inschrijvingsperiode start de eerste zater-
dag na de paasvakantie, zijnde 20 april 2013.

Volgende gemeentelijke vertegenwoordigers worden
aangeduid : 
- Intercommunale Vereniging voor Crematorium -

beheer in de Provincie Antwerpen - Algemene Ver -
gadering: Nathalie Cuylaerts en plaatsvervanger
Nathalie Stoffelen

- Intercommunale Vereniging voor Crematorium -
beheer in de Provincie Antwerpen - raad van bestuur:
Nathalie Cuylaerts

- IOK. Interlokale Vereniging Milieuhandhaving
(IVMK) : Lizette Keysers

- IOK. Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk (GiD PBW) : Stefan Maes

- Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk
(CBPW) : Cuylaerts Dorien en Stefan Maes

- LEADER Markaante Kempen : Bob Van den Eijnden
en Matthijs Peeraer 

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 25 FEBRUARI 2013

3

Beste inwoners,

We leven momenteel in uitzonderlijke tijden. Europa worstelt nog steeds met een financiële en economische crisis terwijl de 
verkiezingen in Italië speciale resultaten hebben opgeleverd. Rijkevorsel is geen eiland en de geschetste ontwikkelingen hebben
daarom ook gevolgen voor ons. 

Tijdens de gemeenteraad van februari hebben we het budget voor 2013 goedgekeurd. Het budget is een raming van alle ontvangsten
en uitgaven van het gemeentebestuur.

De courante uitgaven die we in 2013 gaan doen, bedragen volgens onze ramingen 11.146.350 €. Het gaat hier om personeels -
uitgaven, werkingskosten, subsidies en de afbetaling van onze leningen.

Naast de courante uitgaven zijn in het budget ook de investeringen voorzien. Deze investeringen zijn belangrijk voor ieder van ons.
Het is interessant om enkele belangrijke investeringen even de revue te laten passeren.

Vorig jaar hebben we een aantal van onze bewoners bevraagd over de dienstverlening in ons gemeentehuis. Hieruit zijn resultaten
gekomen die we gaan gebruiken om ons gemeentehuis aan te passen aan de huidige behoeften en wensen van onze bevolking.
Tijdens de volgende maanden gaan we hieraan werken en hiervoor is dan ook een bedrag van 100.000 € voorzien. 

De technische dienst van het gemeentebestuur evalueert voortdurend de toestand van onze wegen.
Aan de hand hiervan worden er voorstellen gemaakt om wegen te vernieuwen of te herstellen. Volgende bedragen werden hiervoor
uitgetrokken: heraanleg wegen 630.000 €; ondergrondsbrengen openbare verlichting 137.266 €; werken met riolering Hoogstraatse -
steenweg 170.000 €. 

Om onze leefomgeving te ontzien gaan we isolerend glas voorzien in de ramen van het klooster naast het gemeentehuis zodat de
lokalen aangenamer worden in gebruik en de uitgaven voor verwarming zullen verminderen. 

Voor de veiligheid van ieder van ons wordt er een ladderwagen gekocht voor de brandweer. De kostprijs hiervoor is 635.000 € maar
we ontvangen wel 476.250 € subsidies zodat dit draaglijker wordt voor de gemeentekas. 

In een aantal gemeenten in Vlaanderen worden de belastingen verhoogd omdat men niet meer kan rondkomen met de ontvangsten.
Vaak volstaat dit niet eens en moet er bijkomend nog personeel afvloeien. In Rijkevorsel gaan we erover waken om niet in hetzelfde
straatje terecht te komen. Momenteel zijn onze financiën volledig onder controle. We letten op de centen en zetten de tering naar
de nering zodat geen bijkomende inspanningen moeten gevraagd worden in deze crisistijden. Hiervoor engageren wij ons !

Dus toch enig positief nieuws voor de volgende jaren.

                                                                                              Schepen van financiën
                                                                                              Jos Boeckx



B E S T U U R

Van elke fractie wordt een persoon afgevaardigd om de
vergaderingen van de GECORO bij te wonen.

De gemeenteraad gaat akkoord om het bevoorrechte
partnerschap rond het schoolzwemmen aan te gaan 
met AGB Beerse, overeenkomstig de overeenkomst 
betreffende het gebruik en de exploitatie van het 
gemeentelijke zwembad van Beerse.

De grond, zijnde de bedding van de gracht gelegen te
Rijkevorsel, Heuvelweg, in de verkaveling nr. 399/3,
thans in eigendom van de bouwmaatschappij De
Noorder kempen, met de erop uitgevoerde infra -
structuurwerken, kadastraal gekend 2° afdeling, sectie
D deel van nummers 96E8, 96R10 en 96T10, met een
gezamenlijke oppervlakte van 231 m² wordt kosteloos
aanvaard door de gemeente voor openbaar nut om 
opgenomen te worden in het openbaar domein van de
gemeente en dit overeenkomstig de voorwaarden op -
genomen in de ontwerpakte van overdracht van 
onroerend goed, opgemaakt door het Aankoopcomité 
te Antwerpen.

Volgende nieuwe retributiereglementen worden goed -
gekeurd door de raad : 
- retributiereglement voor het afleveren van biozakken 
- retributiereglement voor het afleveren van rook -

melders 

Volgende aangepaste belastingreglementen worden
goedgekeurd door de raad :
- belastingreglement op het afleveren van administra-

tieve stukken
- belastingreglement op het afleveren van elek -

tronische identiteitskaarten en elektronische 
vreemdelingenkaarten.

Kennis wordt genomen van de feiten en overwegingen
die geleid hebben tot een voorstel om de achtergestelde
rentedragende schuldvordering van onze gemeente op
Pidpa-HidroRio aan te passen door het voorzien van een
kapitaalaflossing.

De toelagen voor dienstjaar 2013 worden vastgesteld.

De raad hecht goedkeuring aan het financieel meer -
jarenplan 2013-2017 en het budget 2013.

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop voor open-
baar nut van een perceel grond, gelegen te Rijkevorsel,
Molenstraat, zijnde tweeënzeventig centiare (72 ca), 
te nemen uit het perceel kadastraal gekend onder 1ste

afdeling, sectie H nr. 543B4 met een totale oppervlakte
van 4 a 95 ca en overeenkomstig de voorwaarden op -
genomen in de ontwerpakte van aankoop van onroerend
goed, zoals opgemaakt door het Aankoopcomité te 
Antwerpen.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 29 april 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.

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING
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n.a.v. de week van de vrijwilliger 

dankt het gemeentebestuur 

alle vrijwilligers 

voor hun inzet het ganse jaar door



B U R G E R Z A K E N

Onlangs werd in de media de LEIFkaart geïntroduceerd.
LEIF betekent LevensEinde InformatieForum. Op deze
kaart staat een overzicht van de wilsverklaringen die je
verklaart te bezitten. De kaart is bedoeld om in je 
portefeuille te bewaren. Ze biedt een bijkomende 
garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn
van je wettelijke wilsverklaringen en dat ze rekening
houden met je documenten inzake voorafgaande zorg-
planning.

Een LEIF-kaart kan niet aangevraagd worden via het 
gemeentebestuur, wel via de vereniging LEIF zelf. 
Alle informatie hieromtrent is terug te vinden op hun
website www.leif.be, telefonisch op het nummer 078 15
11 55 of het leifblad kan gratis afgehaald worden in het
gemeentehuis of in de bib. 

Sedert 1 januari 1999 organiseert de Algemene Directie
Statistiek en Economisch Informatie doorlopend enquê-
tes naar arbeidskrachten. In de loop van de maand april
2013 zullen een aantal huishoudens binnen onze 
gemeente toevallig gekozen worden en gecontacteerd
worden door de enquêteurs van de FOD Economie,
KMO, Middenstand en Energie. Deze socio-economische 
enquête bekijkt de werksituatie van elk van de gekozen
huishoudens : heeft hij/zij werk (een betrekking) of niet
(studie, werkloosheid, pensioen,...) ? 
Conform het Koninklijk Besluit d.d. 10 januari 1999 
betreffende een steekproevenenquête naar arbeids -
krachten is deelname verplicht. Via deze weg willen wij

enkel de inwoners van onze gemeente in kennis stellen
van dit feit en een warme oproep te doen om de enquê-
teurs behulpzaam te zijn. Voor bijkomende inlichtingen
kun je terecht op de internetsite van de Algemene 
Directie Statistiek en Economische Informatie
(http://statbel.fgov.be/lfs).

De Vlaamse steden en gemeenten worden de exclusieve
beheerders van geldige adressen in Vlaanderen. Deze 
belangrijke en nuttige taak staat beschreven in het
CRAB-decreet, dat op 1 juni 2011 in werking is getreden.
Het acroniem “CRAB” staat voor Centraal Referentie-
adressenbestand”. Het is een instrument dat aan de 
gemeenten aangeboden wordt om aspecten inzake
adresproblematiek aan te pakken. 

Vanuit het CRAB-decreet krijgt elke gemeente 4 jaar de
tijd om het bestaande woonbestand na te kijken. 
Het is de taak van de gemeente om de huidige gegevens
te controleren op actualiteit, volledigheid en juistheid.
Deze controle kan leiden tot een aanpassing van een
bestaande huisnummer. Binnen onze gemeente trachten
wij immers om uniformiteit en éénvormigheid te 
hanteren binnen de toekenning van de huisnummers.
Op deze wijze  kun je als inwoner van Rijkevorsel 
gevraagd worden je aan te melden op de dienst burger-
zaken in het kader van een aanpassing van een bestaande
huisnummer. 

HET IS UW LEIF !

ENQUÊTE ARBEIDSKRACHTEN

CRAB
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B E V O L K I N G S P I R A M I D E
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Ben je op zoek naar een manier om je GFT-container
proper te houden? Probeer de biozakken van IOK Afval-
beheer.

Vooral tijdens de zomerperiode zijn mensen op zoek
naar een manier om hun GFT-container proper te 
houden. Er zijn al een aantal jaar biodegradeerbare 
zakjes op de markt. Tot nu toe werden deze zakjes 
geweigerd in de GFT-container omdat niet elk merk
composteerbaar is in de composteringsinstallatie van
IOK Afvalbeheer.

Na testen in de composteringsinstallatie van Beerse/
Merksplas kwam IOK Afvalbeheer tot de conclusie dat de
BioBag® wel goed composteerbaar is. Deze zakjes 
worden vanaf nu toegelaten in de GFT-container. Om 
ze voor de ophalers herkenbaar te maken, worden ze 
gepersonaliseerd met het logo van IOK Afvalbeheer. 
Let op! Een GFT-container met zakjes er in wordt enkel
geledigd als het biozakken mét het logo van IOK Afval-
beheer zijn. GFT-containers met zakjes van een ander
merk zullen nog steeds geweigerd worden. Het is 
natuurlijk niet verplicht om een zakje te gebruiken.

Als je de biozakken gebruikt, zet je best elke ophaling je
GFT-container buiten, want na drie weken beginnen de
zakken te composteren en krijg je te kampen met 
lekken.

De biozakken zijn verkrijgbaar aan de receptie op het 
gemeentehuis, in het gemeentemagazijn en in het 
gemeenschapscentrum en dit in 2 formaten:
- zakken van 10 liter (6 euro per rol van 50 zakken)
- zakken van 120 liter (6 euro per rol van 10 zakken)

De zakken kunnen in goede omstandigheden, een droge
en donkere plaats, 1 jaar bewaard worden.

Over heel Vlaanderen gaan
stemmen op over een stij-
gende problematiek rond de
vos.
Steeds meer klachten betref-
fende schade aan pluimvee
worden geregistreerd.

Misschien sloop de vos bij jou ook al eens het kippenhok
binnen ? Om de schadeproblematiek binnen onze
gemeente op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen
op Vlaams niveau organiseert onze gemeente in samen-
werking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een
meldpunt waarop je elk schadegeval kunt noteren. Dit
meldpunt kun je bereiken op volgende website
www.hvv.be (HVV - Vossenschade). Door dit meldpunt
aan te vullen, draag je als burger bij tot een beter inzicht
in de aard en de omvang van de Vossenproblematiek.
Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan 
betekenen !

De Milieu- en Natuurraad of kortweg milieuraad 
genoemd, geeft advies over het milieu- en natuurbeleid
in de gemeente. Indien je interesse hebt om het nieuwe
bestuur te ondersteunen en te adviseren over hun 
milieu- en natuurbeleid dan kun je jezelf kandidaat 
stellen tot toetreding van de milieuraad.

Wie komt in aanmerking?
- afgevaardigden van de beroepsgroepen/-organisaties

(middenstand, land- en tuinbouw, werknemers,
werkgevers)

- afgevaardigden van de socio-culturele- en vormings-
organisaties

- afgevaardigden van de gemeentelijke adviesraden
- afgevaardigden van de onderwijsinstellingen
- afgevaardigden van de milieu- en natuurvereni -

gingen
- geïnteresseerde niet-georganiseerde inwoners 

NIEUW ! COMPOSTEERBARE ZAKKEN
VOOR JE GFT-CONTAINER

VOSSENSCHADE

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD 
VOOR MILIEU EN NATUUR (MILIEURAAD)
OPROEP KANDIDATEN
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M I L I E U - H U I S V E S T I N G

Voorwaarden:
De afgevaardigden zijn aan te duiden door boven -
genoemde groepen/organisaties voor zover zij om 
toetreding verzoeken. Voor elk van deze afgevaardigden
wordt een plaatsvervanger aangeduid. 
Zowel de afgevaardigden als de plaatsvervangers moeten
in de gemeente Rijkevorsel wonen. Houders van een 
politiek mandaat kunnen niet afgevaardigd worden als
stemgerechtigd lid.

De kandidaturen moeten voor 15 mei 2013 verzonden
worden aan het college van burgemeester en schepenen,
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel.

De samenaankoop muur -
isolatie werd ondertussen af-
gerond, de prijzen zijn bekend
en nog geldig tot eind dit jaar.
Het overzicht van de prijzen
met en deze zonder aannemer
kun je terugvinden op de web-
site www.iok.be (doorklikken
op ‘Samenaankoop muurisola-
tie’). Inwoners die geen inter-
net hebben, kunnen hiervoor
terecht bij de milieudienst.

Met wie contact opnemen?
Wanneer je je muren wil isoleren, kun je van nu af aan
rechtstreeks contact opnemen met de firma die het 
isolatiemateriaal van jouw keuze levert. Vergeet wel bij
contactopname er niet bij te vermelden dat je inwoner
bent van Rijkevorsel en te verwijzen naar de prijzen die
bedongen werden binnen de samenaankoop.

Gemeentelijke premie
Bij deze samenaankoop werden zowel de populaire 
isolatiematerialen als de bio-ecologische materialen 
opgenomen. De bio-ecologische materialen zijn van 
dezelfde kwaliteit als de andere materialen. Omdat deze
materialen minder goed gekend zijn, geeft de gemeente
een premie van 15% op de aankoopfactuur wanneer de
materialen voorkomen op de databank van VIBE vzw:
www.vibe.be 
Meer info? www.iok.be of kom even langs bij de milieu-
dienst.

Huisvestingsmaatschappij DE ARK staat voor betaalbaar
wonen. Ze bouwen huurwoningen, koopwoningen en
bemiddelen in de goedkope leningen van VMSW
(Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). Voor 2013
staan er weer heel wat koopwoningen op het bouw -
programma.

In Rijkevorsel - Koekhoven zal in de loop van het voor-
jaar de 2e fase afgerond zijn van het project gerealiseerd
door Architectenbureau FCS. De 11 appartementen zijn
gelegen langs de Kleine Mark, met zicht op de velden
maar toch vlakbij de dorpskern. Op 1 januari 2013 
stonden 21 kandidaten ingeschreven op de wachtlijst en
men kan nog steeds inschrijven! (*)

Voor meer informatie over dit en andere projecten 
verwijzen we je graag door naar de website 
www.arkwonen.be.

Meer info ? Neem dan vrijblijvend contact op tel. 014 40
11 03 of stuur een mailtje naar info@arkwonen.be om
een afspraak te maken.

(*) De woningen en kavels worden toegewezen volgens het Besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden voor de overdracht van 
onroerende goederen door de VMSW en de sociale huisvestingsmaat -
schappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode.

SLOT GROEPSAANKOOP : VOORDELIG 
NA-ISOLEREN VAN BUITENMUREN

VERWACHT IN 2013
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R U I M T . O R D E N I N G

Vlaams minister van Ruimtelijk Ordening Philippe 
Muyters en de Vlaamse vastgoedmakelaars willen ver -
mijden dat mensen nog langer een weekendverblijf kopen
om zich er permanent te vestigen. Het Beroepsinstituut
van Vastgoedmakelaars, het BIV, heeft daarom alle 
makelaars in Vlaanderen opgeroepen om potentiële 
kopers uitdrukkelijk hierover te informeren.

Nog altijd worden er in Vlaanderen weekendverblijven
verkocht, waar de eigenaar of huurder zich nadien - 
bewust of onbewust - permanent vestigt. De eigenaars en
eventuele huurders begaan in dat geval een stedenbouw-
kundige overtreding waar zware straffen op staan. Niet 
alleen zullen ze geconfronteerd worden met een stakings-
bevel voor het strijdige gebruik, ze riskeren ook een boete
bij doorbreking van het stakingsbevel en een vordering
tot herstel bij de rechtbank. “Gezien de vaak schrijnende
gevolgen kunnen we dit soort situaties beter voorkomen,”
stelt Vlaams minister Philippe Muyters. In overleg met
het kabinet start het BIV met een sensibiliseringsactie die
alle Vlaamse vastgoedmakelaars bewust moet maken van
de problematiek. Het Beroepsinstituut benadrukt dat vast-
goedmakelaars een informatieplicht hebben, maar daar-
naast ook een belangrijke, maatschappelijke rol kunnen
spelen door potentiële kopers van weekendverblijven 
duidelijk te wijzen op de kwalijke gevolgen bij domi -
ciliëring in een weekendverblijf. Bovendien is het niet
omdat de vorige eigenaar er wel zijn domicilie had 
gevestigd dat de nieuwe dit ook nog zal kunnen. Tege -
lijkertijd vraagt de sector de gemeenten, die de eerste 
informatieverstrekkers zijn, om de vastgoedmakelaars zo
snel en correct mogelijk te informeren. Consumenten die
van oordeel zijn dat ze toch niet voldoende geïnformeerd
zijn door hun vastgoedmakelaar, kunnen dit melden aan
het BIV.

KOPERS BETER INFORMEREN
OVER WEEKENDVERBLIJVEN
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GEMEENTELIJKE COMMISSIE

VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

GECORO

De gemeenteraad gaat over tot de hernieuwing van het ad-
viesorgaan inzake ruimtelijke ordening, genaamd GECORO,
waarin diverse maatschappelijke geledingen en een aantal
deskundigen op het vlak van de ruimtelijke ordening vertegen-
woordigd zijn.

In Rijkevorsel zal de GECORO bestaan uit 13 leden onder wie
minimum 5 deskundigen. De overige leden komen uit diverse
maatschappelijke geledingen.

OPROEP AAN
DESKUNDIGEN

Al wie voeling heeft met de ruimtelijke ordening kan zich 
kandidaat stellen als deskundige. Diploma’s zijn hierbij geen
onmiddellijke vereiste. Kennis en ervaring kunnen aanzien
worden als belangrijke elementen van deskundigheid.

OPROEP AAN
VERENIGINGEN

BEHORENDE TOT VOLGENDE
MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN

- verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
- verenigingen van handelaars
- verenigingen van werknemers
- verenigingen van land- en tuinbouwers
- milieu- en natuurverenigingen

Je hebt een vinger in de pap, als je dat wilt. Het ruimtelijk 
beleid moet volgens de wetgeving in alle openheid gevoerd
worden. Indien je vereniging of sector behoort tot één van de
hierboven vermelde categorieën, stel dan je kandidatuur voor
de adviesraad.

Gemotiveerde kandidaten dienen schriftelijk gericht te worden
aan het college van burgemeester en schepenen, Molenstraat
5 te 2310 Rijkevorsel vóór 20 mei 2013.

Alle gemeentelijke diensten
zullen gesloten zijn

op paasmaandag 1 april 2013



O P E N B . W E R K E N

Ken jij in Rijkevorsel een verrommeld hoekje dat wel een
groene transformatie kan gebruiken? Of een ongebruikt
lapje grond dat een fruitboomgaard, speelbosje of volks-
tuintje kan worden? Of een pleintje dat nieuwe inwoners
kan aantrekken zoals bijen, vlinders en vogels?
Meld dan snel dit plekje aan als ‘Buiten-gewoon plekje’!

De 4 Antwerpse regionale landschappen en landschaps-
park Zuidrand ijveren voor het behoud en herstel van
het typische landschap, de natuur en de streekidentiteit.
Voor het project buiten-gewone plekjes slaan zij de 
handen in elkaar en gaan op zoek naar 50 ‘verrommelde
plekjes’ in de provincie Antwerpen die een opknapbeurt
kunnen gebruiken. Kwaliteitsverbetering van de leef -
omgeving, ontwikkeling van buurtgroen en betrokken-
heid van de bewoners zijn hierbij essentieel. 

Iedereen kan een plekje nomineren en dit tot en met
einde mei. Een jury zal daarna per gemeente een short-
list aan ‘Buiten-gewone plekjes’ voordragen. Vanaf het
najaar kan het grote publiek dan stemmen op hun 
favoriete verrommelde plekje in hun gemeente. Het
plekje dat wint, krijgt begin 2014 een groene renovatie.
Onder renovatie worden geen grote infrastructuurwer-
ken bedoeld maar eerder relatief kleine ingrepen om het
plekje terug buitengewoon mooi te maken, bijvoorbeeld:
het aanleggen van een natuurlijke speelzone of een fruit-
boomgaard, het inrichten van een volkstuintje, het 
ontwerpen van een gezellig zithoekje of een vlinder-
vriendelijk pleintje, het verfraaien van een oude wandel-
weg,… 

Ken jij zulke grijze plekjes die een groene transformatie
kunnen gebruiken? Neem dan contact op met de 
gemeente (guy.vanammel@rijkevorsel.be) of met Regio-
naal Landschap de Voorkempen (03 312 87 17). Binnen-
kort kun je deze plekjes ook aanmelden via de website
www.buitengewoneplekjes.be.

Dit is de eerste fase van het project. Hou dus de gemeen-
telijke informatiekanalen in het oog, want binnenkort
volgt fase 2 en kunnen jullie stemmen op 1 favoriet voor
Rijkevorsel.

Met de steun van Europees Landbouwfonds voor Platte-
landsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Om de capaciteit van de columbariumnissen te ver -
hogen, werden op het kerkhof van Sint-Jozef recent 3
columbariumzuilen geplaatst. Het gaat hier om acht-
hoekige zuilen uit Belgische blauwsteen. Per zuil zijn er
16 nissen voorzien.

GEZOCHT : BUITENGEWONE PLEKJES COLUMBARIUMZUILEN SINT-JOZEF
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De overgang van winter- naar zomertijd
vindt plaats in de nacht van zaterdag op
zondag van het laatste weekend
van maart. 

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart 2013 gaat
het zomeruur in : 2 uur wordt 3 uur.

Vrolijk 

Pasen !



B I B L I O T H E E K

Heb jij een hart voor
boeken en andere mate-
rialen, cultuur, infor -
matie en educatie/
(zelf)ontplooiing? 

Ben je met andere woorden begaan met de werking van
de bibliotheek en kun je je ongeveer 3 avonden per jaar
vrijmaken? 
Geef dan een seintje per brief (zie onze gegevens 
verderop in deze rubriek) of neem contact op met de 
bibliothecaris (evi.nelis@rijkevorsel.be of 03/340 00 52)
om je kandidatuur in te dienen. We zijn namelijk nog
steeds op zoek naar mensen die de enthousiaste ploeg
van de beheerraad terug compleet kunnen maken. 
Deze adviesraad komt enkele keren per jaar samen en
helpt het bibliotheekbeleid uit te stippelen. Het beheers-
orgaan bestaat voor de ene helft uit vertegenwoordigers
van de verschillende politieke strekkingen uit de 
gemeenteraad en voor de andere helft uit bibliotheek -
gebruikers en vertegenwoordigers van de diverse ideo-
logische en filosofische strekkingen. 
Wil jij de komende 6 jaar het beleid van jouw bibliotheek
mee helpen bepalen? Aarzel dan niet langer en stel je
kandidaat !      
Samen met jou maken we de Bib nog klantgerichter,
moderner, leuker, interessanter, aantrekkelijker, uit -
dagender, kortom BETER! 

De beide bibliotheken zijn 
gesloten op 1 april (Paasmaandag)
en op woensdag 1 mei (Feest van
de Arbeid), donderdag 9 mei (Onze
Lieve Heer Hemelvaart) en 20 mei
(Pinkstermaandag). 

… “Post Mortem” van Peter Terrin en bespreekt dit boek
op maandag 29 april om 20.00u in de Parketzaal boven
de bibliotheek. 

Dit boek van onze landgenoot Peter Terrin is in 2012
bekroond met de AKO Literatuurprijs. 
De jury vond het een ode aan de literatuur. Biedt het
schrijven van een boek een houvast als het noodlot toe-
slaat? “Post mortem” zou die vraag beantwoorden. 
Het is een intrigerende, ontroerende, klassiek op -
gebouwde autobiografische roman met als onderwerp
schrijverschap en vader-dochterrelatie, waarin een 
auteur een etentje ontloopt met een smoes over 
familie-omstandigheden, maar dan wordt zijn gezin
echt getroffen door een ramp… Het verhaal voert de
lezer mee in een spiegelpaleis en speelt een adem -
benemend spel met verbeelding en werkelijkheid.

Peter Terrin is met dit boek als enige Vlaming 
genomineerd voor de Gouden Boekenuil 2013, de 
belangrijkste literaire prijs in Vlaanderen. Andere
auteurs op de shortlist zijn de Nederlanders Oek de Jong
met “Pier en oceaan”, Arnon Grunberg met “De man
zonder ziekte”, Tommy Wieringa met “Dit zijn de
namen” (allemaal te leen in de Bib!) en Marja Vuijsje
met “Ons kamp” (in bestelling bij boekhandel, binnen-
kort ook in de Bib van Rijkevorsel). 
Op 4 mei 2013 wordt de winnaar bekendgemaakt. 

GEZOCHT ! 
LEDEN VOOR BEHEERSORGAAN BIB

SLUITINGSDAGEN

DE LEESCLUB LEEST ...
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APRILNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK



B I B L I O T H E E K
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Omdat we gemerkt hebben dat niet iedereen het juiste
telefoonnummer of e-mailadres kent van de bibliotheek,
leek het ons een goed idee om onze contactgegevens nog
eens te vermelden in het gemeentelijk infoblad :
- Hoofdbibliotheek (Molenstraat 20 te Rijkevorsel): 03

340 00 51 of bibliotheek@rijkevorsel.be 
- Aster Berkhofbibliotheek (Kerkdreef 61A te St-Jozef):

03 340 00 90 of may.vermeiren@rijkevorsel.be.  

Bij vragen of verlengingen, aarzel niet ons te 
contacteren! Buiten de openingsuren kun je ook steeds
een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat. 

Sommige mensen willen bij het binnenkomen van de 
bibliotheek direct andere boeken of andere materialen
gaan kiezen. 
Wij begrijpen jullie nieuwsgierigheid en enthousiasme
om in de Bib te gaan zoeken, maar dit kan tot vergissin-
gen leiden. Daarom willen we via deze weg een warme
oproep doen om de materialen die je binnenbrengt eerst
af te geven aan de balie vooraleer er nieuwe te gaan
kiezen. 
Zo kunnen de mensen van het bibteam fouten ver -
mijden. We danken jullie alvast voor jullie medewerking.

Graag willen wij je vragen om ook je boodschappen -
tassen en rugzakken af te geven aan de balie als je
binnenkomt. 
Naast de balie staan winkelmandjes om je boeken te 
dragen tijdens je zoektocht doorheen de Bib. Zo hoef je
niet met stapels boeken in je armen rond te lopen of deze
ergens te leggen met het risico dat ze terug in het rek
belanden of door iemand anders meegenomen worden. 

Bedankt voor jullie begrip en tot in de Bib!

JEUGD
Kijk-  en prentenboeken
- Kollie op de fiets [P2] 
- Kollie in de crèche [P2]
- Poes denkt aan Vis [P2]
- Samen met Sam… naar de winkel [P2]
- Samen met Sam…  naar bed [P2]
- Tel mee met Dribbel [P2]
- Zaza maakt vriendjes [P2]
- Een boek vol taart [P5]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- De kok is in de war (SCHO niveau 3)
- Weg met die luis! (SCHO niveau 3)
- Nel gaat naar oom Tim (WILL niveau 3)
- Poef doet de pan (EDE niveau 4)
- Poes is boos (KOLK niveau 4)
- Sam Schoffel zoekt het uit (LOON niveau 4)
- Pas op voor de blauwbil! (ZAND niveau 5)

A-boeken (7-9 jaar)
- De magische pen (SEVER, Nadia Van)
- Bloemetjes voor Jolien (HENDERIX, Peter)

B-boeken (9-12 jaar)
- Warrior Cats. De nieuwe profetie vol. 2: Maannacht

(HUNTER, Erin)
- Nooit de buren bijten (LOON, Paul Van)
- De dansschool vol. 3: De nacht van het grote dans-

gala (MARSOTTO, Aurora)
- Fantasia VII (STILTON, Geronimo)
- Prinsessen van Fantasia vol. 5: De schaduwprinses 

(STILTON, Thea)
- Meneer Stink. Mr Stink (WILLIAMS, David)

C-boeken (12-16 jaar)
- No deal (BOGAART, Elle Van den)
- Artemis Fowl vol. 8: De laatste beschermer 

(COLFER, Eoin)
- The fame game vol. 2: Starstruck (CONRAD, Lauren)
- Team Mortis vol. 1: Het Romeo & Juliet mysterie 

(EYNDE, Bjorn Van den)
- De sekte van de Cobra (LOON, Paul Van)
- De saga van Larten Crepsley vol. 3: 

Paleis der verdoemden (SHAN, Darren)
- Duivelsstrijd: gothic novel (STROOBANT, Wendy)
- Drakenkopheuvel (VANDAEL, Sonja)
- Elfenblauw vol. 1: Het juweel van Silnaris 

(VANDEVELDE, Johan)

CONTACTGEGEVENS VAN EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN APRIL 2013  

EERST BOEKEN EN TASSEN AFGEVEN
AAN DE BALIE AUB



Voorleesboek
- Het geheim van de tierelantijn (BODE, Emile)

Jeugd Non-fictie
- Gezond eten: Melk en kaas [628.4]
- Gezond eten: Groenten [628.4]
- Gezond eten: Granen en zaden [628.4]
- Gezond eten: Fruit [637.3]
- De ballerina [791.4]
- Reis rond de wereld: een kleurrijke kinderatlas 

[950.6]
- Scheiden [Junior informatie nr. 287]
- Drummen [Junior informatie nr. 288]
- Als je doof of slechthorend bent 

[Junior informatie nr. 289]

Jeugd strips
- F.C. De Kampioenen: Komen vreten! 

(LEEMANS, Hec – JeugdStrip B)
- De Kiekeboes: Schatjes op zolder (MERHO – JS A)
- De Kiekeboes: Alle eendjes (MERHO – JS A)
- De Kiekeboes: Boek.bv (MERHO – JS A)
- De Kiekeboes: Code E (MERHO – JS A)
- De Kiekeboes: Een dagje Dede (MERHO – JS A)
- De Kiekeboes: Omtrent Oscar (MERHO – JS A)
- De Kiekeboes: Schatjes op zolder (MERHO – JS A) 
- De Kiekeboes: Het SS-syndroom (MERHO – JS A)
- De Kiekeboes: Vrouwen komen van Mars 

(MERHO – JS A)
- De belevenissen van Jommeke: Storm aan zee 

(NYS, Jef – JS A)

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Het familieportret (BLUM, Jenna)
- Het leven van de ander (DALE, Katie)
- The chemical garden trilogy vol. 3: Vrees 

(DESTEFANO, Lauren)
- De chirurg (GERRITSEN, Tess)
- De leerling (GERRITSEN, Tess)
- De zondares: Gij zult niet doden… 

(GERRITSEN, Tess)
- Bloedgoud (LENSSEN, Wiek)
- Het geheim van de witte wolvin: Derde boek - De

nacht van de witte wolvin (LOEVENBRUCK, Henri)
- Waar is Bernadette? (SEMPLE, Maria)
- Engelen van sneeuw (THOMPSON, James)

Volwassenen Non–fictie
- De smaken van de Midi: eenvoudige recepten voor

gerechten met een vakantiegevoel 
(Delanghe, Joris & Anouck) [Frankrijk 629.63]

- Kinderen van Theresienstadt: de laatste overlevenden
van het concentratiekamp getuigen 
(Vandormael, Herman) [928.8]

- In de ban van de bal: de mooiste kleedkamerverhalen
uit het Belgisch voetbal (Peters, Dave) [619.14]

- Parijzenaars (Robb, Graham) [Frankrijk 948.1]
- Komt alles goed?: hoe wetenschap de wereld redt 

(Stevenson, Mark) [503]
- De bibliotheek van Bagdad: de bloei van de Arabische

wetenschap en de wedergeboorte van de Westerse 
beschaving (Al-Khalili, Jim) [Irak 022.93]

- FIFA-maffia: de smerige praktijk van de voetbal -
wereld (Kistner, Thomas) [619.16]

- I’m your man: het leven van Leonard Cohen 
(Simmons, Sylvie) [785.8]

- De wereld volgens Louis Tobback 
(Hoflack, Kris) [333.5] 

- 100% Istanbul [Turkije 996.3]  
- In Flanders Fields: 25 historische bestemmingen met

een verhaal (Declerck, Robert) [België 986.3]
- Bouwstijlen in beeld: een visuele geschiedenis van de

architectuur (Hopkins, Owen) [711]
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Capaciteitsbepaling
De capaciteit voor de school, GLS De Wegwijzer, is vanaf
25 februari 2013 bepaald op 276 leerlingen.

Inschrijvingsperiode en voorrangsperiode voor het
schooljaar 2013-2014 :
De inschrijvingsperiode voor de broers en zussen van
kinderen die in De Wegwijzer zitten en voor de kinderen
van personeelsleden is gestart op 18 februari 2013 en
loopt tot en met 1 maart 2013. Na deze datum vervalt de
voorrang voor deze groep !

De inschrijvingsperiode voor de andere leerlingen start
op zaterdag 20 april 2013.

De capaciteitsbepaling en de inschrijvingsperiodes 
worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website en
worden uitgehangen aan het gemeentehuis. Ze worden
ook gepubliceerd op de website en in het school -
reglement van de school, alsook bekendgemaakt aan alle
ouders.

De beslissing inzake de capaciteitsbepaling, de inschrij-
vingsperiode alsook de eerdere beslissing inzake voor-
rangsperiodes, zullen als volgt worden toegevoegd aan
het schoolreglement : ’Voor de gemeentelijke lagere
school De Wegwijzer werd de capaciteit op niveau van
de school bepaald op 276 leerlingen (tot anders bepaald).
Kinderen van personeel, alsook broers en zussen kunnen
zich inschrijven tijdens de voorrangsperiode, namelijk
de eerste twee weken na de krokusvakantie. De 
algemene inschrijvingsperiode starts steeds de eerste 
zaterdag na de paasvakantie.’

Eén van de voorwaarden om ingeschreven te worden is
dat je akkoord bent met het pedagogisch project en het
schoolreglement van de school. Deze kun je terugvinden
op de website www.glsdewegwijzer.be.

Wij, het vijfde leerjaar van
De Wegwijzer, kregen de
kans om een voormiddag
aan gehandicaptensport te
doen. Dat deden we in 
De Kuiperij in Sint-Jozef.
Er kwamen mensen ons
leren hoe rolstoelbasket 
gespeeld wordt. Deze dame
gaf dat zeer enthousiast. We
mochten ook ervaren hoe het voelt om aan zitbadminton
en atletiek voor mensen met een handicap te doen. Een
lesgever gaf torbal, een sport voor blinden.
Wij vonden het heel leerzaam en nu weten we, toch een
beetje, hoe het voelt om een handicap te hebben

Hanne Seeuws en Joppe Van Dijck van 5A

Dit zijn de gehandicaptensporten die ze beoefend 
hebben: 

Torbal:
Deze sport is voor
blinde mensen. Door
het belletje in de bal
kunnen de blinde
mensen horen waar
de bal heen rolt. Ze
zijn in twee groepen
verdeeld van drie per-

sonen: een middenspeler en twee zijspelers. Ze moeten
op een soort van mat blijven zitten. Je mag de bal niet
gooien.  Als je toch de bal gooit en hij raakt het touw,
dan is de bal voor de andere ploeg. Als je tegen de muur
van de andere ploeg rolt, dan heeft jouw ploeg een punt.

Atletiek: Deze sport is voor mensen met een motorische 
handicap, blinden, enz…

Speerwerpen: Ze moeten op een bank of stoel gaan 
zitten en dan moeten ze zo ver mogelijk met een speer
werpen.

Lopen: De blinde mensen hebben de hand vast van
zijn/haar partner (niet blind). De blinde persoon mag zo
hard lopen als hij wil en de partner moet hem helpen.

Zitbadminton: Deze sport is voor mensen met een 
beperking. Je moet zitten op de grond en je mag niet van
de grond komen met je achterwerk. Dan speel je gewoon
badminton.

Nele en Lena van 5B

CAPACITEITSBEPALING 
EN INSCHRIJVINGSPERIODE 
GLS DE WEGWIJZER

GEHANDICAPTENSPORT

O N D E R W I J S
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O N D E R W I J S - V V V

In de nacht van 22 op 23 oktober 1943 bombardeerde de
Royal Air Force de industriestad Kassel. Honderden
zware bommenwerpers werden die nacht op weg 
gestuurd. Niet minder dan 43 aanvallers werden door
het Duitse luchtafweergeschut en nachtjagers neer -
gehaald. Twee hiervan vielen in België namelijk in Retie
en Rijkevorsel.
In Rijkevorsel kwamen die nacht de zeven bemannings-
leden (5 Canadezen en 2 Britten) van een Halifax 
bommenwerper op tragische wijze om het leven. Een
herdenkingsmonument werd opgericht in Bolk.

Op donderdag 7 maart aanvaardden de leerlingen van de
4de leerjaren van GLS De Wegwijzer en de Sint-Lucia-
school het peterschap van het Halifax-monument in 
aanwezigheid van de leerlingen van de 5de leerjaren, een
afvaardiging van het schepencollege en de Heemkundige
Kring. 

Poosplaatsen langs het
water

Het woord ‘poosplaatsen’
werd geïntroduceerd door
Pien Storm van Leeuwen.
In dit woord klinken ‘ver-
pozen’ en ‘poëzie’ door in
relatie tot een bepaalde
plek. In steen gebeiteld
legde deze kunstenares op
tal van plekken langs de
Mark dichtregels te velde

waar de passant kan stilstaan bij het landschap en zijn
historie. 
In Rijkevorsel vind je de poosplaatsen in de Nering en in
de Eekhofstraat.

Mark
Sommigen menen dat de naam Mark van het oude
woord ‘marka’ komt, dat grens betekent, maar er is geen
oude of nieuwe grens die de rivier over grote lengte
volgt. Daarom stellen anderen dat de naam van de 
Germaanse waternaam ‘warko’, de moerassige, stamt.
Zeker is dat een waterloop in vroeger tijden, toen brug-
gen een zeldzaamheid waren, een markant landschaps-
element was. Alleen via voorden, doorwaadbare plaatsen,
kon de mens immers de overzijde bereiken. De rivier de
Mark, die op tal van plaatsen door moerassig ommeland
stroomt, werd stellig door velen als een natuurlijke 
begrenzing van landerijen ervaren.

Rond de poosplaatsen die in het grensoverschrijdend
stroomgebied van de Mark zijn gerealiseerd, verscheen
onlangs 'Ode aan de Mark'. 
Aan de hand van dit boekje neemt de kunstenares je op
woensdag 24 april a.s. in vertelling, poëzie en fotografie
mee op een ontdekkingsreis door de Markvallei. Het is
niet alleen een tocht doorheen de groene kamers van het
landschap, maar ook een wandeling doorheen de tijd. De
getoonde foto's zijn van Jan Willem Storm van Leeuwen.
Gitarist Joop Biegelaar zorgt voor een muzikale om -
lijsting.
Deze avond is een organisatie van VVV-Toerisme Rijke-
vorsel vzw en zal doorgaan in het bezoekerscentrum aan
de molen en begint om 20 u. Inkom : € 5, plaatsen zijn
beperkt. Wil je aanwezig zijn op deze ontdekkingsreis,
schrijf je dan in via vvv.toerisme@rijkevorsel.be, 
tel. 03/340.00.12 (00) of aan de onthaalbalie in het 
gemeentehuis.

Op zondag 28 april wordt dan de aftrap gegeven van het
nieuwe toeristische seizoen in Rijkevorsel.  
Kom langs aan de molen waar de VVV-leden je infor -
meren over hun geplande activiteiten voor dit jaar. De
molenaars zullen je met veel trots rondleiden in hun
molen. En we laten je zeker niet gaan zonder dat je 
geproefd hebt van één van onze streekproducten.
Om 14 u vertrekken we aan de molen voor een deugd-
doende wandeling langs de poosplaatsen onder bege -
leiding van Pien, de kunstenares. Onderweg is een
versnapering voorzien.

ODE AAN DE MARK : 24 & 28 APRIL 2013

PETERSCHAP HALIFAX-MONUMENT
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S O C . Z A K E N

Digidak organiseert al vanaf 2010
initiaties en vrije inloopmomenten
in Rijkevorsel en is dringend op
zoek naar vrijwilligers voor het
geven van initiaties of voor het 
begeleiden van de vrije inloop. 
Rijkevorsel beschikt al over een
ploeg van 9 vrijwilligers. 

Als vrijwilliger is het niet echt nodig ervaring te hebben
maar een grote dosis enthousiasme om onze deelnemers
te begeleiden op de digitale snelweg is wel heel belang-
rijk.

De activiteiten van digidak vinden plaats op 2 locaties in
Rijkevorsel nl. in het Klooster en in de bibliotheek van
St.-Jozef Rijkevorsel.

Kort citaat van één van onze vrijwilligsters: 
Waarom ik vrijwilliger ben bij Digidak in Rijkevorsel :
Heel tof om de kennis die je zelf door je carrière hebt
opgebouwd, door te kunnen geven.
De mensen zijn heel dankbaar als ze op een rustige, 
geduldige manier worden geholpen bij het gebruik van
een computer en de eerste stappen op het internet. Je
leert heel veel mensen kennen, en doet ook veel 
mensenkennis op. De bijeenkomsten met je “collega”
Digidak vrijwilligers zijn plezant en vooral ook heel leer-
rijk. Je krijgt als vrijwilliger bij Digidak alle mogelijk-
heden om je kennis uit te breiden en zelf nieuwe dingen
te leren.
Kortom, voor mij persoonlijk alleen maar positieve 
ervaringen als vrijwilliger bij Digidak.

Groetjes Rina

Mocht je meer willen weten ? Heb je nog vragen ? Neem
dan zo spoedig mogelijk contact op met Rita Lenaerts,
014 71 11 33. Of kom naar onze infosessie op 30 april
2013 om 15 uur in zaal Roefel (1ste verdieping), Gemeen-
tehuis, Molenstraat 5, Rijkevorsel.
www.digidak.be / www.spk.be 

Leer mooie foto’s maken met je digitaal fototoestel 
donderdagvoormiddag 25 april 2013 (9 - 12 uur)
in centrum Rijkevorsel in ’t Klooster 
Wil je meer uit je digitaal fototoestel halen ? Wil je wel
eens weten waarvoor al die knopjes dienen ? Tijdens deze
sessie kom je meer te weten over je digitaal fototoestel,
gecombineerd met tips voor betere en creatievere foto’s.
Je bent welkom tussen 9 en 12 uur met al je vragen.
Meebrengen : eigen fototoestel + hand leiding + oplader
(eventueel ook PC-verbindingskabel)
Doe mee aan onze wedstrijd en win kadobons van de 
gemeente Rijkevorsel. En ... gratis koffie en cake staan
op jullie te wachten.

Besparen op de energiekosten ? 
Het kan ook voor jou !
maandagvoormiddag 22 april 2013 (10 - 12 uur)
in de bibliotheek Aster Berkhof, St.-Jozef Rijkevorsel
Elektriciteit kost geld, dat is niets nieuws. Maar 
misschien betaal je wel teveel ! Doe je voordeel met de
V-TEST van de VREG ! Wij willen je daarbij helpen 
tijdens de digitale week in de bibliotheek Aster Berkhof
St.-Jozef Rijkevorsel.
Meebrengen : jaarverbruik aan gas en/of elektriciteit in
kWh en de datum van de laatste factuur.
Kom ook kennismaken tussen 10 en 12 uur met digidak
en neem GRATIS deel aan onze wedstrijd en win kado-
bons van de gemeente Rijkevorsel.
En ... gratis koffie en cake staan op jullie te wachten.

Inschrijven hoeft niet : voor meer inlichtingen kun je
contact opnemen met digidak : 014 71 11 03.

OPROEP NIEUWE VRIJWILLIGERS

DIGITALE WEEK IN RIJKEVORSEL
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C U L T U U R

THE ARTIST
17 april 2013

Op woensdag 17 april
2013 wordt de veel vuldig
gelauwerde film “The 
Artist” geprojecteerd in
de kapel van het klooster,
in samen werking met
Davidsfonds Rijkevorsel.

De film speelt zich af in de late jaren twintig in Holly-
wood. George Valentin is de grote ster van de stille film,
een charmeur buiten categorie in driedelig pak. Wanneer
hij per toeval de voorpagina’s haalt terwijl een mooie fan
hem kust, is Hollywood in de ban van ‘het mysterieuze
meisje’. Maar terwijl Valentin weigert mee te gaan met
de tijd, wordt zij de diva van de gesproken film. Valentin
raakt aan lager wal. Zijn vrouw verlaat hem, zijn stille
films floppen en jagen hem het bankroet in. Wanneer
Valentin plots verdwijnt, gaat Peppy hem zoeken. 

The Artist won in 2012 maar liefst 5 Oscars, waaronder
die van beste film, regisseur en acteur in een hoofdrol.
De soundtrack van de film werd ingespeeld door het
Brussels Philharmonic, het Brussels Jazz Orkest en jazz-
pianist Jef Neve. Ook met deze soundtrack rijfde The 
Artist een Oscar binnen.

De film start om 20.00u. Voor en na de film is er klein
café voorzien. De inkom is zoals steeds gratis.

THE ANGELS’ SHARE - 29 mei 2013

“The Angels’ Share” is
de volgende film die
getoond wordt in de
kapel van het klooster,
deze keer in samen -
werking met Oxfam We-
reldwinkel. 

Als de Schot Robbie vader wordt, zweert hij dat zijn zoon
nooit het tragische leven zal kennen dat hij zelf heeft 
geleid. Op het nippertje ontsnapt hij aan een gevangenis-
straf en krijgt hij een allerlaatste kans om zijn leven een
positieve wending te geven. Tijdens zijn taakstraf 

ontmoet Robbie het drietal Rhino, Albert en Mo, die net
als hij door hun criminele verleden moeilijk werk 
kunnen vinden. Hun reclasseringsambtenaar Henri laat
hen kennismaken met de wereld van de whisky. Nooit
had Robbie kunnen dromen dat drinken zo fundamenteel
zijn leven kon veranderen. Zijn nieuw ontdekte talent -
een verfijnde smaak en delicate "neus" - maakt het voor
Robbie en zijn vrienden mogelijk een nieuwe, welvarende
weg in te slaan.

De film won de prijs van de Jury op het Filmfestival van
Cannes in 2012.
De filmvoorstelling vindt plaats op woensdag 29 mei
vanaf 20.00u. Voor en na de film is er een klein café voor-
zien. De inkom is gratis.
Inschrijven kan vanaf 17 april 2013.

Op zondag 21 april 2013 vindt in Vlaanderen naar jaar-
lijkse gewoonte Erfgoeddag plaats. Dit jaar is het thema
“Stop de Tijd”. Het gemeentebestuur van Rijkevorsel zal
die dag in samenwerking met VVV-Toerisme Rijkevorsel
een fietstocht van ongeveer 15 km inrichten met als titel
“Trappen door de Tijd”. Deze tocht brengt jou langs 
belangrijke verhalen uit de geschiedenis van Rijkevorsel. 

Tevens zal er die dag ook een tentoonstelling lopen over
oude brieven en postkaarten, dit in samenwerking met
Erfgoedcel Noorderkempen. Het programma ziet er als
volgt uit:

De Molen - Vertrek en aankomst
Het centrale vertrek- en aankomstpunt van deze dag 
bevindt zich aan de molen in de Looiweg. Je wordt uit-
genodigd tot een bezoek aan de molen, waar de Molen-
vrienden de gidsen zijn.
Vermits er vroeger ook gecommuniceerd werd door 
middel van de stand van de wieken van de molen, zullen
de Molenvrienden hier gebruik van maken.
Vergeet ook zeker het bezoekerscentrum niet te 
bezoeken voor de tentoonstelling van de oude brieven,
alsook het af halen van het plannetje voor de fietsroute. 

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE !

ERFGOEDDAG 2013
PROGRAMMA IN RIJKEVORSEL
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C U L T U U R

Schuur Melhoven 
Treed binnen in deze gezellige schuur op de Melhoven
en dompel je onder in het verhaal van de “Brandende
Schaapherder”. Dit wordt voor de gelegenheid verteld
door Lisette Van Gorp. 

Steenbakkerij ’t Sas
- Sint-Jozef
Tot voor enkele jaren
werd er in deze steen-
bakkerij nog hard 
gewerkt om de mensen
met een baksteen in
hun maag nog overvloedig van bakstenen te voorzien.
Momenteel staat deze site leeg, maar voor deze gelegen-
heid zal de site worden opengesteld voor het publiek. 
Beleef de ervaring die menig inwoner van Rijkevorsel &
Sint-Jozef ervaren heeft, aan de hand van een rond -
leiding gegeven door enkele ex-werknemers.
Let wel: het is verboden om zonder gids het terrein van
de oude steenbakkerij te betreden!

Spiegeltenten 
Klessens - Klaterstraat
Ga mee een halve eeuw
terug en stap binnen in
de wereld van de 
spiegeltenten. 
De plaats waar vele 
liefdes ontsproten. 
De plaats en de tijd waar het Decap-orgel de verliefde
koppeltjes deed opstaan uit de nissen om de benen te
strekken op de planché-dansvloer. 
Hier kun je rustig de tijd nemen om iets te eten en te
drinken en vergeet ook zeker niet om tijdens het
wachten een blik te werpen op de liefdesbrieven die hier
tentoongesteld zijn. 
Uiteraard is het ook allerminst verboden om een dansje
te wagen.

De Hees - Angelicadreef
Speciaal voor Erfgoed-
dag 2013 kan er een
kijkje genomen worden
in het domein De Hees
via  een geleide wande-
ling waaraan slechts op
twee tijdstippen aan
deelgenomen kan worden, om 13u en 16u. Tijdens de
wandeling maak je kennis met de geschiedenis van De
Hees. Het verhaal zal verteld worden door Rob Maes en
Marc Van Den Langenbergh.

Heemkundig Museum -
Molenstraat
Er is in Rijkevorsel één
plekje waar de tijd let-
terlijk is blijven stil-
staan en dat is in het
Heemkundig Museum
in de kelder van het 
gemeentehuis. Stap doorheen de geschiedenis van 
Rijkevorsel die zich op enkele vierkante meters bevindt.
Bewonder de schatten die het museum huisvest, en
waan je even terug in een klaslokaal uit de jaren 1900.

Op zondag 7 april wordt door de Erfgoedcel Noorder-
kempen een Gildedag georganiseerd in Vlimmeren. 
Aanleiding is de publicatie van het boek ‘Gildetradities:
een verhaal van beleving en herbeleving’. Dit boek geeft
een overzicht van de gildetradities zoals ze vandaag nog
worden beleefd. Deze gildedag in Vlimmeren is de eerste
in een reeks van drie gildedagen.
De voormiddag is gereserveerd voor gildeleden en zal 
gewijd zijn aan reflectie. Dit gebeurt in de vorm van een
worldcafé, met als thema ‘man-vrouw verhoudingen’
(gender). Voor dit gedeelte is inschrijving verplicht via
Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1, 2300 Turn-
hout, 014 44 33 62 of info@erfgoedcelnoorderkempen.be

De namiddag is bedoeld voor het grote publiek. Gilden
uit de hele Kempen tonen wat ze kunnen tijdens demon-
straties. Er zijn hapjes, drankjes en infostanden. De
echte durvers proberen de gildetradities natuurlijk 
gewoon zelf uit!! Tussen 13u en 17u kan iedereen (vanaf
6 jaar) 3 workshops naar keuze volgen: buksschieten,
handboogschieten, kruisboogschieten, vendelen, roffe-
len, dansen. Het beste is om je hiervoor op voorhand in
te schrijven via www.erfgoedcelnoorderkempen.be. Ter
plaatse kan ook nog als het niet volzet is. Deelname is
gratis! Dit alles gebeurt met medewerking van HGK, de
drie erfgoedcellen, LECA, Gemeente Beerse, Provincie
Antwerpen, Vlaanderen. Het wordt ongetwijfeld een zeer
boeiende dag! 
Locatie: De Pegger, Wetschot 2, 2340 Beerse-Vlimmeren

GILDEDAG OP ZONDAG 7 APRIL 2013

18



C U L T U U R

In het kader van Erfgoed-
dag 2013 met als thema
“Stop de Tijd” organiseert
de cultuurdienst een foto -
wedstrijd met een gelijk-
namig thema. 

Om geldig deel te nemen moet bij elke foto naam, 
e-mailadres en een korte titel toegevoegd worden. Foto’s
dienen gemaild te worden naar cultuurdienst@
rijkevorsel.be met als onderwerp “fotowedstrijd Stop de
Tijd”. Een professionele jury zal dan anoniem de winnaar
selecteren. De fotowedstrijd loopt van 1 april tot en met
30 juni 2013. 

Meer informatie en het wedstrijdreglement is te ver -
krijgen bij de Cultuurdienst, cultuurdienst@
rijkevorsel.be, 03 340 00 37.

Op vrijdag 8 maart werd de tentoonstelling “60 jaar
Veusselse Dorpsbladen” geopend met een feestelijke 
receptie in het Aster Berkhofmuseum. De tentoon -
stelling schetst een reis doorheen de geschiedenis van
de dorpsbladen van Rijkevorsel : het soldatenblad De
Brug, het volksblad De Brug, De Nieuw Brug en Band.   
De tentoonstelling herbergt een uitgebreide collectie.
Een aantal unieke stukken werden ingelijst zoals 
speciale voorpagina’s, aparte artikels en bijzondere 
foto’s. Tekenaar Willy Geets (Wegé) bezorgde een aantal
originele schetsen die in De Brug en De Nieuw Brug 
verschenen. Het zijn getekende kunstwerkjes waar meer
dan eens straffe anekdotes aan vasthangen. Tenslotte zijn
zo goed als alle jaarboeken van de bovenvermelde dorps-
bladen beschikbaar. Deze kunnen vrij ingekeken worden,
waardoor je naar hartenlust kan grasduinen in de Rijke-
vorselse volksgeschiedenis. De moeite waard om eens
een bezoekje te brengen!

De tentoonstelling 60 jaar Veusselse Dorpsbladen kan
bezocht worden in het Aster Berkhofmuseum in Sint-
Jozef van 11 maart tot en met 26 mei. Dit kan tijdens de
openingsuren van het museum:
- elke woensdag van 13u tot 17u
- de tweede maandag van de maand van 17u30 tot

19u30
- en de laatste zondag van de maand van 13u tot 16u30

(niet op 31 maart 2013)

De expositie is ook te bezoeken op afspraak door contact
op te nemen met de cultuurdienst: cultuurdienst@rij-
kevorsel.be of 03 340 00 37. 
De inkom is zoals steeds gratis.

Foto’s Openingsreceptie : met dank aan
Bart Huysmans: http://barthuysmans.smugmug.com/

TENTOONSTELLING 
60 JAAR VEUSSELSE DORPSBLADEN

FOTOWEDSTRIJD ’STOP DE TIJD’
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C U L T U U R - S P O R T

Opgelet! Het Aster Berkhofmuseum is in 2013 gesloten
op volgende feestdagen: 
- zondag 31 maart (Pasen)
- woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
- maandag 11 november (Wapenstilstand)
- woensdag 25 december (Kerstmis)

SPORTTECHNISCHE OPLEIDINGEN
Voetbalclinic
Woensdag 17 april 2013 van 19u00 tot 21u30
- Plaats: Voetbalterrein FC Zwaneven, Rhoode 11, 2360

Oud-Turnhout
- Lesgever: Joost Desender
- Kostprijs: €15,00

Initiator tafeltennis
Vanaf zaterdag 27 april 2013 van 19u00 tot 21u30
- Plaats: Tafeltennisclub ’t Pegierke, Brulens 36, 2275

Gierle
- Lesgever: Docenten VTS
- Kostprijs: o  Module 1: €45,00

o  Module 2: €55,00
o  Module 3: €55,00

Inschrijven en inlichtingen bij Diane Loosen via 03 240
62 73 of vormingen@apbsport.provant.be

Met dank aan de sportverenigingen Judoclub De Bres en
Rijkerack BC voor de demonstraties en de fotografen
Bart Huysmans en Michiel Cleymans 

OPLEIDINGEN / VORMINGEN IN DE REGIO

SLUITINGSDAGEN 
ASTER BERKHOFMUSEUM

SPORTGALA RIJKEVORSEL : IMPRESSIES
VAN EEN SPORTIEVE AVOND !
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S P O R T

Het gemeentebestuur wil nogmaals de aandacht vestigen
op een aantal aandachtspunten, dit zowel naar de 
jongeren als de ouders toe. Van de gebruikers wordt het
nodige respect gevraagd naar de omgeving toe. Dit wil
zeggen het afval deponeren in de daarvoor voorziene
afvalbakken, de aanwezige infrastructuur gebruiken op
de juiste manier. Respect hebben voor de natuur en de
bestaande omheining, ook die van de buurtbewoners.
M.a.w. niet wildplassen, niet op de aardewal lopen, …
Tot slot wil men er nog eens op wijzen dat er wel degelijk
openingsuren gelden  op het skate- en sportterrein en
dat met aandrang gevraagd wordt om deze te 
respecteren. Vanaf deze maand is het skate- en sportpark
terug open van 9 u tot 21 u en voor gans de zomer -
periode tot 30 september. 
D.w.z. dat er voor 9 u ’s morgens en na 21 u ’s avonds
niemand meer mag gebruik maken van het skate- en
sportpark!
Aan de ouders vraagt men om de kinderen en jongeren
hierop mee attent te maken, zodat het skate- en sport-
park een aangename plaats blijft om als jongeren je sport
te kunnen beoefenen, maar dat ook de buurt kan 
genieten van mooie zomerse avonden!

Op maandag 22 april 2013 is de eerst-
volgende algemene vergadering van
de sportraad. Deze vindt plaats in de
Raadzaal van het gemeentehuis om
20 u.

De klok is ondertussen verzet! De dagen worden langer,
de nachten korter! De temperaturen aangenamer om
ook ’s avonds nog buiten te bewegen en te sporten. Toch
is het belangrijk om goed “zichtbaar” te “bewegen”. 
De sportraad van Rijkevorsel zorgt hiervoor!
De sportraad heeft immers oranje fluovestjes laten
maken die sportieve volwassenen, individueel, in groep
of met hun ploeg kunnen dragen. Vooraan staan de
logo’s van de sportraad en de gemeente Rijkevorsel en
achteraan de slogan “Zichtbaar bewegen”!
De keuze voor deze slogan is dubbel. Enerzijds kunnen
mensen op een veiligere en dus beter zichtbare manier
sporten door het dragen van een fluovestje zodat ze 
opvallen in het verkeer. Anderzijds kan iedereen zien dat
er in Rijkevorsel zeer actief en ook veilig aan sport wordt
gedaan!
Je kunt een fluovestje bekomen tegen de democratische
prijs van € 2,00 per stuk op de vrijetijdsdiensten van de
gemeente in het Klooster.

Volg het goede voorbeeld van de fietsgroep Okra, die 
wekelijks “Zichtbaar bewegen”! 

SKATE- EN SPORTPARK SONSHEIDE :
OPEN VAN APRIL T/M SEPTEMBER 9-21U

ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD

ZICHTBAAR BEWEGEN IN RIJKEVORSEL :
FLUOVESTJES VOOR VOLWASSENEN !
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JONG TALENT 
OP TOONTAGGETKUNT !

Op zaterdag 27 april 2013 organiseert de Jeugdraad van

Rijkevorsel in samenwerking met alle Rijkevorselse jeugd -

verenigingen de tweede editie van Toontaggetkunt, een dag

in het teken van creatief jong talent. 

De hele dag worden er verscheidene workshops ingericht en

net als vorig jaar hebben een aantal jeugdverenigingen 

diverse pleinspelen in elkaar geknutseld. Of je nu al dan niet

lid bent van een jeugdvereniging, dat maakt niet uit : 

iedereen is welkom!

Deze creatieve dag wordt afgesloten met een vrij podium

op de kiosk achter het gemeentehuis. Ben je bezig met 

muziek, dans, tekst, theater of een andere vorm van 

expressie, twijfel dan niet en schrijf je in tot en met vrijdag

19 april. Stuur je gegevens (voor- en achternaam, e-mail-

adres en telefoonnummer), een beschrijving van wat je wil

doen, de tijdspanne en het materiaal dat je nodig hebt en

eventuele andere vereisten door naar jhdewauwel@
hotmail.com.

Het volledige programma vind je binnenkort terug op

www.toontaggetkunt.be 

ONTWERP EEN LOGO 
VOOR DE JEUGDRAAD

De jeugdraad van Rijkevorsel beschikt nog niet over een

eigen logo en daar wil men snel verandering in brengen.

Daarom organiseert de jeugdraad een wedstrijd waarbij

de Rijkevorselse jeugd opgeroepen wordt om een logo

te ontwerpen. 

Ben jij een creatief talent? Kan je grafisch vormgeven als

de beste? En ben je jonger dan 30 jaar? Doe dan zeker

mee met deze wedstrijd. De leden van de jeugdraad 

fungeren als jury en zullen het beste ontwerp kiezen. Dit

ontwerp wordt meteen het nieuwe logo van de jeugdraad.

De winnaar ontvangt naast eeuwige roem een cheque ter

waarde van 100 euro. 

Wie kans wil maken op deze mooie prijs, dient het 

ontwerp van een logo (meerdere mag ook) op te sturen

naar jeugddienst@rijkevorsel.be met de vermelding

‘wedstrijd logo jeugdraad’. Ontwerpen van logo’s 

kunnen ingediend worden tot en met 6 mei.

KROKUSVAKANTIE 
IN DE KINDERCLUB

Afgelopen krokusvakantie is er weer volop gespeeld en 

geravot in de kinderclub. Het was een supertoffe vakantie

boordevol leuke activiteiten.

Op dinsdag werd er met volle teugen genoten van het 

carnavalsfeest. Iedereen was mooi verkleed in de sterren van

hun wildste dromen.

De bewoners van rusthuis Prinsenhof zijn door onze kinderen

vergast met een bezoekje. Ze hebben er zelfs een heuse 

polonaise opgevoerd.
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Op woensdag 3 april 2013 is er te Rijkevorsel een door-
tocht van een wielerwedstrijd gepland. Het betreft de
klassieke wedstrijd voor beroepsrenners “Scheldeprijs
Vlaanderen”.
De renners komen op 3 april 2013 omstreeks 13.45 uur
vanuit Wortel en rijden via Bolk, Bolksedijk, Eekhof-
straat, Doelenpad, Dorp, Bochtenstraat, Drijhoek,
Merksplassesteenweg en Beersebaan naar Beerse toe.
De doortocht doorheen Rijkevorsel centrum zal geregeld
worden door de Politie en door talrijke signaalgevers 
gemachtigd door de Burgemeester.
Gedurende een twintigtal minuten zal er geen verkeer
tegen de rijrichting van de renners toegelaten worden.
Volg de aanwijzingen van de signaalgevers en de bevelen
van de lokale en begeleidende federale politie zodat de
verkeershinder tot een minimum beperkt blijft.

In de Zuiderdijk wordt de jaarlijkse rommelmarkt (dit is
telkens op 1 mei) georganiseerd. Dit gaat door vanaf 
6.00 uur tot 17.00 uur. Hierdoor zal er verkeershinder
ontstaan in de Zuiderdijk vanaf huisnummer 10 tot het
kruispunt met de Kievitsheide. Enkel de wagens van de
deelnemende marktkramers verkrijgen alsnog door-
gang.
Weggebruikers en bewoners van Klundert en Kievits-
heide gelieve die dag de Zuiderdijk links te laten liggen
en je tocht aan te vatten via de Gemeentebossen en 
Vlimmersebaan.

Herhaaldelijk stelt de politie vast dat er spookrijders 
opduiken in éénrichtingsstraten.
Vooral in de Bavelstraat zijn er talrijke bestuurders die
al dan niet opzettelijk de verkeersregels aan hun laars
lappen.
Vele autobestuurders verlaten parking noord, draaien
linksaf de Bavelstraat in richting rotonde. Ondanks het
feit dat er slechts over een korte afstand in de verboden
rijrichting wordt ingereden is dit toch een inbreuk op
het verkeersreglement graad 3 met als geldboete 150
euro.
Het oprijden van de rotonde vanuit de Bavelstraat is niet
zonder risico en daarom zal de politie in de toekomst
controles verrichten en inbreuken beboeten. 
Kijk uit en rij een blokje om.

Ingevolge nieuwe Ministeriële richtlijnen kan er bij de
politiediensten enkel door de titularis van het voertuig
een aangifte verricht worden van verlies of diefstal van
een inschrijvingsbewijs.
Let er daarom op dat je bij de aankoop van een 2 dehands
voertuig steeds in bezit bent van de vereiste boord -
documenten. Indien je het betreffende voertuig wil laten
inschrijven en je beschikt niet over de vereiste boord -
documenten kun je het voertuig niet aanbieden ter 
keuring en kan het ook niet ingeschreven worden. Aan-
gezien je zelf geen titularis bent van het voertuig kan
je zelf geen aangifte van verlies of diefstal verrichten. 
Dit moet gebeuren door de laatste titularis en/of 
eigenaar !!!!!! 
Deze opgelegde regels zijn er gekomen om fraude met
gestolen voertuigen tegen te gaan.   

DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD
’SCHELDEPRIJS VLAANDEREN’

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

ROMMELMARKT 

POLITIECONTROLE

VERLIES OF DIEFSTAL
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Reeds vele jaren levert het OCMW maaltijden bij 
gebruikers aan huis. De prijs voor de maaltijden die de
gebruiker dient te betalen, is afhankelijk van het feit of
de gebruiker al dan niet van het WIGW-tarief kan 
genieten. De prijs voor een warme maaltijd wordt dan
als volgt bepaald :

1. Er is een vast tarief voor iedereen ten bedrage van 
€ 7,00 per maaltijd;

2. Er is een verminderd tarief van € 6,50 voor 
gebruikers die vallen onder het WIGW/OMNIO-
statuut of die genieten van de verhoogde tegemoet-
koming;

3. Er is een verminderd tarief van € 6,50 voor diegenen
die hun maaltijdbox zelf komen ophalen, of die in de
refter van het rusthuis komen eten of die in de toe-
komst in het lokaal dienstencentrum komen eten;

4. Er kunnen door het Bijzonder Comité voor de 
Sociale dienst afwijkingen op deze prijzen worden
toegestaan op vraag van de gebruiker en na een 
sociaal en financieel onderzoek.

De warme maaltijden worden elke werkdag aan huis 
geleverd, hoewel de gebruiker uiteraard niet verplicht is
om elke dag een maaltijd af te nemen. Iedere inwoner
die dit wenst, kan warme maaltijden aan huis bekomen,
maar uiteraard is het vooral de bedoeling om minder -
validen, bejaarden,... mensen die omwille van ziekte,
leeftijd,... niet meer of slechts moeilijk in staat zijn zelf
hun maaltijd te bereiden, de kans te geven toch dagelijks
een warme maaltijd te kunnen eten.

De maaltijd bestaat uit een tas soep, een hoofdgerecht
en dessert. Ook dieetmaaltijden zijn mogelijk.

Aanvragen tot het bekomen van warme maaltijden aan
huis of verdere informatie kunnen bekomen worden bij
de sociale dienst van het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310
Rijkevorsel (03 340 39 65 of ocmw@ocmwrijkevorsel.be)

DIENST WARME MAALTIJDEN AAN HUIS

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 19 APRIL 2013
- 20.00 UUR
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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

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

WOENSDAG 3 APRIL 2013
IJSROOM MET WARME KRIEKEN 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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Sinds enkele jaren organiseert WZC Prinsenhof, in 
samenwerking met Joka, een jongerenkamp tijdens de
zomervakantie. Dit jaar zal het kamp doorgaan van zon-
dag 14 tot en met vrijdag 19 juli 2013. En daarvoor zijn
we op zoek naar bereidwillige jongeren...

Als je van het unieke houdt, dan ben je bij Joka aan het
juiste adres. Met Joka sla je je tent op in een ouderen-
voorziening, een voorziening voor mensen met een 
beperking of in een psychiatrisch centrum. Samen met
een groepje jongeren lever je de bewoners een week 
vakantie aan huis. Tijdens zo’n weekje vakantie geef je
de bewoners extra aandacht en organiseer je animatie-
activiteiten voor hen. Je maakt er natuurlijk ook een 
gezellige boel van met de andere jongeren.

Je verblijft een week in WZC Prinsenhof met een groepje
jongeren, je bezoekt de bewoners, je organiseert 
activiteiten.
In de voormiddag ga je op bezoek bij de bewoners en sla
je een babbeltje met hen. Je hebt de tijd om met de 
bewoners te kletsen, te luisteren naar hun verhalen,
samen foto’s te bekijken, of een wandeling te maken.
Na de middag organiseer je met de andere jongeren een
animatie-activiteit voor de bewoners of neem je hen mee
op uitstap. Zo kan je je als clown verkleden en langs alle
kamers gaan, steek je een playbackshow in elkaar, maak
je samen met de bewoners fruitbrochettes voor de 
barbecue, leer je samen rolstoeldansen, ga je naar de zoo
of naar de zee...

En ’s avonds steken jullie de koppen bij elkaar om de 
activiteiten voor te bereiden. Nadien kan je in groep wat
keuvelen, eropuit trekken, heel actief zijn of gewoon
even de batterijtjes opladen.

- Leeftijd : Je moet minstens 16 jaar zijn of worden in
het jaar dat je op kamp gaat.

- Voorkennis : Er is niets dat je moet kennen of 
kunnen. Je bent welkom met de talenten die je hebt.
Wel moet je bereid zijn er in groep het beste van te
maken.

- Kampverantwoordelijke : Natuurlijk sta je er niet
alleen voor. Op elk kamp is er een kampverant -
woordelijke die het kamp coördineert.

- Kost en inwoon : Je overnacht een hele week in de
voorziening. Soms zorgt de voorziening voor 
bedden, maar het kan ook zijn dat je zelf een matje
en slaapzak moet meebrengen. Je blijft ook eten in
de voorziening.

- Verzekering : Je bent tijdens het kamp, en op weg
naar en van het kamp, verzekerd voor persoonlijke
lichamelijke ongevallen en voor materiële of 
lichamelijke schade die je aan anderen berokkent.

- Inschrijven : Inschrijven kan via www.jokaweb.be of
via inschrijvingsformulier in WZC Prinsenhof (Hel-
hoekweg 18, 2310 Rijkevorsel).

- Meer info : Als je je ingeschreven hebt voor een
kamp, stuurt Joka meer info op. Zo krijg je een 
afsprakennota waarin staat wat jij van Joka mag ver-
wachten en wat Joka van jou verwacht. Als je ons die
getekend terugstuurt, weten wij dat je ook echt mee-
gaat op kamp.

- Voorbereidende bijeenkomst : De kampverant -
woordelijke organiseert enkele weken voor het kamp
een voorbereidende bijeenkomst in de voorziening
waar je op kamp zal gaan. Zo kan je al eens kennis-
maken met de voorziening en de andere deelnemers.
Samen zullen jullie dan het kampprogramma uit -
werken en voorbereiden. Je zal hiervoor een uit -
nodiging ontvangen. Probeer deze dag zeker vrij te
houden. Het is immers belangrijk dat jij er ook bij
bent.

Brochures met meer informatie zijn ter beschikking in
WZC Prinsenhof te Rijkevorsel.
Joka, Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel
tel. 02 248 10 42, mail: info@jokaweb.be
www.jokaweb.be

WZC PRINSENHOF ZOEKT JONGEREN !!
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Het is reeds enkele jaren traditie dat het OCMW van 
Rijkevorsel zijn vrijwilligers in de bloemetjes zet met een
etentje. Dit gebeurt elk jaar in de ’Week van de vrij -
williger’ begin maart.

Het OCMW van Rijkevorsel telt tal van vrijwilligers in
verschillende functies (Minder Mobiele Centrale, vrij -
willigers in het WZC Prinsenhof, vrijwilligers voor 
gebedsdiensten, enz). Zoals de traditie het al enkele
jaren leent, zorgde ook het nieuwe OCMW-bestuur voor
een heuse maaltijd.

Wie komt in aanmerking ?
Gezinnen met minstens 1
kind ten laste en een regle-
mentair begrensd inkomen.
Het gezin mag noch de volle
eigendom noch het volledige
vruchtgebruik bezitten van
een andere woning.

Inkomen ?
Het inkomen is het netto-
belastbaar inkomen van het
laatst gekende aanslagbiljet.
Het maximum toegelaten
netto-belastbaar inkomen
wordt vastgesteld op basis
van de gezinssamenstelling,

waarbij een als ernstig gehandicapt kind voor 2 kinderen
ten laste telt.

OCMW RIJKEVORSEL 
BEDANKT VRIJWILLIGERS

LENEN BIJ HET VLAAMS WONINGFONDS
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OPROEP AAN DE STUDENTEN VERZORGING 
EN DE STUDENTEN VERPLEGING

Beste student,

Het woonzorgcentrum Prinsenhof zoekt voor de maand juli nog
een student verzorgende / student verpleegkundige die samen
met het team van het woonzorgcentrum Prinsenhof wil instaan
om een kwaliteitsvolle zorgverlening te verlenen aan onze 
bewoners.

Met deze doen wij dan ook een warme oproep aan jou om te 
solliciteren als jobstudent in het woonzorgcentrum Prinsenhof
voor de maand juli 2013.

Voorwaarden :
Je hebt minimaal het 6e jaar verzorging met goed gevolg door-
lopen of je hebt het eerste jaar verpleging met goed gevolg door-
lopen op het ogenblik dat je contract als jobstudent van start
gaat.

Je richt je sollicitatiebrief met CV, kopie voor- en achterzijde pas-
poort, motivatie, ervaring en de periode waarin je kunt werken
als jobstudent aan :

OCMW Rijkevorsel
de heer Jef Roos
Helhoekweg 18
2310 Rijkevorsel

Je zal dan ten spoedigste worden uitgenodigd voor een
sollicitatie gesprek.
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Rentevoet ?
De rentevoet wordt berekend in functie van het netto-
belastbaar inkomen, het aantal kinderen ten laste en de
ligging van de woning.
De rentevoet bedraagt minstens 1,50% voor een gezin
met 2 of meer kinderen ten laste en minstens 2% voor
een gezin met 1 kind ten laste.

De woning ?
- de verkoopwaarde mag de vastgestelde maximum-

grenzen niet overschrijden;
- moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn;
- moet gedurende de looptijd van de lening door het

gezin bewoond worden;
- mag niet verhuurd worden.

Welk bedrag kan geleend worden ?
Het maximum leningsbedrag is afhankelijk van de ver-
richting :
- bij aankoop : 95% van de verkoopwaarde of aankoop-

prijs van de woning (de laagste waarde telt);
- bij werken : 95% van de kostprijs van de werken maar

steeds beperkt tot 95% van de verkoopwaarde van de
woning na de werken;

- bij nieuwbouw : 95% van de kostprijs van de bouw
(grond inbegrepen) maar steeds beperkt tot 95% van
de verkoopwaarde van de woning;

- bij overname van een vorige lening : 95% van de ver-
koopwaarde van de woning.

Waarvoor kan je bij het Vlaams Woningfonds terecht ?
- Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothe-

caire leningen toe aan gezinnen met minstens 1 kind
en een reglementair begrensd inkomen voor nieuw-
bouw, aankoop van en/of werken aan een woning of
appartement. De terugbetaling van bestaande 
bezwarende hypothecaire leningen kan in uitzonder-
lijke gevallen.

- Het Vlaams Woningfonds gaat daarnaast ook zelf
over tot de aankoop, de verbouwing en de sanering
van woningen om deze aan gezinnen met minstens
1 kind in huur te geven.

Meer info : www.vlaamswoningfonds.be

Dankzij de huis-aan-huis-inzamelingen van textiel in
verschillende gemeenten, waaronder Rijkevorsel, en
dankzij de grote hoeveelheid kwaliteitsvol en herbruik-
baar textiel dat mensen binnenbrengen, kunnen de
Kringwinkels WEB steeds voorzien worden van een 
bijzonder mooi en uitgebreid aanbod kwaliteitsvolle
tweedehandskleding.

Om de kledingafdeling en jou (!) extra in de kijker te 
zetten, wordt in drie van de vier Kring winkels een heuse
fashionweek georganiseerd van zaterdag 20/4 t.e.m. 
zaterdag 27/4 :

- In De Kringwinkel WEB in Meer, Meerseweg 135:
“Week van de Lingerie”: een aantrekkelijk en mooi
aanbod lingerie!

- In "La Ganga" in Turnhout, Korte Gasthuisstraat 39:
“Week van de Handtas”: een uitzonderlijk mooi en
ruim aanbod handtassen! 

- In de Kringwinkel WEB in Retie, Sint-Martinusstraat
50: “Fashionweek”: een bijzonder mooi aanbod 
kleding! 

De Kringwinkel in Turnhout, Steenweg op Tielen 70,
neemt NIET deel aan deze actie. Het is zeker eens de
moeite een bezoekje te brengen aan onze andere Kring-
winkels WEB.
Als klant in één van deze winkels kun je die week ook
een kledingbon of een outfit van 5 zelf uit te kiezen 
kledingstuks winnen!

FASHIONWEKEN IN DE KRINGWINKELS
WEB VAN 20/4 T/M 27/4
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FOTOVRIENDEN 

RIJKEVORSEL vzw

UITNODIGING

DONDERDAG 25 APRIL
Jureren en bespreken van het thema ’GLAS’

Leden en niet-leden bespreken en beoordelen 
het thema

Welkom om 20.00 uur
eerste verdiep - oude pastorij

Dorp 47, Rijkevorsel

APPELVERKOOP
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
verkoopt overheerlijke APPELS in de voormiddag van

zaterdag 27 april. We komen hiermee deur aan deur, 

je mag ons dus verwachten !

HANDBOOG 
K.S.S.R.

HEB JE INTERESSE ...
elke dinsdag en donderdag 

tussen 18.00u en 20.00u training.

Je kunt gratis kennismaken met boogschieten.

Jongens en meisjes, jeugd en volwassenen.

Waar ?
In de oude pastorij, Dorp 47 te Rijkevorsel
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A P R I L

1 april • KWB Sint-Jozef Rijkevorsel : Paaseierentocht, Chirolokalen Zuiderdijk, 13.00 uur.

2 april • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

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

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

9 april • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

11 april • De Singer vzw : Jeroen Leendert, 20.30 uur, Bavelstraat 35. Stand-up comedy-avond, 
Jeroen Leendert brengt zijn show ’Geen idee’. Info en reserveren : www.desinger.be.

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

13 april • Voetbalclub B-Reserven Sint-Jozef : Aprilkwis, Gemeenschapscentrum, 20.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

• De Singer vzw : Baloni, 20.30 uur, Bavelstraat 35. Jazz-improvisatie-concert van het trio Loriot,
Niggenkemper en Badenhorst. Info en reserveren : www.desinger.be.

14 april • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jeufa Goes Wild, concert door het jeugd- en opleidingsorkest
’t Centrum, 14.30 uur. Voorverkoop € 3 bij de leden van Jeufa, inkom € 4, kinderen -14 jaar 
gratis. Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be en 0476 36 92 32.

• Vrijwillige molenaars : De Stenen Bergmolen in werking, malen met windkracht van graan
tot meel, van 10.00 uur tot 17.00 uur.

• Chiromeisjes Sint-Jozef Rijkevorsel : Carwash, Chirolokalen Sint-Joef, van 10.30 uur tot
17.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

16 april • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

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

• Kon. Harm. Broederband : Jaarconcert, ’t Centrum, 20.00 uur. Inkom € 12, VVK € 10.
Meer info : zie rubriek Diversen.

20 april • Kon. Harm. Broederband : Jaarconcert, ’t Centrum, 20.00 uur. Inkom € 12, VVK € 10.
Meer info : zie rubriek Diversen.

• De Singer vzw : Eric Vloeimans en Tuur Florizoone, 21.00 uur, Bavelstraat 35.
Jazzconcert van de Nederlandse trompettist Eric Vloeimans en de Belgische accordeonist
Tuur Florizoone. Info en reserveren : www.desinger.be.
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21 april • Vrijwillige molenaars : Erfgoeddag. De Stenen Bergmolen in werking, malen met windkracht
van graan tot meel, van 10.00 uur tot 17.00 uur.

• Gezinsbond Rijkevorsel : Tweedehandsbeurs, ’t Centrum, van 13.30 uur tot 16.30 uur.

23 april • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

24 april • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Ode aan de Mark, Bezoekerscentrum, 20.00 uur,
inkom € 5. Meer info : zie rubriek VVV.

25 april • Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Jureren en bespreken van het thema ’Glas’, Oude Pastorij,
1ste verdieping, 20.00 uur.

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

27 april • Brass Band Condor : 39ste Lenteconcert, Gemeenschapscentrum Sint-Jozef Rijkevorsel,
aanvang 20.00 uur. Inkom € 5 (kinderen -14 jaar gratis), VVK € 5 (incl. trappist tijdens
Trappistenstand). Meer info : zie rubriek Diversen.

• Chiro Sint-Jozef : appelverkoop deur aan deur, in de voormiddag.
• Jeugdraad i.s.m. jeugdverenigingen : Toontaggetkunt. Meer info : zie rubriek Jeugd.

28 april • 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 : Vlaamse molendag, de windmolen in werking 

van 10.00 uur tot 17.00 uur.
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opening toeristisch seizoen, Ode aan de Mark, wandeling

14.00 uur, vertrek aan de molen. Meer info : zie rubriek VVV.

30 april • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in mei 2013 moet je uiterlijk op 2 april 2013 

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

WACHTDIENSTEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN
24 uur op 24 bereikbaar op 014/40.50.13

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


