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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 :                                                     op afspraak

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 :                                                     op afspraak

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 :                                           op afspraak

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

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
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Beste inwoners,

Ondertussen is de septembermaand wel erg dichtbij gekomen. De kinderen maken zich op voor een nieuw schooljaar

en voor de studenten komt het academiejaar stilaan om de hoek kijken. Na een welverdiende, en hopelijk geslaagde,

vakantie kan onze jeugd weer met volle kracht een nieuw schooljaar aanvatten. Via deze weg wil ik hen dan ook veel

succes wensen en in het bijzonder diegenen die een nieuwe stap zetten in hun schoolcarriere door de overgang naar

een nieuwe school of universiteit.

In onze gemeente zullen de gemachtigde opzichters, samen met de lokale politie, er weer op toezien dat de kinderen

veilig de straat kunnen oversteken op weg naar school. Volg goed hun richtlijnen op, voetgangers, fietsers en 

chauffeurs, zo maak je het voor iedereen gemakkelijk.

De komende maand staan er ook heel wat activiteiten gepland, dat kun je verderop in dit blad lezen. Ook onze 

verenigingen beginnen immers een nieuw werkjaar. Hen wens ik dan ook veel succes toe. De inzet van vrijwilligers is

een belangrijk gegeven in het gemeenschapsleven van ons dorp.

Met september voor de deur kunnen we ook terugblikken op de voorbije zomer die heel wat leuke momenten kende.

Denken we maar aan de jaarlijkse sportevenementen van Rijkevorsel Leeft, de muzikale hoogtepunten van Rijkevorsel

Swingt, de openluchtfilm, de speelpleinwerking, en het mooie concert ter ere van Francis Bay, de beroemde muzikant

en orkestleider, die 100 jaar geleden werd geboren in Rijkevorsel. Sint-Jozef kermis was een feest en Rijkevorsel-kermis

staat nog voor de deur!

Maar de zomer werd ook gekleurd door de wegenwerken op de Hoogstraatsesteenweg / Gammel die, buiten onze wil

om, langer duurden dan voorzien. Het is immers een gewestweg waar we weinig vat op hebben. Ondertussen is de

weg weer opengesteld. In september begint de gemeente te werken in de Helhoekweg. In samenspraak met de bewoners

werd een ontwerp gemaakt. Verkeershinder zal het zeker mee brengen, daarvoor vragen we begrip.

Verder wil ik de lezers nog veel leesplezier wensen met deze goed gevulde ”Info Rijkevorsel”. Tevens hoop ik dat 

september nog heel wat mooie dagen meebrengt, zodat we in onze vrije tijd nog kunnen genieten van de mooie natuur

die onze gemeente telt of van de leuke terrasjes bij onze lokale horeca.

                                                                                                    Karl Geens

                                                                                                    Schepen van cultuur, bib, feestelijkheden,

                                                                                                    jeugd, mobiliteit, communicatie en erediensten.



B E S T U U R

De begrotingsrekening 2013, de balans op 31 december
2013 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2013
met bijhorende toelichtingen worden vastgesteld.

Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de
schoolraad d.d. 19 juni 2014.

Goedkeuring wordt gegeven aan het voorziene lestijden-
pakket van het schooljaar 2014-2015 alsook aan de 
wijzigingen/aanvullingen in het schoolreglement 2014-
2015.

De raad verleent goedkeuring aan de aankoop voor open-
baar nut van een strook grond, ter streke “Mielandheide”
met een oppervlakte van 646 m².

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek
met nr. “K-13-016: Wegenis- en rioleringswerken 
Merret, Kruispad, Helhoekweg en Langstraat”. 
Het deel van de gemeente wordt geraamd op 
€ 802.349,16 incl. btw.

Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkings-
overeenkomst ‘K-14-076: Kleine uitbreiding Gildeweg’
tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel. 

Enkele belastingreglementen worden technisch aan -
gepast en goedgekeurd.

Het subsidiereglement jeugdwerk 2014-2019 wordt vast-
gelegd met ingang van 1 juli 2014.

De raad gaat principieel akkoord met het aanbod van
Welzijnszorg inzake de dienstverlening Informatie -
veiligheid.

De gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van het
tijdelijk politiereglement d.d. 30 juni 2014 betreffende
beperkingsmaatregelen betreffende het verkeer van
voertuigen op de openbare wegen wegens de organisatie
van voetbal op groot scherm in het centrum van Rijke-
vorsel op parking Zuid op dinsdag 1 juli 2014, door de
Burgemeester uitgevaardigd, en bekrachtigen dit.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 29 september 2014 vanaf 20.00 uur in de
raad zaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op de 
elek tronische informatieborden in het Dorp en aan de
Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord langs de
Molen straat 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 gemeenteraadsvergadering
bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda en 
toelichting ter beschikking van het publiek.

De gemeente Rijkevorsel wil een transparante gemeente
zijn, waarbij burgers geïnformeerd en betrokken 
worden. Daarom organiseert het gemeentebestuur vanaf
dit jaar wijkvergaderingen voor de vijf politiewijken van
Rijkevorsel. 

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 30 JUNI 2014

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

NIEUW : WIJKVERGADERINGEN
IN RIJKEVORSEL
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Alle inwoners van Rijkevorsel zijn welkom op deze 
vergaderingen. De plannen van het gemeentebestuur en
projecten voor de specifieke wijken worden er toegelicht.
Daarnaast krijg je zelf ook de mogelijkheid om een vraag
te stellen of een thema aan bod te laten komen. 
Binnenkort ontvangen alle inwoners van Rijkevorsel een
folder in de bus, met daarin meer info over deze nieuwe
wijkvergaderingen. Wil je alvast een vraag doorgeven,
dan kan je deze mailen naar communicatie@rijke -
vorsel.be met als titel wijkvergadering + vermelding van
de wijk waarin je woont.

Data en locaties wijkvergaderingen

WIJK NOORD
- Dinsdag 7 oktober 2014
- Raadzaal gemeentehuis Rijkevorsel
WIJK CENTRUM
- Donderdag 9 oktober 2014
- Raadzaal gemeentehuis Rijkevorsel
WIJK ZUID
- Dinsdag 14 oktober 2014
- Raadzaal gemeentehuis Rijkevorsel
WIJK SINT-JOZEF
- Donderdag 16 oktober 2014
- Parochiezaal Sint-Jozef
WIJK WEST
- Donderdag 23 oktober 2014
- Raadzaal gemeentehuis Rijkevorsel

De vijf politiewijken van Rijkevorsel
Weet je niet meteen in welke politiewijk je woont? Hier-
onder vind je een overzicht terug van de verschillende
wijken van Rijkevorsel:

WIJK NOORD
Achtel, Aardbolweg, Achtelsestraat, Achterstede, 
Ambachtelijke Zone “De Meiren”, Ambachtsweg, Appel-
straat, Bavelstraat (vanaf Kasteelweg), Beemd, Berken-
laan, Beukendreef, Biekorfweg, Bieshoven, Bolk,
Bolksedijk, Brandakkers, Breebos, Bremstraat, De Sluis,
Dijkbeemd, Drijhoek, Eekhofstraat, Gildeweg, Haag,
Heibraak, Heidebloemweg, Heilluizerweg, Jagersweg,
Keirschot, Keirschothoeveweg, Klaterstraat, Kleine-
Markweg, Kleiweg, Kluizenberg, Koekhoven, Koestraat,
Kolonieweg, Koolbrandersweg, Langevoort, Lindenweg,
Merenloopweg, Markweg, Merksplassesteenweg, Middel-
stede, Nering, Oosteneind, Otter daelstraat, Papenvoort,
Perenstraat, Pruimenstraat, Reeweg, Schommeweg,
Streepakker, Vijversweg, Vorselmoerweg, Waterdelt, 
Wilgenstraat, Wouwer, Zandweg en Zwartbossen

WIJK RIJKEVORSEL CENTRUM
Akkerveken, Bavelstraat (tot Kasteelweg), Bochtenstraat,
Borgerhoutstraat, Boshoevenweg, Bussels, Doelenpad,
Donk, Dorp, Eksterstraat, Emiel Van Roeystraat, Gaston
Lambrechtsstraat, Helhoekweg (tot Tulpstraat), Helle -
steeg, Hoek, Hoge Akkers, Kasteelweg, Krokusweg, 
Lijsterstraat, Looiweg (tot Boshoevenweg), Lozenhof-
straat, Merelstraat, Mispelweg, Nachtegaalweg, Oost -
malsesteenweg (tot Lozenhofstraat), Potbergstraat,
Prinsen pad, Tulpstraat, Turfweg, Varen velden, Veld-
straat, Vinkenpad

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

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

WIJK WEST
Angelicadreef, Auwelijn, Banmolenweg, Bergsken,
Brechtsedreef, Gammel, Grensstraat, Heerbaan, Hees,
Heesbeekweg, Heesdijk, Heggestraat, Hoge Putweg,
Hoogstraatsesteenweg, Houtelweg, Kardinaal Cardijn-
laan, Karreweg, Kleine Gammel, Korenblokweg, Korte
Molenweg, Kruisboogweg, Lacyns, Leemputten, 
Leopoldstraat, Merret, Molenakkers, Molenstraat,
Nieuwe Weg, Rijtweg, Salmmeirweg, Sint-Lenaartse-
steenweg, Sint-Luciestraat, Sint-Willibrordusstraat en
Vonderstraat.

5



B U R G E R Z A K E N

Op regelmatige basis vind je hier een lijst van de 
huwelijken, geboorten en overlijdens in onze gemeente.

November 2013
- Mertens Dannie en Németh Melinda, 

13 november 2013
- Meier Jurgen en Lauryssen Veronique, 

29 november 2013

Januari 2014
- Van Den Kieboom Tom en De Ruysscher Dakota, 

11 januari 2014

November 2013
- Abbeel Djuli, dochter van Abbeel Ingrid
- De Maesschalck Jack, zoon van De Maesschalck Kelly

en Petrusson Sandra
- Fernandes Sofia Quinteiro, dochter van Fernandes

António Manuel en De La Salete Moura Do Quinteiro
Maria

- Fleerakkers Hannelore, dochter van Fleerakkers Roel
en Leemans Cindy

- Fleerakkers Jasper, zoon van Fleerakkers Roel en
Leemans Cindy

- Hendrickx Fleur, dochter van Hendrickx Bart en 
Sysmans Karin

- Janssen Lenne, zoon van Janssen Peter en Van 
Looveren Ann

HUWELIJKEN GEBOORTEN
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De gemachtigde opzichters van Rijkevorsel werden op woensdag 25 juni door het college van burgemeester en 
schepenen ontvangen in het gemeentehuis. 
Als blijk van erkentelijkheid en waardering voor hun tomeloze inzet trakteerde het gemeentebestuur hen op een 
receptie. Als extraatje kregen de gemachtigde opzichters ook een VVV-bon overhandigd. 

GEMACHTIGDE OPZICHTERS GEHULDIGD IN RIJKEVORSEL
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- Janssen Nore, dochter van Janssen Peter en Van
Looveren Ann

- Kerstens Mathias, zoon van Kerstens Wim en 
Bogaerts Elien

- Mattheussen Sepp, zoon van Mattheussen Jan en 
Vermeiren Greet

- Van Looveren Elize, dochter van Van Looveren Wim
en Aerts Ellen

- Van Looveren Thijs, zoon van Van Looveren Matthias
en Eyskens Heidi

- Van Looveren Vince, zoon van Van Looveren Matthias
en Eyskens Heidi

- Verboven Elise, dochter van Verboven Tim en Raey-
maekers Kelly

- Vervloet Ravenna, dochter van Vervloet Sven en 
Michielsen Claudia

December 2013
- Braspenning Rube, zoon van Braspenning Bert en

Goetschalckx Stefanie
- Gautier Vita, dochter van Gautier Tom en Van Leuven

Agnetha
- Jansen Vie, dochter van Jansen Jelle en Bervoets

Jenke
- Mertens Jasmin, dochter van Mertens Dannie en 

Németh Melinda

Januari 2014
- Snoeys Annelore, dochter van Snoeys Joep en Van

Opstal Tinne

Februari 2014
- Deckers Mateo, zoon van Deckers Dennie en Snels

Hanne
- De Hauwere Maud, dochter van De Hauwere Bjorn

en Van Leuvenhaege Linsey
- De Hauwere Liene, dochter van De Hauwere Bjorn

en Van Leuvenhaege Linsey
- Hermans Louis, zoon van Hermans Kristof en

Broeckx Dorien
- Maegh Matthew, zoon van Maegh Matheus en Arag

Lovella
- Mariën Elias, zoon van Mariën Caroline en Ver -

meiren Liesbet
- Mariën Matthijs, zoon van Mariën Caroline en 

Vermeiren Liesbet
- Neefs Niels, zoon van Neefs Stijn en Jansen Sheera
- Janssens Nien, dochter van Janssens Peter en Dockx

Katleen
- Lagatie Gerben, zoon van Lagatie Ole en De Prins

Sandra
- Van Besauw Marnix, zoon van Van Besauw Wendy
- Van Den Langenbergh Niene, dochter van Van Den

Langenbergh Jo en Crynen Veronique

- Vanthillo Lucas, zoon van Vanthillo Filip en Verheyen
Liesbeth

- Wuyts Esmey, dochter van Wuyts Gert en Peeters
Joyce

November 2013
- Beckx Emiel, Helhoekweg 18
- Goos Edward, Bremstraat 26
- Goos Frans, Stevennekens 128/0002
- Marynissen Maria, Helhoekweg 18
- Van Den Langenbergh Ludovica, Helhoekweg 18
- Van Velthoven Ludovica, Helhoekweg 18

December 2013
- Claessen Gustaaf, Bremstraat 26
- Knaepkens Jakob, Oostmalsesteenweg 213
- Leys Maria, Bremstraat 26
- Nooyens Anna, Drijhoek 8

Januari 2014
- Couwenberg Albert, Bremstraat 26
- Kranen Renaat, Berkenlaan 4
- Peeters Ritta, Bremstraat 26
- Schrauwen Augustus, Bremstraat 26
- Seeuws Alfons, Populierenweg 10
- Sleeckx Elza, Meerblok 14
- Vleugels Amanda, Bremstraat 26

Februari 2014
- Beersemans Frieda, Hoogstraatsesteenweg 114
- Janssens Anna, Helhoekweg 18
- Marinus Bart
- Mertens Petrus, Sint-Luciestraat 16
- Rutten Maria, Helhoekweg 18
- Van Hasselt Theresia, Sint-Lenaartsesteenweg 87
- Vermeulen Guido, Sint-Jozef 83
- Verrijkt Marcelina, Bremstraat 26

OVERLIJDENS
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

De fietscampagne ‘Met Belgerinkel
naar de Winkel’ eindigde dit jaar op
31 mei. 
In Rijkevorsel werden in totaal
5.262 belgerinkelloten geregis-
 treerd waaruit 2 deelnemers als
winnaar van een dagprijs (van de
belgerinkelcampagne) uit de bus
kwamen. Deze winnaars hebben
hun prijs reeds ontvangen.

De 16 prijzen die de gemeente Rijkevorsel zelf heeft
voorzien, waaronder een Achielle belgerinkelfiets, fiets-
mandjes, cadeaubonnen, ... worden op 9 september 2014
tijdens een receptie overhandigd. De deelnemende 
handelaars en winnaars worden persoonlijk uitgenodigd
om deze prijsuitreiking bij te wonen.

Vanaf 1 september 2014 zullen katten
enkel kunnen worden gegeven of 
verkocht wanneer ze gesteriliseerd en 
geïdentificeerd zijn!

Vanaf de leeftijd van 5 maanden is een kat reeds vrucht-
baar. Een niet-gesteriliseerde poes kan per jaar 2 tot 3
keer werpen en tijdens haar leven dus een honderdtal
katjes werpen. 
De enige betrouwbare oplossing om de geboorte van 
katjes te voorkomen, is sterilisatie. Hierdoor wordt het
probleem vermeden dat er een nieuwe thuis voor de 
katjes dient te worden gevonden, dat ze worden achter-
gelaten of dat er euthanasie op wordt gepleegd.
Via het meerjarenplan van de FOD Volksgezondheid voor
de sterilisatie van katten, worden alle asielkatten 
gesteriliseerd en geïdentificeerd vooraleer ze kunnen
worden geadopteerd. Vanaf 1 september 2014 geldt deze
sterilisatieplicht ook voor iedereen die een kat 
verkoopt/gratis weggeeft, dus ook voor de gewone 
particulier.
Meer informatie is te vinden op www.kattenplan.be

Betaal jij graag te veel voor je energie? Neen, wij ook
niet. Doe mee met de groepsaankoop groene stroom en
gas van het Antwerpse provinciebestuur die onze 
gemeente ondersteunt. Een lagere energiefactuur 
betalen en groene stroom gebruiken is beter voor het
milieu en je portemonnee.

Je kunt vrijblijvend inschrijven tot 28 september 2014
via de website www.samengaanwegroener.be. Begin 
oktober is er een online veiling en kunnen de energie -
leveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een
voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke
besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen
van energieleverancier. Vorig jaar maakten meer dan
50.000 huishoudens gebruik van dit aanbod en zij 
bespaarden gemiddeld zo’n € 208 per jaar. Wie vorig jaar
deelnam aan de groepsaankoop dient zich ook dit jaar
opnieuw in te schrijven om deel te nemen en een jaar
lang van kortingsprijzen te genieten.

Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de 
gemeente je graag verder. Dit kan enkel van 2 september
tot en met 25 september en enkel voor personen die niet
over internet beschikken. Breng je laatste jaarafrekening
van elektriciteit en aardgas mee zodat we alle gegevens
meteen bij de hand hebben.

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL

JE DROOMT ERVAN 
OM EEN KAT TE HEBBEN ...

GROEPSAANKOOP GROENE ENERGIE
PROVINCIE ANTWERPEN

8
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Met de verbetering van de kwaliteit van onze waterlopen
herstelt ook het visbestand zich geleidelijk.  Maar vissen
hebben het niet altijd even gemakkelijk. Een vissterfte
kan ontstaan door zuurstoftekort of door hevige regen-
en onweersbuien. Maar een vissterfte kan ook wijzen op
een illegale lozing of een ziekte.
Een snelle melding is cruciaal om op tijd te kunnen in-
grijpen. Merk je dus dode vissen of vissen in nood op ?
Meld het dan onmiddellijk aan de gemeentelijke milieu-
dienst of de politie.

Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag
onze Kempen!’. Deze grootschalige actie is intussen aan
haar 20e editie toe. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt,
Velt, JNM en 26 Kempense gemeentebesturen, waar -
onder 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. In oktober worden drie infoavonden gehouden
met meer informatie rond de actie en het aangeboden
plantgoed waarbij je heel wat tips en ideeën kan opdoen.
De infoavonden starten telkens om 20u, inschrijven is
niet nodig.
- 01/10/2014 : Herselt, Zaal Hessel in VTC De Mixx, 

Asbroek 1
- 02/10/2014 : Oud-Turnhout, OC De Djoelen, Steen-

weg op Mol 3
- 06/10/2014 : Balen, Edu1 in VC De Kruierie, 

Bevrijdingsstraat 1

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.

Aanbod
De organisatoren van de actie ‘Behaag onze Kempen’
bieden inheems en streekeigen haagplantsoen,
(hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele
klimplanten, enkele heesters en steunpalen voor fruit-
bomen aan. Nieuw dit jaar is dat ook Vlaco-compost in
zakken van 40 liter aangeboden wordt. Dit is ideaal om
je bodem te verrijken bij de aanplant van fruitbomen en
hagen. 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
plantgoed 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.
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.

Hoe bestellen ?
Bestellen doe je bij voorkeur via het online bestel -
formulier op de website www.iok.be/bok. Maar je kunt
ook bestellen door bijgevoegd bestelformulier af te lev-
eren bij de milieudienst of telefonisch, bij Herman Puls
(18-21u: 0496/96.78.27) of bij Riet Janssens (18-21u:
0474/40.66.63).
Bestellen kan tot 31 oktober! Betaling gebeurt vooraf via
overschrijving (meer info bij inschrijving)

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed dien je zelf af te halen op zater-
dag 22 november tussen 9.30u en 11.30u aan de
gemeentelijke werkplaats, Vijversweg 12.

Meer info?
Bezoek de website (www.iok.be/bok), haal een gratis 
infobrochure af op het gemeentehuis of neem contact
op via behaag.onze.kempen@iok.be.

BEHAAG ONZE KEMPEN !

VISSTERFTE ? MELDEN !
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Op het containerpark kun je niet alleen terecht voor het
deponeren van je (gesorteerd) afval maar ook voor 
volgende diensten :
- aankoop van PMD en biozakken
- aankoop compost en potgrond
- aankoop van compostvaten, compostbakken 
- het aanvragen van een ophaling voor grofvuil, snoei-

hout en oude metalen;
- het ophalen en terugbrengen van het materiaal voor

de zwerfvuilinzameling;
- het afhalen van verkeersborden voor parkeerverbod

voor een verhuis (voor het aanvragen van een 
parkeerverbod moet je wel eerst langskomen op het
gemeentehuis).

Let wel, dit kan enkel tijdens de openingsuren van het
containerpark. Deze zijn terug te vinden op de achter-
kant van de ophaalkalender en op de gemeentelijke 
website (dienst milieu).
De betalingen (zowel voor het afval als voor de andere
diensten) gebeuren met de toegangskaart van het 
containerpark, die je ter plaatse met je bankkaart aan
een terminal kan opladen. Er kan niet met cash geld
betaald worden!!

Voor meer info kun je contact opnemen met de park-
wachters op het nummer 03/340.00.88.

Sinds de opstart (april 2011) werden 493 leningen
afgesloten voor energiebesparende maatregelen. Deze
493 leningen vertegenwoordigen een bedrag van 
€ 3.623.846. Gemiddeld komt dit neer op zo’n € 7.350
per lening. 
Een energieK-lening is een lening op afbetaling aan 2 %
rente, met een maximumbedrag van € 10.000 en een 
terugbetalingstermijn van max. 5 jaar. 

Elke burger (eigenaar/verhuurder/huurder) komt hier-
voor in aanmerking voor zijn privé-woning. Er zijn geen
bij komende kosten aan verbonden.

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

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

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

tijdinschakeling
- energie-audit
- zonneboiler

Zelfs renteloos lenen is mogelijk
EnergieK kan aan financieel zwakkeren een renteloze 
lening toekennen. Het is dan ook voor deze mensen dat
de lening cruciaal is. Het is voor hen vaak de enige 
manier om energiebesparende maatregelen te kunnen
uitvoeren. Het gaat om mensen met een verhoogde
tegemoetkoming uit de ziekteverzekering, met een laag
inkomen of mensen die in schuldbemiddeling of budget-
beheer zijn bij het OCMW.

Voor meer info over energieK (goedkope energielening
Kempen): Ellen Vanhoudt, tel. 014 57 42 79 (enkel voor-
middag 9u - 12u), ellen.vanhoudt@iok.be, www.iok.be

Na de succesvolle acties voor een gezamenlijke sanering
van stookolietanks en een gezamenlijke aankoop van
zonne-energie en dak- en muurisolatie, organiseert IOK
tot einde van dit jaar een groepsaankoop voor het 
plaatsen van hoogrendementsglas. Het vervangen van
oude ramen (en eventueel schrijnwerk) zorgt voor een
lager verbruik voor verwarming. Dit is niet alleen goed
voor het milieu, maar ook voor je portefeuille.

Voor meer info over de groepsaankoop:
Gert Druyts, tel. 014 56 42 56, www.iok.be

CONTAINERPARK : 
BETALING MET TOEGANGSKAART

INVESTERINGEN IN ENERGIEBESPARENDE
MAATREGELEN IN JE WONING BLIJVEN
LONEN. LEEN HIERVOOR GOEDKOOP TOT
ZELFS RENTELOOS !

GROEPSAANKOOP 
HOOGRENDEMENTSGLAS
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In Rijkevorsel bevindt zich op verscheidene locaties een
aardgasleiding die beheerd wordt door Fluxys.
De afgelopen jaren heeft Fluxys de aanwezige bomen en
struiken verwijderd binnen de voorbehouden zone aan
weerszijden van deze aardgasvervoersinstallaties.
Van augustus tot en met november 2014 zal een aan-
nemer in opdracht van Fluxys verdere maaiwerken
uitvoeren om zo de voorbehouden zone blijvend te 
vrijwaren van bomen en struiken.
Het gaat hier vooral om de zone in de Poelberg en in het
Gemeentebos.

Minder vervuilende en meer duurzame mobiliteit is een
uitdaging voor lokale besturen. Geregeld moeten mede-
werkers van de gemeentelijke diensten voor het werk
korte verplaatsingen maken. Opdat er minder gebruik
gemaakt zou worden van de dienstwagen, gaat het 
bestuur over tot de aankoop van een elektrische dames-
fiets.
De aankoop van de elektrische fiets gebeurt in samen-
werking met Eandis, die onder het motto ‘Trap de auto
aan de kant’ lokale besturen de mogelijkheid biedt om
in te tekenen op een aanbod elektrische fietsen.

Op 3 september 2014 zal aannemer Vermetten starten
met de werken aan de Helhoekweg. Een tweede in -
wonersvergadering werd intussen gehouden en de voor-
bereidende werken van de nutsmaatschappijen zijn zo
goed als afgerond. 
In een eerste fase zal de Helhoekweg van de Hoek tot en
met het kruispunt van de Lozenhofstraat worden 
heraangelegd. In een latere fase (in 2015) zullen de 
werken opschuiven tot aan het Kruispad.

Op de website van De Lijn 
www.mijnlijn.be kun je de realtime 
informatie van alle haltes in de 
gemeente Rijkevorsel terugvinden. De
info refresht elke minuut. Zo zie je op
elk ogenblik wanneer de volgende bus
aankomt en vertrekt.

Tegen midden september
zullen de reizigers van De
Lijn bijkomend in de hele
provincie Antwerpen real-
time reisinformatie kun-
nen opzoeken via een
QR-code aan elke bus- 
en tramhalte. Alle 6.000
haltes in de provincie 
worden ermee uitgerust.
Door het scannen van de
code met een smartphone
krijg je dan het realtime haltebord van die halte meteen
op je telefoon te zien.
Dit is een extra service. Het is niet de bedoeling dat 
reizigers zonder smartphone in de kou blijven staan. De
bestaande infokanalen (halteborden, folders,...) blijven.

Met het nieuwe schooljaar in zicht willen we nog even
meegeven dat de mobiele lijnwinkel elke eerste maandag
van de maand van 8.00 uur tot 12.30 uur op de markt in
’t centrum van Rijkevorsel staat. In de lijnwinkel op 
wieltjes kan iedereen terecht die informatie wenst over
het aanbod, tarieven, reiswegen,... 
Ook abonnementen, lijnkaarten, buzzypassen of elk
ander vervoerbewijs kan men hier aankopen.  

De volgende datum in Rijkevorsel is :
- maandag 01/09/2014 : Rijkevorsel, markt  

(8.00u - 12.30u)

GEBRUIK ELEKTRISCHE FIETS
ALS DUURZAAM VERVOER

WEGENISWERKEN HELHOEKWEG

FLUXYS ONDERHOUD 
ZONES GASINSTALLATIES

DE LIJN

MOBIELE LIJNWINKEL IN RIJKEVORSEL



Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ont -
werpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde
en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. Gedurende
zes maanden kan iedereen de plannen raadplegen op de
website www.volvanwater.be en er op reageren via een
digitaal inspraakformulier.
De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen
zal doen om de toestand van de waterlopen en het grond-
water te verbeteren en om ons beter te beschermen
tegen overstromingen. Ook de zoneringsplannen en de
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe
en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen
gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen
opgenomen.
De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas
bestaan uit verschillende delen. Naast de beheerplannen
voor de Vlaamse delen van de stroomgebieddistricten
van Schelde en Maas, zijn er ook deelplannen voor de elf
bekkens en voor de zes grondwatersystemen in 
Vlaanderen.
Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de
plandelen en acties die voor onze gemeente relevant zijn.
Via geoloketten kom je te weten welke acties in je buurt
gepland zijn of hoe en wanneer het afvalwater in je straat
gezuiverd wordt. Je vindt er ook een wegwijsfolder en
een overzicht van informatievergaderingen die in het 
najaar georganiseerd worden.
Meer informatie over het integraal waterbeleid staat op
www.integraalwaterbeleid.be, waar je o.a. de nieuwe 
publicatie ”Integraal waterbeleid in Vlaanderen, samen
voor een gestroomlijnd waterbeleid” vindt.

De gemeente Rijkevorsel organiseert op 24 september
2014 een informatiesessie over woningaanpassing en
zorgwonen.

Woningaanpassing
Met het ouder worden gaan bepaalde zaken moeizamer
verlopen. Soms kan het dan handig zijn om bepaalde
aanpassingen te doen aan je woning zoals het vervangen
van je bad door een inloopdouche, het verhogen van je
toilet, een traplift installeren,... 
Zulke kleine aanpassingen kunnen je leven vaak enorm
vereenvoudigen. Je kunt je, gratis of tegen een kleine
vergoeding, laten adviseren over deze aanpassingen.
Daarnaast heb je ook recht op een aantal premies die de
kosten van deze verbouwingen kunnen drukken. Tijdens
dit infomoment worden zowel de aanpassingen zelf als
de adviesmogelijkheden en de premies toegelicht.

Zorgwonen
Soms gaat het niet enkel om verbouwingen, maar wel je
ouders, grootouders of een gehandicapt familielid in je
woning opvangen. Of neem je volwassen kleinkinderen
in huis. Ook deze nieuwe woonvorm met al zijn 
mogelijkheden wordt uitgebreid toegelicht tijdens de 
infosessie.

Praktisch
Het infomoment gaat door op woensdagnamiddag 24
september 2014 om 14.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis. De informatiesessie is gratis.

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN 
VOOR SCHELDE EN MAAS 
IN OPENBAAR ONDERZOEK

WONINGAANPASSING EN ZORGWONEN
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IOK biedt een grond te koop aan in Rijkevorsel voor de
realisatie van een cohousingproject. Cohousing is de
naam voor een nieuw woonconcept. Naast een volledig
uitgeruste privéwoning en -tuin hebben cohousers ook
een gemeenschappelijke tuin en een centraal gebouw
waarin functies gedeeld worden. Cohousing is dus niet
hetzelfde als samen in één huis wonen.

Het gaat om een gebied van circa 8100 m² gelegen 
tussen Kleine Markweg en Waterdelt en kadastraal 
gekend onder Rijkevorsel sectie H nummers 321N, 320V,
338A, 339C en 337E.
De koper dient zich te verbinden tot de effectieve 
realisatie van een cohousingproject met een sociaal 
karakter.
Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen tot en met
dinsdag 30 september een bod uitbrengen onder 
gesloten omslag.
De concrete voorwaarden en modaliteiten kun je raad-
plegen op http://www.iok.be/productgroep.aspx?pg=
2518&id=2333

Digidak staat garant voor cursussen in
een prettige en ontspannen sfeer. In 
Digidak ontvangen we per cursus niet
meer dan 5 cursisten. Met veel succes
hebben veel cursisten de lessen in 
Rijkevorsel al gevolgd.

Heb je ook vragen als:
- Welke computer/tablet past bij mij?
- Ik heb nog nooit met de computer/tablet gewerkt?

Zou ik het ook kunnen leren?
- Hoe schrijf ik een brief op de computer?
- Sociale netwerken: wat zijn dat?
- Facebook, twitter, apps?
- Een tablet aankopen? Wat zijn apps?
- Een belastingbrief invullen, hoe doe ik dat?
- Hoe skypen met mijn kleinkinderen?
- Hoe zoek ik informatie op het internet?
- Hoe haal ik mijn foto’s van mijn fototoestel en hoe

zet ik deze foto’s op mijn computer?
- …

Na de grote vakantie vanaf oktober 2014 worden de 
volgende cursussen gegeven: Basis computer; Basis 
Internet en E-mail, Digitale Fotografie, Tablet voor 
beginners en nog zoveel meer. Kom het allemaal ont-
dekken bij Digidak.

Inschrijven is verplicht tijdens de inschrijfmomenten of
nadien tijdens de vrije inloop.

Daarnaast kun je, als je thuis geen computer hebt of
extra wilt oefenen, onbeperkt en gratis begeleid oefenen.
Of heb je vragen over je computer of problemen met de
computer? Kom dan naar de vrije inloop en onze 
begeleiders helpen je graag verder.
Meedoen of meer weten? Bel dan 014 71 11 03.
Of kom langs tijdens de inschrijfmomenten:
- St-Jozef : maandag 15 en 22/09 van 10.00-12.00 uur
- Centrum : donderdag 18 en 25/09 van 10.00-12.00

uur

Digidak Centrum
Het Klooster, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, 
014 71 11 03. Vrije inloop op donderdag van 9.00 tot
12.00 uur.
Digidak St.-Jozef 
Bibliotheek Aster Berkhof St.-Jozef, Kerkdreef 61, 2310
Rijkevorsel, 014 71 11 03. Vrije inloop op maandag van
10.00 tot 12.00 uur.

GROND TE KOOP VOOR 
COHOUSINGPROJECT IN RIJKEVORSEL

COMPUTER(TABLET) CURSUSSEN
GRATIS VOOR IEDEREEN !
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Wie herinnert er zich nog de gezellige sfeer op het 
molenterrein tijdens de kerstmarkt vorig jaar ? We 
konden van een succes spreken dankzij de medewerking
van onze verenigingen, middenstanders en ook enkele
particulieren deden hun duit in het zakje. Dit jaar wordt
de kerstmarkt georganiseerd op zondag 14 december.
Langs deze weg willen we een oproep doen aan geïnte-
resseerde Rijkevorselaren, verenigingen, midden -
standers om deel te nemen.
Voor meer info en inschrijvingen (tot 1 oktober a.s.) :
vvv.toerisme@rijkevorsel.be – 03/340.00.12 

De VVV zal ook dit jaar een folder rond het kerst -
gebeuren in Rijkevorsel uitgeven. Wil jij je kerstactiviteit
graag gepubliceerd zien, laat het ons weten, uiterlijk op
1 oktober a.s.
vvv.toerisme@rijkevorsel.be - 03/340.00.12 

Na het succes van de vorige jaren nodigt VVV-Toerisme
Rijkevorsel iedereen uit voor een reeks voorstellingen
van “Duivelse Molens” in het molenhuis en de stenen
bergmolen aan de Looiweg te Rijkevorsel. 

“Een dag uit het leven van een molenaarsgezin 
anno 1925”. 
De molenaarsfamilie ontvangt je in het bezoekers -
centrum “De Molen”, waar een knetterende houtkachel
je onmiddellijk zal opnemen in de sfeer van een oud
Vlaams molenaarsgezin. De geur van vers opgeschonken
koffie en pruttelend spek in de pan zullen je zeker uit-
nodigen op het puntje van de stoel te gaan zitten en te
luisteren naar, en mee te leven met de spelers. 
Een aaneenschakeling van verhalen neemt je mee naar
verschillende locaties en de molen zorgt voor een 
prachtig decor.

7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 en 29 november telkens om 20.00
uur stipt!!! Kaarten te bekomen aan de balie van het 
gemeentehuis te Rijkevorsel aan de prijs van 5 € vanaf
dinsdag 2 september.

Meer info : vvv.toerisme@rijkevorsel.be, 03 340 00 12 of
aan de infobalie in het gemeentehuis.

KERSTMARKT 14 DECEMBER

KERSTFOLDER 2014

DUIVELSE MOLENS
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Vier toegankelijke fietslussen en fietsvakanties 
in Antwerpse Kempen en Scheldeland

Fietser met een beperking? Ook dan geniet je van het
fietsknooppuntennetwerk. Onder de noemer ‘Iedereen
Fietst’ presenteert de Provincie Antwerpen vier toe -
gankelijke fietslussen vanuit een toegankelijk logies in
de Antwerpse Kempen en Scheldeland. Met de vele extra
tips maak je er meteen een comfortabele en deugd-
doende fietsvakantie van.

De afgelopen maanden screenden tientallen vrijwilligers,
met en zonder beperking, de toegankelijkheid van het
populaire fietsknooppuntennetwerk. Ze brachten de 
diverse knelpunten in kaart: te smalle paden, kassei -
stroken, zandige ondergrond, steile hellingen... Het 
Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen
deed hetzelfde voor de bezienswaardigheden, cafés en
restaurants langs het netwerk.
Die gedetailleerde screening en de fietsexpertise van 
Toerisme Provincie Antwerpen resulteren in vier toegan-
kelijke fietslussen in de Antwerpse Kempen en Schelde-
land. Bruno Peeters, gedeputeerde voor toerisme: “Als
startpunt kozen we heel bewust voor een toegankelijk
logeeradres. De accommodatie is aangepast aan de
noden van de gasten en de uitbaters zorgen voor een
warm welkom en persoonlijk advies. ‘Iedereen Fietst’
vormt een eerste stap naar meer inclusieve routes in
onze provincie. Zo willen we de participatiegraad in
Vlaanderen mee helpen verhogen.”

Kant-en-klaar totaalpakket
‘Iedereen Fietst’ maakt het fietsknooppuntennetwerk
nog laagdrempeliger. De vier toegankelijke routes zijn
haalbaar voor een heel breed publiek. Ze richten zich
zowel tot mensen met een beperkte mobiliteit - onder
wie fietsers met een tandem, driewieler, duofiets of hand-
bike - als fietsers die snel vermoeid geraken of ouders
met fietskarren.

Nieuw is dat ‘Iedereen Fietst’ een kant-en-klaar totaal-
pakket biedt. Peter Bellens, gedeputeerde voor welzijn:
“Mensen met een beperking hebben het vaak lastig om
zelf een weekendje samen te stellen. ‘Iedereen Fietst’
vult dit hiaat op. Voor elke route bundelden we detailinfo
over de fietsroute, het logies, de bezienswaardigheden
en de horeca. Met de handige kaartjes en fietsfiches 
vertrek je zorgeloos op vakantie.”
Vrijwilliger Peter Genyn testte tijdens de screening het
netwerk met zijn ligfiets of rolstoelfiets: “Ik vind het een
knap initiatief van de Provincie Antwerpen. De kaartjes
van ‘Iedereen Fietst’ wijzen op mogelijke obstakels als
halfverharde wegen. De fiches geven nog meer details.
Zo kom je als gebruiker van een aangepaste fiets onder-
weg niet voor verrassingen te staan.” 

PRAKTISCHE INFO
De toegankelijke fietslussen situeren zich in de 
Antwerpse Kempen (Mol/Retie, Brasschaat/Kalmthout
en Rijkevorsel/Turnhout) en Scheldeland (Bornem/
Puurs).

”In de voetsporen van de Polar
Bears en de Poolse tankdivisie van
Generaal Maczek”
Herdenking ”70 jaar bevrijding
WOII - 1944”

Begeleide wandeling
Voor wandelaars van Rijkevorsel,
samenkomst Sas St-Jozef om 13.45
uur

Verloop van de wandeling
- officiële plechtigheid en herdenking aan Monument

’PlumBridge’ om 14.00 uur
- overvliegen van lichte vliegtuigen
- start van de wandeling door Sir Wilf Jackson, 

veteraar WOII ’Polar Bears’
- afstand 7 km, begeleiders van Toerisme Rijkevorsel

en Merksplas geven relaas over de schermutselingen
tussen de Duitse bezetter, de Polar Bears en de Poolse
tankdivisie

- prachtige natuurwandeling langs de kleiputten, Blak-
heide, ringwal Landloperskolonie

IEDEREEN FIETST !

HERDENKING 
’70 JAAR BEVRIJDING WOII - 1944’



- bijzondere plechtigheid aan het oorlogsmonument
ter ere van John Harper

- elke deelnemer ontvangt het embleem van de Polar
Bears en een rode klaproos

- gratis deelname
- afsluiter : rond 17.00 uur. Veldlunch (soldatenkost)

uit gamellen bij de veldkeuken, in de prachtig 
gerestaureerde droogschuur van de Landlopers -
kolonie. Inschrijven tot 12 september 2014 bij 
Toerisme Merksplas (Markt 1) of Toerisme Rijke -
vorsel (Molenstraat 5). Prijs € 6 volwassenen (soep,
stoofvlees, brood) en € 3 voor kinderen t.e.m. 10 jaar.
Dranken verkrijgbaar. Heb je nog gamellen, breng ze
dan mee

- wandelaars uit Rijkevorsel worden met de bus terug-
gebracht na de wandeling en na de veldlunch

Organisatie is een samenwerking
van Femma, KVLV, Oxfam-
wereldwinkel, Gemeentebestuur
van Merksplas en VVV-Toerisme
Rijkevorsel en Merksplas, het 
organisatiecomité ’70 jaar 
bevrijding Merksplas’.

Toerisme Merksplas : 014 63 94 77, toerisme -
merksplas@skynet.be
Toerisme Rijkevorsel, 03 340 00 12, vvv.toerisme@
rijkevorsel.be

Puffende kindjes, blije kindjes, ontgoochelde kindjes,
snelle kindjes, minder snelle kindjes… ze waren er alle-
maal tijdens de jaarlijkse scholenveldloop in Sint-Jozef
aan de chirolokalen. Onze vier scholen uit Rijkevorsel :
Het Kompas, De Sint-Luciaschool, Het Moleke, De Weg-
wijzer en Quorzo uit Merksplas. Ze hadden allemaal een
delegatie uitgestuurd.

Kinderen van de lagere school streden om een medaille
per leeftijds categorie onderverdeeld in jongens en meis-
jes. Geen getreur voor die genen die naast de medailles
grepen. Elke deelnemer kreeg een zak met allerlei
hebbedingetjes, fruit en drank.  
Iedereen winnaar dus!

De kleutertjes moesten tijdens hun race trachten een
ontsnapte Rode Duivel te vangen. Als onze Rode Duivel
niet zo traag was geweest zouden we gedacht hebben dat
het Fellaini was. Tijdens de twee races beenden de
kleuters onze voorloper telkens bij. Knap om zien dat
alle kleuters (er waren er bij van nog geen twee jaar) de
eindmeet bereikten.

Proficiat aan al onze
sportievelingen en …
tot volgend jaar!

DE WEGWIJZER ORGANISEERT
JAARLIJKSE SCHOLENVELDLOOP ...
OMDAT BEWEGEN BELANGRIJK IS

V V V - O N D E R W I J S
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Heel wat jongens en meisjes hebben met succes gezocht
naar de schat van Vlieg in de bibliotheken van Rijke -
vorsel. Onze schatkist is echter nog niet helemaal leeg
dus als je zin hebt kun je nog tot 30 augustus op zoek
gaan naar jouw deel van de buit. De vragen die je moet
oplossen, zijn aangepast aan je leeftijd en heus niet
moeilijk. Kom gerust langs in de bib.
Aan alle kleuters die hun tekening mooi ingekleurd
hebben afgegeven, dankjulliewel. Alle binnengebrachte
kunstwerkjes hangen aan het raam.
Voor de kindjes die hun tekening tijdens de drukke
vakantie kwijt geraakt zijn, geen nood, er liggen nog
blanco exemplaren in de bibliotheek.
Tot 30 augustus kun je ze nog binnenbrengen in de bib
van het centrum of in de Aster Berkhofbibliotheek in
Sint-Jozef.

Bij elk leesboek en strip kreeg je in juli en augustus een
gekleurd formuliertje.
We hebben weer massaal veel briefjes uit mogen delen.
Je kunt ze nog ingevuld terugbrengen tot en met 
zaterdag 13 september.
Vanaf september is de bibliotheek van het centrum weer
elke zaterdag open van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Op 8 september 2014 bespreekt de leesclub het boek:
Schitterende ruïnes van Jess Walter. Schitterende ruïnes
vertelt het verhaal van een onmogelijke, maar on -
verwoestbare liefde. Op onnavolgbare wijze verbindt Jess
Walter het landelijke Cinque Terre van 1962 met het 
genadeloze Hollywood-bestaan vandaag de dag.  
Schitterende ruïnes handelt over tijd, over het moment
dat voorbijgaat zonder dat we er erg in hebben en over
het verleden dat we soms als een ruïne achterlaten.
Personen die interesse hebben in de leesclub zijn 
welkom op maandag 8 september om 20.00 uur in de 
parketzaal boven de bib, Molenstraat 20. 

Voor meer info kun je terecht bij Xavier Rombouts :
Xavier.rombouts@telenet.be

JEUGD 
Kijk- en prentenboeken
- Nijntje en haar vriendjes vieren feest (BRUNA, Dick)

[P2]
- Ben jij ooit naar een neuzenfeest geweest? 

(GENECHTEN, Guido van) [P3]
- De grote Max gaat-nog-niet-naar-bed show 

(SPERRING, Mark) [P3]
- De krijtjes staken! (DAYWALT, Drew) [P4]
- Het grote Fiep kijkboek (WESTENDORP, Fiep) [P3]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Spring, Banjer, spring! (DORT Niveau 7)
- Vos schept op (HEED Niveau 3)
- Vos en Haas vieren feest (HEED Niveau 4)

A-boeken (7-9 jaar)
- Stinkie en Brinks : Mijn hamster is een piraat 

(LOWE, Dave)
- De monstersnackbar en de Pizza der Duisternis

(0’CONNELL, David)

NOG ENKELE DAGEN VLIEGACTIE 

VAKANTIELEESACTIE

DE LEESCLUB LEEST ...

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN SEPTEMBER 2014  

SEPTEMBERNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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- Droompaarden : Echte paardenliefde 
(JETTEN, Gertrud)

- Hugo Mulders missers (COUSINS, Dave)
- Superjuffie in de soep (SCHOTVELD, Janneke)

B-boeken (9-12 jaar)
- Spirit animals : Vechten voor je leven

(MULL, Brandon)
- Het leven van een loser : Gedumpt (KINNEY, Jeff)
- Rafels van Rio (WANDERS, Gijs)
- Bekentenissen van een professionele puber 

(SLEGHERS, Marlies)
- Mammoets in het ijs (BOYER, Suzette)
- Mila en Zilver : De vloek van de smaragd 

(BERG, Jette Carolijn van den)

C-boeken (12-16 jaar)
- The voice (BENNET, Sophia)
- Storm & Stone (STIRLING, Joss)
- Fangirl (ROWELL, Rainbow)
- De verloren prins (KAGAWE, Julie)
- Reached : Het wachten is voorbij (CONDIE, Ally)
- Het spel (LYGA, Barry)
- Girl of nightmares (BLAKE, Kendare)
- De verzameling (DAHLIN, Petrus)

Voorleesboeken
- Keteltje : Prinses met praatjes (VERSTEGEN, Jeska) 
- Lotte en Roos : De meisjes tegen de jongens 

(SMITHUIS, Marieke)
- De koning en de kip (VALCKX, Catharina)

Jeugd Non-fictie
- Voetbal [J Balsport (geel)]
- Overlevingskunstenaars : Dieren die overleven 

[J Diergedrag (groen)]
- Redders in nood : Dieren die helpen 

[J Diergedrag (groen)]
- De sterren van het WK [J Balsport (geel)]
- Het superdikke Ketnet moppenboek 

[J Moppen – Raadsels (geel)]

Jeugd Strips
- De snelste trein van het Wilde Westen 

[JS B (STILTON)]

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Robopocalyps (WILSON, Daniel H.)
- Walker (CONRAD, Patrick)
- De campus (PAGIE, Nathalie)
- De sneeuwkoningin (CUNNINGHAM, Michael)
- Eer Vlaanderen vergaat (SIMONS, Jozef)
- Mr. Mercedes (KING, Stephen)
- Met huid en haar (DEAVER, Jeffery)
- Plan D (URBAN, Simon)
- Een eerlijk eikenhouten schot (CAMPS, Hugo)
- Villa Toscane (RIJN, Linda van)
- De witwasser (RIJOCK, Ken)

Volwassenen Non-fictie
- Het gras is altijd groener in Brazilië 

(Jöhnson, Henrik Brandao [619.16]
- Wereldbekerdromen : De WK’s van België 1930-2014

(Michiels, Karel) [619.15]
- De Groote Tocht : handige fietsgids langs 100 monu-

menten uit de Groote Oorlog (Monballieu, Marc)
[België 985.3]

- Kookschool [629.2]
- Een culinaire reis door het Midden-Oosten en Noord-

Afrika (kehdy, Bethany) [629.6]
- Sieraden en meer van kneedbaar zilver 

(Jong, Sophie) [624.9]
- Genieten van getallen (Bellos, Alex) [510]

Op 4 augustus 2014 ging Geertje Braspenning aan de
slag als nieuwe cultuurfunctionaris en bibliothecaris
van Rijkevorsel. Als studente aan de Universiteit 
Antwerpen was ze verantwoordelijk voor de 
organisatie van een cultureel festival en heel wat 
andere culturele activiteiten. Als pas afgestudeerde
‘cultuurmanager’ is ze nu verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen binnen de bib en op de cultuurdienst.

Geertje kun je bereiken via volgende contact -
gegevens:

- 03 340 00 52
- bibliotheek@rijkevorsel.be
- cultuurdienst@rijkevorsel.be

CULTUURFUNCTIONARIS-BIBLIOTHECARIS

GEERTJE
BRASPENNING 
NIEUWE
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In het kader van “De Cinema komt naar je toe” wordt op
woensdag 8 oktober de film The Sapphires vertoond. 
De filmvoorstelling verloopt in samenwerking met Oxfam
Wereldwinkel.

Het verhaal gaat als volgt:
"1968 was het jaar dat de wereld veranderde: het was de tijd
van sex, drugs & rock’n roll maar ook van de Vietnam -
oorlog en van de moorden op Martin Luther King en Bobby
Kennedy. Het is ook het jaar dat het leven van vier jonge
Aboriginal-meiden uit een uithoek van Australië voor altijd
zal veranderen. De zingende zusjes Cynthia, Gail, Julie en
Kay worden ontdekt door Dave, een talentscout met weinig
ervaring, maar met een goed oor voor ritme en een hart
van goud. Hij wil van de zusjes het Australische antwoord
op The Supremes maken en bezorgt ze hun eerste 
optreden. Via een lokale talentenjacht slagen ze er in om
een reeks optredens te versieren voor de Amerikaanse 
troepen in Vietnam..."

“The Sapphires” is een film van Wayne Blair en won o.a. de
publieksprijs op het gerenommeerde Palm Springs Film-
festival.

Praktische info:
De vertoning gaat door op woensdag 8 oktober om 20.00
uur in de Kapel van het voormalige Klooster, Molenstraat
5, Rijkevorsel. Voor en na is er een klein café voorzien.

Inschrijven is verplicht en kan vanaf 10 september via: 
cultuurdienst@rijkevorsel.be, 03 340 00 37 of Oxfam 
Wereldwinkel Rijkevorsel.

De 100ste verjaardag van WOI werd in Rijkevorsel her-
dacht met een viering op 8 augustus.
Aansluitend op deze viering werd de tentoonstelling
”Leven met de ’Groote Oorlog’ - 1914 - 1918” geopend.

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE !
’THE SAPPHIRES’

OPENINGSRECEPTIE TENTOONSTELLING
’LEVEN MET DE ‘GROOTE OORLOG’ 
1914-1918’



In september kun je de tentoonsteling in het Aster Berk-
hofmuseum bezoeken op woensdag 10 september (13.00
- 17.00 uur) en op zondag 28 september (13.00 - 16.30
uur) of op afspraak:
- cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 37 

(cultuurdienst)
- jan.hendriks4@telenet.be (Heemkundige Kring)
- vvv.toerisme@rijkevorsel.be 

(VVV Toerisme Rijkevorsel)

De cultuurraad reikt om de twee jaar een prijs uit aan
een inwoner van Rijkevorsel en aan een vereniging die
zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op een breed
cultureel vlak in de gemeente of erbuiten. Op vrijdag-
avond 14 november 2014 om 20u worden in de raadzaal
van het gemeentehuis onder grote ‘culturele’ belang -
stelling de winnaars van de Cultuurprijzen 2014 bekend-
gemaakt. De prijs voor een bekroonde vereniging bestaat
uit een geldsom en een oorkonde. Voor een bekroonde
persoon is er een waardevolle attentie en een oorkonde
voorzien.
Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel kan zichzelf
of iemand anders voordragen. Een formulier voor 
kandidaatstelling kan opgehaald worden bij de cultuur-
dienst in het Klooster of in de Aster Berkhofbibliotheek
te Sint-Jozef. Het formulier kan gedownload worden op
de website van de gemeente www.rijkevorsel.be (klik
links op “diensten”, vervolgens op “Cultuur” en dan op
“Cultuurraad”. Op deze pagina vind je onderaan een link
terug waar je het formulier kunt downloaden).
De kandidaturen kunnen ingediend worden tot 22 
september 2014 !

Ook dit schooljaar zal het gemeentebestuur, i.s.m. met
de 3 scholen in Rijkevorsel, AC Rijkevorsel en SVS, een
veldloop inrichten naar aanleiding van de Vlaamse Veld-
loopweek in september. Voor dit schooljaar zal de veld-
loop plaatsvinden op dinsdag 23 september 2014 tijdens
de voormiddag.
De kinderen zullen in verschillende reeksen lopen, per
leerjaar en per geslacht. Ze zullen ook kunnen kiezen
uit een wedstrijdloop of jogging. 
Graag nodigen we langs deze weg iedereen uit om te
komen supporteren voor onze jonge atleten aan de
voetbal velden van KFC Zwarte Leeuw (Kruispad)! 
De veldloop vindt plaats tussen 9.00 en 12.00 uur.

Op maandag 22 september 2014
is de eerstvolgende algemene ver -
gadering en sportcafé van de sport-
raad. Deze vinden plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis om
20.00 uur.

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

CULTUURPRIJS RIJKEVORSEL 2014

SCHOLENVELDLOOP RIJKEVORSEL

SPORTRAAD : ALGEMENE VERGADERING
EN SPORTCAFÉ

NIEUW WERKJAAR

21

C U L T U U R - S P O R T



K I N D E R C L U B - J E U G D

22

★

★ ★

★
★

★ ★

De zomer loopt weer op z’n einde… en zo ook de 19e editie van speelpleinwerking Kiekeboe! 

Onze Rijkevorselse kinderen hebben weer naar hartenlust kunnen spelen in de Kinderclub in Rijkevorsel 

en aan de chirolokalen in Sint-Jozef. Verder hebben ze ook genoten van uitstappen naar o.a. De Efteling, Speelstad, 

’t Groenhof, De Schuur en de zee. Hieronder vind je enkele foto’s van deze geweldige zomer. 

Meer foto’s van Kiekeboe 2014 vind je op onze jeugdwebsite www.jeugdrijkevorsel.be 

en op onze Facebookpagina www.facebook.com/jeugddienstrijkevorsel.

Ook onze tieners hebben zich weer kunnen uitleven tijdens tal van leuke, uitdagende activiteiten. 

Hieronder vind je enkele foto’s van hun belevenissen. Meer foto’s van de tieneractiviteiten vind je op onze 

jeugdwebsite www.jeugdrijkevorsel.be en op onze Facebookpagina www.facebook.com/jeugddienstrijkevorsel.

KIEKEBOE 2014 : EEN ZOMER VOL SPEL EN PLEZIER
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Bij het begin van het nieuwe schooljaar is het misschien

goed om de buitenschoolse kinderopvang nog eens

even kort voor te stellen.

De gemeente Rijkevorsel organiseert een initiatief 

buitenschoolse kinderopvang (IBO) beter gekend als

“de Kinderclub”. Deze dienst staat onder toezicht van

en wordt erkend door Kind en Gezin. Kinderen van 2,5

tot en met 12 jaar die woonachtig of schoolgaand zijn

in Rijkevorsel kunnen worden opgevangen voor en na

school, op 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 per half uur

- Schoolvrije dagen en vakanties : € 4,20 voor 

minder dan 3 uren opvang

- € 6 voor 3 tot 6 uren opvang

- € 10 voor meer dan 6 uren opvang

- Woensdagmiddag: Voordeligste tarief wordt gehan-

teerd, d.w.z. de tarieven per half uur en bij aan -

wezigheid van méér dan 3 uren wordt € 6

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; bin-

nen of buiten… Op vakantiedagen en woensdag -

namiddagen is vrij spel echter niet voldoende en

worden er door de begeleid(st)ers activiteiten, aan -

gepast aan de verschillende leeftijdsgroepen, geor -

ganiseerd.

De kinderen worden opgevangen door een team

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

regelmatig bijscholingen en wekelijkse interne werk -

besprekingen.

Voor eventuele inlichtingen en inschrijvingen kun je

steeds terecht op volgend telefoonnummer:

03/340.00.56 of via e-mail: kinderclub@rijkevorsel.be

OPENDEURDAG IN DE KINDERCLUB - 28 AUGUSTUS 2014
Op donderdag 28 augustus van 17.00 tot 19.00 uur kun je een kijkje komen nemen in onze Kinderclub! 

Onze begeleid(st)ers van de Kinderclub nemen je dan mee op verkenningstocht in ons speelparadijs.

Dus wil je graag een stukje van de Kinderclubwereld zien? Kom dan zeker eens een kijkje nemen! 

Ook zullen dan de foto’s, genomen tijdens speelpleinwerking Kiekeboe, te bewonderen zijn!

MEER INFO? Kinderclub Rijkevorsel

Molenstraat 22, 2310 Rijkevorsel

kinderclub@rijkevorsel.be - 03/340.00.56
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DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
17 OKTOBER 2014

Op vrijdag 17 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 de vorige jaren slaan de jeugddiensten en jeugdraden van Rijkevorsel, Brecht en Hoogstraten de

handen opnieuw in elkaar om voor de derde keer een gratis ontbijt te voorzien voor de kinderen en jongeren die

naar school gaan in Hoogstraten!

Sinds oktober 2013 heeft Sint-Jozef Rijkevorsel een jongerenwerking: Move-it Sint-Jozef! Wekelijks komen er meer

dan 20 jongeren samen om deel te nemen aan tal van activiteiten. Zo gingen ze bv. al op meerdaagse naar de 

Ardennen, organiseerden ze een wafelverkoop en speelden ze voetbal tegen de burgemeester, Dorien Cuylaerts.

Momenteel spreken deze jongeren af in het Gemeenschapscentrum, maar omdat het hen geweldig leek om een eigen

lokaal te hebben, dat ze kunnen aankleden naar hun eigen wensen, hebben ze een brief geschreven naar het 

schepencollege. Het schepencollege is ingegaan op de vraag van de jongeren en heeft de bureau van de oude steen-

bakkerij ’t SAS ter beschikking gesteld. Deze zomer zullen de jongeren van Move-it Sint-Jozef dus volop klussen zodat

ze in het najaar kunnen genieten van hun nieuwe clublokaal!

Move-it is een project dat georganiseerd wordt vanuit Arktos Provincie Antwerpen in samenwerking met de gemeente

Rijkevorsel.

EEN EIGEN CLUBLOKAAL VOOR MOVE-IT SINT-JOZEF

Al meer dan 150 exemplaren zijn onze deur uitgegaan,

dus hopelijk hebben al evenveel kindjes genoten van

onze speelpleintjes. Ken jij onze Rijkevorselse speel-

pleintjes nog niet? Trek dan deze zomer op verkenning,

samen met onze speelhelden Aapje Rijk en Kikje Vors

en maak kans op één van onze fantastische prijzen!!

Tot en met 15 september kun je gratis een boekje

komen afhalen bij de jeugddienst, de bib of aan het

onthaal van het gemeentehuis. In dit boekje staat een

(optionele) fietsroute langs de verschillende speel -

terreinen, allerlei leuke speeltips van Aapje Rijk en Kikje

Vors en natuurlijk ook een fotozoektocht, met foto’s die

getrokken werden op de verschillende speelterreinen.

Breng dit boekje voor 1 oktober ingevuld binnen en

maak kans op één van onze fantastische prijzen!!

FOTOZOEKTOCHT RIJKEVORSELSE SPEELTERREINEN
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Rijkevorsel kermis wordt ook dit jaar ingezet met een
proloog voor wieler toeristen op vrijdag 29 augustus
2014. De proloog start dit jaar aan de Hoek, Oostmalse -
steenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg, Leliestraat,
Prinsen pad terug naar Dorp en Hoek.
Dit parcours zal volledig verkeersvrij gemaakt worden
vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur. Gepaste omleidingen
zullen gesignaleerd worden. 

Er worden ter gelegenheid van Rijkevorsel kermis 
2 wielerwedstrijden gepland in het centrum op zaterdag
30 augustus 2014.
Een wedstrijd voor wielertoeristen om 13.00 uur en de
wedstrijd voor nieuwelingen van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De renners vertrekken in het Dorp, via de rotonde naar
de Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, Merret, oversteken
St-Lenaartsesteenweg, Torendries, Oude Baan, Helhoek,
Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg en via
Hoek terug naar Dorp. Deze omloop zal volledig
gesignaleerd worden als éénrichtingsstraat. Verkeer
tegen de rijrichting van de renners is verboden. Op de
gehele omloop geldt er een parkeerverbod en auto -
verkeer mag enkel op het parcours rijden in dezelfde 
rijrichting als de renners.
Eerste vertrek is voorzien om 13.00 uur en de aankomst
van de laatste renner is gepland omstreeks 17.00 uur.
Gelieve de aanwijzingen van de signaalgevers en de
bevelen van de politie nauwgezet op te volgen zodat deze
wedstrijden vlot en veilig kunnen verlopen.

Op vrijdag 29 augustus 2014 vanaf 17.00 uur (bij het
starten van de proloog) zal het dorpscentrum afgesloten
worden voor alle verkeer. De rotonde blijft toegankelijk.
Het centrum, vanaf kerk tot aan de Hoek, blijft voor -
behouden voor de kermisbezoekers.

ALLE DOORGAAND VERKEER MOET DE 
OMLEIDINGEN VOLGEN.

Omleidingen voor het doorgaand verkeer worden 
gesignaleerd. In 2014 is het dorpscentrum volledig
afgesloten voor alle verkeer vanaf vrijdag 29 augustus
tot en met dinsdag 2 september te 24.00 uur. 
Het dorpscentrum blijft afgesloten ook op uren dat er
geen kermisactiviteiten zijn in het dorpscentrum. 
INFO : Steeds stelt de politie vast dat vele autobestuur-
ders de aanwijzingsborden (omleidingen) gewoon
negeren met als gevolg dat zij iets verderop verplicht zijn
om terug te keren. Volg tijdig de aanwijzingen zodat je
jezelf niet klemrijdt in het centrum van Rijkevorsel. 

Op zondag 31 augustus 2014 passeert Schakel Noord op-
nieuw doorheen Rijkevorsel.
Duizenden deelnemers zullen deelnemen en dit kan
enige moeilijkheden opleveren aangezien de fietsers zich
op de omleidingwegen van de jaarlijkse kermis moeten
begeven.
De Lokale Politie zal het verkeer in goede banen leiden
en aangepaste signalisatie zal geplaatst worden.  

Op zondag 14 september 2014 vanaf 7.00 uur tot 15.00
uur wordt de Doelenpad ter gelegenheid van de jaarlijkse
boerenmarkt volledig afgesloten voor alle doorgaand
verkeer.

MOGELIJKE VERKEERSHINDER

PROLOOG - 29 AUGUSTUS 2014

KERMISKOERSEN - 30 AUGUSTUS 2014

KERMIS RIJKEVORSEL CENTRUM

SCHAKEL NOORD

BOERENMARKT
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Op 19 en 21 september 2014 zijn er de jaarlijkse Open-
deurdagen gepland nabij de brandweerkazerne in de
Looiweg. Op zondag 21 september vanaf 10.00 uur tot
19.00 uur wordt een gedeelte van de Looiweg afgesloten
voor alle doorgaand verkeer. 
Omleidingen worden gesignaleerd.  

Op zaterdag 20 en zondag 21 september 2014 zijn er 
verschillende “militaire” activiteiten voorzien te Sint
Jozef Rijkevorsel.  
Op zaterdagavond wordt er een bevrijdingstocht door
Sint-Jozef Rijkevorsel georganiseerd. Hierdoor zal er een
korte tijdelijke omleiding voorzien worden vanaf 17.00
uur. 
Tijdens de ceremonie aan het monument op zondag om
14.00 uur is er verkeershinder voor de fietsers over het
jaagpad. Zij zullen verplicht worden om af te stappen of
een kleine omleiding te volgen. Eveneens zondag om
15.00 uur is er een parade gepland van militaire voer -
tuigen doorheen Rijkevorsel. Gelieve rekening te 
houden met deze traag rijdende militaire voertuigen.
Zondagnamiddag is er weerom een fly-over van enkele
militaire vliegtuigen.

Op zondag 28 september 2014 vanaf 8.00 uur tot 12.00
uur worden er weer een duizendtal wielertoeristen 
verwacht  aan de voetbalterreinen van SK Sint Jozef aan
de Zuiderdijk.
De jaarlijkse veldtoertocht wordt er georganiseerd. De
deelnemers rijden voornamelijk op veldwegen maar 
zullen ook op de openbare weg rijden.
Wees attent, rij voorzichtig.

Begin september start het nieuwe schooljaar.
De Lokale Politie zal zoals in het verleden samen met de
talrijke gemachtigde opzichters instaan voor de veilig-
heid van de kinderen.
Op de gevaarlijkste oversteekplaatsen zullen dagelijks
gemachtigde opzichters aanwijzingen geven (let op
’s morgens pas vanaf 8.00 uur). Volg a.u.b. de aanwijzin-
gen 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. 

NIEUW : De gemachtigde opzichters hebben nieuwe
onderrichtingen gekregen. Dit houdt in dat de leer -
lingen zoveel als mogelijk gegroepeerd worden 
vooraleer zij onder begeleiding de rijbaan mogen over-
steken. Blindelings, zonder uitkijken, de rijbaan over-
steken behoort tot het verleden. Hou er rekening mee.

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 wegwijs in het verkeer. Leer je kind fietsen.
Tracht vanaf de eerste dag je auto thuis te laten staan.
Diezelfde auto zorgt immers voor de verkeerschaos aan
de schoolpoort.
Indien je toch genoodzaakt bent om je kind per auto te
brengen, pas je snelheid aan. Zet je kind niet af pal voor
de schoolpoort. 

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

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

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

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

- Je kind neemt vaak bagage mee, zoals een schooltas.
Die moet op een veilige manier kunnen worden 
vervoerd. De voorkeur gaat uit naar het vastmaken
van de schooltas op het bagagerekje.

OPENDEUR BRANDWEER

RONDRITTEN, FLY OVER EN MEETING
MILITAIRE VOERTUIGEN

VELDTOERTOCHT

TERUG NAAR SCHOOL
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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 8.00
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 jou fietsende kinderen.
Voorbij steken van fietsers op de rotonde is gevaarlijk
voor de fietser. Even geduld en rij veilig. 

Op de laatste maandag van het schooljaar werden 
bedrijven, ouders, grootouders, buren en andere in -
woners opgeroepen om samen met de schoolkinderen
een zo lang mogelijke fluoketting te maken. De actie
met de langste fluoketting was een opwarmer voor de 
officiële Strapdag op vrijdag 19 september.  Op deze dag
worden alle scholen, kinderen en leerkrachten aan -
gespoord om de auto aan de kant te laten en te stappen
of  te trappen naar school.

Nu de herfst stilaan zijn intrede maakt, zal her en der de
verwarming weer een graadje hoger gezet worden en zal
mogelijk de ketel opnieuw gevuld moeten worden met
mazout, propaangas of petroleum (type C), gewoon
omdat de tank leeg is of als reserve tegen het najaar.
Indien je aan de voorwaarden voldoet, en je dit kalen-
derjaar nog geen (maximale) tussenkomst hebt ontvan-
gen voor deze verwarmingsmiddelen, dan kun je ook nu
nog een aanvraag doen. Belangrijk is om de aanvraag te
doen binnen de 60 dagen na levering.

Je dient zeker volgende documenten mee te brengen :
- de leveringsfactuur;
- 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).

Verdere inlichtingen en aanvraag :
OCMW sociale dienst, Prinsenpad 27, 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65.

FLUOKETTING

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014 
20 uur

DE VERWARMINGSTOELAGE IN 2014

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
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Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg wil aan
iedereen uit het arrondissement Turnhout professionele
behandeling en begeleiding aanbieden die problemen 
ervaart in zijn psychisch functioneren. Ook preventie is
belangrijk.
Deze problemen kunnen zich situeren op het vlak van
psychische en psychosomatische klachten, maar ook
rond relatieproblemen, en zelfs rond algemeen maat -
schappelijke problemen zoals wonen, onderwijs, ver -
eenzaming, enz. Daarnaast kan men bij het CGG terecht
voor gedragsproblemen, verwerkingsproblemen en ver-
slavingsproblematieken.
Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg heeft
specifieke hulpverleningsteams, met name voor vol-
wassenen, voor kinderen en jongeren, voor alcohol- en
andere drugsproblemen en er is een project rond zelf-
moordpreventie opgestart.
Indien je meer informatie wenst over deze dienst, of
indien je met hen contact wil opnemen dan kun je dat
doen bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Noorderkempen, Smalvoortstraat 2 te 2300 Turnhout,
tel. 014 41 09 67, email info@cggkempen.be of fax
014 47 07 10.

Reeds enkele jaren wordt WZC Prinsenhof in de zomer
bezocht door enkele enthousiaste jongeren voor een
JOKA kamp. Ook dit jaar was dit weer het geval. Op
zondag 13 juli 2014 stonden 6 jongeren voor 5 dagen
gepakt en gezakt klaar om er voor de bewoners een fijne
week van te maken.
’JOKA is een uniek concept in Vlaanderen dat vrij -
willigerswerk organiseert voor jongeren vanaf 16 jaar.
De jongeren verblijven een week in de voorziening en
doen er vrijwilligerswerk; geven de bewoners extra aan-
dacht, organiseren animatieactiviteiten en uitstappen,
maken een wandeling, gaan op bezoek bij de bewoners,...
Zo bezorgen ze de bewoners - en zichzelf - een 
onvergetelijke vakantieweek. Op kamp doorbreken de
jongeren het dagelijks patroon van het leven van de 
bewoners in een zorgvoorziening. Zo zorgen ze voor een
echte vakantiesfeer in de voor ziening. De bewoners
leven helemaal op omdat ze voor een week meer aan-
dacht krijgen.’ (zie http://www.jokaweb.be/)

De zes jongeren die in WZC Prinsenhof op kamp 
kwamen (Sanne, Jennifer, Rani, Vincent, Lotte en Els)
brachten een heel gevarieerd programma, voor ieder wat
wils !

Zo brachten zij in de voormiddag vooral individuele 
bezoeken aan bewoners (een babbel, een wandeling, een
gezelschapsspel, enz.). In de namiddag waren het vooral
groepsactiviteiten. Dit allemaal in het teken van ’kunst’.
Zo deden ze op maandag een leuke quiz rond artiesten,
kunstenaars, schilderijen, enz. Op dinsdag was er een
creatieve namiddag, met allerhande verschillende work-
shops. Hier konden de bewoners kiezen welke techniek
ze graag uitprobeerden. Op woensdag maakten ze 
gebruik van het mooie weer, om een heuse dorpsquiz
(ook weer rond kunst en schilderijen) te doen. Op 
donderdag was er een kooknamiddag voorzien, met
allerhande hapjes. Die werden ’s avonds genuttigd bij
een aangename filmavond.
En op vrijdag namen ze afscheid met een mooi overzicht
van de hele week op groot scherm te tonen. 
Samenvattend : de bewoners zien de jongeren volgend
jaar graag terugkomen en ook de jongeren zelf hadden
er al zin in ! 
We kijken dus al uit naar de volgende zomer ...

JOKA

HET CENTRUM VOOR GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG NOORDERKEMPEN



29

O C M W

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

DONDERDAG 18 SEPTEMBER OM 20 U:

DORIEN VANDERMAESEN brengt 
haar theatermonoloog “MISTIG LANDSCHAP”

MUZIKALE OMLIJSTING door STEFAAN DAEMS

In het kader van de jaarlijkse werelddag Dementie wordt
dit jaar op donderdag 18 september om 20 uur in de
polyvalente zaal het WZC Prinsenhof, Helhoekweg 18,
een theatermonoloog over dementie georganiseerd.
“MISTIG LANDSCHAP” is een theatermonoloog,
gebaseerd op het wereldberoemde boek rond dementie
“Hersenschimmen” van J. Bernlef, aangevuld met live
gespeelde saxofoonmuziek. De juiste poëzie in de
voorstelling geeft soms een onvoorspelbare artistieke
wending aan het geheel. De live gespeelde muzikale 
intermezzo’s zorgen voor rustpunten maar geven aan de
emoties ook net dat ietsje extra.
Het woonzorgcentrum Prinsenhof nodigt dan iedereen
uit om te komen kijken naar deze gratis voorstelling! Na
de verfilming van het boek “Hersenschimmen”, nu dus
de theatermonoloog! Een aanrader!
De plaatsen zijn echter beperkt en inschrijving is dan
ook noodzakelijk door onderstaand inschrijvingsstrookje
te bezorgen vanaf 25 augustus 2014, enkel tijdens 
kantooruren en enkel bij Jef Roos, dagelijks verant -
woordelijke van het bejaardencomplex Prinsenhof.

WOONZORGCENTRUM PRINSENHOF
PRESENTEERT : ’MISTIG LANDSCHAP’ VERJAARDAGSFEESTJE

WOONZORGCENTRUM ’PRINSENHOF’

WOENSDAG 3 SEPTEMBER 2014
DAME BLANCHE EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET WOONZORGCENTRUM PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

INSCHRIJVINGSSTROOK THEATERMONOLOOG: “MISTIG LANDSCHAP”
DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR

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

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

TELEFOON: …………………....................………………… 

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

Terug te bezorgen bij Jef Roos, dagelijks verantwoordelijke, bejaardencomplex Prinsenhof, Helhoekweg 18, 2310 Rijkevorsel
(tijdens kantooruren)

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be

✂
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Kandidaat vormelingen (in principe kinderen geboren
in 2003), die wonen binnen de parochie Sint-Willibror-
dus Rijkevorsel en die wensen gevormd te worden op
donderdag 14 mei 2015, kunnen zich laten inschrijven
door naam en adres op te (laten) geven op volgende data
en plaatsen :
- Dinsdag 2 september 2014 in het parochiecentrum :

tussen 19.00 en 20.30 uur 
- Dinsdag 2 september 2014 in de St.-Luciaschool :

1 uur voor aanvang van de ouderavond voor het 
6de leerjaar

- Maandag 8 september 2014 in De Wegwijzer :
1 uur voor aanvang van de ouderavond voor het 
6de leerjaar 

Vragen omtrent de vormselvoorbereiding kunnen dan
ook gesteld worden.
Gezien het geen sinecure is om binnen de parochie de
grote groep jongeren te begeleiden, willen wij, net zoals
vorig werkjaar, een beroep doen op de ouders. 
Vandaar deze oproep! De catechisten zijn op zoek naar
ouders die voor bepaalde activiteiten doorheen het jaar
de catechisten willen ondersteunen in de voorbereiding
van de kandidaat vormelingen.

Geïnteresseerden kunnen nu reeds hun naam opgeven
of vrijblijvend bijkomende inlichtingen bekomen bij 
Pascale De Vos, Bochtenstraat 27, tel. 03/317.88.47, of
bij één van de catechisten (zie www.vormselrijkevorsel
.be). 

Kinderen die niet in
Rijkevorsel naar school gaan,
maar wel hier hun Eerste
Communie willen doen, 
kunnen worden ingeschreven
op de pastorij (Doelenpad 8,
03/314 61 00; elke werkdag van
9.30 uur tot 11.30 uur)

Inschrijven voor 1 oktober 2014.

Het Antwerpse platteland is zeer divers : landbouw -
bedrijven en open ruimten wisselen af met woonlinten,
industriezones en natuurgebieden. Er liggen nog heel
wat kansen en uitdagingen op ons te wachten. Typisch
voor het platteland is dat je een echte kans of uitdaging
alleen kunt aanpakken door er allemaal samen aan te
werken.

Innovatieve ideeën voor het platteland
De provincie Antwerpen is op zoek naar innovatieve 
plattelandsideeën. Die vind je vaak dichterbij dan je
denkt. Misschien kan je school voor een leuke uitstap
terecht bij een boer in de buurt ? Of is er in jouw buurt
ruimte voor een volkstuin ? Een leegstaand gebouw kan
omgebouwd worden tot een nieuwe ontmoetingsruimte
met extra functies zoals een samen-tuin of sociaal
restaurant. De raakpunten zijn eindeloos. De provincie
Antwerpen ondersteunt net die vernieuwende samen-
werkingsvormen op het platteland via plattelands -
ontwikkelingssubsidies.

Subsidies voor plattelandsontwikkeling
Samen met Europa en Vlaanderen, biedt de provincie
Antwerpen financielële ondersteuning aan projecten die
werken rond plattelandsontwikkeling. Gemeenten,
gemeentelijke diensten, provinciale diensten en 
instellingen, vzw’s en intergemeentelijk samenwerkings -
verbanden kunnen innovatieve projecten indienen tot
30 oktober 2014. Een project mag maximaal € 200.000
kosten. Daarvan wordt 65% gesubsidieerd. Dit wil
zeggen dat 35% van het project betaald moet worden
met eigen middelen.

Aan de slag met jouw idee
Heb je een goed idee waarmee je het verschil kunt
maken? Sla dan de handen in elkaar met de gemeente,
gemeentelijke dienst, provinciale dienst of instelling,
vzw of intergemeentelijk samenwerkingsverband. Steek
zeker ook je licht eens op bij de provincie (tinne.van-
looy@admin.provant.be). Misschien komt ook jouw idee
zo wel in aanmerking voor plattelandsontwikkelings -
subsidies.

www.provincieantwerpen.be/platteland

INSCHRIJVINGEN VORMSEL 2015

EERSTE COMMUNIE 2015

BOUW MEE AAN ONS PLATTELAND
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In het historische jaar
2014 willen wij in het
Jubelpark te Brussel de
unieke tentoonstelling
bezoeken die het Mu-
seum van Europa en het
Konink lijk Museum van
het Leger en de Krijgs-
geschiedenis organis-
eren ter gelegenheid van
de 100e verjaardag van
het begin van de Grote

Oorlog. In de eerste maand na de opening trok deze 
expositie al 25.000 bezoekers.

In de namiddag willen we
nog een attractie in de 
omgeving van onze
hoofdstad verkennen. De
volks sterrenwacht MIRA
werd in 1967 opgericht
door Pater Pieraerts. 

De oorspronkelijke sterrenwacht bevond zich volledig in
de gebouwen van de abdij van Grimbergen. In het jaar
2000 werd er een ruime uitbreiding aangebouwd. Wij
gaan in dit bijzondere gebouw op ontdekkingsreis naar
al wat er in het heelal ontdekt wordt. 
Wij bezoeken 2 vaste telescoopkoepels, een vast
opgestelde zonne telescoop en een weerstation.

Voor beide bezoeken
kunnen wij een beroep
doen op bekwame 
gidsen. 

Hoe ziet de dag eruit?
- 07.40 uur : Vertrek uit Hoogstraten aan zaal PAX  
- 08.00 uur : Vertrek uit Rijkevorsel aan de kerk
- 10.00 uur : Bezoek Expo 14-18 met gids
- Rond 13.00 uur : Driegangenmenu aan de rand van

het Zoniënwoud
- Rond 15.00 uur : Bezoek sterrenwacht (duurt

ongeveer 90 minuten)
- Rond 17.00 uur : terugweg met koffietafel
 
Voor deze leerrijke en lekkere daguitstap vragen wij 
€ 55 per persoon. Inbegrepen: ’s ochtends koffie in de
bus, inkom en gidsen Expo 14-18, middagmaal (drank
niet inbegrepen), gegidst bezoek aan MIRA, koffietafel
en autocar. 

Reserveer bij Roger Verlinden, tel 03/314.39.01 of
davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be.
De inschrijving zal dan bevestigd worden, samen met de
uitnodiging tot betaling. 

De dienstplicht
is al sinds 2004
afgeschaft en
vele ex-miliciens
bewaren nog
hun muts en kentekens ergens op
een zolder.

Bedoeling van dit project is het
verzamelen van:
- De mutskentekens, schouder -

kentekens, borstzakkentekens
van soldaten uit Rijkevorsel die hun legerdienst
hebben volbracht.

- Gegevens over waar ze hun opleiding hebben gehad
en waar ze uiteindelijk werden gekazerneerd.

- De eenheden waarin ze hebben gediend.
- Eventuele dagboeken of opgetekende verhalen.

Deze elementen worden samengebracht en tentoon -
gesteld op een bord in het Heemkundig Museum van
Rijkevorsel.
Inwoners van ons dorp die hierbij willen helpen, kunnen
contact opnemen met één van de bestuursleden of een
mail sturen naar heemkundigekringrijkevorsel@
outlook.com.

DAGUITSTAP NAAR BRUSSEL : EXPO 
’14-18, DIT IS ONZE GESCHIEDENIS’
EN DE VOLKSSTERRENWACHT MIRA
21 OKTOBER 2014

PROJECT
’ONZE JONGENS ONDER DE WAPENS’
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Luisteren naar kinderen en jongeren?

Stap 1
Je laat Awel weten dat je zin hebt in een engagement en
contacteert Awel via mail (info@awel.be) of telefoon (02
534 37 43).

Stap 2
Je wordt uitgenodigd op een info avond waar je Awel van
A tot Z leert kennen. Je kiest op dat moment ook de
afdeling waarbij je zult aansluiten voor je Awel-carrière
en het medium dat je zal beantwoorden.

Stap 3
Je wordt gevraagd op een afstemmingsgesprek waarbij
je meer informatie krijgt over de concrete werking van
Awel en Awel zich een beeld kan vormen van jou als 
vrijwilliger. We stemmen de verwachtingen van beide
kanten op elkaar af.

Stap 4
Awel biedt jou een gratis basisopleiding aan met profes-
sionele vormingen en stages. Deze basisopleiding duurt
een vijftal maanden : professionele lesgevers geven
vormingen over gespreks- of schrijftechnieken, 
seksualiteit, relaties en gevoelige onderwerpen. Daarbij
aansluitend doe je een stage : een 8-tal uren spreek- of
schrijfstage.

Stap 5
Je bent, als alles goed
is verlopen en je er zelf
klaar voor bent, vri-
jwilliger bij Awel !

Wie kanker krijgt, wordt geconfronteerd met veel vragen
en zorgen.

Ik kreeg uitgebreide uitleg van mijn arts over de behan-
deling, maar begrijp niet alles. Ik moet binnenkort op
controle, heb schrik en wil daarover met iemand praten.
Waar kan ik terecht voor financiële steun? Mijn partner
is ziek, dit is ook voor mij niet altijd gemakkelijk, ik wil
graag mijn zorgen met iemand delen. Waar vind ik
lotgenoten om mee te praten?

Patiënten, hun familie en vrienden kunnen anoniem bij
de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) terecht met vragen,
twijfels of problemen. De VLK doopte de bekende
Kankertelefoon om tot de Kankerlijn. Bellen is vanaf nu
gratis op het nummer 0800 35 445.
Een professioneel team staat elke werkdag van 9.00 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur klaar met eerlijke
en correctie informatie én een luisterend oor. Voor 
complexe vragen verbinden zij je door met een 
oncoloog, een prostaat verpleegkundige of een onco -
psycholoog. Indien je behoefte hebt aan af en toe een on-
dersteunende babbel, dan bellen zij je op regelmatige
basis op.

De nieuwe Kankerlijn is ook te bereiken via
www.kankerlijn.be. Daar kun je een vraag eenvoudig
stellen via een invulformulier. Ook via e-mail kanker-
lijn@tegenkanker.be kunt je je verhaal kwijt. De mede -
werkers van de Kankerlijn zorgen dan voor een
antwoord of nodigen je uit om verder in gesprek te gaan.

AWEL, IK WIL VRIJWILLIGER WORDEN !
MAAR HOE ?

KANKERTELEFOON WORDT 
KANKERLIJN EN KRIJGT EEN 
GRATIS 0800 NUMMER !
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Sint-Jorisgilde Rijkevorsel organiseert

INITIATIE
KRUISBOOGSCHIETEN

Afstand 20 meter - op 4, 11 en 18 september
Vanaf 19u00 in het gildelokaal (Dorp 47)

Beginners welkom

Voor Engels breien, hand -
werk, sokken leren breien,
bloemschikken(overdag en ’s
avonds) beanies (muts)
breien, parelhaken, hals -
ketting in rocailles,...

Inschrijven vanaf 1 en 2 september 2014 in de voor -
middag  VZW Kreatief p.a. Gelmelstr 29 Hoogstraten, of
tel: 03 314 37 86 of 0477 992788 of kreatief.rijkevorsel
@skynet.be 
Onze cursussen gaan door in het “Klooster” te
Rijkevorsel. Alles aan democratische prijzen en voor
éénieder toegankelijk.

Voor alle info: R. Rombouts:  03 314 37 86 of 0477 99 27
88 tijdens kantooruren

INSCHRIJVING CURSUSSEN 
VZW KREATIEF RIJKEVORSEL

BENEFIET
Bryan De Kerpel is een Rijkevorselse jongen 

van 11 jaar die de spierziekte Duchenne heeft
en aan zijn rolstoel is gekluisterd. 

Bryan kan geen trappen meer doen en
dringende verbouwingswerken aan de woning

van de ouders dringen zich op. 
Op 20 september 2014 organiseren de familie

en vrienden van Bryan een benefiet 
in zaal Parochie centrum met animatie en 

muziek. Iedereen is van harte uitgenodigd 
op deze benefiet.

Meer info : 0494 61 27 54 
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ZONDAG 
14 SEPTEMBER 2014

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

TURNKRING 
LENIG EN GEZWIND

START DINSDAG 9 EN WOENSDAG 10 SEPTEMBER

Dinsdag :

Groep 1: 18.30h tot 19.30h (vanaf 11 jaar...) Omnisport
Voor jongeren die van een beetje ontspanning houden en een brede

waaier van bekende en onbekende sporten willen leren kennen !!

Groep 2: 19.30h tot 20.30h (dames)

Woensdag:

Groep 3: 13.30h tot 14.30h (kleuters vanaf 3 jaar)

Groep 4: 14.30h tot 15.30h (kleuters vanaf 3 jaar)

Groep 5: 15.30h tot 16.30h (kleuters vanaf 3 jaar)

Groep 6: 16.30h tot 17.30h (1ste, 2de leerjaar)

Groep 7: 17.30h tot 18.30h (3de, 4de, 5de & 6de leerjaar)

Groep 8: 18.30h tot 19.30h (senioren)

Groep 9: 19.30h tot 20.30h (dames)

Groep 10: 20.30h tot 21.30h  (dames) 

Inschrijven kan op dinsdag 26/08 van 19h tot 20.30h

in de turnzaal De Wegwijzer

meer info: Ria 03 314 61 48
Griet 0494 11 17 45 - Greet 0478 95 34 11

Mailadres: ria.verbraeken@skynet.be

HERDENKINGSWEEKEND
19 - 20 - 21 SEPTEMBER 2014

treffen voor militaire voertuigen, alle periodes
Zuiderdijk (St.-Jozef Rijkevorsel)

VRIJDAG 19/09 Tentoonstelling WO II

ZATERDAG 20/09 14u : rondrit met militaire voertuigen
door Rijkevorsel
18u : bevrijdingstocht door St.-Jozef
Staticshow aan de kerk met traktatie
aangeboden door het gemeentebestuur
20u : bevrijdingsbal met live optreden
van de Army Stars

ZONDAG 21/09 14u : ceremonie aan het monument
fly-over met historische vliegtuigen
aansluitend parade met de militaire
voertuigen door Rijkevorsel

OPROEP : KOM OP TEGEN KANKER
PLANTJESWEEKEND RIJKEVORSEL

Op 19 en 20 september 2014 zullen een aantal Rijkevorselse vrijwil-
ligers en verenigingen weer hun beste beentje voorzetten 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 kunt 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 bedankt !
Werkgroep Plantjesweekend Rijkevorsel
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van 14u tot 18u - Parochiecentrum, Dorp 21, Rijkevorsel

Iedereen van harte welkom !

IJS- &
PANNENKOEKENDAG
ZONDAG 12 OKTOBER 2014

afdeling 
Rijkevorsel

Katholieke Vereniging
Gehandicapten

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

HARMONIEFEESTEN 2014
zaal ’t CENTRUM Rijkevorsel

INRICHTING : KONINKLIJKE HARMONIE BROEDERBAND 

VRIJDAG 26 SEPTEMBER 
-   20u : 7E GROTE BROEDERBAND-QUIZAVOND
    inschrijven kan via jantax@skynet.be of per gsm 0498 31 59 27

ZATERDAG 27 SEPTEMBER
-   vanaf 16u tot 19u : MOSSELFESTIJN OF KOUDE SCHOTEL

-   vanaf 20u : PRIJSUITREIKING fietszoektocht Broederband

ZONDAG 28 SEPTEMBER
-   vanaf 11u : OCHTENDCAFÉ
-   vanaf 14u : CULTURELE NAMIDDAG met dansgroepen

-   van 11.3u 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 16.00 uur tot 19.00 uur
zondag van 11.30 uur tot 20.00 uur

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

Contact : secretariaat@khbroederband.be

www.khbroederband.be

ZATERDAG 27 SEPTEMBER 

SINT-LUCIABEGANKENIS
Traditiegetrouw nodigen wij iedereen uit op de Namiddagmis aan
de Sint-Luciakapel in de Molenstraat op zaterdag 27 september te
16.00 uur. Bij slecht weer gaat de viering door in de kerk op zondag
28 september om 11 uur.
In deze eucharistieviering gedenken wij al de overledenen van het
gebuurte , maar speciaal de geburen die sinds de laatste begankenis
gestorven zijn.

57STE SINT- 
LUCIEFEESTEN

RIJKEVORSELSE WIELERTOERISTEN

organiseren

21STE MOUNTAINBIKETOCHT
RIJKEVORSEL

ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014

Inschrijven voetbalkantine St.-Jozef
Zuiderdijk 10 F - vanaf 8.00 uur tot 10.30 uur

15 (Kids) - 25 - 42 - 52 km

Fietsbewaking ! Douches
Drankgelegenheid Parking
Bevoorrading Kidstour

Zanderig 
en bosrijk

Info : 03 311 69 70 of 03 314 83 02
www.rwtrijkevorsel.be
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TWEEDEHANDSBEURS
BABY- EN KINDERKLEDING 

SPEELGOED 
(GEEN UITZET, SCHOENEN EN ONDERGOED)

19 OKTOBER  13.30-16.30 u

PAROCHIECENTRUM  Dorp 21 - Rijkevorsel
Leden krijgen 5% op gezinsspaarkaart

Verkoop lijsten: Zaterdag 20 september. 
Start 13.00 uur. OP IS OP! 

(zaal boven Parochiecentrum)

prijs deelnamelijst € 8, op vertoon van lidkaart € 3

Voor verdere info : Gezinsbond Rijkevorsel 0479 35 59 49
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A U G U S T U S  -  S E P T E M B E R

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

30 augustus • Kermis Centrum Rijkevorsel
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal 't Centrum Rijkevorsel vanaf 16.00 uur 

tot 20.00 uur. Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque-monsieur, pannenkoeken en ijs
te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen! 
Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be - 0472 55 65 76.

31 augustus • Kermis Centrum Rijkevorsel
• 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.
• Schakel Noord : Fietshappening, Cementzakkenhut, kerkplein Sint-Jozef Rijkevorsel. 

Meer info : rubriek VVV
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal 't Centrum Rijkevorsel vanaf 11.00 uur 

tot 20.00 uur. Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque-monsieur, pannenkoeken en ijs 
te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen! 
Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be - 0472 55 65 76.

• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : Provinciale molendag. De stenen bergmolen in actie. 
Kom kennismaken met dit uniek draaiend en werkend erfgoed en het oude molenaarsambacht. 
Malen met windkracht van graan tot meel van 10 tot 17 uur. Gratis te bezoeken.
www.stenenbergmolen.be

• Gemeentebestuur i.s.m. Heemkundige Kring, de Oud-Strijders en VVV-Toerisme :
Tentoonstelling ’Leven met de Groote Oorlog 1914-1918’, Aster Berkhofmuseum, van 13.00 tot 16.30 uur.

1 september • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal ’t Centrum Rijkevorsel 
vanaf 12.00 tot 20.00 uur.  Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque-monsieur, 
pannenkoeken en ijs te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen. 
Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be – 0472/55.65.76

2 september • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur
• Rode Kruis : bloedinzameling. Woonzorgcentrum Prinsenhof, Helhoekweg. Van 18.00 tot 20.30 uur

4 september • Sint-Jorisgilde : Initiatie Kruisboogschieten. Gildelokaal, Dorp, 47. Vanaf 19.00 uur

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

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

8 september • Rode Kruis : bloedinzameling. Parochiezaal Sint-Jozef, Past. Lambrechtsstraat. 
Van 18.00 tot 20.30 uur

• Bibliotheek : De leesclub leest het boek “Schitterende ruiïnes” van Jess Walter. Bib, Molenstraat 20. 
20.00 uur

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

10 september • Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef, 61. Van 13.00  tot 17.00 uur
• Tentoonstelling “Leven met de Groote Oorlog – 1914-1918”, Aster Berkhofmuseum.  

Van 13.00 tot 17.00 uur.  Meer info : cultuurdienst@rijkevorsel.be – 03/340.00.37

11 september • Sint-Jorisgilde : Initiatie Kruisboogschieten. Gildelokaal, Dorp, 47. Vanaf 19.00 uur

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

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

• 2e Veusselse Veldcross, Angelicadreef. Vanaf 13.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen
• Verenigde vrijwillige Rijkevorsele molenaars : De stenen bergmolen in werking. 

Kom kennismaken met dit uniek draaiend erfgoed en het oude molenaarsambacht. 
Elke 2de en laatste zondag van de maand wordt er in deze prachtige gerestaureerde windmolen 
terug graan gemalen. Gratis te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. www.stenenbergmolen.be 
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16 september • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur

18 september • Sint-Jorisgilde : Initiatie Kruisboogschieten. Gildelokaal, Dorp, 47. Vanaf 19.00 uur
• Prinsenhof : Theatermonoloog ’Mistig Landschap’ : zie rubriek OCMW

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

• Brandweer Rijkevorsel : Jokprijskamp. Brandweerkazerne Looiweg. Meer info : zie rubriek Brandweer
• Schildersclub Artistic : Schilderen. Prinsenhof. Van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen welkom. Gratis.

Meer info : 0474/31.25.67

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

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

• VVV-Toerisme Rijkevorsel. Polar Bearswandeling. Vertrek Sint-Jozef, richting Merksplas 
met veldlunch. Meer info : zie rubriek VVV

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

22 september • Algemene Vergadering Sportraad : raadzaal gemeentehuis, 20.00 uur

23 september • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur
• Scholenveldloop. Meer info : zie rubriek Sport

24 september • Gemeentebestuur : Infosessie woningaanpassing en zorgwonen. Raadzaal gemeentehuis. 14.00 uur. 
Meer info : zie rubriek Huisvesting

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

• Koninklijke Harmonie Broederband : Harmoniefeesten. Quizavond.’t Centrum. Info : 0498/31.59.27 – 
jantax@skynet.be. Meer info : zie rubriek Diversen

27 september • Koninklijke Harmonie Broederband : Harmoniefeesten. ’t Centrum. 16.00 u – 19.00 u : mosselfestijn 
of koude schotel.Vanaf 20 uur prijsuitreiking fietszoektocht. 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  

28 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
• Koninklijke Harmonie Broederband : Harmoniefeesten. Vanaf 11 u ochtendcafé, vanaf 14 u culturele

namiddag met dansgroepen, van 11.30 tot 20.00 uur : mosselfestijn of koude schotel. 
Meer info : zie rubriek Diversen

• Verenigde vrijwillige Rijkevorsele molenaars : Molendag provincie Antwerpen. 
De stenen bergmolen in aktie. Kom kennismaken met dit uniek draaiend en werkend erfgoed 
en het oude molenaarsambacht. Malen met windkracht van graan tot meel van 10.00 tot 17.00 uur. 
Gratis te bezoeken. www.stenenbergmolen.be 

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

• Tentoonstelling “Leven met de Groote Oorlog – 1914-1918”, Aster Berkhofmuseum.  
Van 13.00 tot 17.00 uur.  Meer info : cultuurdienst@rijkevorsel.be – 03/340.00.37

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

DEADLINE

Aankondigingen van activiteiten in oktober 2014 moet je uiterlijk op 1 september 2014 
binnenbrengen of mailen naar communicatie@rijkevorsel.be. 

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie                                                                                       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

- 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
Woonzorgcentrum 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                                                             078/150.100
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


