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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

De gemeenteraad neemt kennis van de geldigverklaring
van de politieraadsverkiezingen bij schrijven van de
Gouverneur der provincie Antwerpen.

De gemeenteraad neemt kennis van de geldigverklaring
van de OCMW-raadsverkiezingen bij schrijven van de
Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie
Antwerpen.

Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de
schoolraad d.d. 21 februari 2013.

Kennis en akte wordt genomen van het verslag van het
beheerscomité van scholengemeenschap de Schakel d.d.
20 februari 2013.

De bijzondere aanwervings-en bevorderingsvoorwaarden
en selectieprocedure voor de functie ploegbaas D4-D5
worden vervangen.
De statutaire betrekkingen van ploegbaas wegen en 
gebouwen D4-D5 en ploegbaas schoonmaak D4-D5 
worden vervangen door contractuele betrekkingen in de
personeelsformatie.

De stroken grond, gelegen te Rijkevorsel, Gammel, 
eigendom van de erfgenamen Sprangers en Renders,
met een gezamenlijke oppervlakte van 171 m² worden
kosteloos aanvaard door de gemeente voor openbaar nut
om opgenomen te worden in het openbaar domein.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 25 MAART 2013
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Beste inwoners,

Ondertussen heeft de lente eindelijk de lange winter naar huis gestuurd. Het verenigingsleven schiet weer volop

in gang en tovert de komende maanden weer heel wat boeiende en leuke activiteiten uit haar hoed. Ik denk dan

bijvoorbeeld aan de rommelmarkten van JH De Wauwel aan de molen en van de voetbal te Sint-Jozef. Het 60 jaar

bestaan van de Veusselse dorpsbladen waar een hele tentoonstelling aan gewijd is, de vele activiteiten in De Singer,

voor de sportievelingen onder ons de duatlon van de Kliefhamers en nog veel meer...

Het mooie weer zet de mensen er ook toe aan om de benen te strekken tijdens een gezellige wandeling of om de

fiets weer van stal te halen. Tijdens zo'n wandeling of fietstochtje kun je ook onze handelaars bezoeken en mee

doen aan de actie "met belgerinkel naar de winkel", zo win je misschien wel een nieuwe fiets! 

Ook op het vlak van communicatie zit het gemeentebestuur niet stil. Vorige maand zijn we gestart met meer

inspraak voor de bevolking bij wegenwerken. Vanaf nu stellen we ook het voorontwerp van het werk reeds voor

aan de bewoners. Zo kunnen zij hun mening geven op een moment dat aanpassingen nog mogelijk zijn. Voor de

werken in de omgeving van de Kasteelweg konden we dit niet meer toepassen omdat de plannen reeds tijdens de

vorige bestuursperiode werden goedgekeurd. 

Voor de nabije toekomst werken we ook aan een nieuwe vorm van het blad dat je nu in handen hebt, iets om naar

uit te kijken!

                                                                                              Karl Geens

                                                                                              Schepen van cultuur, jeugd, mobiliteit, 

                                                                                              communicatie & erediensten



B E S T U U R

De strook grond, gelegen te Rijkevorsel, Vonderstraat
34-36, eigendom van dhr. en mevr. Verschueren - Van
Den Langenbergh, met een oppervlakte van 243 m²
wordt kosteloos aanvaard door de gemeente voor open-
baar nut om opgenomen te worden in het openbaar do-
mein van de gemeente.

De strook grond, gelegen te Rijkevorsel, Emiel Van Roey-
straat 10-12, eigendom van KBP bvba, met een opper-
vlakte van 62 m² wordt kosteloos aanvaard door de
gemeente voor openbaar nut om opgenomen te worden
in het openbaar domein van de gemeente.

Een subsidiebedrag van 1240 € wordt toegekend aan de
Koninklijke Sint-Jorisgilde voor het 550-jarig bestaan
van de vereniging.

Een subsidiebedrag van 124 € wordt toegekend aan 
’t Veussels Tonjel voor het 25-jarig bestaan van de 
vereniging.

De raad verleent positief advies aan NV De Scheepvaart
betreffende de plaatsing en het gebruik van camera’s aan
de beweegbare bruggen aan het kanaal Dessel-Schoten
op het grondgebied van Rijkevorsel. De camera’s zullen
worden gebruikt voor het bedienen van de bruggen.

De raad verzoekt IKA, aandeelhouder van Publi-T voor
rekening van de gemeente Rijkevorsel, om in te tekenen
op een kapitaalverhoging die dient voor de financiering
van de overname van de aandelen in Publi-T van de 
Gemeentelijke Holding aan nominale waarde.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 27 mei 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.

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op 
volgende data :
Administratie / Kinderclub / Gemeentemagazijn :
      woensdag 1 mei
      donderdag 9 mei
      vrijdag 10 mei
      maandag 20 mei
Bibliotheek / Recyclagepark :
      woensdag 1 mei
      donderdag 9 mei
      maandag 20 mei

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAGEN 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
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GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

De gemeente Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving van een (m/v):

PLOEGBAAS 
wegen en gebouwen (D4-D5)

Als ploegbaas wegen en gebouwen sta je in voor de dagelijkse 
leiding en coördinatie van de dienst, in functie van de optimale 
realisatie van onderhouds-, herstellings- en aanlegwerken van 
gemeentelijke infrastructuur en gemeentelijk patrimonium.

Een polyvalente vakkennis inzake onderhouds-, herstellings- en aan-
legwerken is noodzakelijk voor deze functie. Verder beschik je over
goede leidinggevende kwaliteiten, ben je organisatorisch sterk en
streef je naar maximale resultaten. Je hebt een sterke verantwoorde-
lijkheidszin en je bent een goede communicator. 

Om in aanmerking te komen voor deze functie dien je minimum vier
jaar relevante beroepservaring te hebben in de privé- of openbare
sector of als zelfstandige en moet je slagen voor de selectie -
procedure. Er zijn geen diplomavereisten.

Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde duur. Een informatiebrochure met een uitgebreide
functie beschrijving, de wedde, een overzicht van de aanwervings-
voorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan worden opgevraagd
bij de personeelsdienst via de tel. nrs. 03 340 00 13 / 03 340 00
14 of via e-mail personeel@rijkevorsel.be. De selectie zal gebeuren
in samenwerking met een extern selectiebureau.

Heb je interesse in deze job ? Bezorg je schriftelijke kandidatuur met
CV aangetekend per post of geef deze af tegen ontvangstbewijs op
de personeelsdienst t.a.v. het College van Burgemeester en 
Schepenen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, uiterlijk op 23 mei
2013.



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

Vanaf 5 april 2013 start de dienst burgerzaken staps -
gewijs met het uitreiken van het nieuwe Europees rij -
bewijs in bankkaartmodel. Let op! Je oude rijbewijs blijft
nog geldig tot 2033. Er is dus geen haast bij. 
Systematisch zullen alle Belgische gemeenten het 
Europese bankkaartmodel invoeren bij elke nieuwe uit-
reiking van een rijbewijs. Binnen Europa circuleren er
momenteel 110 verschillende rijbewijsmodellen. Het
uniforme Europese bankkaartmodel moet daar veran -
dering in brengen. 

Praktisch
Het nieuwe model heeft een geldigheid van tien jaar en
kost 25 euro. De foto wordt gebruikt uit de database van
de identiteitskaarten (eID), tenzij je een nieuwe foto op
je rijbewijs wil of als de foto op je eID niet meer gelijkend
is. De vermoedelijke afleveringstermijn bedraagt onge-
veer een week.
Meer info: dienst burgerzaken, 03 340 00 30

Op maandag 25 februari 2013 keurde de gemeenteraad
de nieuwe tarieven inzake de afgifte van een elek -
tronische identiteitskaart / vreemdelingenkaart / KIDS-
ID goed. De nieuwe tarieven gelden van 2013 tot en met
2019 en treden in werking vanaf 1 april 2013.

Elektronische identiteitskaart (eID) en Kids-ID
Gewone procedure
< 12 jaar : eerste aflevering of duplicaat             6 euro
= 12 jaar : eerste aflevering                                   gratis
      duplicaat                                           17 euro
> 12 jaar: eerste aflevering of duplicaat           17 euro

Elektronische vreemdelingenkaart (eVK)
Gewone procedure
= 12 jaar: eerste aflevering                                   gratis
      duplicaat                                           17 euro
> 12 jaar: eerste aflevering of duplicaat           17 euro

Spoedprocedures eID/eVK/Kids-ID
eID/eVK dringende aanvraag                        121 euro
eID/eVK zeer dringende aanvraag                185 euro
Kids-ID dringende aanvraag                        114 euro
Kids-ID zeer dringende aanvraag                178 euro

Op zoek naar iemand voor klussen in
je huis of tuin?
Assist Klusdienst is er voor klussen in
huis en tuin. Voor je klussen, hoe
klein ook, steken onze klussers graag

de handen uit de mouwen. 
Bijvoorbeeld: lekkende kranen repareren, lampen 
vervangen, klemmende deuren afschaven, kleine
schilder werken, terras reinigen, zolders, kelders en
garages opruimen, tuin onderhoud, kleine verhuizingen,
sneeuwruimen, ... 

Voor wie? 
Iedere 55+er woonachtig in Rijkevorsel kan beroep doen
op de Klusdienst. Voor de schappelijke prijs van 10 €/
uur (+ 21% BTW + eventuele materiaalkosten + even -
tuele verplaatsingsonkosten) worden je klussen op een 
professionele manier opgeknapt.

Meer info?
Vzw Web, Assist Klusdienst, Steenweg op Tielen 70, 2300
Turnhout, tel. 014 46 27 15, e-mail : assist@webwerkt.be
Website : www.webwerkt.be

Extra
Assist klusdienst is een onderdeel van vzw WEB in 
samenwerking met het OCMW. Dit project wordt onder-
steund door de Vlaamse minister van Energie, Wonen,
Steden en Sociale Economie, Freya Van den Bossche.

INVOERING NIEUW EUROPEES RIJBEWIJS
STAPSGEWIJS VAN START VANAF 5 APRIL

NIEUWE TARIEVEN OP HET AFLEVEREN VAN
EEN ELEKTRONISCHE IDENTITEITS KAART,
ELEKTRONISCHE VREEMDELINGENKAART
OF KIDS-ID (2013-2019)

ASSIST KLUSDIENST
KLUSHULP VOOR ALLE 55+ERS
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Om te beginnen moeten
we afscheid nemen van
onze wegwerpmaat schap -
pij. Dus weg met weg-
werp-bekertjes, wegwerp-
zakdoekjes, wegwerp-

camera's, … . We moeten zorgen dat onze vuilniszak
minder snel vol is.
Dat betekent niet meer kopen dan we echt nodig hebben,
producten kiezen die minder verspilling tot gevolg 
hebben, beter letten op de verpakkingen. 
Heb je er trouwens al wel eens bij stilgestaan dat als je
gaat winkelen je naast de producten die je nodig hebt
ook veel afval in huis haalt? Drank in plastic flessen,
fruitsap in brik, broodbeleg in voorverpakte schaaltjes,
… veel van deze verpakkingen worden eenmaal thuis
onmiddellijk weggegooid. 
Met als gevolg een volle container én een lege porte -
monnee want voor die verpakking betaal je natuurlijk
ook! 

Hieronder vind je nog enkele tips om kritisch bood-
schappen te doen en gewoon minder afval te kopen ...
1. Vele onderhoudsmiddelen (waspoeders, reinigings-

middelen) die je in de supermarkt kunt kopen, 
worden geconcentreerd in navulpakken aangeboden.
Minder verpakking betekent een kleinere groei van
de afvalberg.

2. Heel wat producten zijn te koop in verpakkingen die
je opnieuw kunt vullen of hergebruiken als je bij de
volgende aankoop een hervulbaar alternatief aan-
schaft. Denk maar aan de navulpakken voor was -
middelen of vloeibare handzeep.

3. Er zijn verschillende mogelijkheden om het bekende
wegwerpplastic zakje te vermijden. Wat denk je van
een herbruikbaar plastic zakje, plastic plooikratten,
een katoenen draagtas of een traditionele bood -
schappentas. 

4. Koop niet meer dan je echt nodig hebt. Vooral bij
fruit, zuivel en charcuterie hebben we nogal de 
neiging om ons karretje vol te laden. De laatste 
gerimpelde mandarijntjes of uitgedroogde kaas gaan
te vaak de vuilnisbak in. Zonde van het geld en van
het afval.

5. Gebruik verse producten. Waarom blikken of bokalen
kopen als je zoveel lekkerder en afvalarmer kunt
koken met verse ingrediënten? Het GFT-afval kun je
trouwens zelfs composteren.

6. Vermijd individueel verpakte producten, maar geef
de voorkeur aan grote verpakkingen. Vergelijk de
prijs eens per stuk of per kilogram. Individueel 

verpakte producten zijn bijna altijd duurder. En 
yoghurt uit een grote pot smaakt net zo lekker als
een individuele verpakte portie.

7. Vermijd overtollige verpakkingen. Koop daarom
groenten en fruit los i.p.v. op piepschuim schoteltjes
gewikkeld in plastiekfolie. 

8. Kies voor recycleerbare verpakkingen en sorteer ze
achteraf correct.

9. Sommige aluminium, plastic of kartonnen doosjes
kun je hergebruiken als opbergdoosje, om voedsel in
te vriezen of te bewaren,...

10. Koop geen schadelijke chemische producten. Een
vliegenmepper is even doeltreffend als insecticide.

11. Gebruik oplaadbare batterijen of beter nog, gebruik
zo veel mogelijk toestellen die op het lichtnet 
werken. 

Een gezonde geest in
een gezond lichaam
en gezonde lokale
handel in een ge-
zonde gemeente. Dat
is het objectief van
Met Belgerinkel naar
de Winkel 2013. Naar
de winkel fietsen 
bezorgt niet alleen
fietsers extra zuur-
stof, maar ook de
hele buurt. 

Samen met gezondheidsconsulente Martine Prenen
gaan we voor een kerngezonde gemeente! 

Met Belgerinkel naar de Winkel is een initiatief van Bond
Beter Leefmilieu, UNIZO en CM waar onze gemeente
graag aan meewerkt. Iedereen wordt aangemoedigd om
met de fiets of te voet naar de winkel te gaan. En dat
heeft zo zijn voordelen. 
Het is gezond, de files verminderen, de parkeer -
problemen verdwijnen en het verhoogt de omzet van
onze buurtwinkels.
Elk jaar stijgt het succes van deze campagne. In 2012

deden 16.000 handelaars en bijna 80.000 klanten mee.

TIPS OM AFVALARM TE WINKELEN

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL
2013 : ’FIETS JE KERNGEZOND IN
RIJKEVORSEL VANAF 4 MEI TOT 8 JUNI’
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Doe mee en win een fiets !
Fiets van 4 mei tot 8 juni 2013 mee Met Belgerinkel naar
de Winkel in Rijkevorsel en maak kans op de stijlvolle
Belgerinkel-fiets van Achielle. 
Deze zal dit jaar geassembleerd worden door fiets -
handelaar ‘Bart Lauryssen’. Daarnaast kun je ook nog
VVV-bonnen winnen. 

Alle deelnemende handelaars herken je aan de poster
voor het raam, de spaardoos aan de kassa en via de web-
site www.belgerinkel.be Voor meer informatie en het
laatste nieuws over de campagne surf je naar dezelfde
website en kun je ook terecht bij de milieudienst.

Het gaat niet goed
met de zwaluw in
Vlaanderen. In
vergelijking met
de jaren 70 is er
een terugval van
maar liefst 70%.

Aangezien de soort in Vlaanderen weinig natuurlijke
nestplaatsen heeft en liefst nesten bouwt tegen ge -
bouwen en bruggen, is ze voor haar voort bestaan af -
hankelijk van de mens. Vanuit dit perspectief wil de
Gemeente Rijkevorsel mensen ondersteunen die een 
bijdrage willen leveren aan het voortbestaan van de
zwaluw. De gemeente verleent hiervoor een premie voor
bestaande zwaluwnesten.

Hoeveel bedraagt de premie ?
Afhankelijk van het aantal bezette huis-, en/of boeren-
zwaluwnesten bedraagt de premie 25 tot 50 euro per
jaar. De aanvragen kunnen worden ingediend tussen 
1 mei en 15 juni. De aanvragen zullen gecontroleerd
worden door een zwaluwkenner tussen 1 juni en 
15 augustus. Deze zwaluwkenner geeft je ook de nodige
tips om de zwaluwen bij je thuis te behouden en hoe je
eventuele overlast kunt voorkomen. Voor bezette nesten
van gierzwaluwen bedraagt de premie 30 tot 50 euro per
jaar. De aanvragen kunnen worden ingediend tussen 
1 mei en 15 juni en worden gecontroleerd tijdens een
avondtelling tussen 1 juni en 1 juli.
De premieformulieren en meer info kun je vinden op de
website www.rijkevorsel.be > Diensten > Milieu > 
Subsidies > Zwaluwpremie. 
Heb je geen internet of wil je graag meer info? Neem
even contact op met de milieudienst via 03 340 00 28 of

jasmine.jacobs@rijkevorsel.be. Alle informatie over het
behoud en het aantrekken van zwaluwen kun je vinden
via www.natuurpunt.be/zwaluwen 

Hoewel ratten voor sommi-
gen geliefde huisdieren zijn,
worden ze meestal als on -
gewenste gasten beschouwd.  

Ratten zijn echte cultuurvolgers en voelen zich goed
thuis in de buurt van mensen. Maar ratten veroorzaken
schade, kunnen zorgen voor problemen met gezondheid
en hygiëne en hebben amper natuurlijke vijanden.
Redenen genoeg om ze te bestrijden. Iedereen is bij wet
verplicht om op zijn eigen terrein de Bruine rat te 
bestrijden.
Ratten voelen zich in hun nopjes als er voedsel, water
en beschutting aanwezig is. De beste manier om ratten
te bestrijden is dan ook door te vermijden dat ze deze
drie dingen vinden. Meestal is de voedselvoorraad het 
gemakkelijkste om te beperken, maar ook onderdak,
nestgelegenheid en water kunnen beperkt worden.

Enkele tips voor preventieve bestrijding :
- Laat geen etensresten rondslingeren
- Zorg dat al het voedsel veilig weggeborgen zit in 

afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit harde en
duurzame materialen.

- Voeder huisdieren ’s morgens en niet te veel, zodat
het meeste voedsel ’s avonds op is. Eventueel kun je
een schoteltje gebruiken zodat je het voedsel -
overschot ’s avonds kunt wegnemen (let ook op voor
kippenvoer in de weide buiten, doe dit in een voer-
bakje en neem dit ’s avonds weg).

- Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnis-
bakken of containers, niet op hopen of in zakken.

- Vermijd langdurig voedselopslag en gebruik altijd
eerst de oudste voorraad, stapel verpakte veevoeders
in losstaande stapels.

- Zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
- Ruim regelmatig op in en rond gebouwen, zo worden

schuil- en nestplaatsen voorkomen en behoudt men
een goed overzicht om eventuele sporen op te
merken.

- Een goed onderhouden riolering vermindert kans op
ratten.

- Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten.
- Een horizontaal plaatje rond palen en balken zorgt

EEN ZWALUWNEST AAN JE WONING ?
VRAAG NU JE PREMIE AAN

RATTEN
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ervoor dat ratten nog wel naar beneden kunnen,
maar niet meer naar boven.

- Vermijd lekkende kranen en leidingen, zorg dat er
geen waterplasjes achterblijven

Chemische bestrijding
Chemische bestrijdingsmiddelen, zoals rattenvergif, zijn
gevaarlijk voor mens en milieu. De stoffen zijn immers
gemaakt om te doden. Indien rekening wordt gehouden
met onderstaande zaken, worden de risico’s zoveel 
mogelijk beperkt.
- Het vergif moet steeds afgeschermd geplaatst 

worden. Dat kan bijvoorbeeld in een “rattenbak” die
in de handel te verkrijgen is.

- In droge omstandigheden (binnen) wordt best vergif
in de vorm van graantjes gebruikt. In vochtige
omstandigheden (buiten, langs waterlopen, in riolen)
worden best “waterbestendige” gifblokken gebruikt.

- De hoeveelheid uitgezet giflokaas moet goed af -
gemeten zijn. Het is beter om kleine hoeveelheden
aan te bieden op verschillende plaatsen gedurende
een lange periode dan één grote hoeveelheid in één
keer uit te leggen. Ratten zijn schuwe dieren. Het
duurt soms verscheidene weken vooraleer ze van het
rattenvergif durven eten. Bovendien kan het enkele
dagen tot enkele weken duren voor de dieren sterven
ten gevolge van het gif. Meestal sterven de dieren in
hun schuilplaats en is de kans dus klein dat dode
ratten worden teruggevonden. Denk niet te snel dat
het gif “niet werkt”. Indien het giftig lokaas toch
meerdere weken onaangeroerd blijft, ligt het waar-
schijnlijk niet op een goede plaats, is het niet (meer)
smakelijk of zijn er lekkerdere dingen in de buurt. In
het laatste geval moet je ervoor zorgen dat dit voedsel
voor de ratten onbereikbaar wordt gemaakt.

- Rattenvergif is, net als alle chemische bestrijdings-
middelen, een gevaarlijk product. Eventuele over-
schotten (met hun oorspronkelijke verpakking)
moeten beschouwd worden als gevaarlijk afval en
moeten op die manier ook selectief ingezameld 
worden. Ze horen zeker niet thuis bij het restafval! 

Meer info over het bestrijden van ratten kan men terug-
vinden op de website van de provincie : www.provant.be/
leefomgeving/waterlopen/rattenbestrijding

Gazon
Het gazon is niet weg te denken uit de Vlaamse tuinen.
Op adem komen, rusten, ravotten, verpozen, genieten,
lezen, feesten, ... Het gazon is hiertoe de uitgelezen plek.
Een mooi gazon is de trots van je tuin, maar ... het vergt

veel werk en levert veel resten op. Wist je dat grasmaaien
de meest tijdrovende bezigheid is in de tuin? Geen enkel
ander deel van de tuin vraagt wekelijks, zeven maanden
lang, om aandacht.

Hieronder geven we je enkele tips voor een sterk gazon
dat minder rest oplevert.
Gazononderhoud
Gebruik traagwerkende organische meststoffen met een
laag stikstofgehalte want stikstof zorgt voor een groei -
spurt wat weer aanleiding geeft tot meer grasmaaisel.
Strooi 3 tot 4 l gezeefde compost per m² (laagje van 
ongeveer 0,5 cm) in het najaar over het gazon. Maai niet
korter dan 4 cm en maai telkens 1/3 van de lengte af.
Minder begieten
Stimuleert de wortels om op zoek te gaan naar water. De
plant krijgt een beter ontwikkeld wortelgestel en het
gazon blijft langer groen bij droogte.
Mulchmaaien
Een mulchmaaier versnippert
de gemaaide grassprietjes en
blaast deze opnieuw tussen de
grasmat. Het maaisel verteert
ter plaatse en geeft zijn voe-
dingsstoffen terug aan de
bodem. Met een mulchmaaier heb je geen maaisel meer.
Traaggroeiend gras
Door voor een traaggroeiend mengsel te kiezen, kun je
de hoeveelheid grasmaaisel met de helft verminderen.
Het is aan te raden om met de aanleg van traaggroeiend
gras te starten in het najaar wanneer er minder con -
currentie is van onkruiden.

Grasmaaisel verwerken
Mulchen
Mulchen is het bedekt houden van de bodem met een
laag organisch materiaal in dit geval grasmaaisel. De
bodem bedekken is waar de natuur naar streeft. Een kale
bodem zal zonder ingrijpen volgroeien met ‘onkruiden’.
Hou de bodem afgeschermd van het licht en onkruid
krijgt geen kans. Het beschermt de bodem tegen slag -
regen, zonnestralen en uitdrogende wind. Een
mulchlaag stimuleert ook het bodemleven: de afbraak-
organismen verteren de mulchlaag met een kruimelige
bodem als resultaat.
Composteren
Grasmaaisel verteert snel. Er ontstaat zeer snel warmte -
ontwikkeling, gevolgd door samenklitting en zuurstof-
gebrek wat leidt tot geurhinder en stilvallen van het
composteringsproces. Voorkom dit door voldoende 
luchtig structuurmateriaal zoals houtsnippers, takjes,
bladeren ... van bij het begin van het proces toe te 
voegen.

GRASBEHEER
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Alternatieven voor gazon
Bollengrasland
Een gazon vol bloembollen geeft je tuin prachtige kleur-
schakeringen vroeg in het voorjaar. En je stelt de eerste
maaibeurt uit.
Hoog gras
Heb je voldoende ruimte, laat dan delen van het gras
waar je niet op loopt, uitgroeien tot hooilandje. Een
hooiland vraagt jaarlijks slechts twee maaibeurten.
Bodembedekkers
Heb je delen van het gazon dat je niet betreedt? Een
schaduwkant waar het gras slecht groeit of moeilijk 
bereikbaar is met de grasmaaier? Kies dan voor vlakken
met bodembedekkers. Een dichtgroeiende bodembedek-
ker geeft onkruid geen kans. Dit deel van de tuin vraagt
uiteindelijk nog weinig onderhoud en levert weinig res-
ten op.
Bloemenweide
Een bloemenweide bestaat uit doorlevende bloeiende
planten en is enkel geschikt voor een schrale grond. Een
bloemenweide maai je eenmaal of tweemaal per jaar.
Eind juni, begin juli, als de bloemen uitgebloeid zijn en
eind september, begin oktober. De hoeveelheid maaisel
dat je verzamelt, is aanzienlijk minder dan bij een gazon.

De gemeente zal in mei nog overgaan tot een openbare
verkoop. Het zal hier vooral gaan om fietsen en loten
hout. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de
website van de gemeente, www.rijkevorsel.be, waar je
verdere informatie kunt terugvinden.

Zoals vorige jaren zal het gemeentebestuur ook voor het
seizoen 2013 - 2014 een zwerfvuilactie opstarten voor de
erkende verenigingen van Rijkevorsel. Via deze actie
kunnen de verenigingen een subsidie krijgen door het
ophalen van zwerfvuil langsheen de gemeentewegen.
Voor het reglement kun je terecht op de website www.
rijkevorsel.be onder Diensten - Milieu- Zwerfvuil, waar
je ook het aanvraagformulier kunt terugvinden.  Ook in
dit infoblad vind je een exemplaar van dit formulier.
De inschrijvingen dienen toe te komen bij de Technische
Dienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel voor 1 juli 2013.
Je kunt dit ook via fax (03 340 00 70) of e-mail doen
(guy.vanammel@rijkevorsel.be).

OPENBARE VERKOOP

ZWERFVUILACTIE DOOR VERENIGINGEN
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Naam vereniging: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bankrekeningnummer voor toelage: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam aanvrager: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel. en/of gsm: ………………………………………………………………………………………. E-mail: ..................................................................................................................................................................................................

Voorstellen van data waarop de inzamelingen kunnen doorgaan:
Datum waarop de eerste inzameling kan doorgaan (september 2013): ...........................................................................................................................................................................................

Datum waarop de tweede inzameling kan doorgaan (november - december 2013): ........................................................................................................................................................

Datum waarop de derde inzameling kan doorgaan (maart 2014): ........................................................................................................................................................................................................

Datum waarop de vierde inzameling kan doorgaan (mei - juni 2014): .............................................................................................................................................................................................

Totaal ledenaantal vereniging: ...........................

Vermoedelijk aantal deelnemers aan zwerfvuilinzameling: ...........................  kinderen en ...........................  volwassenen.
Het gemeentebestuur stelt de vereniging zo vlug mogelijk in kennis van het traject dat hen werd toebedeeld en van de juiste data. Hierbij
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorstellen van de verenigingen.
Bij de aanvraag dient een bewijs gevoegd te worden dat de vereniging voor deze activiteit gedekt is door een verzekering burgerlijke aan-
sprakelijkheid voor schade aan derde en lichamelijke ongevallen van de deelnemers.

Datum: ...................................................                       Handtekening (voorzitter),        

Aanvraagformulier te bezorgen aan de technische dienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, voor 1 juli 2013, e-mail: guy.vanammel@rijkevorsel.be, fax. 03/340.00.70

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIE
VOOR ZWERFVUILACTIES 2013 - 2014

GEMEENTE 
RIJKEVORSEL
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De Bib is een heerlijke plek om te vertoeven, om mensen
te ontmoeten, om rond te snuffelen, wat te lezen of 
ideetjes op te doen voor een volgende reis, je te ont -
spannen met een leuk tijdschrift en een drankje of
gewoon om informatie te vinden voor je eigen ontwik-
keling of over andere onderwerpen die je interesseren.
Voor jong en oud, voor groot en klein. Alles vind je in de
Bib! Maar... misschien zijn er dingen die je toch nog mist
of die beter kunnen? Wat verwacht jij van ons en van de
Bib in de toekomst? 
Om dit te weten te komen, willen we je mening kennen
over de bibliotheek om zo onze werking nog beter te
kunnen maken! 

Mogen wij je daarom vriendelijk verzoeken bijgevoegde
enquête in te vullen (zie verder in dit infoblad). Het is
volledig anoniem. 

Binnenbrengen kan in de Bib, bij de cultuurdienst of aan
het onthaal in het gemeentehuis in de Molenstraat of bij
de Bib in de Kerkdreef voor 1 juli 2013. 

Mailen mag ook naar rijkevorsel@bibliotheek.be. 
(we bezorgen je dan de digitale versie).

Of vul het document online in op http://www.enquete-
maken.be/toonenquete.php?id=143557. 

Alvast hartelijk dank! 
Het bibteam

door Wim Demey op vrijdag-
avond 7 juni om 20.00u in 

de Raadzaal v/h gemeentehuis 
Het inspirerende reisverhaal over

een verwezenlijkte droom. 

Wim en Ria Demey fietsten vorig jaar met hun 2 tiener-
dochters vanuit België naar Santiago de Compostella. Ze
bundelen hun ervaringen in een doorleefde presentatie,
doorspekt met praktische adviezen, overpeinzingen en
mooie foto’s. De ouders vertellen over de kleine ob -
stakels, de lastige momenten en het intens genieten op
zo’n 2.400 kilometer lange tocht. 

Het wordt een aangename woord- en fotoavond met een
streepje muziek voor iedereen die er om de meest uit-
eenlopende redenen van droomt om het drukke leven
eventjes on hold te zetten, op zoek naar het echte leven.
Op vrijdagavond 7 juni om 20u in de Raadzaal (1ste

verdieping), Molenstraat 5 te Rijkevorsel. 
Het wordt een ongetwijfeld boeiende vertelling rond
onder meer volgende thema’s: symbolen, voorbereiden,
ontmoeten, objectieven stellen, religie, spiritualiteit,
kinderen met ouders op pad,… en dit alles gekaderd
tegen de achtergrond van het Camino-verhaal binnen
Europa. 
Van deze tocht verscheen ook het boek ‘Santiago, here
we go!’  
Te leen in de beide bibliotheken van Rijkevorsel. 

ENQUÊTE VAN DE BIB : 
JULLIE MENING INTERESSEERT ONS !

WEKEN VAN HET REISBOEK I.S.M. GEMEENTE -

BESTUUR RIJKEVORSEL, BIB MERKSPLAS, OXFAM 
WERELD WINKEL RIJKEVORSEL EN VORMINGPLUS KEMPEN

BIB RIJKEVORSEL : LEZING ’DE CAMINO
DE SANTIAGO PER FIETS’
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'Volgend jaar fietsen we naar Compostela.' Als de ouders
het idee lanceren, dan trekken tienerdochters Kathleen
en Hannelore de wenkbrauwen op. Voor het gezin van
Wim en Ria is dit het begin van een onvergetelijk avon-
tuur. 2.365 kilometer fietsen en improviseren doorheen
België, Frankrijk en Spanje. Slapen in tenten, hotels,
tuinen, sportzalen en kloosters. 36 dagen leven met 
minder. Ze ervaren al snel hoe hoog een berg, hoe lang
een kilometer, hoe warm 37 °C en hoe vervelend een
vlieg kan zijn. De wereld wordt in het juiste perspectief
gezet, met in het centrum van dat alles: het gezin. 
Dit boek leest als het leven en rijgt kleine en grote over-
winningen, ontgoochelingen en frustraties aaneen. Het
is het boeiende, uiterst herkenbare en inspirerende 
verhaal van een intense reis over een waargemaakte
droom. Geschikt voor wie van zin is de tocht zelf aan te
vatten, maar ook voor wie gewoon houdt van reis -
verhalen.

Wim en Ria Demey-Vanhoorne hebben al verschillende
fietsvakanties achter de rug naar o.a. Duitsland en
Slovenië en houden een blog bij over hun fiets -
ervaringen: volg hen op http://wimenrianaarcompos-
tella.blogspot.com/ en  http://wimenrianaarslovenie.
blogspot.com/

Inschrijven voor deze activiteit? Bel 03 340 00 51, mail
naar bibliotheek@rijkevorsel.be of kom gewoon langs in
de Bib! Je kunt ook reserveren via de samenwerkende
Bib van Merksplas (gegevens: zie verder in deze rubriek).
Tickets kosten € 2,00. 

De Oxfam Wereldwinkel van Rijkevorsel zorgt bovendien
voor drankjes en versnaperingen aan democratische
prijzen! (wijn: € 2,50 en fruitsap; € 1,50)

Allen daarheen dus ! 

door Baharak Bashar op woensdagavond 22 mei 
om 20.00u in Gemeenschapscentrum ’De Marc/kt’,

Markt 1 te Merksplas 

De Gentse Baharak Bashar heeft in 2008 een reis 
gemaakt waarvan de route eerder ongebruikelijk is: ex-
Joegoslavië, Turkije, Koerdistan, Griekenland, Albanië,
Lybië,...

Deze freelance journaliste
komt vanuit haar open maar
ook kritische, eigenzinnige
blik over die reis vertellen en
dit ondersteund met beeld-
materiaal. 
Over haar reiservaringen
schreef ze het boek ‘Djeng-
his, democratie en vrouwen’.
Dit positief onthaalde boek is
meer geworden dan een 

gewoon verslag van een roadtrip. 

“Eigenzinnig zwerft ze doelbewust en filosoferend rond
tussen diegenen die soms echt inzicht verschaffen: de
gewone mensen.” (Rudi Vrancx over haar boek)

Baharak was 13 toen ze met haar moeder van Iran naar
België vluchtte. Weg van de ayatollah’s en hun religieuze
bekrompenheid. Richting Vrije Westen. Maar als ze een
half leven later in een camper met haar vriend de om -
gekeerde weg aflegt, dansen de waarheden voor haar
ogen. Waarom is zij, de vrijgevochten feministe, plots zo
geïnteresseerd in de Koran? De route die ze volgt, vind
je doorgaans niet in de vakantiebrochures. Deze begint
in ex-Joegoslavië, verder doorheen Turkije, Turks Koer-
distan, Griekenland, Albanië, Syrië, Libanon, Jordanië
en ze eindigt in Egypte. Dit alles juist voor het losbarsten
van de Arabische lente. Voelde ze toen al zekere stem-
mingen aan? 
Ze gaat tijdens deze reis de politieke en maatschappelijke
thema’s niet uit de weg.  In het bijzonder de thema’s
over de rechten van de vrouw en de democratie krijgen
haar aandacht. 

Toegangstickets voor deze lezing kosten € 2,00.

Inschrijven kan via Bib Merksplas (014 63 94 70 of
merksplas@bibliotheek.be) of bij Bib Rijkevorsel (voor
onze gegevens: zie eerder in deze rubriek). 

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

BIB MERKSPLAS : LEZING ’IN DE VOET-
SPOREN VAN DJENGHIS KHAN’

SLUITINGSDAGEN
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Ben je jouw (lees)bril thuis 
vergeten als je naar de Bib komt
en wil je ter plaatse de krant, een
tijdschrift of boek lezen of een
tekst op één van onze publieks -

computers, dan vormt dit voortaan geen probleem meer! 
In de Bib hebben we vanaf heden namelijk een aantal
leesbrilletjes ter beschikking van onze lezers. Uiteraard
enkel voor gebruik in de Bib, dus mee naar huis nemen
kan niet. Er zijn 2 sterktes voorhanden. 

Sinds enkele weken hebben we in de Bib in het centrum
een nieuwe wisselcollectie films van Open Doek. Deze
DVD’s zullen een half jaar uitleenbaar zijn en dit volledig
gratis. Opgelet: de uitleentermijn bedraagt in tegen -
stelling tot de boeken geen 4 weken, maar je kunt de film
thuis rustig bekijken gedurende 1 week.

Enkele bekendere titels uit deze collectie “betere wereld-
cinema”: A simple life, On the road (met Twilight-ster
Kristen Stewart, naar het gelijknamige boek van Jack
Kerouac “Onderweg”, ook in de Bib! Zie foto), Skoonheid 
The lady, Tropa de elite 2 en nog veel meer…

Opmerking: Open Doek is ondertussen van naam ver -
anderd naar Mooov. Vanaf volgend jaar zul je dit merken
aan het label op de DVD’s.

… de Man Booker Prize 
winnaar van 1983 ‘Wereld en
wandel van Michael K’ van 
J.M. Coetzee en bespreekt dit
boek op maandag 3 juni 2013
om 20u in de Parketzaal boven
de Bib in de Molenstraat. 

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Bumba in de ruimte [P1]
- Bumba in de sneeuw [P1]
- Hugo Haas zegt nee! [P2]
- De babyfanclub [P3]
- “Dank je wel!” zegt Beer [P3]
- Dit is mijn honing! [P3]
- Ik wil mijn mama! [P3]
- Een hapje voor Kleine Ezel [P3] 
- Dit ben ik vol.1: Bus 8 [P5] 
- Nooit is voor altijd [P5]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Floor is voor! (HOFF Niveau 9)

A-boeken (7-9 jaar)
- De avonturen van Lukas en Simon vol. 1: 

Drako Dragonder (HOOYBERGHS, Anne–Marie)
- Buiten is het oorlog: Anne Frank en haar wereld

(MOLEN, Janny Van der)

B-boeken (9-12 jaar)
- De heldendaden van Papamoem (JANSSON, Tove)
- De paardenmeiden vol. 5: Paniek om Jumper 

(KAATHOVEN, Netty Van)
- Milans Groote Oorlog (LAGROU, Patrick)
- De dansschool vol. 5: De mysterieuze ballerina 

(MARSOTTO, Aurora)
- Samoerai op ninjajacht (STILTON, Geronimo)
- Prinses Turandot: Een muzikaal sprookje met opera-

fragmenten uit De Toverfluit, Carmen en andere
(VINDEVOGEL, Judith)

LEESBRILLEN IN DE BIB

NIEUWE WISSELCOLLECTIE 
WERELDCINEMA VAN OPEN DOEK

DE LEESCLUB LEEST ...

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN MEI 2013  



C-boeken (12-16 jaar)
- Hush, hush saga vol. 3: Dromen 

(FITZPATRICK, Becca)
- Mara Dyer trilogie vol. 2: De obscure waarheid van

Mara Dyer (HODKIN, Michelle)
- De kronieken van het Al vol. 1: Wentelwereld

(NYS, Peter)
- The Vampire Diaries: de jagers vol. 2: Maanlied 

(SMITH, L.J.)
- Zijdeman (VEREECKEN, Kathleen)
- Een weeffout in onze sterren (GREEN, John)
- Heks & tovenaar vol. 2: De gave 

(PATTERSON, James)

Jeugd Non-fictie
- Dieren in nesten: Op safari door België: 

Van de Ardennen tot de Noordzee [577.3]
- Een geschiedenis van België voor nieuwsgierige

kinderen (en hun ouders) [931]

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Nederland, wo ai ni. Regenland, wo ai ni 

(WANG, Lulu)
- Waar de vogels vliegen (BANNERHED, Tomas)
- Het geheim van Askir vol. 4: De marionettenspeler 

(SCHWARTZ, Richard)
- Zoete melodie (WAGENINGEN, Gerda Van)
- De expat (SNEL, Patricia)
- Maya Maya (MICHIELS, Ivo)
- Blauwbaard (NOTHOMB, Amélie)
- Schroder (GAIGE, Amity)
- Private reeks: De hoofdverdachte 

(PATTERSON, James)
- Austerlitz (SEBALD, W.G.)

Volwassenen Strips
- De sluipschutter (TARDI, Jacques VS)
- Gek op moorden (TARDI, Jacques VS)
- New York mi amor (TARDI, Jacques VS)

Volwassenen Non-fictie
- Verdwaald in het geheugenpaleis: hoe te leven met

dementie, persoonlijke verhalen [605.93]
- Amazing Astrid: glamour lifestyle, tips & tricks 

(BRYAN, Astrid) [615.4]
- Dat kan mijn kleine zusje ook: Waarom moderne

kunst kunst is [705.8]
- Koningskwesties: Waarom de leden van de Konink-

lijke familie zijn wie ze zijn en doen wat ze doen
(Deborsu, Frédéric) [936.2]        

… we in de Bib het boekje “Dit
ben ik (deel 1): Bus 8” hebben
van Els Bourdeaud’hui? En dat
bij dit boekje bovendien een 
gratis applicatie hoort? Deze
“APP” was genomineerd voor de
E-award 2013, een prijs voor 
e-inclusie- en digitale media-
wijsheidsprojecten van LINC die
deze vzw ieder jaar uitreikt 
tijdens de Digitale Week. 

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de Vlaamse 
Studiedag van de Digitale Week op 22 maart laatstleden.
Er was ook een publieksprijs. “Bus 8” is het allereerste
BOEK dat de e-award publieksprijs had kunnen weg -
kapen, maar het heeft niet mogen zijn. 
Toch is het feit dat het boekje genomineerd was een
teken dat boeken nog steeds op veel belangstelling 
kunnen rekenen bij het grote publiek! Het kreeg boven-
dien een eervolle vermelding van de deskundige jury. Als
bibliotheek vinden we dit natuurlijk fantastisch!  

Met de app kun je superveel leuke spelletjes en leerrijke
informatie downloaden via de tablet van je mama of
papa. Het is een gratis toepassing voor tablets met 
android-besturingssysteem die naast het verhaal zelf -
dit keer MET animaties - ook spelletjes bevat, zowel puur
voor het plezier als met educatieve inslag. Voor wie het
al wat meer mag zijn, kunnen de woordjes uit het 
verhaal in andere talen verkend worden. Ook algemene
kennis komt er aan bod. Zo kom je bijvoorbeeld meer te
weten over het noodnummer 112 of over de kunstenaar
Keith Haring. De app kan ook verkend worden via de 
Android Market.
Voor wie nog twijfelt, geven we 4 redenen om het boekje
te ontlenen in de Bib: 
1. Het is zeker niet alleen voor beginnende lezertjes

(vanaf 4 jaar), want de inhoud van de app spreekt
zowel een pientere kleuter als een geïnteresseerde 
8-jarige aan;

2. Het is een manier voor kinderen (én hun ouders) om
het begrip “app” thuis in alle rust te ontdekken en
beter te leren begrijpen;

3. De kernwoorden uit het verhaal komen ook in andere
talen aan bod en het verhaal kan beluisterd worden
(ook leuk dus voor anderstalige kinderen en Neder-
landstaligen die kennis willen maken met andere
talen);

4. Tot slot is het gewoon een grappig, fris en leuk boekje
dat boven alles vooral LEESPLEZIER uitstraalt en
dat promoten we uiteraard graag in de Bib! 

WIST JE DAT ...
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ENQUÊTE VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN RIJKEVORSEL
1) Bent u de Openbare Bibliotheek van Rijkevorsel of Sint-Jozef al binnen geweest?

■■ Ja (Rijkevorsel)           ■■ Ja (Sint-Jozef)           ■■ Ja (beide bibliotheken)           ■■ Nee 

2) Kan u zich herinneren wanneer u één van deze bibliotheken voor het eerst bezocht? Was dat...
■■ Als kind       ■■ Als tiener       ■■ Als twintiger       ■■ Na uw dertigste       ■■ Na uw 50ste ■■ Na uw 60ste

3) Wat is uw geslacht?
■■ Man                         ■■ Vrouw 

4) Wat is uw leeftijdscategorie?
■■ 17 jaar of jonger           ■■ 18-22 jaar           ■■ 23-30 jaar           ■■ 30-50 jaar           ■■ ouder dan 50 jaar 

5) Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens van plan geweest de bib te bezoeken en er dan toch niet geweest?
■■ Ja                          ■■ Nee 

6) Zo ja, kan u zich herinneren waarom u toen niet naar de bib gegaan bent? (meerdere antwoorden mogelijk)
■■ Ik had te weinig tijd ■■ Ik durfde er niet zo goed binnenstappen 
■■ Ik was te moe ■■ Ik wist niet hoe ik er moest geraken 
■■ Ik vond het niet fijn om alleen te gaan ■■ De bib was gesloten toen ik erheen wou 
■■ Ik had eigenlijk niet veel zin om te gaan omwille van ..............................................................................................................................................................................

■■ Andere redenen: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7) Kan u verklaren waarom u niet (meer) naar de bib gaat? (meerdere antwoorden mogelijk)
■■ Er staan zoveel boeken en ik lees gewoon niet graag 
■■ Ik lees wel graag, maar vind er niet de boeken die ik graag lees zoals .......................................................................................................................................

■■ Ik hou van muziek/films/games/andere materialen, maar ik vind die niet in de bib.
Suggestie: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

■■ Ik wist niet dat lid worden van de bib van Rijkevorsel gratis was 
■■ Ik moet een boete betalen als ik iets te laat terugbreng of een boek beschadigd terugbreng 
■■ Ik kan de boeken of Open Doek-DVD's van de bib niet lang genoeg ontlenen 
■■ Er zijn te weinig computers om te surfen op internet 
■■ Het personeel van de bib is niet vriendelijk/professioneel/behulpzaam genoeg (schrap eventueel wat niet past)
■■ De bib is niet vaak genoeg open of niet op een moment dat mij schikt. Doe gerust een suggestie: 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

■■ Ik hou niet van de sfeer in de bib: te stil/te druk/te ongezellig/geen mooi gebouw (schrap wat niet past)
■■ Ik kan geen parkeerplaats vinden in de buurt van de bib 
■■ Het bibliotheekgebouw is niet goed bereikbaar voor mij 
■■ Er zijn niet genoeg kranten of tijdschriften of niet degene die ik wil lezen: ................................................................................................................................

■■ Andere redenen: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8) Waarvoor zou u overwegen om toch (nog) eens in de bib langs te komen? (meerdere antwoorden mogelijk)
■■ Om een boek te ontlenen 
■■ Om een CD of DVD te ontlenen 
■■ Om games te ontlenen (toelichting: Wii of Playstation of andere?) 
■■ Om op internet te surfen           ■■ Om te studeren           ■■ Om de krant of een tijdschrift te komen lezen 
■■ Om kopies uit bibliotheekboeken te maken of iets af te printen 
■■ Voor een wedstrijd of activiteit rond thrillers/koken/poëzie/dansen/... 
■■ Voor een wedstrijd of activiteit voor kinderen, zoals voorlezen/spelletjes/... 
■■ Voor een voordracht of voorstelling van een (bekend) schrijver of iemand van op TV 
■■ Andere: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9) Zou u bereid zijn voor een activiteit (bijv. lezing of (dans)workshop) of evenement (bijv. quiz) te betalen? 
Ja/nee (schrap wat niet past)

10) Welke verbeteringen aan de Bib zouden u kunnen overhalen om (terug) te komen? (meerdere antwoorden mogelijk)
■■ Meer parkeerplaats                  ■■ Goedkoper                  ■■ Zelfuitleen
■■ Andere boeken in de collectie, bijv. ..........................................................................................................................................................................................................................................

■■ Andere materialen in de collectie bijv. ...................................................................................................................................................................................................................................

■■ Andere openingsuren bijv. ......................................................................................................................................................................................................................................................................

■■ Meer speciale activiteiten voor een breed publiek bijv. ..................................................................................................................................................................................

■■ Meer speciale activiteiten voor kinderen bijv. ...............................................................................................................................................................................................................

■■ Meer speciale activiteiten voor senioren bijv. ................................................................................................................................................................................................................

■■ Een aangenamer interieur en een gezelligere sfeer door bijv. .................................................................................................................................................................

■■ Meer faciliteiten voor internet en multimedia, bijv. .................................................................................................................................................................................................

■■ Meer moderne technologie zoals bijv. bancontact, betaalautomaat, zelfuitleenbalies, ... => doe gerust zelf een 
suggestie: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

■■ Andere: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BEDANKT VOOR UW MENING!



F I N A N C I E N - V V V

Vanaf 2 april 2013 is de personenbelasting controle
Brecht gevestigd op een nieuwe locatie nl. Campus 
Coppens, FOD Financiën, controle Brecht, Ruiterij -
school 3, 2930 Brasschaat. (telefoonnummer 02 579 34
50 en faxnummer 02 579 51 00 blijven voorlopig
behouden). Onze dienstverlening naar de burgers blijft
behouden. Je kunt dan ook elke werkdag terecht op het
boven vermelde adres van 9 u tot 11.45 u met betrekking
tot je fiscaal dossier. Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de
inwoners van Rijkevorsel hulp krijgen bij het invullen
van hun belastingaangifte.

Belastingambtenaren staan hiervoor ter beschikking op
volgende zitdagen:
- Belastingkantoor te Brasschaat, Ruiterijschool 3,

2930 Brasschaat (Campus Coppens)
Vanaf 13/5 iedere werkdag van 9 u tot 11.45 u
gans juni iedere werkdag van 9 u tot 15.00 u 

- Gemeentehuis, Molenstraat 5 te Rijkevorsel, 
dinsdag 18/6/2013 van 9 u tot 11.30 u en van 
13.00  u tot 15.00 u

- Dienstencentrum Sint-Jozef Rijkevorsel, Kerkdreef
61, donderdag 20/6/2013 van 13.00 u tot 15.00 u  

- Telefonisch op nummer 0257/257.57

Meebrengen voor het invullen van de aangifte: Voor het
invullen van de belastingaangifte van het aanslagjaar
2013 (inkomsten van het jaar 2012) hebben de belasting-
consulenten bepaalde documenten nodig van de belas-
tingplichtigen:
- Aangifteformulier ondertekend door de belasting-

plichtige(n)
- Aanslagbiljet van het vorige jaar (= aanslagjaar 2012

- inkomsten van 2011).
- Kadastraal inkomen van je onroerende goederen 
- Huuropbrengsten van gebouwen en gronden die

door de huurder worden gebruikt voor de uit -
oefening van zijn beroep

- Fiches 281 van inkomsten, uitkeringen en ver -
goedingen, voor arbeiders: strookjes van vakantie-
geld

- Bewijzen van betaalde levensverzekeringspremies,
intresten en kapitaalaflossingen van leningen. Indien
de premies/lening voor de eerste maal worden af -
getrokken: basisattest waaruit blijkt dat je contract
aan de voorwaarden van de aftrekbaarheid voldoet.

- Betaalde en/of ontvangen onderhoudsgelden
- Attesten van pensioensparen, kosten voor kinder -

opvang, aftrekbare giften,…

- Rekeninguittreksel van gedane voorafbetalingen….
- Documenten van de genoten interesten, dividenden

in 2012 van rekeningen in België en buitenland. 

Voor personen met herfinancieringsleningen is het best
een afspraak te maken om de aangifte in te vullen met
de dossierverantwoordelijke op de controle Brecht.
Je belastingaangifte indienen kan ook via internet
Bijna iedere belastingplichtige kan zijn aangifte indienen
via internet, namelijk via www.taxonweb.be.

MY MINFIN
Via http://www.myminfin.be kan iedere burger zijn
persoonlijke fiscale informatie raadplegen en evt. zijn
aanslagbiljetten afdrukken. De persoonlijke gegevens
zijn toegankelijk via de elektronische identiteitskaart
(eID) of de federale token.

Fietslus rond Hoogstraten van 40 km met verkortingen
van 27 en 20 km.
De Hoogstraatse aardbeien gelden als de mooiste en 
lekkerste van het land. Met een jaarlijkse productie van
ruim 25 miljoen kilo vormt Hoogstraten het onbetwiste
centrum van de aardbeienteelt. De Aardbeienroute 
illustreert hoe belangrijk de land- en tuinbouw in deze
regio zijn. Ze combineert het histo rische centrum van
Hoogstraten met de fraaie Mark vallei en het weidse
platte land van de Belgisch-Nederlandse grensstreek. Je
fietst langs heel wat serres met aardbeien en aardbeien-
velden. Al ooit een portie kraakverse aardbeien uit de au-
tomaat gehaald ? Dit is je kans ! Proef tijdens of na je trip
zeker even van de ’Hoogstraatse koninginnen’...
De flyer is gratis verkrijgbaar aan de VVV-infobalie.

ZITDAGEN INVULLEN BELASTINGBRIEF EN
ADRESWIJZIGING BELASTINGKANTOOR

NIEUW : AARDBEIENROUTE, PROEVEN
VAN HET LAND VAN DE AARDBEI
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Toerisme Grensland
lanceert twee nieuwe
projecten die beide de
culinaire troeven van de
regio in de kijker willen
zetten: een bierproef-
route en een culinaire
fietsroute. Vanaf begin
april kun je al fietsend
lekkere biertjes komen
ontdekken en een maand
later word je culinair ver-
wend met een viergan-
genmenu tijdens de

culinaire fietsroute. 
Smokkelen, kolonies en enclaves … dat zijn typische
kernwoorden die ons direct doen denken aan het Grens-
land. Gelegen helemaal in het uiterste noorden van de
Antwerpse Kempen ontdek je een stukje prachtige 
natuur en wip je ongemerkt over de grens met Neder-
land. We hebben het hier over één stad en 3 gemeentes
met elk hun eigen identiteit. De stad Hoogstraten met
haar Sint-Katharinakerk die uittorent boven het land-
schap, de unieke enclavesituatie in Baarle-Hertog-
Nassau, Rijkevorsel met haar prachtige Stenen Berg -
molen en de mysterieuze Landloperskolonie in Merks-
plas. Sinds 6 jaar bundelen zij de krachten om het
toerisme in de regio te promoten. 
In 2013 willen zij hun culinaire troeven in de kijker zet-
ten met twee gloednieuwe projecten. De bierproefroute
brengt je via een fietsroute langs gezellige cafeetjes in
Hoogstraten, Baarle-Hertog, Merksplas en Rijkevorsel.
Voor 11 euro koop je 3 bons die je kunt omwisselen voor
een streekgebonden biertje met een aangepast hapje. In
de bijhorende brochure vind je alle deelnemende zaken
terug met daarin de aangeboden bieren en het hapje. In
het midden van de brochure staat een fietskaart die je
langs de verschillende zaken loodst. Je kunt de route zelf
uitstippelen naargelang de keuze van de cafés en het 
aantal kilometers. Vanaf 1 april kun je deze bierproef-
route zelf komen fietsen. De route is te koop in alle 
horecazaken en deelnemende cafés. 
In Rijkevorsel kun je de bons kopen aan de VVV-info -
balie in het gemeentehuis en bij de deelnemende 
horecazaken ’t Centrum en Cartouche.
Geen liefhebber van biertjes maar wil je toch komen
proeven van de gastronomie in Grensland? Dan kun je
vanaf 1 mei de culinaire route komen fietsen. Voor 35
euro kun je genieten van een viergangenmenu waarbij
je start en eindigt in Hoogstraten voor het aperitief en

dessert. Als Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land
voor de provincie Antwerpen pakken zij natuurlijk uit
met hun wereldberoemde aardbeien. Voor het voor -
gerecht fiets je naar Baarle-Hertog om daarna in Merks-
plas je batterijen volledig terug op te laden met een
stevig hoofdgerecht. De route is ca. 40 km en kan vanaf
1 mei worden gefietst. Reservatie is hierbij wel nood -
zakelijk. 

Bobbejaanland pakt dit seizoen opnieuw uit met heel wat
shows en entertainment. ’t Plezantste land maakt zich
op voor een jaar vol spektakel, amusement en ver -
wondering. Ook dit seizoen stelt Bobbejaanland de basis -
pijlers waarrond het park tot stand kwam centraal : fun,
show en vermaak vieren hoogtij in 2013. Op het 
evenementenprogramma vinden we deze zomer op-
nieuw een aantal vaste waarden, doorspekt met heel wat
nieuwigheden. Uiteraard heeft Bobbejaanland dit 
seizoen naast de traditionele shows ook een heel arse-
naal aan specifieke evenementen in petto. En laten we
vooral niet vergeten dat Bobbejaanland zijn bezoekers
blijft plezieren met meer dan 40 attracties voor jong en
oud, waarvan een heel aantal overdekt. Kaarsrecht naar
beneden op de Typhoon, de lucht doorklieven in de
Sledge Hammer of waterpret op één van de vijf water -
attracties : verveling staat niet in het woordenboek van
Bobbejaanland. 
Inkomkaarten te koop aan de VVV-balie aan 27 euro het
stuk (kassa 32 euro), kinderen -1 meter = gratis.

Op zondag 26 mei a.s. organiseert Jeugdhuis De Wauwel
in samenwerking met VVV-Toerisme Rijkevorsel een
rommelmarkt op het molenterrein en in de Potberg-
straat. Van 8 tot 14 u kun je komen rondsnuffelen en wie
weet doe je wel de koop van je leven. Heb je thuis nog
een en ander prullaria, reserveer dan snel een stand-
plaats. 
Eveneens op het terrein aanwezig : kinderanimatie en
randactiviteiten.

Voor meer inlichtingen en plaatsreserveringen : 
jhdewauwel@hotmail.com - 0474/91.65.83

TICKETS BOBBEJAANLAND

LETTERLIJK EN FIGUURLIJK GENIETEN
IN GRENSLAND !

GEROMMEL AAN DE MOLEN
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O N D E R W I J S

Zoals ieder jaar liepen
onze kinderen van 
De Wegwijzer voor het
goede doel! 
Allereerst gingen ze op
zoek naar familie,
vrienden en kennissen
die hen wilden spon -
soren. Zo verzamelden
we dit jaar €2424,16
die wij schenken aan
de projecten van 
Siddartha in Ethiopië.

Waarom kiezen wij voor Siddartha?
Br. Gust is voor ons geen onbekende. Hij is de nonkel
van de mama van Toon (4B) en Jules (2B) Vermeiren.
Ook andere neven en nichtjes zaten op onze school.
Door de aangrijpende en mooie verhalen van zijn familie
over Ethiopië, raakten wij helemaal in de ban van de 
projecten.

Samen met hen ging juf Ruth enkele jaren geleden 
kennismaken met de projecten in Ethiopië. Zij konden
met eigen ogen zien hoe nuttig elke euro besteed wordt!
Op de website ‘www.siddartha.be’ heb je een mooi over-
zicht en foto’s van alle projecten!
Het is echt de moeite waard om een kijkje te nemen!

SPONSORLOOP VOOR ETHIOPIË
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G E Z O N D H E I D - C U L T U U R

Op 31 mei is het ’Werelddag zonder Tabak’. Traditioneel
een moment om stil te staan bij de gevolgen van het
roken. Want wie zijn leven lang rookt, heeft 50% kans
om vroegtijdig te overlijden aan een aandoening die het
gevolg is van zijn rookgedrag.

De geheimpjes van de tabaksindustrie
Het grote publiek wist heel lang niets van de schadelijke
effecten van sigaretten omdat de tabaksproducenten 
bewust verborgen wat ze al wisten sinds de jaren 60, 
namelijk dat sigaretten schadelijk zijn, dat nicotine ver-
slavend werkt en dat ze het nicotinegehalte manipuleer-
den om de effecten ervan te vergroten. Het thema dat de
Wereldgezondheidsorganisatie dit jaar dan ook naar voor
schuift is : stop met tabaksreclame, promotie en 
sponsoring !

Stoppen is een persoonlijke keuze
De reden om te stoppen is voor iedereen verschillend.
Welk motief je ook hebt, je drijfveer is altijd een steuntje
in de rug. Enkele motieven op een rijtje. Welke zijn de
jouwe ?
- Ik ga trots zijn op mezelf
- Ik voel me beter
- Ik houd meer geld over
- Ik krijg meer lucht, ik kan gemakkelijker ademen
- Ik geef mijn kinderen het goede voorbeeld
- Mijn huis blijft properder
- Anderen hebben geen last meer van mijn roken
- Ik dans niet naar de pijpen van de tabaksindustrie

Stoppen loont
Wie voor zijn 40ste de laatste peuk uitduwt, wint bijna 9
van de verloren levensjaren terug. Maar je kunt beter
vroeger stoppen dan later, want hoe langer de rook -
carrière is, hoe moeilijker de meeste mensen het krijgen
om te stoppen. Wil je graag stoppen? Bereid je dan goed
voor. Tips, adviezen en info die je motivatie opkrikken en
je meer inzicht geven in je rookgedrag liggen binnen
handbereik : bel Tabakstop (0800 111 00) of surf naar
www.tabakstop.be.

Hulp helpt
Stoppen op eigen wilskracht is mogelijk maar weet dat
je er niet alleen voor staat. Stoppen met hulp verhoogt
je slaagkansen. Welke vormen van begeleiding en onder-
steuning zijn mogelijk ?
- Telefonische begeleiding via Tabakstop (0800 111 000

of www.tabakstop.be)
- Online begeleiding www.ex smokers

.eu. Nu ook beschikbaar als een gra-
tis mobiele versie in de Appstore en
op Google Play Store.

- Persoonlijke- of groepsbegeleiding door een tabak -
oloog of huisarts (zoek via www.vlaanderenstopt -
metroken.be naar hulp in je buurt - de consultatie
wordt gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds)

Wie de tentoonstelling “60 jaar Veusselse Dorpsbladen”
graag wil bezoeken, maar nog niet de tijd heeft gehad
om langs te komen in het Aster Berkhofmuseum, moet
snel zijn. De expositie over Band, De Brug en De Nieuw
Brug gaat immers de laatste maand in en kan nog 
bezocht worden op volgende data: 
- zondag 28 april van 13u tot 16u30
- maandag 6 mei van 17u30 tot 19u30
- woensdag 8 mei van 13u tot 17u
- woensdag 15 mei van 13u tot 17u
- woensdag 22 mei van 13u tot 17u
- zondag 26 mei van 13u tot 16u30

VLAANDEREN STOPT MET ROKEN.
JIJ TOCH OOK ?

TENTOONSTELLING 60 JAAR VEUSSELSE
DORPSBLADEN
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C U L T U U R

Mocht het niet lukken om de tentoonstelling op boven-
vermelde tijdstippen te bezoeken, dan kun je ook op 
afspraak komen. Hiervoor dien je contact op te nemen
met de gemeentelijke cultuurdienst, cultuurdienst@
rijkevorsel.be, 03 340 00 37. De inkom is gratis.

In 2008 werd het Aster Berkhofmuseum officieel 
geopend. Het museum is gelegen op de bovenverdieping
van het gemeenschapscentrum van Sint-Jozef Rijke -
vorsel (Kerkdreef 61). De locatie ligt op slechts twee -
honderd meter van de woning waar schrijver Aster
Berkhof zijn jeugd doorbracht. Het museum bestaat uit
twee ruime kamers waar de boeken, manuscripten, 
interviews en foto's van de auteur te bewonderen zijn.
Aster Berkhof schonk ook zijn eerste typemachine aan
het museum. In een derde kamer tenslotte wordt beeld-
materiaal geprojecteerd.
De tentoonstelling “60 jaar Veusselse Dorpsbladen” is
eveneens op de bovenverdieping van het gemeenschaps-
centrum te vinden. In het lokaal “Hoffman-oven”(aan de
straatkant) zijn de werken van BAND tentoongesteld. 
De zaal “KVS” (tegenover de lift) herbergt de expositie
van het soldatenblad De Brug, het volksblad De Brug en
De Nieuw Brug.

THE ANGELS’ SHARE
29 mei 2013

Op woensdag 29 mei
2013 projecteert Oxfam
Wereldwinkel de film “The Angels’ Share” in de kapel

van het klooster in samenwerking met de cultuurdienst,
de bibliotheek en MOOOV. The Angels’ Share is een
lichtvoetige komedie die bovendien ook het sociale 
bewustzijn aanscherpt.

Als de Schotse 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 
gevangenisstraf en krijgt hij een allerlaatste kans om zijn
leven een positieve wending te geven. Tijdens zijn taak-
straf 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 fundamen-
teel 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 film start om 20u00. Voor en na de
film is er een klein café voorzien. 
De inkom is zoals steeds gratis.

Bij de start van een
nieuwe legislatuur
dient er ook steeds
een nieuw dagelijks 
bestuur van de Cul-
tuurraad samenge-

steld te worden. Voor de volgende drie jaar zijn de
functies binnen het dagelijks bestuur als volgt verdeeld:
De voorzitter van de cultuurraad is Roger Verlinden. Hij
zal worden bijgestaan door Ludo Smolderen als onder-
voorzitter en Jef Michielsen als penningmeester.

WAAR LIGT HET ASTER BERKHOFMUSEUM?

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE !

CULTUURRAAD : SAMENSTELLING NIEUW
DAGELIJKS BESTUUR
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C U L T U U R

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2013 organiseert de 
cultuurdienst een fotowedstrijd met het thema van 
Erfgoeddag, “Stop de Tijd”
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 nog 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.

Bart Huysmans

Naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten,
die dit jaar van 26 april 2013 tot en met 5 mei 2013 door-
gaat, stellen de Fotovrienden VZW enkele werken 
tentoon in het Klooster. 
Deze foto’s zijn nog te bewonderen tot en met eind juni
2013. 

      
Briefschrijven is een mooie, wat vergeten kunst. In 
tegenstelling tot e-mail en twitter doorstaat een brief de
tijd. Je schrijft hem bedachtzaam, met zorg, je schrijft
iets dat bewaard en telkens weer herlezen kan worden. 
Vanaf augustus 2012 tot en met 15 oktober 2013 
nodigen we burgers in heel Vlaanderen uit om te com-
municeren met komende generaties in de vorm van
Trage Post. Je schrijft een brief die pas eind oktober 2030
door de bestemmeling geopend kan worden. Je schrijft
je Trage Brief aan wie jij wil: je eerste kleinkind, je 
opvolger in je job, op je werkplek, de burgemeester die
eind 2030 in jouw stad/gemeente aantreedt… 
Wat inspireert je voor het leven? Welke waarden, welk
verhaal, welk boek… Wat vind je vandaag belangrijk en
levensnoodzakelijk om door te geven?
Onze burgemeester geeft samen met 21 Kempense 
burgemeesters het goede voorbeeld. Op Erfgoeddag op
21 april met als thema Stop de tijd!, postte zij haar trage
brief naar haar opvolger in 2030. 
Wil jij ook een brief schrijven naar de toekomst? Neem
dan de tijd en kruip in je pen. Tot en met 15 oktober
2013 kun je de brief versturen naar: Cultuurdienst, 
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel.
Meer info op www.destillekempen.be voor de praktische
afspraken over de verzending en de definitieve bewaar-
plekken. Registreer ook jouw brief via het deelnemers-
formulier op www.portaalvandestilte.be zodat de
bewaring en de bezorging in 2030 gegarandeerd is.  

Meer info bij: 
- Gemeentelijke cultuurdienst: Jan Huybrechts

03 340 00 37 - cultuurdienst@rijkevorsel.be 
- Vormingplus Kempen: Christa Truyen

014 41 15 65 - christa.truyen@vormingplus -
kempen.be 

TRAGE POST SLOW MAIL is een initiatief van de 
sociaal-culturele beweging Waerbeke i.s.m. het Vlaams-
Nederlands Huis deBuren, LOCUS, FARO, Trage Wegen,
Creatief Schrijven vzw en Vormingpluscentra met de
steun van tal van steden, gemeenten en andere 
organisaties in Vlaanderen en Brussel. 

FOTOWEDSTRIJD ’STOP DE TIJD’

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

TRAGE POST : SCHRIJF EEN BRIEF 
NAAR DE TOEKOMST !
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Met de Provinciale Sporteldag wil Bloso al de 50-plussers
uit de provincie Antwerpen laten kennismaken met tal
van recreatieve en seniorvriendelijke sportactiviteiten.
Er is voor ieder wat wils, zowel de zeer sportieve als min-
der sportieve Sportelaars kunnen op maat verschillende
sportactiviteiten uitproberen. Ook de fysieke fitheid kan
er gratis getest worden. De professionele testbegeleiders
van het Sportelteam staan er klaar om de deelnemers te
informeren, testen en begeleiden. Deze leuke dag wordt,
zoals het hoort op een Sporteldag, op een aangename
manier afgesloten met een muzikaal optreden. Een dag
om niet te missen,… 
Wanneer en waar: donderdag 16 mei 2013 in het Bloso-
centrum 'Netepark' te Herentals. 
Voor meer info: Tel: 014/85 96 60 of inspectie-antwer-
pen@bloso.be

Dé Watersportdag, dat is gratis wa-
tersporten voor iedereen in Vlaande-
ren. In de drie Bloso-water sport-
 centra en in verschillende water-
sportclubs die hun medewerking

verlenen, kun je die dagen terecht voor tal van initiaties,
zoals: Kitsurfen, windsurfen, golfsurfen, duiken, roeien,
lifesaving, stand-up-paddle, zeilen, kajak, kano, raften,
waterski, wakeboarden, zeilwagen rijden
Meer info vind je op http://www.bloso.be/sport -
promotie/ActiesEvenementen/Iedereen/Watersportdag

Voor het vierde jaar op rij doet de Senioren LenteJog-
ging (SeLenJo) elke Vlaamse provincie aan. De Ant-
werpse halte ligt dit jaar voor het eerst in Malle. Nog
nieuw is de organisatorische versterking. Het stijgende
succes overtuigde de Vlaamse Atletiek Liga (VAL) om dit
recreatieve event op maat van 50-plussers samen met
koningsduo Sporta en OKRA-SPORT mee naar een
hoger niveau te tillen.

’De lentelucht vult alles met jeugd’, liet William Shake-
speare ooit optekenen. Beter kun je het idee achter de
SeLenJo niet samenvatten. Dat blijft na vier jaar het-
zelfde : joggers in de lente van hun leven een sociale en
sportieve ontmoetingsdag bezorgen. Want sport houdt
je jong, is gezond en als je die beleving kunt delen met
gelijkgezinde leeftijdsgenoten schept dat automatisch
die unieke, gemoedelijke sfeer die het handelsmerk van
de SeLenJo is geworden. Net om die reden past de Se-
LenJo als gegoten in de Sportelen-actie van Bloso.

Zondag 19 mei vliegen de lentezwaluwen dus voor het
eerst uit naar Malle. Verzamelplaats in domein De 
Renesse in de Lierselei (Oostmalle). Een verkwikkend
parcours leidt haar deelnemers 4,5 km, 9 km of 10 mijl
lang doorheen de parel der Kempen. Deelnemen is 
natuurlijk belangrijker dan winnen voor de ontspannen
joggers en wandelaars. Voor de prestatielopers zijn er
medailles voor de 
eerste drie finishers
van elke afstand en is
er tijdsopname. 
De oudste dame en
heer krijgen eveneens
een speciaal ereteken.
Extraatjes, die niet op-
wegen tegen de geluk-
zalige smaak van een
trappist of ander
drankjes en hapjes 
die na de inspanning
klaarstaan.

PROVINCIALE SPORTELDAG :
EEN SPORTDAG VOOR 50-PLUSSERS 
OP DONDERDAG 16 MEI TE HERENTALS

DÉ WATERSPORTDAG : 
18 - 19 MEI IN HEEL VLAANDEREN

SELENJO : SENIOREN LENTEJOGGING
LENTEJOGGERS VOOR HET EERST 
IN MALLE
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ONTWERP EEN LOGO 
VOOR DE JEUGDRAAD EN WIN 
EEN CHEQUE T.W.V. 100 EURO !

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? Kun 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) opsturen naar jeugd-

dienst@rijkevorsel.be met de vermelding ‘wedstrijd logo

jeugdraad’. Ontwerpen voor logo’s kunnen ingediend 

worden tot en met 6 mei.

GRENSLAND ? KINDERLAND ! 

Grensland, het toeristisch samenwerkingsverband tussen de

gemeenten Rijkevorsel, Baarle-Hertog, Merksplas en de stad

Hoogstraten, pakt dit jaar uit met de folder ’Grensland? 

Kinderland!’. Met de zomer voor de deur werden alle kind-

vriendelijke attracties, evenementen en toeristische beziens-

waardigheden in onze regio gebundeld.

Als je de volgende maanden dus even niet weet wat gedaan

met de kinderen, neem dan een kijkje in deze folder. Hier

vind je alvast de nodige inspiratie om er een heerlijk dagje

of weekendje uit van te maken. Zo kan je op verkenning gaan

in een maïsdoolhof, kennis maken met de schapen in het

Schapenhof of met de ezels van de Ezelshoeve, naar harten-

lust spelen in de binnenspeeltuin Kidzzz in Breebos of ge-

nieten van andere fantastische, kindvriendelijke evenementen.

Met het wisselvallige Belgische weer in het achterhoofd gaven

we voor elke activiteit aan of deze geschikt is voor regenweer.

Zo kan je ook op de donkerste dagen een leuke keuze

maken.

Je vindt de folder ’Grensland? Kinderland!’ in de toeristische

infokantoren van Hoogstraten, Baarle-Hertog, Rijkevorsel en

Merksplas.

KINDERZOEKTOCHT ’OP MOLEN-
AVONTUUR MET MIELEKE EN WISKE’

Elke gemeente voorziet ook een wandelzoektocht op maat

van kinderen en elk met een specifiek thema. In Hoogstraten

is er een zoektocht over aardbeien, het thema in Baarle-

Hertog is de Belgisch-Nederlandse grens en in Merksplas

kun je wandelen aan de hand van een landloperszoektocht. 

In Rijkevorsel is er gekozen om een zoektocht op te zetten

rond het rijke verleden van de Rijkevorselse molens. Alles

draait rond het koppel Mieleke Molenaar en Wiske Molen-

wiek. Ze zijn heel verliefd op elkaar, maar mogen pas met

elkaar trouwen, als ze de zoektocht in Rijkevorsel samen tot

een goed einde kunnen brengen. Onderweg moeten ze 

allerlei vragen oplossen en op zoek gaan naar verschillende

foto’s. Geen simpele opdrachten om alleen uit te voeren,

dus daarom zouden ze heel blij zijn met de hulp van vele

enthousiaste kinderen!

De zoektocht is gratis en kan verkregen worden bij het 

onthaal en de jeugddienst van de gemeente (Molenstraat 5)

of in het bezoekerscentrum van VVV-Toerisme Rijkevorsel bij

de Stenen Bergmolen (Looiweg). Voor iedereen die een 

ingevuld exemplaar van de zoektocht inlevert, is er een leuke

verrassing. Van alle inzendingen worden de drie beste 

bekroond met een mooie prijs!

SPEELPLEINWERKING KIEKEBOE 2013 

De grote vakantie staat reeds te lonken.  Daarom blikken we

alvast vooruit naar de zomerperiode. Tijdens de grote 

vakantie is de vakantiewerking anders dan tijdens de korte

schoolvakanties. De kinderclub en speelpleinwerking Kieke-

boe slaan dan hun handen in elkaar om een gezamenlijke

vakantiewerking aan te bieden. Vanaf 1 juli tot en met 23 

augustus organiseert de jeugddienst en de kinderclub zeven

weken speelpleinwerking Kiekeboe om zo alle kinderen en

jongeren een toffe vakantie te bezorgen. Tijdens de week van

15 tot en met 19 juli zijn de deuren van Kiekeboe en de 

Kinderclub gesloten. 

Je kunt een grabbelpas bestellen bij de jeugd- of sportdienst

of bij de kinderclub. De folders van Kiekeboe met alle nuttige

weetjes zullen einde mei via de scholen verdeeld worden. We

hopen dat je er even de tijd voor neemt om deze met zoon-

of dochterlief door te nemen. Zo kunnen jullie samen kiezen

en dromen van een knallende vakantie.
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Voor een dagje Kiekeboe dien je niet op voorhand in te

schrijven. Voor de uitstappen (telkens op vrijdag) vragen we

wel om op voorhand in te schrijven en te betalen. De kleuters

gaan niet elke week op uitstap. Maar de vrijdag dat zij niet

op uitstap gaan is er telkens een originele afsluiter van de

themaweek. De groep kinderen van de lagere school gaan

elke vrijdag in de grote vakantie kunnen genieten van een

supertoffe uitstap. Inschrijven voor de uitstappen, attractie-

dag kun je tijdens de informatieavond. Deze infoavond voor

ouders vindt plaats op maandag 3 juni om 19.00 uur in de

kinderclub. Tijdens die avond zal het programma van de 

verschillende groepen worden toegelicht. Je kunt er dan ook

al je prangende vragen stellen. 

Tijdens de grote vakantie werken we met 4 groepen : 

kleuters, kinderen lagere school, tieners en kiekeboe plus

(kinderen met een handicap of leerachterstand).

Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleuters van het derde

kleuterklasje spelen in de kinderclub, Molenstraat 22. Zij 

kunnen daar naar hartenlust spelen en zich uitleven onder

begeleiding van een enthousiaste groep monitoren en 

begeleidsters. 

Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen aan de chirolokalen

van Sint-Jozef. Zij kunnen daar terecht vanaf 8.00 uur ’s och-

tends tot 17.00 uur. Elke ochtend, stipt om 8.45 uur, vertrekt

aan de kinderclub (centrum) de groep fietsers van de lagere

school naar de chirolokalen. De  fietsers worden steeds be-

geleid door monitoren en een bezemwagen. 

De chirolokalen hebben een heel groot speelterrein en gren-

zen aan een prachtig bos. Hier kunnen de kinderen zich vol-

ledig uitleven, kampen bouwen… De monitoren hebben

voor de twee leeftijdsgroepen (7-8-9 jaar en 10-11-12 jaar)

weer activiteiten vol spelplezier in elkaar gestoken. 

Ook voor de tieners is er een schitterende waaier van 

activiteiten. Een folder met de geplande activiteiten mogen

zij begin juni in de bus verwachten. Meer informatie kunnen

zij ook steeds terug vinden op de website van de jeugd :

www.jeugdrijkevorsel.be. De tieners dienen zich op voorhand

in te schrijven voor de activiteiten.

Voor kiekeboe plus (kinderen met een handicap of leer -

achterstand) streven we een geïntegreerde werking na. Op

woensdag en donderdag nemen zij onder begeleiding van

een monitor deel aan de activiteiten.

De week van 26 tot en met 30 augustus is er geen speel-

pleinwerking Kiekeboe dan staat de kinderclub borg voor

een portie spelplezier.  Voor deze laatste vakantieweek in

augustus kun je inschrijven vanaf maandag 3 juni.

RIJKEVORSEL IN 
DE SLIMSTE GEMEENTE
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Sinds 01/01/01 werden de politiediensten van Rijke -
vorsel, Merksplas, en Hoogstraten (+Meer, Meerle, 
Meerseldreef, Minderhout en Wortel) samengebracht in
een grote politiezone. Dit is de Lokale Politie zone
NOORDERKEMPEN. De hoofdpost bevindt zich te
Hoogstraten Vrijheid 13/17. 
In de hoofdpost zijn gespecialiseerde diensten tewerk-
gesteld onder andere : dienst verkeer, jeugd en gezin,
recherche, technische vaststellers en interventie. De
dienst interventie is 24 op 24 uur van dienst en verricht
alle (dringende) interventies in de gehele zone.

In Merksplas, Meer en Rijkevorsel zijn er wijkposten
gevestigd. Elke gemeente is opgedeeld in wijken. Voor
iedere wijk is een wijkagent voorzien die dagelijks zicht-
baar en aanspreekbaar in zijn wijk aanwezig zal zijn. 
De wijkagenten werken eerst preventief en indien nodig
repressief. 
Hieronder volgt een groepsfoto met vervolgens de in -
deling van de wijken en straten

v.l.n.r

Inspecteur Van Bogaert Johan
WIJK NOORD 
Achtel, Aaardbolweg, Achtelsestraat, Achterstede, 
Ambachtelijke Zone “De Meiren”, Ambachtsweg, Appel-
straat, Bavelstraat vanaf Kasteelweg, Beemd, Berken-
laan, Beukendreef, Biekorfweg, Bieshoven, Bolk,
Bolkse dijk, Brandakkers, Breebos, Bremstraat, De Sluis,

Dijkbeemd, Drijhoek, Eekhofstraat, Gildeweg, Haag,
Heibraak, Heidebloemweg, Heilluizersweg, Jagersweg,
Keirschot, Keirschothoeveweg, Klaterstraat, Kleine
Markweg, Kleiweg, Kluizenberg, Koekhoven, Koestraat,
Kolonieweg, Koolbrandersweg, Langenberg, Lange-
voort, Lindenweg, Merenloopweg, Markweg, Merksplas-
sesteenweg, Middelstede, Nering, Oosteneind, Otter -
dael straat, Papenvoort, Perenstraat, Pruimenstraat,
Reeweg, Schommeweg, Streepakker, Vijversweg, Vorsel-
moerweg, Waterdelt, Wilgenstraat, Wouwer, Zandweg en
Zwartbossen

Inspecteur Verschueren Chris
WIJK RIJKEVORSEL CENTRUM 
Akkerveken, Bavelstraat tot Kasteelweg, Bochtenstraat,
Borgerhoutstraat, Boshoevenweg, Bussels, Doelenpad,
Donk, Dorp, Eksterstraat, Emiel Van Roeystraat, Gaston
Lambrechtsstraat,Helhoekweg tot Tulpstraat, Helle -
steeg, Hoek, Hoge Akkers, Kasteelweg, Krokusweg, 
Lijsterstraat, Looiweg tot Boshoevenweg, Lozenhof-
straat, Merelstraat, Mispelweg, Nachtegaalweg, Oostmal-
sesteenweg tot Lozenhofstraat, Potbergstraat, Prin sen-
 pad, Salviaweg, Tulpstraat, Turfweg, Varevelden, Vel-
straat, Vinkenpad

Inspecteur Cabanier Nicole
WIJK ST-JOZEF 
Beersebaan, Dellenweg, Denstraat, Duinenpad, Eiken-
dreef, Elzenweg, Essenweg, Heuvelweg, Gemeentebos,
Heidestraat, Hoge Heideweg, Hoogstraat, Kerkdreef,
Kievitsheide, Klundert, Laer, Maanstraat, Meir, Opstal,
Oude Goorstraat, Pastoor Lambrechtsstraat, Pastoor -
vijversweg, Pioenstraat, Poelberg, Rouwpleegd, Rozen-
straat, Scherpengeertstraat, Sparrenweg, Sterstraat,
Stevennekens, St.-Jozef, Uitbreidingsstraat, Venweg, 
Vijversweg, Vlimmersebaan, Vorselmoerweg, Vredesweg,
Vuurdoorn, Wolfbergstraat, Zuiderdijk, Zonstraat en
Zwartvenstraat

Inspecteur Kerstens Eddy
WIJK ZUID
Akkerstraat, Asterweg, Binnengeleg, Berkenrijs, Brand-
gravenweg, De Parre, Gansheideweg, Gebuerstraat,
Grote Driesen, Helhoek, Helhoekweg vanaf Tulpstraat,
Hoeveweg, Kerkakker, Oude Braak, Krekelenberg,
Krokusweg, Kruispad, Lange Dreef, Langstraat, 
Leewerkseweg, Leliestraat, Looi, Looiweg vanaf Bos -
hoevenweg, Meerblok, Melhoven, Mielandweg, Mispel-
weg, Moerenweg, Mutsaardweg, Nijverheidsweg,
Oost malsesteenweg vanaf Lozenhofstraat (richting Oost-
malle) Oude Baan, Oud Loo, Pannenhuisweg, Plaggen-
weg, Populierenweg, Ringovenweg, Salviaweg, Senator
Coolsdreef, Smeel, Sonsheide, Torendries, Vaart, 
Verbindingsstraat en Vrouwkensblok

LOKALE POLITIE 
ZONE NOORDERKEMPEN
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Inspecteur Van Dyck Michel
WIJK WEST 
Angelicadreef, Auwelijn, Banmolenweg, Bergsken,
Brechtsedreef, Gammel, Grensstraat, Heerbaan, Hees,
Heesbeekweg, Heesdijk, HeggestraatHoge Putweg,
Hoogstraatsesteenweg, Houtelweg, Kardinaal Cardijn-
laan, Karreweg, Kleine Gammel, Korenblokweg, 
Korte Molenweg, Kruisboogweg, Lacyns, Leemputten,
Leopoldstraat, Merret, Molenakkers, Molenstraat,
Nieuwe WegRijtweg, Salmmeirweg, Sint-Lenaartse-
steenweg, Sint-Luciestraat, Sint-Willibrordusstraat en
Vonderstraat

Commissaris Van Bergen Jos
Staat in voor de algemene leiding en coördinatie van het
wijkteam Rijkevorsel. Zorgt voor een nauwe samen -
werking met de gemeentediensten, het gemeente -
bestuur van Rijkevorsel en de verschillende
gespecia liseerde diensten  in de hoofdpost Hoogstraten.  

De wijkinspecteurs zijn bereikbaar op het politiebureau
Molenstraat 5 te Rijkevorsel tijdens de openingsuren. 
Maandag             9u tot 12u en van 17u tot 20u
Dinsdag              9u tot 12u
Woensdag           13u tot 17u
Donderdag         9u tot 12u
Vrijdag                9u tot 12u

Tel : 03 340 00 40, GSM 0498 87 88 06, Fax 03 340 00 71
E-mail : info@politienoorderkempen.be. Indien contact
per mail wordt steeds verzocht om de naam van de 
belanghebbende wijkagent bij te ver melden. 
Er kan steeds gebeld worden voor een afspraak ten huize
of op het politiebureau buiten de openingsuren. 

Op 8 en 15 mei 2013, telkens in de voormiddag, leggen
de leerlingen van het 5de leerjaar een examen af op de
openbare weg. Dit betreft leerlingen van de Sint-Lucia-
school die elk afzonderlijk een voetgangersexamen 
moeten afleggen op de openbare weg in Rijkevorsel
centrum.
De leerlingen hun kennis van het verkeersreglement
wordt getest. Zij leggen een bepaald parcours af volledig
zelfstandig en individueel onder toezicht van ouders,
leerkrachten en politie.

Aan de automobilisten wordt gevraagd om extra voor-
zichtig te zijn bij het passeren van deze jonge voet -
gangers. Kijk uit !!!!!

VOETGANGERSEXAMENS

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 23 MEI 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 8 MEI 2013
FRUITVLAAI 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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Overheden, organisaties, lokale verenigingen, onder -
nemers en inwoners van 10 gemeenten uit de Noorder-
kempen (Arendonk, Ravels, Baarle-Hertog, Merksplas,
Hoogstraten, Rijkevorsel, Brecht, Wuustwezel, Kalmt-
hout en Essen) komen de volgende 2 jaar in aanmerking
voor alles samen bijna 300.000 euro steun bij het 
realiseren van plattelandsontwikkelingsprojecten via zo-
genaamde LEADER-subsidies van Europa, Vlaanderen
en de provincie Antwerpen.

Sleutelwoorden voor een goed LEADER-project zijn 
samenwerking, gebiedsgericht, innovatief en duurzaam.

Om in aanmerking te komen voor de laatste project -
ronde, moet je een aanvraag indienen voor 15 september
2013. Goedgekeurde projecten kunnen in principe van
start gaan vanaf januari 2014. De financiële steun kan
oplopen tot 65% van de totale kostprijs.

Sinds 2008 werden in het LEADER-gebied MarkAante
Kempen al 79 opmerkelijke plattelandsontwikkelings-
projecten gesubsidieerd in verschillende domeinen: van
cultureel erfgoed en ruraal ondernemerschap tot leef-
baarheid op het platteland.

Eind vorig jaar werden nog 21 zeer uiteenlopende voor-
stellen goedgekeurd waaronder een evenementen -
caravan in Ravels, een uitkijktoren in het natuurgebied
De Maatjes in Wuustwezel, een buurtparticipatieproject
in Kalmthout en een boek over landlopers in Wortel-
Kolonie.

Wie meer informatie wil, vindt die op de website
www.leadermarkaantekempen.be.

Op ZATERDAG 11 MEI 2013 wordt dit gevierd in het
Gemeenschapscentrum in Sint-Jozef door iedereen die
met ons wil meevieren. De deuren worden geopend om
10.00 u ’s morgens.

- We starten de voormiddag om 10.30 u met de leden
van de Turnkring van OKRA, die ons zullen tonen dat
lenigheid en ouderdom heel goed samen gaan. Een
frisse start om deze dag goed in te zetten. 

- Vervolgens neemt het Zangkoor ons mee de 
muzikale toer op.
Dit geeft de aanwezigen alvast de kans om hun 
muzikale oor voor te bereiden tegen de avond. De
juiste toon wordt dan gezet. En ... we hoeven nog
lang niet naar huis!

- Even later kunnen we genieten van de Sint Joris-
gilde, die een rijke geschiedenis met zich meedraagt.
In hun prachtige klederdracht zullen zij iedereen
vergasten - zelfs tot 2 maal toe - op hun prachtige
dansen.
Laat de boerinnekes hun rokjes maar zwaaien en de
lenige beentjes van de boertjes maar draaien.
Wij zullen ervan genieten met volle teugen!

- Wie er absoluut niet mag ontbreken zijn de mensen
die zo boeiend kunnen verhalen over vroeger. De 
toneelgroep De Duivelse Molens die vertellen over de
geschiedenis, het ontstaan in hun eigen sappige 
vertelstijl. Het is iets dat je zeker niet mag missen.
Om 15.30 u doen ze alles uit de doeken …

- En de kinderen, ja al onze kinderen? Jullie hadden
toch echt niet gedacht dat we hen zouden vergeten!
Daarom is er in de namiddag kinderanimatie voor-
zien.
Wat? Wie? Hoe? Laten we al die kapoenen gewoon
verrassen!
Kom gewoon en je zult zien en we hopen dat jullie
je amuseren tot jullie niet meer kunnen!
Wat er die namiddag trouwens nog allemaal zal 
gebeuren ... we kunnen echt niet alles verklappen,
maar het loont zeker de moeite!

- Vanaf 18 uur wordt er gedacht aan de sportievelingen
onder ons. Judoclub De Bres zal dan tonen waarom
zij zo goed zijn in hun sport!
Zij zullen ons vergasten op hun kunnen. Iets om naar
uit te kijken ... en wie weet zelf te beoefenen.
We zullen hen in ieder geval van harte verwelkomen.

VOOR 300.000 EURO AAN VERNIEUWENDE
PLATTELANDSIDEEËN GEZOCHT
IN 10 KEMPENSE GEMEENTEN

BAND BESTAAT 60 JAAR !
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- Rond 19 uur komt een andere sportieve groep hen
aflossen. Deze sportlui beoefenen de Koreaanse 
gevechtssport Teakwondo. De Tijgers zullen ons
tonen hoe goed zij hier in zijn. Een echte aanrader!

- Vanaf 20 uur zetten we dan de avond in met de groep
'De Nootoplossing' welke voor ons zal spelen en 
zingen tot we niet meer kunnen.
Wat zeg je: je kunt hoegenaamd niet zingen.
Dat zal je buurman zeker niet horen en je buurvrouw
evenmin, omdat ook  zij hun mond niet zullen 
kunnen dicht houden. Geloof ons: niemand zal de
Nootoplossing kunnen weerstaan! 

11 Mei wordt een gezellige dag en een avond om nooit
te vergeten. JIJ komt toch ook?

16 - 23 mei : WEEK VAN DE OPVOEDING
’Opvoeden natuurlijk’

Om ouders, grootouders, gezinnen,... in de 
bloemetjes te zetten ! Neem je gezin mee naar 
het park en voer allerlei leuke opdrachtjes uit

Zoek je een leuke activiteit voor het hele gezin ? Kies
dan voor een wandelparcours met verschillende denk-
en doe-opdrachten in één van de deelnemende parken.

Je kunt de brochure met de opdrachten downloaden op
www.provant.be/weekvandeopvoeding. Je kunt deze ook
in het park zelf verkrijgen. In de provinciale parken kun
je via een QR-code de opdrachten in het park down -
loaden op je smartphone.

Voer samen met je gezin de zes opdrachten uit, maak er
een leuke foto van of vertel welke je de fijnste vond en
waarom. Stuur je foto en/of tekstje voor 15 september
naar wandeling@welzijn.provant.be met als onderwerp:
’wandeling’ + de naam van het park waar je de wandeling
hebt gemaakt. De leukste inzendingen winnen een
mooie prijs !

Woensdag 15 mei om 14.00 uur is er een speciaal 
openingsmoment in het Prinsenpark in Retie. Er zijn
ook verschillende infostandjes met animatie. Ouders en
kinderen krijgen een leuke verrassing.
Meer informatie over opvoeden vind je op de website
www.groeimee.be of bij de opvoedingswinkel in jouw
buurt (Antwerpen, Brasschaat, Mechelen, Mortsel,
Turnhout, Zoersel).

Dienst Welzijn en Gezondheid, coördinatiepunt Jeugd-
welzijn, adviseur Opvoedingsondersteuning, Boom-
gaardstraat 22, 2600 Antwerpen, tel. 03 240 61 33

De meimaand komt er aan en vele mensen dragen die
maand Maria wel heel bijzonder in hun hart. Vanuit onze
parochies willen we hier dan ook speciaal aandacht aan
besteden.

Hieronder vind je daarom een overzicht van de 
verschillende vieringen en activiteiten.

Vieringen:
dinsdag 30 april kapel van Achtel 19.00 u
donderdag 2 mei grot Eekhofstraat 19.00 u
zondag 5 mei kerk van St.-Jozef 9.00 u 

met koor St.-Jozef
dinsdag 7 mei kapel aan de 

Vlimmersebaan 19.00 u
dinsdag 14 mei kapel in de Dellenweg 19.00 u
donderdag 16 mei kapel Vrouwkesblok 19.00 u
dinsdag 21 mei studentenkapelletje Bolksedijk

19.00 u
donderdag 23 mei kapel De Parre 19.00 u
dinsdag 28 mei kapelletje Banmolenweg 19.00 u
donderdag 30 mei kapel op Bolk 19.00 u
zaterdag 25 mei kerk van St.-Willibrordus 18.30 u

met St.-Willibrorduskoor

WEEK VAN DE OPVOEDING

MARIAVIERINGEN IN ONZE PAROCHIE
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Bedevaart: 
zaterdag 11 mei bedevaart naar Scherpenheuvel met

de autocar. vertrek: om 10.45 uur 
aan de parking-zuid bij de 
Sint-Willibrorduskerk. 

Op die dag gaat ook de voetbedevaart door van West-
malle waaronder ook meerdere deelnemers van Rijke-
vorsel. Bij inschrijving ontvang je het volledige
programma van deze bedevaart.
Vertrek uit Scherpenheuvel: 18.30 uur. Kostprijs: 
Volwassenen: 10 €. Kinderen (tot 12 jaar): 7€.
Inschrijven kan je bij Rob Maes, Banmolenweg, 46 te
Rijkevorsel, of telefonisch op het nummer 03/314 66 90.

maandag 13 mei fietsen naar Meersel-Dreef 
voor de leden van Femma. 
vertrek: om 13.00 u 
aan de Sint-Willibrorduskerk.

woensdag 3 juli  81ste bedevaart naar 
Onze Lieve Vrouw van Beauraing. 
Verdere info volgt.

We wensen je alvast enkele rustige momenten en mooie
vieringen aan de kapelletjes in Rijkevorsel.

Een eigen woning waarin je de rest van je dagen kunt
doorbrengen. Bijna iedereen droomt ervan en het is vaak
de belangrijkste investering in een mensenleven. Alleen
zien we bij het ontwerp van onze woning die levenslange
bruikbaarheid vaak over het hoofd.

Iedereen wordt vroeg of laat ouder en/of beperkter, aan-
passingen zijn dan sowieso nodig. En natuurlijk staan
weinig jonge bouwers hier bij stil. Je beseft dit vaak pas
als het te laat is. Meegroeiwonen is een langetermijnvisie
op wonen. Je houdt rekening met een aantal basis -
principes opdat je levenslang zonder al te grote ingrepen
en tegen een lage kost je woning kunt aanpassen aan de
wijzigende noden van de bewoners. De woning past zich
aan aan de bewoners en niet omgekeerd.

Basisprincipes
- Voorzie de belangrijkste woonfuncties op 1 niveau of

voorzie in elk geval de mogelijkheid om alle woon-
functies naar 1 niveau te brengen indien dit nood -
zakelijk wordt. Zo kun je van een gelijkvloerse speel -
kamer een bureau maken en tot slot een slaapkamer;

- Laat welfsels over de volledige breedte/lengte van de
woning lopen en gebruik waar mogelijk lichte, ver-
plaatsbare binnenwanden. Dit zorgt voor veel meer
flexibiliteit bij nodige aanpassingen;

- Bouw je woning drempelloos, vermijd niveau -
verschillen. Dit is nuttig voor jonge ouders (kinder-
wagen) en het kan ooit ook noodzakelijk zijn als
iemand in je gezin rolstoelafhankelijk wordt;

- Zorg voor een goede trap, de ideale trap is een 
rechte trap van minstens 90 cm breed met stevige
leuningen.

Op de website www.wooneenlevenlang.be kun je per leef-
ruimte nagaan met welke zaken je best rekening houdt.
Daarnaast vind je op de website www.kempenswoonplat-
form.be de brochure ‘Meegroeiwonen, vooruitziend
(ver)bouwen helpt kosten besparen’. Hierin worden een
40-tal concrete tips gebundeld.

MEEGROEIWONEN, VOORUITZIEND
(VER)BOUWEN HELPT KOSTEN BESPAREN
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Op zaterdag 23 maart ging in de raadzaal van het 
gemeentehuis de prijsuitreiking door van de Junior 
Jounalist-wedstrijd van het Davidsfonds Rijkevorsel.
De leerlingen van de 5de en 6de leerjaren van de drie
scholen schreven een opstel met “koken” in de hoofdrol.

Nienke Meerts en Minte Lenaerts kregen een aan -
moedigingsprijs van het Davidsfonds Rijkevorsel, Dante
de Vrij, Anouk Van Uffelen en Ramzi Oulad verdienden
een speciale prijs. De laureaat van de Junior Journalist-
wedstrijd 2013 was Pieter Stoffels met zijn opstel “De
hamburgerkoning”. 

Zijn opstel neemt nog deel aan het nationale deel van de
wedstrijd.

PRIJSUITREIKING JUNIOR JOURNALIST

D I V E R S E N
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FOTOVRIENDEN 

RIJKEVORSEL vzw

stelt voor

een selectie uit eigen werk 

WILFRIED DIERICK

mei en juni 2013
Bezoekerscentrum De Molen

Potbergstraat Rijkevorsel

open elke 2de en laatste zondag
van de maand

FOTOVRIENDEN 

RIJKEVORSEL vzw

UITNODIGING

DONDERDAG 16 MEI

Gastspreker Stan Wouters ’Vrij onderwerp’
Stan presenteert eigen werk, prints,

bromide en digitaal

Welkom om 20.00 uur
eerste verdiep - oude pastorij

Dorp 47, Rijkevorsel
WORLD FAIRTRADE DAY

ZATERDAG 18 MEI 2013

U bent van harte welkom bij

RIJKEVORSEL

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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vrijdag 24 mei - 20.00 uur
Feestzaal Den Bakker

De Brug uit Rijkevorsel organiseert op vrijdag 24 mei e.k.
de BRUGQUIZ 2013 (15de editie).

Deze quizavond gaat door in Feestzaal Den Bakker, 
Bochtenstraat 2 te Rijkevorsel.

Zoals elk jaar mogen jullie je verwachten aan een hoop - originele
(we maken ze nog altijd zelf) - vragen ’over van alles en nog wat’.

Bovendien proberen we jullie te vermaken met een aantal 
gevarieerde rondes en wie weet wat nog allemaal !!

Inschrijven doe je best zo vlug mogelijk : het aantal plaatsen bij
’Den Bakker’ is immers beperkt !

WELKOM !!

PRAKTISCH
6 spelers / per ploeg

deelname : e 20 per ploeg
Meer info en inschrijvingen op het Brugsecretariaat

tel. 03 314 33 10 - gsm 0486 83 08 78
per e-mail : debrug.rijkevorsel@telenet.be

FC De Kliefhamers organiseren

12de Recreatieve Duatlon
én

8ste Recreatieve KINDERduatlon
te Rijkevorsel

ZATERDAG 1 JUNI 2013

Start en aankomst aan het Voetbalstadion KFC Zwarte Leeuw 
(Kruispad-Helhoekweg). Meer info : www.duatlon.be 

12de RECREATIEVE DUATLON
Enkel / Duo

ca. 4 km lopen - ca 20 km fietsen - ca 2 km lopen
Aanvang wedstrijd : 18.30 uur

Opmerking : minimumleeftijd bedraagt 16 jaar, 
jongere deel nemers betreden de wedstrijd op eigen risico én
met schriftelijke goedkeuring van de ouders.

8ste RECREATIEVE 
KINDERDUATLON

deelname aan kinderduatlon is GRATIS

Aanvang wedstrijd : 14.00 uur - Per leeftijdscategorie 

HELM VERPLICHT !!

Voor kinderen geboren in 2006 : 
200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2005 : 
200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2004 : 
400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2003 :
400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2002-2001 : 
600 meter lopen, 1800 meter fietsen, 600 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2000-1999-1998 :
900 meter lopen, 2700 meter fietsen, 900 meter lopen.
Vanaf de leeftijd van 16 kan er aan de hoofdwedstrijd voor 
volwassenen deelgenomen worden.

Verdere info duatlon en kinderduatlon te bekomen bij:
Tinneke Verboven 03/314.14.78 – na kantooruren
Peter De Beck 03/314.90.97 – na kantooruren
of via info@duatlon.be



31

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

M E I

1+2 mei • ’t Veussels Tonjel : Hoerenleed, De Singer, 20.15 uur. 
Reserveren via reservaties@tveusselstonjel.be of telefonisch 014 46 04 09.

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

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

7 mei • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

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

• De Singer : Jazzconcert Bill Carrothers Trio (USA). Info en reserveren : www.desinger.be.

11 mei • Band bestaat 60 jaar : programma : zie rubriek Diversen.

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

14 mei • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

16 mei • Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Gastspreker ’Stan Wouters’, Oude Pastorij Dorp 40,
eerste verdieping, 20.00 uur.

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

18 mei • Oxfam Wereldwinkel : World FairTrade Day.

21 mei • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

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

• Brugquiz 2013 : Feestzaal Den Bakker, 20.00 uur, 6 personen/ploeg. 
Info en inschrijving : debrug.rijkevorsel@telenet.be of 0486 83 08 78.

• De Singer : Jazzconcert Fred Van Hove & Els Vandeweyer (B). Info en reserveren : www.desinger.be.

26 mei • 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 in Europese molenweek, de Stenen Bergmolen

in werking, malen met windkracht van graan tot meel, van 10.00 uur tot 17.00 uur.
• JH De Wauwel i.s.m. VVV : Gerommel aan de molen, rommelmarkt. Meer info : zie rubriek VVV.

28 mei • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

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

• De Singer : Concert soul/pop End Project Steve Herrijgers (B). 
Info en reserveren : www.desinger.be.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in juni 2013 moet je uiterlijk op 30 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


