
”Info Rijkevorsel”, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners.
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INFO

www.rijkevorsel.be

•   Bestuur

•   Burgerzaken

•   Duurzaamheid - Milieu

•   Openbare Werken

•   Ruimt. Ordening

•   Huisvesting

•   Bibliotheek

•   VVV

•   Onderwijs

•   Openb. Gezondheid

•   Soc. Zaken

•   Cultuur

•   Sport

•   Jeugd / Kinderclub

•   Politie

•   Brandweer

•   OCMW

•  Diversen

•   Waar & Wanneer

•   Wachtdiensten
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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 begrotingsrekening 2012, de balans op 31 december
2012 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2012
van de gemeente Rijkevorsel worden vastgesteld.

De raad keurt het boekhoudplan, dat werd opgemaakt
met het oog op de toepassing van het decreet en de 
besluiten inzake de beleids- en beheerscyclus vanaf 2014,
goed.

De budgetwijzigingen nrs. 1 en 2 dienstjaar 2013 worden
vastgesteld.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het leveren van
een financiële bijdrage voor noodhulp in Syrië, dit voor
een bedrag van €2.500. Het betreffende bedrag zal 
worden overgemaakt aan het Consortium 12-12.

Het retributiereglement op het storten van afvalfracties
in het gemeentelijk containerpark wordt aangepast 
wegens toevoeging van het afleveren van grasmaaisel.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 17 JUNI 2013
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Beste inwoners,

Na een warme julimaand die het slechte voorjaar een beetje deed vergeten, zitten we in de tweede helft van de zomervakantie,
en begint iedereen terug aan een werkjaar (te denken).

Zelf kon ik enkele dagen mee als kookouder met de Chiro van Sint-Jozef, en naast hard werken, leverde dat ook mooie 
momenten op: kinderen die zorgeloos kunnen genieten, jongeren die als leider of leidster belangeloos een flinke periode
van hun vakantie opofferen om met kinderen bezig te zijn, een kookploeg en oudercomité dat veel nuttig ondersteunend
werk biedt.

Maar wanneer je dan ’s zondagsavonds terugkomt, en de ochtend nadien terug naar het OCMW gaat, kan de kloof vaak niet
groter zijn. Van zorgeloos genieten, naar snakken om zorg. En waar kinderen op een zomerkamp in de watten gelegd worden,
vergezellen zij op het OCMW soms de ouders, wanneer deze een leefloon of financiële steun moeten komen aanvragen.

Welvaart en welzijn blijken daarmee vaak hand in hand te gaan, en waar een minimum aan welvaart ontbreekt, staat ook
het welzijn van mensen onder druk. Als OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) is het welzijn van elke
burger het streefdoel, maar zien we dat er vaak eerst heel wat materiële behoeften dienen vervuld, vooraleer aan welzijn kan
worden gewerkt.

Degelijke huisvesting is zo’n primaire, materiële behoefte. Hoge huurprijzen drijven heel wat mensen naar goedkopere,
maar vaak ook kwalitatief minder goede woningen. Om deze spiraal te doorbreken is dan een stabiele tewerkstelling 
onontbeerlijk, voorwaarde die dan weer onder druk staat van de economische crisis.

Hoe langer hoe meer wordt het OCMW ermee geconfronteerd dat heel wat jonge mensen hun eigen leven uit handen geven,
en ‘geleefd worden’. Ongelukkiglijk trekt zich dan vaak een spiraal van problemen op gang, die moeilijk te doorbreken is.

Toch zijn optimisme en geloof in de toekomst belangrijke drijfveren om een sociaal beleid uit te tekenen. Wanneer wij
kunnen werken aan warme leefomgevingen voor jong en oud, waar ieder vrij voor zijn mening kan uitkomen, maar waar
mensen ook écht luisteren naar wat anderen zeggen, waar wij ruimte geven aan jongeren, maar ook respect hebben voor
ouderen, waar wij elkaar stimuleren om naar een doel te leven, maar elkaar opvangen wanneer deze weg niet zo goed lukt,
dan doen wij op een positieve manier aan samenlevingsopbouw.

Vandaar oprecht dank aan alle buurtwerkingen, jeugd-, sport of socioculturele verenigingen, scholen en gezinnen om die
kiemen van maatschappelijk welzijn te leggen, en doorheen hun werking daarmee een voedingsbodem voor een rijke oogst
te creëren. 

Heel in het bijzonder aan de vooravond van een nieuw schooljaar daarom ook heel veel creativiteit, geduld en deskundigheid
toegewenst aan onze leerkrachten, en een boeiend en leerrijk schooljaar aan onze leerlingen!

                                                                            Wim De Visscher

                                                                            Voorzitter OCMW
                                                                            Schepen van Sociale Zaken, Derde Leeftijd, Huisvesting en Gelijke Kansen



B E S T U U R - B U R G E R Z A K E N

Het huishoudelijk reglement voor het gemeentelijk 
recyclagepark ‘De Meiren’ wordt eveneens aangepast 
inzake de mogelijkheid tot afleveren van grasmaaisel in
het recyclagepark.

De milieuraad wordt opnieuw samengesteld waarbij de
leden worden benoemd.

De gemeenteraad geeft goedkeuring om zich te 
engageren voor de campagne ‘Klimaatneutrale 
Organisatie 2020’ volgens de methodiek van de 
provincie.

De raad verleent goedkeuring aan de ondertekening van
de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van
de Mobiliteitsstudie ‘Gebiedsgerichte visie Noorder -
kempen’, geldig van juni 2013 tot juni 2019.

De raad gaat akkoord met de aankoop voor openbaar nut
van een perceel grond, gelegen te Rijkevorsel, Kasteel-
weg, met een oppervlakte van 10 ca 30dm².

De raad gaat akkoord met de aankoop voor openbaar nut
van een perceel grond, gelegen te Rijkevorsel, hoek
Markweg/Middelstede, met een oppervlakte van 50 ca.

In Donk wordt voorzien in een verplaatsing van de weg-
versmalling richting Lijsterstraat. 

De gemeenteraad geeft positief advies aan de Lokale
Politie Noorderkempen inzake het plaatsen van een
ANPR camera ter hoogte van Oostmalsesteenweg 347.

De gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van de
tijdelijk aflopende politiereglementen in de Leopold-
straat op 15 en 17 mei 2013, door de burgemeester 
uitgevaardigd, en bekrachtigen deze.

Op verzoek van de Gemeentebelang&VLD-fractie werd
volgend punt toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraad :
-     Onderwijs. Capaciteitsbepaling.
Er wordt beslist om geen onbezoldigde commissie op te
richten met unaniem beslissingsrecht wat betreft de 
inschrijvingen van kleuters in GLS De Wegwijzer en
Sint-Lucia.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 30 september 2013 vanaf 20.00 uur in de
raad zaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elek tronisch informatiebord in het Dorp, het gemeente-
lijk aankondigingsbord langs de Molenstraat en onze
website www.rijkevorsel.be onder de rubriek Bestuur.
De agenda wordt een achttal dagen voor de raadszitting
bekendgemaakt.

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

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

OVERLIJDENS 
Juni 2013
- Floren Ludovicus, Dorp 9/0101
- Geurts Frans, Venweg 5
- Peeters Brent, Kerkdreef 64/0103
- Scheynen Josepha, Bremstraat 26
- Van Den Eijnden Jan, Vinkenpad 19
- Willebrords Amelia, Bremstraat 26

Juli 2013
- Claessen Catharina, Bremstraat 26
- Kustermans Jozef, Otterdaelstraat 34
- Longville Alice, Bremstraat 26
- Pinoy Guy, Waterdelt 17
- Van Eersel Hortensia, Bremstraat 26
- Verdonck Leonard, Merkplassesteenweg 93

GEBOORTEN
Mei 2013
- Winston Beckx, 

zoon van Beckx Tim en Aernouts Joke
Juni - Juli 2013
- Bogaerts Emma-Olivia, dochter van Bogaerts Tim en

Van Dyck Stefanie
- Cuypers Lucca Giuseppe Daisy, zoon van Cuypers

Kris en Vigo Miranda
- Knaepkens Lily, dochter van Knaepkens Philip en

Cools Kimmy
- Lüttecke Jana, dochter van Lüttecke Michael en 

Hapers Peggy
- Van Erck Lisa, dochter van Van Erck Jan en Tilburgs

Stefanie
- Van Hout Elena, dochter van Van Hout Marnix en

Vermeiren Katrien
- Verboven Tuur, zoon van Verboven Rudy en Hen-

drickx Evelien

HUWELIJKEN
Juni - Juli 2013
- Janssen Bart en Verdonck Tinne, 1 juni 2013
- Tax Steven en Fransen Joke, 1 juni 2013
- De Rouck Geert en Peeters Veerle, 21 juni 2013
- Adriaensen Hans en Van De Mierop Annelies, 

21 juni 2013
- Vanlommel Wim en Janssen Liesbeth, 28 juni 2013
- Boenders Stijn en Severyns Katinka, 13 juli 2013
- Fransen Karl en Blom Ellen, 19 juli 2013
- Rotthier Sandy en Philipsen Jill, 20 juli 2013
- Jochems Jef en Stuyts Sonja, 26 juli 2013

Van 1 tot en met 31 oktober 
organiseert Valorfrit in samen-
werking met IOK Afvalbeheer de
Grote Inzamelmaand. 
Hét moment om je gebruikte 
frituurolie of -vet naar het 
containerpark te brengen. 
Wie weet win jij wel een waarde-
bon voor een mobiele frituur, een
friteuse, of een cinematicket!

Ga naar het containerpark… en win!
Tijdens de Grote Inzamelmaand krijg je één tombola -
biljet per liter gebruikte frituurolie of -vet die je correct
inlevert. Dus hoe meer je binnenbrengt, hoe meer winst-
kansen! Op dat tombolabiljet staat een unieke code. Geef
die in op www.inzamelmaand.be en je weet meteen of je
een cinematicket binnenhaalt. Niet gewonnen? Geen
nood, je maakt later nog steeds kans op een friteuse of
een waardebon voor een mobiele frituur.

Maar er is nog een andere goede reden om je frituurolie
en -vet binnen te brengen! 

Op woensdag 2 oktober van 9 tot 12 uur voeren de 
medewerkers van IOK Afvalbeheer actie op het 
containerpark van Rijkevorsel. Als je op deze dag je 
frituurolie en -vet naar het containerpark brengt, kun je
meedoen met een extra wedstrijd. Van alle deelnemers
in Rijkevorsel wordt er 1 winnaar aangeduid. De winnaar
ontvangt een spiksplinternieuwe friteuse! Bovendien is
er voor elke deelnemer een leuke attentie.

Alle gebruikte frituuroliën en -vetten die correct worden
ingezameld via het containerpark, kunnen nuttig 
gerecycleerd en hergebruikt worden. Zo wordt het me-
rendeel van de ingezamelde gebruikte frituuroliën en 
-vetten verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel. 

Dus niet alleen jij wint erbij, maar ook het milieu!

INFORMATIE BURGERLIJKE STAND BRENG JE FRITUUROLIE EN -VET 
NAAR HET CONTAINERPARK 
EN WIN EEN LEUKE PRIJS !
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag
onze Kempen!’. Deze grootschalige actie is intussen aan
haar 19e editie toe. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt
vzw, Velt vzw, JNM en 24 Kempense gemeentebesturen,
waaronder Rijkevorsel. De organisatoren willen 
inheemse en streekeigen soorten promoten. Je kunt in
de periode september-oktober ook plantgoed aankopen
via de actie.

Begin met je goed te informeren
Zoek je soorten die geschikt zijn voor jouw tuin? 
Informeer je vooraf goed! Je vindt heel wat nuttige 
informatie op www.iok.be/bok en in de gratis info -
brochure van de actie. In oktober worden drie info -
avonden gehouden met meer informatie rond de actie
en het aangeboden plantgoed waarbij je heel wat tips en
ideeën kunt opdoen. De infoavonden starten telkens om
20u, inschrijven is niet nodig.

- 14/10/2013 : Merksplas, Lokaal 1 van gemeenschaps-
centrum De MARc/kT, Markt 1

- 15/10/2013 : Olen, Polyvalente zaal Bibliotheek, 
Oevelseweg 24

- 17/10/2013 : Laakdal, Bibliotheek, Kerkstraat 21

Al eens gedacht aan een gemengde haag?
Gemengde hagen bestaan uit meer dan één soort. Deze
hagen zijn beter bestand tegen ziekten en plagen en 
hebben een mooi blad-, bloesem- en besseneffect. Een
gemengde haag kun je (plaatselijk) laten uitgroeien tot
een heg. Of je kunt ze, net als een klassieke (haag) 
beukenhaag, strak scheren. Misschien wil je niet overal
een gemengde haag? Reserveer een stukje van je haag
als gemengde haag, bijvoorbeeld achter in de tuin of in
een minder gebruikt deel van de tuin.

Aanbod
De organisatoren van de actie ‘Behaag onze Kempen’
bieden inheems en streekeigen haagplantsoen, (hoog-
stam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele klim-
planten, enkele heesters en steunpalen voor fruitbomen
aan. Inheemse en streekeigen haagplanten gedijen van
nature goed op onze arme Kempense zandgronden. Ze
trekken meer diersoorten aan en vergroten de natuur-
waarde van je tuin. Heel wat van het aangeboden plant-
goed is ook zeer nuttig om meer bijen aan te trekken
naar je tuin. (op bestelformulier aangeduid met een    ☺)
De organisatoren kiezen waar mogelijk voor autochtoon
plantmateriaal, dit zijn nakomelingen van planten die
zich hier na de laatste ijstijd spontaan hebben gevestigd.

Autochtone planten zijn beter aangepast aan ziektes, 
uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met andere 
organismen… Onze fauna en flora is beter aangepast aan
de groei- en bloeicyclus van autochtone bomen en 
struiken.

Hoe bestellen
Bestellen doe je bij voorkeur via het online bestel -
formulier op de website www.iok.be/bok. Maar je kunt
ook bestellen (1) via bijgevoegd bestelformulier, (2) via 
bestelformulier dat je bij de milieudienst vindt of (3) 
telefonisch bij Herman Puls (18-21u: 0496/96.78.27) of
bij Riet Janssens (18-21u: 0474/40.66.63). Een ingevuld
bestelformulier kun je binnenbrengen bij de milieu-
dienst of versturen naar Herman Puls, Vest 13 te 2200
Herentals.

Bestellen kan tot 31 oktober.

Meer info?
Bezoek de website (www.iok.be/bok) of neem contact op
via behaag.onze.kempen@iok.be.

Heb je specifieke vragen over bomen en struiken 
(nrs 1-19), over de aangeboden haagpakketten (nrs 20-
21) of over gemengde hagen? Neem contact op met Eddy
Vercammen (0478/45.45.47). Meer info over de aan -
geboden fruitbomen kun je opvragen bij Frank Van Gorp
(014/42.02.48 na 18u).

Bestellers van fruitbomen worden persoonlijk uit -
genodigd op een informatieavond over de aanplant, de
snoei en het onderhoud van fruitbomen, kort voor de 
afhaaldag. Zo ben je gewapend om de bomen een vrucht-
bare toekomst te verzekeren.

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed dien je zelf af te halen op
zaterdag 23 november tussen 9.30u en 11.30u aan de
gemeentelijke werkplaats, Vijversweg 12. 
Betalen doe je ter plaatse.

BEHAAG ONZE KEMPEN !
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M I L I E U - O P E N B . W E R K E N

Minder betalen voor je energie en tegelijkertijd de 
natuur een handje helpen? Het kan. Onze gemeente
neemt voor de vierde keer deel aan de groepsaankoop
100% groene energie van de provincie Antwerpen. Wil
je meedoen? Schrijf je dan in vanaf 1 juli online of via
het provinciehuis. Vanaf 2 september kun je in het
gemeente huis terecht indien je niet over internet be-
schikt. Inwoners die voor het eerst inschrijven, nemen
een kopie mee van hun laatste jaarafrekening (ook al is
die van enkele jaren geleden). 

Hoe werkt het?
Bij een groepsaankoop is het principe: hoe meer mensen
meedoen, hoe groter de korting die je kunt bedingen.
Tussen 1 juli en 29 september schrijf je vrijblijvend in.
Op 2 oktober is er een veiling waarop verschillende
energie leveranciers hun beste tarieven aanbieden. Je
kunt die veiling online volgen. Zodra de winnaar bekend
is, krijg je een persoonlijk voorstel toegestuurd. Daarin
kun je het winnende tarief eenvoudig vergelijken met de
tarieven van andere energieleveranciers én met je 
huidige tarief. Pas dan beslis je of je wilt overstappen. 

Wie kan meedoen?
Alle inwoners van de provincie Antwerpen. Opgelet! 
Geniet je het sociaal tarief? Dan heb je al het laagste 
tarief op de markt. Je doet beter niet mee aan de groeps-
aankoop, want dat zou voor jou duurder uitkomen. 

Kom jij ook naar de infonamiddag?
De gemeente Rijkevorsel organiseert een infonamiddag
in de Raadzaal van het gemeentehuis op woensdag 11
september 2013 om 14u. Iedereen is welkom. Indien je
geen internet hebt en graag voor de eerste keer 
inschrijft, neem je best ook een kopie mee van je laatste
jaarafrekening. Je kunt je dan ter plaatse inschrijven. 
Inwoners die al wel deelnamen aan de samenaankoop,
hoeven enkel een inschrijvingsformulier in te vullen
omdat de gegevens van 2012 opnieuw gebruikt kunnen
worden.
Voor meer informatie: Gratis infolijn: 0800 21 134
Website www.samengaanwegroener.be 

De provincie roept haar inwoners op
om twee weken kraantjes- in plaats
van flessenwater te drinken.
Waarom? Wel, het is makkelijk,
goedkoop én gezond.

Doe mee aan deze actie en word ‘vriend van den tap’. Log
in op de site vriendvan.be, registreer je en klik op ‘ik doe
mee’. Hierdoor verdien je sterren en daar draait het
rond. Want alle vrienden sparen op die manier erg veel
sterren. Als er voldoende sterren behaald worden, stelt
de provincie daar een engagement tegenover en maak je
kans op zeer fijne prijzen!

Alle voordelen op een rij? Benieuwd wat het eerste 
engagement is? 
Neem dan snel een kijkje op vriendvan.be.

In het Looi zullen in het kader van de aanleg van het
nieuwe industrieterrein in opdracht van de IOK in -
grijpende werken worden uitgevoerd. Om toegang te
geven tot het bedrijventerrein zal een nieuwe industrie-
weg worden aangelegd. Vanaf deze weg tot aan de 
Oostmalsesteenweg zal ook de rijweg het Looi her -
aangelegd en verbreed worden. Voor zowel de industrie-
weg als het Looi zal het wegdek in beton aangelegd
worden. 
Ter hoogte van de school worden extra parkeergelegen-
heden gecreëerd met een verharding in betonklinkers.
Vanuit het gemeentebestuur werd er ook de nadruk op
gelegd dat de veiligheid aan de schoolomgeving zou 
verbeteren. Zo is er een asverschuiving voorzien die de
snelheid van het verkeer zal afremmen. Als extra sig -
nalisatie zullen er eveneens octopuspalen worden 
geplaatst.

Er zal ook een gescheiden rioolstelsel voorzien worden
in het heraangelegde deel van het Looi en in de insteek-
weg die toegang geeft naar de bedrijven. Daarnaast 
zullen eveneens de nutsmaatschappijen (Eandis, Belga-
com, Telenet en Pidpa) de nodige werken uitvoeren.
Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken in sep-
tember aanvangen en afgerond zijn rond februari 2014.

’T IS GROEN EN ’T IS GOEDKOOP ?

BESPAAR OP JE ENERGIEFACTUUR MET
DE GROEPSAANKOOP GROENE ENERGIE !
INFONAMIDDAG OP 11 SEPTEMBER 2013

DRINK JE WATER ZOALS JE PINTJE,
VAN DEN TAP !

NIEUWE INDUSTRIEZONE HET LOOI

8



R . O R D E N I N G - H U I S V E S T I N G

 

Elk jaar opnieuw gaan duizenden Belgen op zoek naar
een eigen woning. De aankoop van een eigen huis is vaak
de grootste investering die je in je leven doet. Het is dan
ook belangrijk niet over 1 nacht ijs te gaan en goed je
keuzes te overwegen.
We sommen hieronder alvast een aantal zaken op waar-
mee je best rekening houdt tijdens de huizenjacht.

Financiële draagkracht
Alles begint natuurlijk bij je budget. Alvorens je op zoek
gaat dien je na te gaan waar je financiële limiet ligt. Ga
langs bij een aantal banken en bespreek hoeveel je zou
kunnen lenen en welke kosten dit maandelijks met zich
zal meebrengen. Hou er natuurlijk rekening mee dat je
bij aankoop van een bestaande woning niet enkel budget
voor de aankoopprijs dient te voorzien, maar eventueel
ook voor de aanpassings- en herstelwerken. Daarnaast
gaat een aankoop steeds gepaard met notariskosten en
registratierechten. Deze verkooprechten bedragen in de
meeste gevallen 10 % van de aankoopprijs, en 5 % indien
het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de 
woning 745 euro of minder bedraagt (klein beschrijf).

Financiële voordelen
De overheid wil het aankopen en renoveren van 
bestaande woningen stimuleren, daarom werden een
aantal financiële stimulansen in het leven geroepen. Ga
zeker na welke voordelen jou zouden kunnen toekomen.
- Als je renovatie- en/of herstellingswerken aan je 

woning (woning ouder dan 5 jaar) laat uitvoeren, kan
dat tegen 6 % btw in plaats van 21 %.

- De Vlaamse renovatiepremie: deze premie onder-
steunt eigenaars die een woning van 25 jaar of ouder
willen renoveren. De renovatiepremie geeft je de
kans om de kwaliteit van je woning aanzienlijk te 
verbeteren.

- De Vlaamse verbeteringspremie: deze premie kan
worden toegekend als een eigenaar van een woning
van 20 jaar oud of ouder verbeteringswerkzaam -
heden uitvoert zoals het herstellen of omschakelen
van dakwerk, het vernieuwen van buitenschrijnwerk,
het uitvoeren van gevelwerkzaamheden, het 
behandelen van optrekkend muurvocht, de plaatsing

of aanpassing van een sanitaire installatie, de gehele
of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huis-
installatie …

- energieK, goedkope energielening Kempen: een
goedkope lening tot 10.000 euro voor het uitvoeren
van energiebesparende maatregelen zoals het aan-
brengen van isolatie, het vervangen van een oude
stookketel door een condensatieketel, het vervangen
van je glaspartijen door hoogrendementsbeglazing
…

Ligging en locatie
De gevels tussen het zuidoosten en het zuidwesten 
vangen het meeste zonlicht op en het is aangenaam als
je hier een tuin of grote raampartijen kunt voorzien. Een
hellend dak aan deze zijden is mooi meegenomen als je
van plan bent zonnepanelen of een zonneboiler te 
installeren. Ga na of alle nutsvoorzieningen (water, gas,
elektriciteit, riolering) reeds aanwezig zijn in de woning.
Zo niet, onderzoek dan of het weldegelijk mogelijk is om
bijkomende aansluitingen te voorzien op deze locatie?

Ligt je woning in overstromingsgebied? Dit kun je 
makkelijk navragen bij de dienst ruimtelijke ordening
van de gemeente. Als dit het geval is contacteer je best
eerst je verzekeraar om na te gaan of alles kan gedekt
worden en of hier extra kosten aan verbonden zijn. Als
de omgeving rond de woning vervuild is kan een grond-
sanering zich opdringen. Vraag de verkoper naar het 
verplichte bodemattest, dan ben je zeker.
Het is ook van belang de vergunningstoestand van de
woning na te gaan. Zoek uit of alle constructies wel 
vergund zijn en vraag na of de woning niet zonevreemd
staat. Onvergunde constructies dreigen later te moeten
worden afgebroken op jouw kosten. Let wel op, zone-
vreemd en niet-vergund zijn geen synoniemen. Een 
zonevreemde woning vormt op zich geen probleem, 
zolang je je er maar van bewust bent dat je slechts be-
perkte aanpassingen aan zo’n woning kunt uitvoeren.
Ook als de woning is opgenomen op een lijst van bouw-
kundig erfgoed gelden een aantal beperkingen.
Als de woning binnen een verkaveling gelegen is kun je
best ook even informeren naar de geldende verkavelings-
voorschriften. Mag je het plat dak vervangen door een
hellend dak? Hoe diep kun je achteraan nog bijbouwen?
Er worden dan vaak beperkingen opgelegd, belangrijk
om weten dus als je de woning nog wil verbouwen.

De woning zelf
In welke toestand bevindt de woning zich? Indien je zelf
over een eerder beperkte bouwtechnische bagage 
beschikt is het aangewezen om iemand mee te vragen
die hier meer ervaring mee heeft. We denken dan aan
een aannemer, een architect, een energiedeskundige …

IK GA EEN WONING KOPEN, WAT NU ?
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De vakantieleesactie loopt ten einde.
In juli en augustus kreeg je bij elk ontleende leesboek
en strip een invulstrookje. Voor de volwassenen witte
strookjes, voor de jeugd groene.
Deze strookjes mag je invullen en nog tot 28 september
in de daarvoor bestemde dozen steken, zowel in de bib
van het centrum als de Aster Berkhofbibliotheek van
Sint-Jozef.

Einde september trekken we uit elke doos een aantal
strookjes. De gelukkigen winnen een boekenbon ter
waarde van 12,50 euro.
De winnaars worden per brief verwittigd.

De vliegactie voor de jeugd was weer een groot succes.
Er kwamen weer heel wat kinderen van de lagere school
op zoek naar de schat. Natuurlijk heeft iedereen die deel-
nam een stukje van de schat mee mogen nemen. 
De kleuters die in Rijkevorsel naar school gaan,hebben
ware kunstwerken binnengebracht in de bib. Mooie 
gekleurde of geschilderde tekeningen. Ook zij kregen
een leuke verrassing mee naar huis.
Voor enkele tekenaars en schattenzoekers hebben we
nog een extra prijs. Houd dus goed je brievenbus in de
gaten. Als je een brief krijgt, ben je bij de gelukkigen!

VAKANTIELEESACTIE VLIEGACTIE

H U I S V E S T I N G

Het is in ieder geval belangrijk dat je, al dan niet samen
met een vakman, de woning grondig onderzoekt. Zo kun
je nagaan wat er allemaal zal moeten hersteld of ver -
vangen worden. En je komt te weten op welke 
beperkingen je eventueel zal stuiten bij verbouwingen.
Verder is dit verkennend onderzoek uiteraard van het
grootste belang om je totale kostenplaatje in te kunnen
schatten.

Waar moet je zeker op letten?
- Ramen: toestand van de raamkozijnen, enkel, dubbel

of hoogrendementsglas, dienen enkel de glazen 
vervangen te worden of heel het raamwerk …

- Muren: hoe is het gesteld met de stabiliteit, gaat het
om enkele of dubbele muren, hoe breed is de spouw
(naar latere spouwmuurisolatie toe zeer belangrijk),
welke muren zijn dragend (naar latere herschikking
binnenruimtes toe zeer belangrijk) …

- Vloer: Is de woning rechtstreeks op de ondergrond
gebouwd, en zo ja, is het plafond dan hoog genoeg
om bovenop de bestaande vloer te isoleren. Of dien
je te gaan breken en verlagen … 

- Dak: is het dak reeds geïsoleerd, is er al een onderdak
aanwezig, is het dak nog in goede toestand …

- Verwarmingsinstallatie en elektriciteit: in welke 
toestand bevinden de installaties zich, is er al een
hoogrendementsketel aanwezig …

- Energie: bekijk de waarde die wordt aangegeven op
het Energieprestatiecertificaat. Als deze boven de 300
ligt in een (half)open bebouwing, weet je dat je toch
nog best kunt investeren in bijkomende energie -
besparende maatregelen. Je kunt best het volledige
EPC-attest opvragen, hierin staan aanbevelingen om
de woning te verbeteren.

Het onderhandelingsproces
Als je zeker bent van je stuk kun je gaan onderhandelen.
Via de website van de Algemene Directie Statistiek en 
Informatie (www.statbel.fgov.be) kun je de gemiddelde
huizenprijzen per gemeente gaan bekijken. Verder kun
je ook gaan vergelijken via websites zoals www.immo-
web.be. Hou er dan wel rekening mee dat hier steeds de
vraagprijs wordt getoond. In vele gevallen ligt de ver-
koopprijs een stuk(je) lager. 
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Op zaterdag 12 oktober is het weer feest in de biblio-
theek! Dan gaat onze jaarlijkse verwendag door. Elke 
bezoeker, groot of klein, wordt verwend met een kleine
attentie. Er is koffie of een frisdrankje met iets lekker
erbij.
Boven in de parketzaal houden we onze jaarlijkse 
boekenverkoop van afgevoerde boeken.

‘Stoner’ van John Willams en bespreekt dit boek op
maandag 9 september om 20.00 uur in de parketzaal
boven de bib.

Af en toe zullen we in deze
rubriek een auteur in de
kijker zetten. Voor deze eer-
ste keer hebben we gekozen
voor de man die zijn volk
leerde lezen! 

Op 10 september 2013 is het exact 130 jaar geleden dat
Henri (Hendrik) Conscience overleden is. Hij was naast
bestuurder, griffier, redacteur, arrondissements -
commissaris en bewaarder van musea ook een auteur
die zich door talent en ijver opwerkte tot een Vlaams
volksschrijver. Van hem wordt gezegd dat hij “de man
was die zijn volk leerde lezen”. 
Daarom leek het ons vermeldenswaard hier even zijn
boeken, die in de bibliotheek van Rijkevorsel te vinden
zijn, onder de aandacht te brengen:
- De boerenkrijg;
- Mijn jeugd;
- En last but not least “De leeuw van Vlaanderen, of

De slag der Gulden Sporen 1302”, zijn populairste
werk dat o.a. verfilmd werd door Hugo Claus. 
In de Bib kun je de ongecensureerde eerste druk van
het boek vinden. Zeker de moeite om eens te lezen! 

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Van licht en donker tegenstellingen [P3]
- Willewete : Dolfijnen [P5]
- Willewete : Op reis met het schip [P5]
- Willewete : Naar het ziekenhuis [P5]
- Willewete : Naar de camping [P5]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Het slimme, rode schoolbusje (RIJN Niveau 7)
- Muziek in het kippenhok (WIJS Niveau 3)

A-boeken (7-9 jaar)
- Voetbalverhalen voor beginnende lezers (THILLO )
- Wie klopt daar? (MOEYAERT, Bart)

B-boeken (9-12 jaar)
- Reis naar het verleden (VERHULST, Gert)
- Race tegen de tijd (VERHULST, Gert)
- De Vampierzusjes : het boek van de film 

(FENDRICH, Nadja)
- Dageraad : Warrior Cats (HUNTER, Eric)
- De strijd om Ga’Hoole : De legende van de Wachters

(LASKY, Kathryn)

C-boeken (12-16 jaar)
- Misleid (GRONINGEN, Merel Van)
- Happy mail (SMITH, Jennifer E.)
- Echo (NOEL, Alyson)
- Geek girl (SMALE, Holly)

Voorleesboeken
- Voorleespret met papa.
- Voorleespret met mama.

Jeugd Non-fictie
- Fietscrossen en mountainbiken 

[Junior Informatie 299]
- De hulphond [Junior Informatie 298]
- Speelgoed van vroeger [Junior Informatie 296]
- Raceauto’s [Junior Informatie 295]
- De kringloopwinkel [Junior Informatie 292]
- Mijn grote boek over paarden en pony’s 

[Paarden (groen)]

Jeugd Strips
- De avonturen van Urbanus : 

De liegende leugendetector (JS C)
- De Kiekeboes : Schijnheilig bloed (JS A)

DE LEESCLUB LEEST ...

AUTEUR IN DE KIJKER : 
HENDRIK CONSCIENCE

FEEST IN DE BIBLIOTHEEK EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN SEPTEMBER 2013  
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VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Kardinaal van het Kremlin (CLANCY, Tom)
- Geheimen van mijn hart (NORATO, Lisa)
- Negentig geheimen van Jacey 

(CARRINGTON, Lucinda)
- De Schopenhauerkuur (YALOM, Irvin D.)
- Hotel aan zee (BINCHY, Maeve)
- Angel Falls (VALLINGA, Reinold)
- Noorderlicht (VERMEER, Suzanne)
- Zuur bloed (WALLE, Dirk Van De)
- Stille zonde (SLAUGHTER, Karin)
- Britannica (ASMAN, Willem)
- Het Todorov dossier (BAUDEWYNS, Benny)
- Infrarood (HUSTON, Nancy)
- Kom in mijn leven (SANCHEZ, Clara)

Volwassenen Non-fictie
- Oude bossen van de Antwerpse Kempen 

(Adriaenssens, Sara) [636.1]
- Over hemel en aarde (Bergoglio, Jorge) [245.7]
- Paus Franciscus : Leven en denken van Jorge 

Bergoglio (Ambrogetti, Francesca) [248.5]
- De snelle vegetariër : Verrukkelijke recepten in een

handomdraai (Bokma, Jacinta) [629.4]
- Zijn wij de koning te rijk? (Balfoort, Brigitte) [332]
- Het gezicht van de oorlog (Vranckx, Rudi) [092.8] 
- Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd 

(Walle, Ilse Vande) [606.4]
- Tournée Générale 3 : Trends en Tradities 

(Vanrafelghem, Sofie) [678.71]
- Zoomigurumi (Vermeiren, Joke) [625.7] 
- België in de slagschaduw van de Eerste Wereldoorlog

(Linden, Henk van der) [927.5] 

Op Open Monumentendag op
zondag 8 september valt er weer
heel wat te beleven aan de molen
in Rijkevorsel. Zowel in de voor-
als namiddag kunnen bezoekers
op het molenterrein kennisma-
ken met diverse roofvogels. 

Om 11.30-13.30 en 15 uur kan er gratis gekeken worden
naar een speciale demonstratie met de roofvogels. 
Tussendoor kunnen de vogels bezichtigd worden en 
kunnen er foto’s gemaakt worden. En zoals gebruikelijk
kan ter gelegenheid van Open Monumentendag de
molen weer van onder tot boven bezocht worden en
geven de molenaars gratis rondleidingen in dit 
Rijkevorsels meest bezochte monument. 

Roofvogels africhten, een Kempense aangelegenheid.
Door de eeuwen heen stonden niet alleen inwoners van
Arendonk, maar ook van de ruimere Kempen wijd en
zijd bekend voor het africhten van jachtvogels. Ook aan
heel wat kastelen en burchten in gans Europa werd 
beroep gedaan op Kempense valkeniers.

Als de jachtstoet destijds het kasteel of de burcht verliet
kwam iedereen kijken naar de jagers te paard, de uit -
gelaten meute blaffende jachthonden en de valkeniers
met hun gehuifde vogels op de arm. 

Maar de tijden zijn veranderd. Roofvogels africhten is
een uitzonderlijke hobby geworden en de vogels vliegen
meestal enkel nog voor de show. Maar dat maakt het niet
minder spectaculair en tegenwoordig kun je vanop de
eerste rij de resultaten van de valkeniers meebeleven.

Tijdens de molenfeesten, enkele jaren geleden, konden
de bezoekers in Rijkevorsel voor de eerste keer met een
roofvogelshow kennismaken. Veel aanwezigen zullen
zich nog herinneren hoe de speciaal opgeleide jacht -
vogels toen laag over de hoofden van de menigte rond-
cirkelden om dan in een snelle duikvlucht op de 
(nagebootste) prooi af te vliegen, een boeiend spektakel
voor jong en oud met de molen als achtergrond.

Ook nu weer gratis te beleven aan de molen, op zondag
8 september vanaf 11 uur. 
Jong en oud van harte welkom!

ROOFVOGELSPEKTAKEL AAN DE STENEN
BERGMOLEN OP ZONDAG 8 SEPTEMBER
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VVV-Toerisme Rijkevorsel stelt voor

VOORSTELLINGEN DUIVELSE MOLENS 
in de stenen bergmolen 

aan de Looiweg te Rijkevorsel. 

“Een dag uit het leven van een molenaarsgezin anno 1925”

De voorstellingen hebben plaats  in het molenhuisje
en de molen zelf op :
2, 8, 9, 15, 16, 22, 29 en 30 november telkens om
20.00 uur stipt!!! 
Kaarten te bekomen aan de balie van het gemeente-
huis te Rijkevorsel aan de prijs van 5 € vanaf woens-
dag 4 september.

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be

VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw wil Rijkevorsel in de
Kerst- en Nieuwjaarsperiode eens extra op de kaart
zetten.

Eén van de activiteiten is de organisatie van een kerst-
markt op en rond het molenterrein op 15 december.
Wil je je vereniging in de kijker zetten? Heb je iets 
origineels aan te bieden?

De VVV is op zoek naar verenigingen, middenstanders of
particulieren om hieraan deel te nemen.
We voorzien per deelnemer een standplaats van ± 4 m,
een tentje dien je zelf te voorzien.

Voor meer info en inschrijvingen (tot 15 oktober a.s.) :
vvv.toerisme@rijkevorsel.be, tel. 03 340 00 12.

KERST IN RIJKEVORSEL



Tijdens de laatste week van het schooljaar hebben onze
zesdeklassers in een feestelijk ‘jasje’ hun diploma 
ontvangen uit handen van burgemeester en schepenen.  

Onze leerlingen hebben met hun ‘herinneringsbox’ een
prachtige terugblik op hun lagere schooltijd  gepresen-
teerd. Iedereen genoot ervan! De feestelijke gebeurtenis
werd afgesloten met een glaasje en een hapje. 
Op donderdag zijn ze samen met de leerlingen van het
derde, vierde en vijfde leerjaar naar Pennenzakkenrock
geweest!  Ze hebben gezongen en gedanst dat het een
lieve lust was!

Tijdens ‘Het vrij podium’, op de laatste schooldag, 
hebben ze met een lach en een traan, afscheid genomen
van alle leerlingen, leerkrachten en hun petekindjes
(leerlingen van het eerste leerjaar). 
We wensen hen van harte veel succes in hun nieuwe
school; het eerste jaar in de secundaire school!

MIDDAGMOEDER 
RITA NUYTS IN DE
BLOEMETJES GEZET!
Na een dienst van bijna vijf-
tien jaar hebben we op de
laatste schooldag ook af-
scheid genomen van onze
middagmoeder Rita. 
Met hart en ziel heeft ze
onze leerlingen in de eetzaal,
op de speelplaats en tijdens
de middagpauze, begeleid.

Wij danken haar van harte voor al haar goede zorgen
voor onze leerlingen en wensen haar een fijne pensioen-
tijd!

VERKEERSOUDERS BELONEN ‘FLUO-KLASJES’! 
Onze zeer enthousiaste, actieve verkeersouders doen o.a.
maandelijks ‘controle’ op het dragen van het fluovestje!
De klassen die het hele schooljaar met alle leerlingen het
meest in orde waren kregen van hen een leuk cadeautje!
Drie klassen waren van de negen ‘controles’ maar liefst
acht keer in orde met de hele klas! Dat is toch super! Als
verkeersactieve school streven wij er naar om steeds
‘gezien’ te worden in het verkeer! Dus … steeds fluo-
vestje aan!

Welke klassen en leerlingen zullen in het nieuwe school-
jaar het hele jaar ‘fluo-in-orde-zijn’?
Dankjewel voor de grote inzet van onze verkeersouders!

GLS DE WEGWIJZER : AFSCHEID VAN DE
LEERLINGEN VAN HET ZESDE LEERJAAR !

O N D E R W I J S
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Gemeentelijke Lagere School
Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel

T 03 340 00 60 - T 03 340 00 61 - F 03 314 21 97
secretariaat@glsdewegwijzer.be - www.glsdewegwijzer.be



G E Z O N D H E I D - S O C . Z A K E N

Steeds meer mensen worden
geconfronteerd met dementie.
Momenteel zijn er bijna 30.000
personen met dementie in de
provincie Antwerpen. 
Misschien ken jij wel iemand
in je omgeving die deze aan-
doening heeft. Of neem je zelf
de zorg voor deze persoon op
en ben je op zoek naar meer 
informatie over de ziekte.

In de brochure ‘Dementie. Je staat er niet alleen voor’
vind je een antwoord op vele vragen over dementie en
krijg je tips om op een aangename manier te communi-
ceren met personen met dementie. Ook de organisaties
die jou en de persoon met dementie kunnen onder -
steunen, zijn opgenomen.
Je kunt de brochure vanaf 15 september gratis ver -
krijgen in het gemeentehuis of door te surfen naar
www.provant.be/dementie. 

Een digidak is een openbare computerruimte waar je
kunt komen werken op een computer onder begeleiding
van vrijwilligers. Je kunt er met je vragen terecht tijdens
de vrije inloop of je kunt je inschrijven voor een 
initiatie.

Rijkevorsel Centrum St-Jozef
start vrije inloop na 
grote vakantie vanaf 5/9 vanaf 2/9
start initiaties vanaf 30/9 vanaf 1/10

Vanaf oktober starten er nieuwe computerinitiaties bij
digidak. Vooraf inschrijven is verplicht. 
Je kunt inschrijven in de digidaks op volgende data (of
tijdens de vrije inloop vanaf 2 oktober 2013):

Locatie Moment Datum
St-Jozef vm (10u-12u) 16/09/2013
St-Jozef vm (10u-12u) 23/09/2013
Centrum vm (10u-12u) 19/09/2013
Centrum vm (10u-12u) 26/09/2013

Volgende initiaties worden gegeven:
3 halve dagen:
- Computerwegwijs
- Internet en e-mail
- Internet en privacy
- Aan de slag met foto's
- Veilig computergebruik
- Word 
- Excel
- Powerpoint

Eéndaagse initiatie:
- Fotoboeken maken
- Werken met bestanden en USB-stick
- Etiketten maken
- Scannen van dia’s en foto’s
- Film maken met eigen foto's
- E-readers
- ABC van de eID

Vrije inloop
- Bibliotheek Aster Berkhof St.-Jozef, Kerkdreef 61,

2310 Rijkevorsel, 014 71 11 03
elke maandag van 10 - 12u                          

- Digidak Centrum het Klooster, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel, 014 71 11 03                         
elke donderdag van 9u - 12u      

(uitgezonderd inschrijfmomenten en schoolvakanties)

DEMENTIE : 
JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

NIEUWE INSCHRIJVINGEN DIGIDAK
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Van 18 september t.e.m. 24 november 2013 loopt in het
Aster Berkhofmuseum de tentoonstelling “Transparant”
met werken van Lynn Cocx en Bernadette D’Haese.

We stellen de kunstenaars graag even aan je voor:

Lynn Cocx is geboren en getogen
in Rijkevorsel en studeerde in juni
2012 af als Master in de Beeldende
Kunsten, Grafisch Ontwerp. 
Ze houdt van tekenen, schilderen,
fotografie en vormgeven. Bij alles
wat ze doet, hecht ze veel waarde
aan de inhoud en het concept. 

Lynn was tevens enkele jaren de huistekenaar van onze
jeugddienst. In juli 2012 exposeerde Lynn voor de 1e keer
haar werk op de tentoonstelling 4thcoming in Koksijde.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling verscheen in
de Gazet Van Antwerpen een artikel over de jonge 
Rijkevorselse kunstenares.

Bernadette D’Haese (°1958) is 
afkomstig van Vosselaar. 
Na een opleiding kunst is ze gaan
studeren aan de Academie voor
Schone Kunsten te Antwerpen en
behaalde ze haar titel: Meester in
de Beeldende Kunsten Mode- en
Toneelkostuumontwerpen. 

Haar medestudenten zijn de ondertussen wereld -
beroemde “Antwerpse 6”. Na enkele omzwervingen
kwam ze uiteindelijk bij kalligrafie terecht. De “hobby”
kreeg al snel professionele trekjes en ze is dan na enkele
jaren ook zelf cursussen gaan geven. Haar inspiratie-
bronnen zijn : de Westerse letters, eigen letterontwerpen
en soms ook letters en tekens uit andere culturen. 

Als ze schrijft, beseft ze eens te meer hoe de perfecte
vorm van de letter haar blijft fascineren. Voeg daarbij het
krassen van haar pen op papier en het is “gewoon” 
genieten. 

De tentoonstelling is geopend:
- elke woensdagnamiddag van 13u - 17u;
- elke 2de maandagavond van de maand van 17.30u -

19.30u;
- elke laatste zondag van de maand van 13u - 16.30u;
- op zaterdagen 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, 19/10 en

26/10 van 13u tot 16.30u;
- op afspraak: 03 340 00 37.
Meer informatie is te verkrijgen op de cultuurdienst via
03 340 00 37 of cultuurdienst@rijkevorsel.be 

TRAGE POST, VAN NU NAAR STRAKS
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 
communiceren 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 gaf samen met 21 Kempense burge-
meesters het goede voorbeeld. Op Erfgoeddag op 21 april
met als thema ’Stop de tijd!’, postte zij haar trage brief
naar haar opvolger in 2030 samen met de kinderen van
de kinderclub. Dit gebeurde in de zelfgemaakte brieven-
bus aan het oude steenfabriek ’t Sas te Sint-Jozef 
Rijkevorsel.
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.

TENTOONSTELLING TRANSPARANT

TRAGE POST : SCHRIJF EEN BRIEF 
NAAR DE TOEKOMST !
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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@vormingpluskempen.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. 

Op woensdag 9 oktober 2013 organiseert de cultuur-
dienst i.s.m. de Bibliotheek, Mooov en Oxfam Wereld-
winkel voor de laatste keer in 2013 “De cinema komt
naar je toe!” en dit met de filmvoorstelling van “Little
Heaven”. De vertoning gaat door in de Kapel van het
Klooster en dit om 20u. Voor en na de film wordt een
“Klein Café” voorzien. “Little Heaven” is een documen-
taire (naar het Siddartha project van Broeder Gust Lau-
werysen) van eigen bodem die een realistisch beeld
schetst van de schrijnende toestand in Ethiopië. De film
wordt ingeleid door enkele belevingsreizigers Ruth 
Raeves en Mieke Lauwerysen.

Het verhaal gaat als volgt: “Te midden van de helse
drukte van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, staat
het weeshuis Little Heaven. Lydia, één van de kinderen,
wordt vandaag 13. 

Een vrolijke gebeurtenis want ze mag op deze leeftijd
verhuizen naar het andere huis waar de 'grote' kinderen
verblijven. Deze heuglijke dag wordt echter over -
schaduwd door het schokkende nieuws dat Lydia met
HIV besmet is. Alle kinderen in het weeshuis krijgen op
hun dertiende jaar te horen dat ze HIV hebben. Voor
Lydia is dit één van de meest emotionele gebeurtenissen
van haar leven. Nu begrijpt ze opeens waarom ze een
weeskind is en waarom ze zo vaak ziek is en daardoor
naar het ziekenhuis moet. Ondanks dit verschrikkelijke
nieuws wil Lydia niet bij de pakken blijven zitten. Ze wil
leven en kunnen dromen.”

Inschrijven is verplicht en kan via de cultuurdienst 
(03 340 00 37 of cultuurdienst@rijkevorsel.be) of in de
Wereldwinkel.

Het voorbije voorjaar organiseerde de cultuurdienst een
fotowedstrijd i.h.k.v. Erfgoeddag 2013 - Stop de Tijd.

Ondertussen zijn de winnaars bekend:
1. Els Bastiaansen met de foto “Zonder Woorden”

Aankoopbon Studio Bild t.w.v.  €50,00

2. Anne Vermeiren met de foto “Even Alleen”
Geschenkmand VVV t.w.v.  €30,00

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE !
LITTLE HEAVEN

WINNAARS FOTOWEDSTRIJD
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3. Roel Van Bergen met de foto “Werklust” 
Waardebon Foto De Greef t.w.v.  €25,00

SPORTTECHNISCHE OPLEIDINGEN
Trainer B Voetbal
Start maandag 2 september 2013 van 19u00 tot 21u30
- Plaats: Voetbalterrein KSV Oud-Turnhout, Albert 

Sohiestraat, 2360 Oud-Turnhout
- Lesgever: docenten VTS
- Kostprijs: €315,00

-  16u stage
-  4 modules
-  12 vakken

Baby/Peuter-Ouder zwemmen
Zondag 29 september 2013 van 11u00 tot 14u30
- Plaats: Zwembad ’t Beerke, Rerum Novarumlaan 31,

2340 Beerse
- Lesgever: Kris Horemans
- Kostprijs: €15,00

Vormingen oktober 2013:
- GPS in de sport: donderdag 3 oktober 2013 van 19u

tot 22u te Turnhout
- Aspirant -initiator zwemmen: start vanaf zondag 6

oktober 2013 te Beerse
- Sport&spel voor kinderen met gedragsmoeilijk -

heden: woensdag 16 oktober 2013 van 19u tot 22u te
Arendonk

- Sporttaping: donderdag 24 oktober 2013 van 18u30
tot 22u te Malle

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

We staan aan de start van een nieuw werkjaar, en daarom
wil de sportdienst iedereen een leuk werkjaar toewensen.
Mensen die op zoek zijn naar informatie over een 
betreffende sport kunnen steeds terecht op de Sport-
dienst.

Ook dit schooljaar zal het gemeentebestuur, i.s.m. met
de 3 scholen van Rijkevorsel, AC Rijkevorsel en SVS, een
veldloop inrichten naar aanleiding van de Vlaamse Veld-
loopweek in september. Dit schooljaar zal de veldloop
plaatsvinden op dinsdag 24 september 2013 in de voor-
middag.
Er wordt geopteerd om de veldloop tijdens de school-
uren te organiseren, zodat alle leerlingen van de lagere
scholen in Rijkevorsel die voormiddag serieuze fysieke
inspanningen leveren. 
De kinderen lopen in verschillende reeksen, per leerjaar
en per geslacht. Ze kunnen ook kiezen tussen een 
wedstrijdloop of jogging. 

Graag nodigen we langs deze weg iedereen uit om te
komen supporteren voor onze jonge atleten aan de
voetbal velden van KFC Zwarte Leeuw (Kruispad)! 
De veldloop vindt plaats tussen 9u en 12u.

Op maandag 23 september 2013
is de eerstvolgende algemene ver-
gadering en sportcafé van de
sportraad. Deze vinden plaats in
de Raadzaal in het gemeentehuis
om 20u.

OPLEIDINGEN / VORMINGEN IN DE REGIO

NIEUW WERKJAAR

SCHOLENVELDLOOP RIJKEVORSEL

SPORTRAAD : 
ALGEMENE VERGADERING & SPORTCAFÉ
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Bij het begin van het nieuwe schooljaar is het misschien goed

om de buitenschoolse kinderopvang nog eens even kort

voor te stellen.

De gemeente Rijkevorsel organiseert een initiatief buiten-

schoolse kinderopvang(IBO) beter gekend als “de kinder-

club”. Deze dienst staat onder toezicht van en wordt erkend

door Kind en Gezin.

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

schoolgaand zijn in Rijkevorsel kunnen worden opgevangen

voor en na school, woensdagnamiddag, snipperdagen en

tijdens de schoolvakanties in een kindvriendelijke en veilige

ontspanningsruimte.

De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op

volgende locaties : 

- Molenstraat 22 centrum Rijkevorsel 

- Pioenstraat 26 Sint-Jozef 

Tarieven : 

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

- Schoolvrije dagen en vakanties : 4,20 EUR voor minder

dan 3 uren opvang

- 6 EUR voor 3 tot 6 uren opvang

- 10 EUR voor meer dan 6 uren opvang

- Woensdagmiddag : 

Voordeligste tarief wordt gehanteerd, d.w.z. de tarieven

per half uur en bij aanwezigheid van méér dan 3 uren

wordt 6 EUR aangerekend.

De tijd die kinderen doorbrengen in de buitenschoolse 

kinderopvang is geen verlenging van de schooltijd maar vrije

tijd !

Daarom staat de vrije spelkeuze van het kind centraal.

Zij kunnen na de schooluren kiezen of ze zich willen uitleven

in een motorisch spel of eerder rustig willen spelen of rusten;

alleen of in groep spelen; binnen of buiten…

Op vakantiedagen en woensdagnamiddagen is vrij spel 

echter niet voldoende en worden er door de begeleid(st)ers

activiteiten aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen

georganiseerd.

De kinderen worden opgevangen door een team begeleid-

(st)ers die hiervoor zijn opgeleid. Zij volgen regelmatig 

bijscholingen en wekelijkse interne werkbesprekingen.

Voor eventuele inlichtingen en inschrijvingen kun je steeds

terecht op volgend telefoonnummer : 03/340.00.56 of via

e-mail : kinderclub@rijkevorsel.be

OPGELET : 
Op vrijdag 27 september 2013 hebben de begeleid-
(st)ers van de kinderclub een pedagogische studiedag.
Die dag zal er enkel opvang ’s morgens zijn!
Dus gelieve er rekening mee te houden dat er geen 
naschoolse opvang is.

HERFSTVAKANTIE

Voor de grabbelpas hebben we weer een aantal geweldig

plezante activiteiten bij elkaar gesprokkeld. De begeleiding 

van de Kinderclub heeft ook de koppen bij elkaar gestoken

om toffe activiteiten in elkaar te steken.

Hieronder lichten we reeds een tipje van de sluier. Meer

informatie kun je vinden in onze folder. De folders zullen wor-

den bedeeld via de Rijkevorselse scholen op 25 september.

GRABBELPAS

- 28 oktober: Bezoek aan het Suske en 

Wiske-museum

- - 29 oktober: Uitstap naar attractiepark Toverland

- 30 oktober: Handen uit de mouwen en bouwen!

Met lego, kapla en clicks.

- 28, 29 & 30 oktober: Bike in ’t Slike! 

Mountainbike driedaagse van 12GNoord

- 31 oktober: Knutselen met pompoenen

- 31 oktober: Avondvertelling door Marijke 

Goossen in de Molen (aansluitend volgt de 

jaarlijkse lichttocht)

- 1, 2 of 3 november: Voetbalwedstrijd AA Gent 

Standard in de fonkelnieuwe Ghelamco Arena

KINDERCLUB
- 28 oktober: Boeeeeh en spook!    

- 29 oktober: Er was eens…….. sprookjesdag   

- 30 oktober: Kabouters en Hokus Pokus ketnet

in de kinderclub!

- 31 oktober: Halloweenknutselen en party    

- Op 1 november is de kinderclub gesloten!
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INSCHRIJVEN VOOR DEZE ACTIVITEITEN TIJDENS 
DE HERFSTVAKANTIE IS EEN MUST !!!

Voor de activiteiten van de kinderclub en de grabbelpas

kun je inschrijven vanaf woensdag 2 oktober

tot woensdag 9 oktober.

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de kinderclub

met een inschrijvingsstop worden gewerkt. Dat betekent 

dat er maximum 98 kinderen in de kinderclub kunnen 

opgevangen worden. 

Na de uiterste inschrijvingsdatum van 9 oktober 2013 zullen
er hoe dan ook geen inschrijvingen meer worden aan -
genomen voor de herfstvakantie
Deze maatregel hanteren we om een kwaliteitsvolle opvang

aan jullie kinderen te garanderen. 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
18 OKTOBER

Op vrijdag 18 oktober is het weer zo ver: dan vindt de Dag

van de Jeugdbeweging weer plaats! Op deze dag vieren we

het engagement van duizenden jongeren die zich jaar na jaar

weer inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren

te vermaken met spel en plezier!

Na het succes van vorig jaar slaan de jeugddiensten en

jeugdraden van Rijkevorsel, Brecht en Hoogstraten de 

handen opnieuw in elkaar om voor de tweede keer een 

gratis ontbijt te voorzien voor de kinderen en jongeren die

naar school gaan in Hoogstraten!

TUSSENKOMST JEUGDBEWEGINGEN
OCMW

Deelnemen aan het sociale en culturele leven of lid zijn van

een jeugd- of sportvereniging is niet altijd goedkoop. De 

Federale Overheid geeft aan de OCMW’s een jaarlijkse toe-

lage teneinde het de gebruikers van de OCMW-dienst -

verlening mogelijk te maken om daaraan deel te nemen.

Vooral bij kinderen en jongeren is het voor hun ontplooiing

belangrijk dat ze proeven van het verenigingsleven, van de

jeugdbeweging, van het deelnemen aan kampen, bos- of

zeeklassen...

De Federale Overheid legt een aantal krachtlijnen vast maar

het OCMW kan vrij beslissen over de doelgroep, de aard

van de tussenkomst, enz... De voorbije jaren werden deze

gelden in Rijkevorsel aangewend voor individuele tussen-

komsten en voor een samenwerking met de vrijwilligers -

organisatie De Schakel. Het OCMW gaat deze gelden voor

2013 o.a. gebruiken voor tussenkomsten in de kosten van

de jeugdbeweging ... en dit niet enkel voor OCMW-cliënteel.

De tussenkomst wordt verleend aan de leden van een jeugd-

vereniging volgens de hierna vermelde voorwaarden :

- Er wordt een tussenkomst verleend aan leden van de

jeugdbeweging die het Omnio-statuut hebben bij het 

ziekenfonds (informatie + aanvragen bij het zieken-

fonds).

- Een eventuele tussenkomst kan enkel gegeven worden

aan leden van erkende jeugdverenigingen die lid zijn van

de gemeentelijke jeugdraad.

- De tussenkomst kan verleend worden voor lidgelden,

uniformen en/of kampkosten. 

- De grootte van de tussenkomst is afhankelijk van het

aantal aanvragen met een maximum van 50 % van de

gemaakte kosten.

Voor het verlenen van de tussenkomst wordt de volgende

werkwijze gevolgd : 

- Informatie naar het ruime publiek middels een publicatie

in het gemeentelijk informatieblad.

- Informatie naar de leden van de jeugdbewegingen 

middels een info-brief vanuit het OCMW die door de 

leiding wordt bedeeld.

- Aan jeugdbewegingen wordt gevraagd om betrokkenen

door te verwijzen naar de Sociale Dienst van het OCMW

wanneer zij menen dat iemand eventueel recht zou 

kunnen hebben op deze tegemoetkoming. Het OCMW

kan dan op basis van een attest van het Omnio-statuut

(zo’n verklaring is te bekomen bij het ziekenfonds) en

van de voorgelegde kosten een tussenkomst van maxi-

mum 50 % geven.

- Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat zo’n tussenkomst

enkel kan verleend worden voor aanvragen tijdens het

kalenderjaar 2013. De tussenkomst wordt maar verleend

voor zover er nog voldoende kredieten vanuit het Socio-

Cultureel Participatiefonds 2013 voorhanden zijn.

Meer info bij :

Dany Van Opstal, diensthoofd Sociale Dienst OCMW

(tel. 03 340 39 53, dvanopstal@ocmwrijkevorsel.be)
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SPEELPLEINWERKING 
KIEKEBOE 2013

Kiekeboe 2013 zit er jammer genoeg weer op. De hele zomer

lang heeft de Rijkevorselse jeugd zich weer kunnen uitleven

in de Kinderclub in Rijkevorsel, de terreinen van Chiro Sint-

Jozef en tijdens alle onvergetelijke uitstappen. Om nog eens

na te genieten vinden jullie hieronder enkele foto’s van deze

zomer terug. De rest van de foto’s van Kiekeboe 2013 zijn te

bewonderen op onze jeugdwebsite www.jeugdrijkevorsel.be

en op onze facebookpagina www.facebook.com/jeugd-

dienstrijkevorsel.
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Begin september start het nieuwe schooljaar.
De Lokale Politie zal zoals in het verleden tezamen met
de talrijke gemachtigde opzichters instaan voor de 
veiligheid van de kinderen. Op de gevaarlijkste oversteek-
plaatsen zullen dagelijks gemachtigde opzichters aanwij-
zingen geven (let op ’s morgens pas vanaf 08.00 uur).
Volg a.u.b. de aanwijzingen van de gemachtigde 
opzichters nauwgezet op. Het negeren van het bevel van
de politie of het niet opvolgen van de aanwijzingen van
de gemachtigde opzichters kan (zal) je een zware boete
opleveren. 
Tijdens de eerste weken is het voor de leerlingen (en 
ouders) even wennen zowel in de klas als in het verkeer.
Er zijn nieuwe leerlingen die het traject van huis naar
school nog niet goed kennen. 
Daarom beste ouders : begeleid je kind naar school. Wijs
het op de gevaren onderweg. Neem een veilig traject. De
kortste weg is niet altijd de veiligste weg. Kortom maak
je kind (weg) wijs in het verkeer. Leer je kind fietsen.
Tracht vanaf de eerste dag je auto thuis te laten staan.
Diezelfde auto zorgt immers voor verkeerschaos aan de
schoolpoort. Indien je toch genoodzaakt bent om je kind
per auto te brengen, pas je snelheid aan. Zet je kind niet
af pal voor de schoolpoort. 

Nog enkele fietstips :
- Jonge fietsers vallen gemakkelijk. Ze zijn nog een

beetje onhandig op de fiets. Hoofdletsels zijn vaak het
gevolg. Een fietshelm kan geen ongeval voorkomen
maar de letsels zullen minder erg zijn.

- Laat je kind opvallen in het verkeer. Draag de reflec-
terende vestjes, armbanden, strips zelfs bij daglicht.

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

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

Tip voor de ouders
Tracht zoveel als mogelijk je kind te begeleiden met de
fiets. Jonge fietsers mogen zelfs niet op de openbare weg
fietsen zonder begeleiding. Als je je kind (11 à 12 jaar)
toch alleen naar school laat fietsen, let er dan op dat je
haar/hem niet te vroeg wegstuurt. De verkeersregeling
door de gemachtigde opzichters vangt aan vanaf 08.00
uur. Draag er ook zorg voor dat de fiets technisch volledig
in orde is. In de loop van het schooljaar zal er door de
politie een controle verricht worden omtrent remmen, 
verlichting ...
P.S. : De onveiligheid nabij de scholen wordt grotendeels
veroorzaakt door ... ouders van diezelfde schoolgaande
kinderen.

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

Hier ben ik, Zeppe, de verkeers-
zebra van Levenslijn. 
Het schooljaar gaat weer bijna
van start en jullie fietsen weer
naar school. Ook gaan we dat
dit jaar weer verkeersveilig
doen.  Vorig schooljaar heb ik
gehoord dat er sommige ouders
nog niet volledig meewerkten
aan een veilige schoolom -
geving. Sommigen onder jullie

weten niet goed waar het zebrapad ligt op de baan of waar
het voor dient ! Geen nood ! 
Ik kom volgende schooljaar een handje helpen. Ik kom
er persoonlijk op toezien hoe jullie veilig oversteken !
Alle kindjes hebben dit geleerd op school dus samen 
vormen we het grote voorbeeld voor de ouders ! 
Tot in september !  

Zeppe zal vanaf 2 september aan het zebrapad staan 
tussen kleuterschool ’t Moleke en Lagere school Sint-
Lucia. Wij vragen dan ook aan alle ouders om het 
zebrapad te gebruiken en samen voor een veilige school -
omgeving te zorgen.

TERUG NAAR SCHOOL

HOUGABOUGA, LIEVE KINDJES !



Je zult ze ongetwijfeld al opgemerkt hebben aan de
zebrapaden nabij onze scholen. Wellicht heb je er al even
bij stilgestaan en naar gekeken. Zich afvragende waar
dienen ze nu eigenlijk voor, die gele “voetjes” ?
Een initiatief van je gemeente en lokale wijkpolitie.

Doel
De voetjes, een hulpmiddel om kinderen te leren veiliger
over te steken. In onze gemeente begeleiden gemach-
tigde opzichters kinderen en ouders bij het oversteken.
In de drukke ochtendrush heeft men soms de neiging om
vlak achter de gemachtigde opzichters de rijbaan mee op
te stappen. 
Dit is erg gevaarlijk want het komt wel eens voor dat er
onverwacht nog een auto of fietser doorrijdt of niet tijdig
kan stoppen. Voetjes dus, oftewel een plaats om even uit
te kijken en stil te staan voor het oversteken. 
Pas als de gemachtigde opzichter zijn plaats heeft in -
genomen en aangeeft dat het veilig is, dan pas mag je
oversteken en de voetjes achter je laten. 
Bijkomend zullen Rijkevorselse scholen niet nalaten om
dit item mee op te nemen in de ruime aandacht die ze
nu al besteden aan verkeersopvoeding.

Hoe veilig oversteken ?
- Zorg dat je gezien wordt !!
- Kijk zelf  ook nog goed uit voor je oversteekt.
- Maak oogcontact met de andere weggebruikers.
- Treuzel niet, vertrek direct na de aanwijzingen van de

opzichters.
- Het is niet de bedoeling om stil te blijven staan, te

lopen of te spelen tijdens het oversteken
- Blijf ook tijdens het oversteken oog hebben voor alle

andere verkeer op de rijbaan.
- Steek niet schuin over en zorg dat de opzichters je

gezien hebben.
- Kijk extra uit op een zebrapad dat over een fietspad

loopt. Velen op het fietspad houden helaas geen 
rekening met zij die op het zebrapad zijn.

Ongetwijfeld heb je ze al zien
hangen, de camera’s ter hoogte
van frituur Den Toren en de 
sacristie naast de kerk.

Waarom deze camera’s ?
Deze camera’s zijn er gekomen naar aanleiding van veel-
vuldige klachten van vandalisme en diefstallen aan de
fietsenstalling op parking noord. Ook stellen we meer-
maals vast dat het éénrichtingsverkeer in de Bavelstraat
niet wordt gerespecteerd. Het gemeentebestuur heeft de
intentie om de glasbollen te centraliseren achter de kerk
om zo overlast en sluikstorten te verminderen op andere
plaatsen. Op deze plaatsen kunnen de camera’s een
preventieve rol spelen en potentiële criminelen worden
afgeschrikt. Zij die de verplichte rijrichting in de Bavel-
straat negeren, kunnen aan de hand van de beelden 
worden geverbaliseerd.

Vooraleer over te gaan tot deze plaatsing werden de 
nodige adviezen en toelatingen aangevraagd. Op en rond
de parking en de rotonde worden bordjes geplaatst om
de aanwezigheid van de camera’s te bevestigen. Elke 
persoon die zich in een door camera’s bewaakte zone
begeeft, heeft immers het recht dit te weten. 
Een gewaarschuwd persoon is er twee waard !

VOETJES : ’EVEN STILSTAAN’

CAMERABEWAKING 
IN HET CENTRUM VAN RIJKEVORSEL
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Wat is er beslist ?

De lijst met vrij verkrijgbare
vuurwapens - de zgn. ’HFD-
lijst’ - wordt afgeschaft. 
Dit betekent dat voortaan geen
enkel vuurwapen nog vrij kan

verkocht worden (een vergunning moet worden aange-
vraagd).

Opgelet : deze maatregel geldt niet voor :
- buskruitwapens (behalve moderne replica’s);
- geneutraliseerde wapens
- wapens gebruikt door historische en folkloristische

verenigingen bij optochten, historische reconstruc-
ties en schuttersfeesten

- niet-vuurwapens

Wat verandert er voor ...
Sport- en recreatieve schutters
- voor hen bestond er al een vergunningplicht (de vrij-

stelling voor buskruitwapens blijft bestaan)
- alleen aangifte van wapens waarmee ze niet schieten

Erkende verzamelaars (> 5 vuurwapens)
- verzamelaars moeten geen aangifte doen per wapen,

enkel de wapens inschrijven in het register
- vuurwapens moeten binnen de 15 dagen worden 

ingeschreven in register
- geen bijzondere beveiligingsmaatregelen

Wapenhandelaars
- verkoop alleen nog na voorlegging van vergunning

of verzamelerkenning
- vuurwapens binnen de 15 dagen inschrijven in de 

registers

Niet-erkende wapenverzamelaars (< 5 vuurwapens) en
gewone bezitters
- moeten aangifte doen bij de lokale politie binnen een

jaar na inwerkingtreden KB
- controle door lokale politie

- staat het wapen geseind?
- vormt de aanvrager een gevaar voor de openbare

orde?
- voor de rest worden er geen voorwaarden gecon-

troleerd (geen medische controle, geen theoreti-
sche proef, geen praktische proef, geen akkoord
nodig van de huisgenoten, geen wettige reden
nodig als bewijs)

- de politie geeft aangiftebewijs model 6 af, dat geldt
als voorlopige vergunning

- politie bezorgt vergunningaanvraag aan gouverneur
- aangifteprocedure is gratis
- geen bijzondere beveiligingsmaatregelen

Niet-erkende verzamelaars (> 5 vuurwapens)
- kunnen een erkenning aanvragen als wapen -

handelaar en krijgen een voorlopige vergunning
- grote soepelheid in opgave thema verzameling (bv.

wapens 1e en 2e WO of wapens vroegere HFD-lijst)
- kunnen verder deze wapens aankopen en invullen in

register na verkrijging van erkenning en binnen het
thema

- geen bijzondere beveiligingsmaatregelen

Particulieren die willen deelnemen aan historische of
folkloristische activiteiten of schuttersfeesten
- particulieren kunnen

zonder problemen dit
soort activiteiten
blijven doen

- de wapens moeten wel
worden aange geven

Hoe moeten wapens aan-
gegeven worden ?

- wanneer : aanvraag moet gebeuren binnen een jaar
na inwerkingtreden KB

- waar : bij lokale politie, die een voorlopige vergun-
ning geeft

- definitieve vergunning : wordt gratis afgeleverd door
de gouverneur

- voorwaarden : geen
- uitzondering : vergunning kan geweigerd worden

wanneer er gevaar is voor de openbare veiligheid

Wat verandert er voor wapenbeurzen ?
Enkel oude buskruitwapens, geneutraliseerde wapens en
niet-vuurwapens mogen nog verkocht worden.

www.justitie.belgium.be
- contactgegevens van de wapendienst van de

gouverneur
- omzendbrieven en wetgeving

EINDE VRIJE VERKOOP HFD-WAPENS



Het parket van Turnhout maakt samen met de lokale 
politie werk van een modern instroombeleid.

Doel
- De papierstroom tussen politie en parket verminde-

ren
- Tijd en energie vrijmaken voor de hoofdtaken : 

opsporing en vervolging
Dit moet de kwaliteit van het werk van de politie
bevorderen en zorgen voor een snellere behandeling van
de aangiften.

Geen misdrijf = geen proces-verbaal
Op het parket kwam vroeger een groot aantal processen-
verbaal (pv) binnen over feiten die geen misdrijf zijn.
Burgers doen immers vaak een beroep op de politie om
allerlei conflicten (ruzies,...) op te lossen, ook wanneer
deze geen verband houden met een strafbaar feit.

Ook verzekeringen en advocaten gaan er soms vanuit dat
de politie bepaalde officiële vaststellingen zal doen (bv.
de schade aan een auto), zonder dat er sprake is van een
misdrijf. In deze gevallen kan het parket geen meer-
waarde leveren. Het is daarom zinloos een proces-
verbaal aan het parket te versturen.

Wat betekent dit nu voor u ?
Wij stellen enkel nog pv op als er sprake is van een 
misdrijf. Dus niet bij bijvoorbeeld :
- Het verlaten van de echtelijke woonst
- Het niet uitoefenen van het bezoekrecht
- Schadegevallen te wijten aan een ongeval bv

- een dakpan die van een huis waait of een windstoot
die een raam vernielt

- waterschade door een lek bij een buur
- schade door bouwwerken op een werf
- schade aan een voertuig door een put in de weg

- Caféruzies zonder slagen
- Niet nakomen van contracten (bv. huur of koop)
- Niet naleven van vonnissen van het vredegerecht, de

arbeidsrechtbank of de rechtbank van koophandel,...

Wij laten u echter niet in de kou staan : wij nemen de
aangifte op in een melding en bezorgen een attest.

TIP : Neem voor de verzekering ook foto’s van de schade.
Bezorg deze samen met de gegevens van getuigen aan
uw verzekeraar.

Meermaals krijgt de gemeente meldingen binnen van
sluikstort langs openbare wegen. Ook zelf stellen we
vaker en vaker dergelijke overtredingen vast. Dit kan
gaan van zwerfvuil tot zakken restafval, hele meubelen
of bouwafval (zie foto). 
Het hoeft geen betoog dat dergelijke praktijken niet enkel
een negatief effect kunnen hebben op de reinheid en het
milieu, maar dat er ook gevolgen kunnen zijn voor de
veiligheid of zelfs de gezondheid van de bewoners. 

Het onreglementair storten van afvalstoffen die louter
voor overlast zorgen, hetzij door hun beperkte omvang,
hetzij omdat zij slechts een beperkt gevaar opleveren
voor milieu en volksgezondheid, zal worden gestraft met
een gemeentelijke administratieve boete van maximum
€ 250,00. Het gaat hier bijvoorbeeld om het wegwerpen
van peuken of kauwgom, het achterlaten van ver -
pakkingen van drank- en etensresten, het achterlaten van
klein bedrijfsafval.

Waar het milieu, de veiligheid of de volksgezondheid wel
wordt bedreigd, zal het sluikstorten behandeld worden
als een wanbedrijf en zal de rechtbank zich uitspreken
over de sancties.

Als de gemeente een melding binnenkrijgt van sluikstort,
of dit zelf vaststelt, zal de politie een proces-verbaal 
opmaken. De gemeente zal het sluikstort opruimen en
trachten de mogelijke daders te identificeren.
Wie melding doet van een sluikstort, willen we vragen
om een duidelijke omschrijving te geven van de aard van
het sluikstort, de hoeveelheid en de juiste plaats. 

AANPAK VAN PAPIERSTROOM 
TUSSEN POLITIE EN PARKET

SLUIKSTORTEN

P O L I T I E
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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 4 SEPTEMBER 2013
DAME BLANCHE EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

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

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

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2013 - 20u
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In het kader van de jaarlijkse werelddag van de Alz -
heimer patiënt wordt dit jaar op donderdag 19 september
om 20 uur in het WZC Prinsenhof, Helhoekweg 18, 2310
Rijkevorsel een muziekvoorstelling over dementie geor-
ganiseerd. Raf De Bruyn brengt in “Terug naar de een-
voud”, met live zang en piano, het verhaal van zijn
grootmoeder, waarvoor hij tijdens haar dementieproces
mantelzorger is geweest. Het verhaal wordt ondersteund
door muziek die hij zelf schreef en is gebaseerd op zijn
ervaringen als mantelzorger en als referentieverpleeg-
kundige dementie. De voorstelling, die iets meer dan een
uur duurt, poogt het taboe, dat zegt dat mensen met de-
mentie alleen maar ellende kennen, te doorbreken. 

Het woonzorgcentrum Prinsenhof nodigt ook jou gratis
uit om te komen kijken naar deze voorstelling, waarin
ook plaats is voor een vrolijke noot, want er mag of moet
af en toe ook gelachen worden! De plaatsen zijn echter
beperkt en inschrijving is dan ook noodzakelijk door 
onderstaand inschrijvingsstrookje te bezorgen, enkel 
tijdens kantooruren en enkel bij Jef Roos, dagelijks ver-
antwoordelijke van het bejaardencomplex Prinsenhof. 

Wil je vooraf al eens proeven van het optreden? 
Dat kan! Je kunt een fragment bekijken op youTube:
http://www.youtube.com/watch?v=I7E7wHrT6ww . 
Voor meer informatie over Raf De Bruyn en zijn muziek-
voorstelling over dementie kun je terecht op de website
http://www.terugnaardeeenvoud.be. Een aanrader!

Na vier jaar wordt het stilaan een traditie in de zomer…
jong bezoek in WZC Prinsenhof te Rijkevorsel. 
Op zondagavond 14 juli 2013 arriveerden twee JOKA-
kampers in het woonzorgcentrum, Jennifer en
Charlotte. Jammer genoeg kon hun derde compagnon
Nick niet aanwezig zijn wegens ziekte. 
JOKA is een uniek concept in Vlaanderen dat vrij -
willigerswerk organiseert voor jongeren vanaf 16 jaar.
De jongeren kamperen vrijwillig een week in een voor-
ziening voor ouderen, mensen met mentale of psychia-
trische beperking. 

De jongeren kiezen zelf de organisatie waarin ze een
week verblijven. Zo zagen we in WZC Prinsenhof 
Charlotte reeds voor het derde jaar terug en Jennifer
voor het tweede jaar op rij. De meisjes werkten in de
voormiddag vooral individueel met de bewoners (vb. 
gezelschapsspel, handverzorging, wandelen bij het
mooie weer, enz.) In de namiddag verzorgden zij de
groeps activiteiten, van kwis, tot dorpswandeling,
verwen namiddag of kookactiviteit. Het kwam allemaal
aan bod, en stond allemaal in het teken van de Tour de
France. Zo konden de bewoners na elke activiteit een
medaille winnen in de vorm van een trui uit de Tour. Een
leuke week die veel te snel om was en volgend jaar voor
herhaling vatbaar is!

Vlnr. Jennifer Wuyts, Charel Huysmans, Charlotte
Brughmans en Treza Sips

WOONZORGCENTRUM PRINSENHOF 
PRESENTEERT : RAF DE BRUYN ’TERUG
NAAR DE EENVOUD : EEN MUZIEK-
VOORSTELLING OVER DEMENTIE’ - 19/09

JONG BEZOEK IN WZC PRINSENHOF

INSCHRIJVINGSSTROOK 
RAF DE BRUYN: “TERUG NAAR DE EENVOUD”

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2013 OM 20 U

NAAM:  .........................................................................................................................................

ADRES: ..........................................................................................................................................

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

TELEFOON: ...............................................................................................................................

AANTAL AANWEZIGEN: ............................................................................................

Terug te bezorgen bij Jef Roos, 
dagelijks verantwoordelijke, bejaardencomplex Prinsenhof,

Helhoekweg 18, 2310 Rijkevorsel (tijdens kantooruren)

✂
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Zoals de voorbije jaren kunnen sommige personen ook
dit kalenderjaar weer beroep doen op het “stookolie-
fonds” dat werd opgericht om de weerslag van de brand-
stofprijsstijging op te vangen. Om te weten of men kan
genieten van deze tussenkomst worden hieronder de 
belangrijkste voorwaarden op gesomd. Indien je meent
hieraan te voldoen, kun je een aanvraag indienen op de
sociale dienst van het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310 
Rijkevorsel, tel. 03/340 39 65.   

Over welke brandstof gaat het ?
Het gaat om volgende brandstoffen :
- huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk

(voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
- verwarmingspetroleum (type c) in bulk of aan de

pomp;
- bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveel-

heid (in een propaangastank, niet in flessen). 
Opgelet : de aanvraag moet gebeuren binnen de 60
dagen na de leveringsdatum!!

Wie kan een beroep doen op deze financiële tussen-
komst ?
1. Personen met recht op een verhoogde verzekerings-

tegemoetkoming :
Personen die over het WIGW-statuut of OMNIO-
statuut beschikken (verhoogde tegemoetkoming, te
bewijzen met sticker van mutualiteit)

2. Personen met een laag inkomen 
Personen die geen recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds, maar wiens
inkomen lager ligt dan €16.632,81, te verhogen met
€3.079,19 per persoon ten laste , komen ook in aan-
merking. Voor deze categorie moet er ook rekening
gehouden worden met het onroerend inkomen van
alle eigendommen, met uitzondering van de eigen
woning waarin men woont.

3. Personen met schuldoverlast
Dit zijn personen met een schuldbemiddeling in het
kader van de wet op het consumentenkrediet of een
collectieve schuldenregeling en die de verwarmings-
factuur niet kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage hangt af van de prijs die je betaald hebt voor
je energie, maar is over het algemeen beperkt tot 
€ 0,14 cent voor de eerste 1.500 liter. Dit komt overeen
met € 210,00 per jaar.

Hoe vraag je de toelage aan ?
Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal
Verwarmingsfonds, moet je contact opnemen met het
OCMW.
Het OCMW zal nagaan:
- of je wel degelijk behoort tot één van de categorieën

van de doelgroep,
- of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof

waarvoor je de steun kunt krijgen,
- of het adres dat op de factuur wordt vermeld, over-

eenkomt met het leveringsadres en het adres waar je
gewoonlijk verblijft.

Het OCMW zal je vragen minimaal volgende 
documenten voor te leggen.  Zonder deze gegevens kan
geen aanvraag ingestuurd worden :  
- In ieder geval de leveringsfactuur die niet ouder is

dan 60 dagen. Indien je in een gebouw met meerdere
appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of be-
heerder van het gebouw een kopie van de factuur en
een attest met vermelding van het aantal 
appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

- De identiteitskaart van jezelf en van al de inwonende
meerderjarige gezinsleden.

- Een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden
- Je laatst ontvangen aanslagbiljet in de personen -

belasting en je laatst ontvangen aanslagbiljet in de
onroerende voorheffing (kadastraal inkomen)

Het sociaal huis organiseert in
samenwerking met Kraamzorg
Landelijke Thuiszorg 2 reeksen
zwangerschapsyoga vanaf
5/9/2013 t/m 10/10/2013 en
vanaf 07/11/2013 t/m
12/12/2013, telkens van 19.30
tot 21.00 uur.

Info en inschrijvingen:
Kraamzorg Landelijke Thuis-
zorg, 014/86.11.86, kraamzorg-
kempen@GroepKVLV.be.

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

ZWANGERSCHAPSYOGA 
VOOR TOEKOMSTIGE MAMA’S

HEB JE RECHT OP EEN 
VERWARMINGSTOELAGE IN 2013 ?

29
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Levende molens vzw start op zaterdag 19 oktober 2013
met een nieuwe molenaarscursus. De theorielessen
worden gedurende tien volledige lesdagen (zaterdagen)
gegeven in Diest met enkele lesdagen in Mol. 
De theoretische uiteenzetting gaat telkens door van 
9.30 uur tot 12.30 uur. In de namiddag bezoeken de 
cursistenverschillende molentypes waarbij ervaren 
molenaars de theorie toelichten. Naast de kennis van de
verschillende molens en hun onderdelen komen vooral
weerkunde, graankennis, geschiedenis, houtkennis, 
restauratie, wetgeving en veiligheid op molens aan bod.
De lessenreeks wordt in het voorjaar van 2014 afgerond
met een examendag. Wie geslaagd is, kan nadien op één
van de stagemolens, waaronder de molen in Rijkevorsel,
aan een stage-opleiding beginnen. Na een succesvol
theorie-en praktijkexamen ontvang je van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap het diploma van meester-
molenaar en mag je dit oude ambacht gaan uitoefenen.
De kostprijs voor de molenaarscursus bedraagt €130. 
Dit bedrag omvat het lesmateriaal, een jaarabonnement
op het tijdschrift Levende Molens en een verzekering
(burgerlijke aansprakelijkheid en eigen schade) vanaf 19
oktober 2013 tot 31 december 2014.
Inlichtingen en inschrijven op het secretariaat e-mail :
secretariaat@levendemolens.be, telefoon 03/542.06.21.
Je kunt natuurlijk ook altijd inlichtingen inwinnen bij
de plaatselijke molenaars of op de molen eens komen 
kennismaken met het ambacht van de molenaar.

een vrijwilliger worden bij Awel. Als vrijwilliger luister
je naar de vele vragen en verhalen van kinderen en 
jongeren via telefoon, e-mail, chat of forum. Je denkt en
voelt mee met je oproepers en maakt zo het verschil voor
die ene jongen of dat kleine meisje. 
Awel, ik wil nog meer en schrijf me in. Kijk snel op
www.awel.be/word-vrijwilliger of geef een seintje via
info@awel.be of 02 534 37 43.   

Canicross is zoals een tijdrit in de
Ronde van Frankrijk, alleen doen we
het hier niet met de fiets, maar lopen
we met onze trouwe viervoeter. Elke
30 seconden start er een baasje met
zijn hond en het doel is heel simpel :
samen zo snel mogelijk de eind-
streep bereiken.

Er gelden wel enkele regels. Zo mag je als baasje je hond
niet voorttrekken, dat zou een beetje dieronvriendelijk
zijn. Omgekeerd echter... Iedereen kan deelnemen : 
volwassenen en kinderen, als je maar een hond hebt al
is die groot of klein. Voor iedere deelnemer is er een
mooie prijs voorzien. 

Spreekt dit je aan dan is het binnenkort de uitgelezen
kans om met deze sport kennis te maken tijdens de 2de

canicross der Noorderkempen te Rijkevorsel.
- Wanneer : zondag 22 september 2013
- Waar : inschrijving Voetbalterrein Sint-Jozef 

Rijkevorsel aan de Zuiderdijk 14F
- Loopparcours : Gemeentebos Sint-Jozef Rijkevorsel
- Inschrijving en dierenartscontrole : 10u tot 12.30u
- Eerste start : 13.00u
      
Het parcours is volledig uitgestippeld in de bosrijke
omgeving van het gemeentebos te Sint-Jozef Rijke -
vorsel, met variabele afstanden van 5 km (Cross), 3,1 km
(Run), 1,4 km (Fun). We hebben ook een aangepast par-
cours van 450 m voor onze kids voorzien. De kids lopen
onder begeleiding van een volwassene. Kom dus samen
met je trouwe viervoeter kennismaken met deze ont-
spannende sport. Het ras speelt geen rol. Wel moet je
hond minstens 1 jaar oud zijn en alle basisinentingen
gehad hebben (gratis controle door dierenarts ter plaatse
om na te gaan of de hond geschikt is om deel te nemen, 
vergeet dus je hondenpaspoort niet).

Voor verdere inlichtingen 
- http://www.canicross-info.eu/ 
- http://www.cani-cross.be 
- ht tp : / /www. facebook .com/pages /Run4fun/

184769644951646#!/pages/Run4fun/1847696449516
46

Run4Fun Canicross Team vzw
E-mail: run4fun.canicross@gmail.com

AWEL, IK WIL ...

HOU JE VAN LOPEN ? HOU JE VAN HONDEN ?

DAN IS CANICROSS BESLIST 
IETS VOOR JOU !

MOLENAAR WORDEN, IETS VOOR U ?
NIEUWE MOLENAARSCURSUS 
IN NAJAAR 2013 - VOORJAAR 2014
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Beste ouders,

Kandidaat vormelingen (in principe kinderen geboren
in 2002), die wonen binnen de parochie Sint-Willibror-
dus Rijkevorsel en die wensen gevormd te worden op
donderdag 29 mei 2014 kunnen zich laten inschrijven
door naam en adres op te (laten) geven op volgende data
en plaatsen :
- Dinsdag 27 augustus 2013 in het Parochiecentrum :

tussen 18.00 en 19.00 uur 
- Maandag 2 september 2013 in de Sint-Luciaschool :

1 uur voor aanvang van de ouderavond voor het 6de

leerjaar
- Maandag 9 september 2013 in De Wegwijzer : 1 uur

voor aanvang van de ouderavond voor het 6de leerjaar 
Vragen omtrent de vormselvoorbereiding kunnen dan
ook gesteld worden.

Gezien de catechistenploeg te klein is geworden om 
binnen de parochie de grote groep jongeren te bege -
leiden, willen wij, net zoals vorig werkjaar, een beroep
doen op de ouders. 
Vandaar deze oproep! De catechisten zijn op zoek naar
ouders die, alleen of met twee, alvast één jaar, de kan -
didaat vormelingen willen voorbereiden op hun vormsel,
samen met de huidige catechisten.

Geïnteresseerden kunnen nu reeds hun naam opgeven
of vrijblijvend bijkomende inlichtingen bekomen bij Luc
Eelen, Lijsterstraat 30, Rijkevorsel, tel. 03/314.36.43, of
bij één van de catechisten.

De leden van het parochieteam willen jullie er attent
op maken dat vanaf 31 augustus de zaterdagavond -
viering om 18.30u in de parochie Sint-Willibrordus
wegvalt en dat vanaf 1 september de zondagmorgen-
viering om 9.00u in de parochie Sint-Jozef wegvalt.

Een overzicht van de vieringen in onze parochies en
in naburige parochies vind je op de infoborden aan
onze kerken. 

Zorg jij voor een familielid?
Je zorgt voor een inwonend
persoon met dementie en zou
graag af en toe een moment voor
jezelf hebben?

Je wil boodschappen doen, maar wil je zieke partner niet
alleen laten? Je wil graag dat je alleenwonende moeder
af en toe gezelschap krijgt, want je kan niet elke dag
langs gaan en je moeder kan niet alleen naar buiten. Je
wil graag naar een bijeenkomst, een begrafenis, … 
zonder je zorgbehoevende partner? Je laat je familielid
met een handicap liever niet altijd alleen thuis? Dan is
de oppasdienst van Familiehulp o.l.v. Véronique Appelen
er voor jou.
De oppassers, Erna en Ria, nemen het tijdelijk van je
over. Oppashulp kan ook in combinatie met gezinszorg
(verzorgende) en/of poetsdienst (huishoudhulp). Je 
betaalt forfaitair 4,5 euro per uur. Erna en Ria kunnen
een luisterend oor zijn, samen kaarten, handwerken, een
wandeling maken, de krant of een boek voorlezen, 
muziek beluisteren, helpen bij een hobby, broodmaal -
tijden klaarmaken… Voor eind 2013 zal Familiehulp in
totaal 6 oppassers in dienst hebben in de regio
Turnhout. Wij zijn slechts een seintje van jou verwijderd.

Alle aanvragen voor oppashulp mogen telefonisch 
gemeld worden op 014/40.33.40 of via turnhout@
familiehulp.be

Vanaf 16 september 2013 gaan de cursussen zoals 
Engels, breien, handwerk, naad, bloemschikken, Krea-
tief weer van start in het Klooster. Dit werkjaar starten
wij met het nieuwe initiatief “Werken in Kerstsfeer”
Hieronder vallen verschillende lessen die allemaal met
de Kerst te maken hebben, o.a. decoratie, bloem -
schikken, tafelaankleding en kerstgeschenken.
Alle nodige info vind je in het cursusaanbod via de web-
site: www.vzwkreatief.be : atelierwerking Rijkevorsel
Voor meer info kun je bellen 03/314 37 86 of mailen: 
kreatief.Rijkevorsel@skynet.be
Een tentoonstelling van de te maken stukken kun je
komen bekijken op de inschrijf-opendag te Rijke vorsel,
Oude Pastorij, Dorp 47 op zaterdag 14 september van
10.00u tot 16.00 u en maandag 16 september tijdens de
wekelijkse markt in de voormiddag.

INSCHRIJVINGEN VORMSEL 2014 FAMILIEHULP BREIDT 
HAAR OPPASDIENST UIT !

NIEUW BIJ VZW KREATIEF RIJKEVORSEL 
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Zoals je vermoedelijk al weet is het Heemkundig 
museum geopend iedere laatste zondag van de maand
van 14.00 tot 17.00u. Het is gratis toegankelijk. Ook als
je het museum al eens hebt bezocht, in lang vervlogen
tijden, dan zul je opkijken indien je nog eens weerkeert.
Zo zijn de gangen en een afdeling van het museum 
opnieuw geschilderd en een deel van de collectie werd
anders geschikt.
Nieuwe geschonken voorwerpen vonden hun plaats en
we moeten uiteraard aandacht besteden aan de resul -
taten van opgravingen aan de Wilgenstraat. Daar werden
een aantal zaken zoals : weefgewichten, een pijlpunt,
stukjes potwerk enz…gevonden die getuigen van een
zeer oude bewoning welke zelfs kan terug gaan tot het
Mesolithicum, Neolithicum, de IJzertijd. Alsook vond
men duidelijk sporen van een gebouw uit de Romeinse
tijd.
Zowel het verslag als de voorwerpen werden geschonken
door de families Eelen-Sysmans en Eelen-Mertens, die
de terreinen hebben verkaveld en een behoorlijk deel van
de kosten voor de opgravingen hebben gedragen.
We danken deze mensen van harte voor de geschonken
voorwerpen. We hopen dat ook andere bewoners, die af
en toe wat in de ondergrond vinden of gevonden hebben,
even gul zijn om deze zaken aan de bevolking te tonen
door ze te schenken aan het museum van Rijkevorsel.
Omdat een verzameling zelden af is zoeken we nog
steeds voorwerpen, maar ook documenten, die passen in
het kader van zaken te bewaren voor de toekomst.
Neem het ons echter niet kwalijk wanneer we een 
zoveelste zeis of Heilig Hartbeeld niet meer aanvaarden
omdat onze tentoonstellingsruimte beperkt is. We 
beschikken namelijk niet over een opslagruimte waar we
alle dubbels zouden kunnen bewaren.

Wel is er nog plaats voor unieke stukken die een plaats
kunnen krijgen om zo te getuigen van een stuk verleden
van ons dorp.
Wel erkennen we dat, alhoewel het museum niet 
gelegen is in een historisch pand, de kelder van het 
gemeentehuis een perfecte plaats is om de getuigenissen
uit het verleden te bewaren. Het is er droog, een
constante temperatuur, weinig stof, geen ongedierte.
De leden en vrienden van de Heemkundige Kring, doen
hun uiterste best om al die zaken zo goed mogelijk te
bewaren en uit te stallen. Uiteindelijk zijn het allemaal
voorwerpen die door vele mensen werden geschonken.
Hun namen prijken op de borden in de traphal die 
toegang geeft tot de kelder. De gemeentelijk diensten 
onderzoeken momenteel om de toegang tot de kelder
iets gemakkelijker te maken door een deur anders te
laten draaien zodat deze de toegang niet meer verspert.

Naast de bewaarfunctie van voorwerpen moet ook ver-
meld worden dat de kring beschikt over een documen-
tatiecentrum dat iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00u
kan worden bezocht. Eén van onze leden is dan aan wezig
om mensen die wat opzoekingen willen verrichten voor
het opmaken van hun stamboom, te helpen.
Wij maken ook van deze gelegenheid gebruik om een
oproep te richten aan de inwoners van ons dorp, die
eventueel graag zouden willen meehelpen aan ons 
project. Spreek één van de bestuursleden aan en zij 
zullen je met plezier informatie verstrekken. Daarbij is
het niet nodig of noodzakelijk om toe te treden tot het
bestuur.

HET GEMEENTELIJK HEEMKUNDIG 
MUSEUM, MEER DAN ÉÉN BEZOEKJE
WAARD
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DRINGEND GEZOCHT !

LESGEVER
(MAN/VROUW)

lichamelijke opvoeding

tegen vergoeding
voor donderdagen van 19u tot 20u
en dit vanaf september tot en met mei

Contactpersoon : 
Terry Matthé, Perenstraat 22, 03 314 26 12
Maria Sterkens-Beckx, 0495 69 61 71
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Beste judovriend(in),

Kennen jullie de sport Judo al? Of willen jullie deze 
superleuke sport leren kennen? Kom dan vrijblijvend
eens een kijkje nemen of meedoen in één van onze 
lokalen. Daar kun je geheel gratis een volledige maand
de trainingen bijwonen. Daarna kun je beslissen of je al
dan niet wenst in te schrijven in onze club.
We zouden willen vragen om indien mogelijk een 
gewoon trainingspak mee te brengen.

Wie kan meedoen ?
Alle jongens en meisjes vanaf het derde leerjaar (het jaar
waarin ze 8 jaar worden)

Wanneer kun je er terecht ?
Dojo (= ons judolokaal ) Sint-Jozef Rijkevorsel, Past.
Lambrechtsstraat 5 :
- vanaf maandag 9 en woensdag 11 september 2013

starten wij met de trainingen om 18u, 
- alle maandagen en woensdagen daarna om 18.30u.

(tot 19.30u)

Dojo (= ons judolokaal ) Hoogstraten, Achtelsestraat 72:
- vanaf woensdag 11 september 2013 om 18.30u.
- alle woensdagen en vrijdagen daarna, ook om 18.30u.
Dan geven wij ook de nodige informatie i.v.m. onze club,
trainingsdagen en -uren, verzekering enz. Meer
informatie kun je ook altijd vinden op onze website.

Vermelden we nog dat al de trainingen gegeven worden
onder leiding van Jef Verhoeven, zwarte gordel 5de dan,
trainer BLOSO, Werner Hofkens - jeugdsportbegeleider
- zwarte gordel 2de dan, Bob Torremans, Chris Renders,
Leo van Opstal en Wim Hermans - zwarte gordel 1ste dan.

NIET VERGETEN, 9 SEPTEMBER 2013

info@judoclubdebres.be
www.judoclubdebres.be

JUDOCLUB DE BRES
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Schildersclub Artistic viert zijn 

20-jarig bestaan met 

OPENDEURDAGEN 
op 31 augustus en 1 september 2013

van 10 tot 18 u 

in het Klooster, Molenstraat

Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
stelt voor :

Oostmalsesteenweg 4
www.oxfamwereldwinkels.be/rijkevorsel

Openingstijden :
maandag 9.30u tot 12.30u

woensdag 10u tot 16u  -  zaterdag 10u tot 16u

FIETSTOCHT
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2013 - 13.30U

ingericht door Pasar Rijkevorsel
Waar? Domein de Merel te Brecht (Schotensestwg)

Afstand : 35 km - Deelnameprijs : gratis
Info : Rik Verhoeven - tel. 0474 27 42 55

Iedereen van harte welkom op deze activiteit !
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ZONDAG 
8 SEPTEMBER 2013

BOERENMARKT
RIJKEVORSEL

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

Tentoonstelling van vee en klein vee.
Kinderkleurwedstrijd

Dit alles onder optreden 
van een live muziekband 

Doelenpad van 9 tot 13u
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OPROEP
KOM OP TEGEN KANKER

PLANTJESWEEKEND RIJKEVORSEL

Op 13 en 14 september 2013 zullen een aantal
Rijkevorselse vrijwilligers en verenigingen weer hun

beste beentje voor zetten voor de verkoop van 
azalea’s ten voordele van Kom op tegen Kanker.

BIJ DEZE DOEN WIJ WEEROM EEN WARME OPROEP
AAN DE INWONERS VAN RIJKEVORSEL

OM PLANTJES TE KOPEN BIJ ONZE VRIJWILLIGERS !

Wil je een handje toesteken bij de verkoop ?
Je kan je nog steeds opgeven via

plantjesweekend.rijkevorsel@hotmail.com
(wie niet over internet beschikt, kan bellen op het

nummer 03 314 74 28, na 17u)

Alvast dank !
Werkgroep Plantjesweekend Rijkevorsel

VRIJDAG 27 SEPTEMBER - 20.00 UUR

JOKPRIJSKAMP 
in de Molenstraat 58 achteraan fietsenoutlet, inschrijven 

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

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 

SINT-LUCIABEGANKENIS
om 16.00 uur aan de kapel, bij slecht weer gaat deze door 

in de kerk op zondag 29 september om 11.00 uur

56STE SINT- 
LUCIEFEESTEN
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HARMONIEFEESTEN
2013

INRICHTING : KONINKLIJKE HARMONIE BROEDERBAND 

VRIJDAG 27 SEPTEMBER 
-   20u : 6DE BROEDERBAND KWISAVOND
    inschrijven kan via jantax@skynet.be of per gsm 0498 31 59 27

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
-   vanaf 12u tot 19u : MOSSELFESTIJN OF KOUDE SCHOTEL

-   vanaf 21u : MUZIKALE AVOND
    met het optreden van de Nederlandstalige coverband KONTRAIR

    en AFTERPARTY met Disco Seduction 

ZONDAG 29 SEPTEMBER
-   vanaf 11u : CAFÉ OPEN
-   vanaf 14u : OPTREDEN Orkest Big Friends

-   van 12u tot 20u : MOSSELFESTIJN OF KOUDE SCHOTEL
    (zolang de voorraad strekt) 

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

Niet te vergeten : 
2 dagen jumbo-mosselen of koude schotel

zaterdag van 12.00 uur tot 19.00 uur

zondag van 12.00 uur tot 20.00 uur
(zolang de voorraad strekt). 

Mosselen en/of koude schotels kunnen ook meegenomen worden.

Contact : 03/314.62.48 - khbroederband@telenet.be

www.khbroederband.be

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

Iedereen van harte welkom !

IJS- &
PANNENKOEKENDAG
ZONDAG 13 OKTOBER 2013

afdeling 
Rijkevorsel

Katholieke Vereniging
Gehandicapten

Contact : Treza De Vrij, Vlimmersebaan 104, 2310 Rijkevorsel, 03 312 25 16

Welzijnsschakel Rijkevorsel organiseert

van 11 tot 17 oktober  

INLEEFWEEK
Bekende en minder bekende inwoners van Rijkevorsel leven
een week lang “vrijwillig” met een beperkt inkomen (50 euro

per volwassene en 25 euro per inwonend kind)

Vrijdagavond 18 oktober is er om 20 uur in het gemeenschaps-
centrum van Sint-Jozef (de Kuiperij) een

SLOTMOMENT 
We blikken terug op hun ervaringen en Bérénice Storms van 
de Hogeschool Kempen komt ons vertellen hoeveel inkomen
een Vlaams gezin minimaal nodig heeft om menswaardig te 

kunnen deelnemen aan onze samenleving.
Je bent welkom! Inkom gratis.

Voor meer informatie over deelname aan de inleefweek en
over het slotmoment: Greet Embrechts, 03/314 76 06, 

l_gvanhemeldonck@hotmail.com
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Wanneer ? 3, 10, 17, 24, 31 oktober
7, 14, 21 en 28 november

van 19.15u tot 22.15u

Waar ? ’t Klooster in Rijkevorsel

Voor inschrijvingen of meer info :
0474 74 01 13 (Tinne)
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S E P T E M B E R

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

• Schildersclub Artistic : opendeurdag. Klooster. Van 10.00 tot 18.00 uur

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

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

8 september • Landelijke Raad : Boerenmarkt. Verkoop land- en tuinbouwproducten, jeugdrommelmarkt, 
tentoonstelling boerderijdieren, animatie … Doelenpad. Aanvang 9.00 uur

• K.S.S.R. Handboog : opendeurdag. Van 9.00 tot 13.00 uur. Oude pastorij, Dorp 47
• Vrijwillige molenaars : De Stenen Bergmolen in werking. Kom kennismaken met dit uniek draaiend 

erfgoed en het oude molenaarsambacht. Malen met windkracht van graan tot meel. 
Van 10.00 tot 17.00 uur

• VVV-Toerisme Rijkevorsel : Roofvogelshow op het molenterrein. Meer info : ziek rubriek VVV

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

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

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

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

15 september • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid & Jeugdtheater Globe : De Gelaarsde Kat: sprookjestoneel
voor kinderen van 2 tot 12 jaar (anderen eveneens welkom) in zaal 't Centrum om 14.30 uur. 
Deuren open om 13.30 uur, inkom is gratis. Kinderen brengen een kussen mee om op te zitten! 
Meer info: http://www.vnarijkevorsel.be en 0495 54 86 20.

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

18 september • Cultuurdienst : tot 24 november Tentoonstelling “Transparant”. Aster Berkhofmuseum. 
Meer info : zie rubriek Cultuur

19 september • De Singer vzw : Begijn Le Bleu : Stand-up comedy. 20.30 u. Info en reserveren : www.desinger.be

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

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

21 september • Herdenking bevrijding : zie rubriek Bestuur en affiche rubriek Diversen (Camp Plumbridge). 
Info : 03/340.00.12
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22 september • Brandweer Rijkevorsel : Opendeurdag. Brandweerkazerne Looiweg.
Meer info : zie rubriek Brandweer

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

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

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

26 september • De Singer vzw : Rootsconcert (try-out) Stanton. 21.00 u. Info en reserveren : www.desinger.be

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

• De Singer vzw : Concert Albare, virtuoos jazzgitarist. 20.30 u. Info en reserveren : www.desinger.be
• Koninklijke Harmonie Broederband : Harmoniefeesten. Quizavond.’t Centrum. 

Info : 0498/31.59.27 – jantax@skynet.be. Meer info : zie rubriek Diversen
• Vrienden van Sint-Lucie : Jokprijskamp. Meer info : zie rubriek Diversen

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

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

29 september • Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van  14.00 tot 17.00 uur
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef, 61. Van 13.00  tot 16.30 uur
• Kampplaats De Schalmei, Achtel 83a : opendeurdag. Van 10.00 tot 20.00 uur
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid – JeuFa : Jeugdhappening met optredens door jeugd- en 

opleidingsorkesten op de kiosk achter het gemeentehuis vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Toegang gratis. Meer info: http://www.vnarijkevorsel.be en 0476 36 92 32.

• Koninklijke Harmonie Broederband : Harmoniefeesten. Vanaf 11 u frühshoppen, vanaf 14 u 
dans- en muzikale namiddag voor jong en oud, van 12.00 tot 20.00 uur : mosselfestijn of koude
schotel. Info : 03/314.62.48 -  khbroederband@telenet.be. Meer info : zie rubriek Diversen

• Rijkevorselse Wielertoeristen : Mountainebiketocht. Keuze tussen 15, 25, 42 en 52 km. 
Vertrek : 8.00 – 10.30 uur. Meer info : zie rubriek Diversen

• Vrijwillige molenaars : Molendag Provincie Antwerpen. Malen met windkracht van graan tot meel
in de Stenen Bergmolen. Van 10.00 tot 17.00 uur

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in oktober 2013 moet je uiterlijk op 3 september 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                         0477/995.991
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


