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Spreekuren burgemeester en schepenen

Van De Mierop Gust burgemeester
GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis : dinsdag 9.00 - 11.30 u
donderdag 18.30 - 19.30 u

gemeenschapscentrum : 2de woensdag maand 10.30 - 11.30 u

Bevoegdheden : veiligheid, politie, brandweer, burgerlijke
stand, communicatie

Roefs Karel 1ste schepen sp.a

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

Bevoegdheden : sociale zaken, onderwijs, huisvesting, 
tewerkstelling, buitenschoolse kinderopvang, 
openbare gezondheid, Kind en Gezin, derde leeftijd

Boeckx Jos 2de schepen SNR

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

Bevoegdheden : informatica, financiën, begroting, cultuur,
ruimtelijke ordening, feestelijkheden

Keysers Lizette 3de schepen SNR

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

Bevoegdheden : jeugd, gelijke kansen, erediensten, toerisme,
milieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, middenstand,
Europese aangelegenheden

Verlinden Jan 4de schepen
GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis : maandag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand 10.00 - 11.00 u

Bevoegdheden : openbare werken, landbouw

Kemland Roger 5de schepen sp.a

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

Bevoegdheden : Kafka, mobiliteit, personeel, sport

Openingstijden diensten

Gemeentelijke administratie 
en jeugd-, sport- en cultuurdienst Molenstraat 5
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur 
en van 13.30 uur tot 19.30 uur

Gemeentelijke werkplaatsen Vijversweg 12
iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

Containerpark De Meiren Ambachtsweg 14
dinsdag 8.30 uur - 19.00 uur, woensdag 8.30 uur - 15.30 uur 
donderdag 8.30 uur - 12.00 uur, vrijdag 8.30 uur - 15.30 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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De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeente-
raadszitting van 26 januari 2009 goed.

Kennis wordt genomen van de notulen van de 
vergadering d.d. 9 februari 2009 van het Overlegcomité
Gemeente / OCMW.

Aan de vzw Heemkundige Kring van Rijkevorsel wordt
een gedeelte van de kelderruimte van het gemeentehuis
gratis ter beschikking gesteld om te worden gebruikt
als museum en vergaderlokaal / archiefruimte.
De terbeschikkingstelling gebeurt mits naleving van
bepaalde voorwaarden en tot 31 december 2009.

De raad neemt kennis van de proces-verbalen van 5 
februari 2009 m.b.t. het kasnazicht van het 2de, 3de en 4de

kwartaal 2009.

Voor de realisatie van een fietspad langsheen de Merks-
plassesteenweg moeten onteigeningen gebeuren. De
raad keurt een vierde reeks aktes van eigendoms-
overdracht goed.

Artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de geco-
ro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)
wordt aangepast waardoor de oproeping van de leden
voortaan ook op elektronische wijze mogelijk wordt.

Ook het reglement betreffende de aanwending van het
reservefonds voor jeugdwerkinfrastructuur wordt
aangepast.

Voor een vlotte werking van het Lokaal Overleg Kinder-
opvang wordt een huishoudelijk reglement voor deze
adviesraad vastgesteld.

De burgemeester vaardigde op 02/02/2009 een tijdelijk
politiereglement uit waarbij een snelheidsbeperking
van maximum 50 km/uur in de straat Vaart ingesteld
wordt wegens de gevaarlijke toestand door de slechte
staat van het wegdek aldaar. De gemeenteraad
bekrachtigt dit politiereglement.

De gemeenteraad stelt de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel vast.

Goedkeuring wordt gehecht aan de lastvoorwaarden en
de raming ten bedrage € 269.296,39 incl. 21% btw voor
de opdracht ’Elektrische installaties in de gemeente-
school’. De opdracht zal worden gegund bij wijze van
openbare aanbesteding.

Aan de heer Louis Van Hemeldonck, brandweer-
commandant bij de Vrijwillige Brandweer van Rijke-
vorsel wordt met ingang van 1 april 2009 eervol ontslag
verleend en dhr Luc Jansen, onderluitenant, wordt als-
dan aangesteld tot waarnemend dienstchef.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting is gepland op
maandag 27 april 2009 te 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kunt u lezen op het 
elektronisch informatiebord in het Dorp, het
gemeentelijk aankondigingsbord langs de Molenstraat
en onze website www.rijkevorsel.be onder de rubriek
Bestuur.
De agenda wordt acht dagen voor de raadszitting 
bekendgemaakt.
Iedereen kan de openbare zitting van deze gemeente-
raadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

Op paasmaandag 13 april en op vrijdag 1 mei zijn alle
gemeentelijke diensten gesloten.
Gelieve eveneens zaterdag 2 mei te noteren als
sluitingsdag van de bibliotheken en het containerpark.

SLUITINGSDAGEN

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING

KORT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADS-
ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2009
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Op 28 februari 2009 werd onze dorpsgenote Virginia
Wynants 100 jaar. De eeuwelinge verblijft momenteel
in residentie De Brem. Daar mocht de burgemeester
haar een gesigneerde foto vanwege ons vorstenpaar
overhandigen.Het gemeentebestuur zette de 100-jarige
in de bloemetjes.

Wij wensen mevrouw Wynants het allerbeste toe en
nogmaals van harte proficiat !!! 

LEADER MarkAante Kempen
is een plattelandsgebied in de
Noorderkempen. 10 Noord-
kempische gemeenten maken
deel uit van deze plattelands-
regio : Arendonk, Ravels,

Baarle-Hertog, Merksplas, Hoogstraten, Rijkevorsel,
Brecht, Kalmthout, Wuustwezel en Essen. De
Plaatselijke Groep LEADER MarkAante Kempen stelt
4,3 miljoen euro ter beschikking van innoverende 
plattelandsprojecten uit de regio. Die projecten kunnen
ingediend worden door zowel publieke als private
actoren in het afgebakende gebied. Verschillende 
thema’s kunnen aan bod komen: toerisme, duurzame
landbouw, cultureel en levend erfgoed, natuur, ruraal
ondernemerschap en leefbaarheid in dorpen en 
educatie. Goedgekeurde projecten kunnen tot 
maximaal 65% subsidie ontvangen op de totale project-
kost.

Hebt u een vernieuwend en/of duurzaam idee rond
plattelandsontwikkeling? Wilt u graag met uw 
vereniging een project indienen omtrent een ruraal
thema? Zit u al een tijdje te broeden op een interlokale

samenwerking in uw eigen streek? Of denkt u dat een
idee rond plattelandsproblematiek beter van onderuit
kan worden benaderd?
Dan heeft LEADER MarkAante Kempen voor u 
misschien wel de juiste kaarten in handen!

LEADER MarkAante Kempen lanceert in het voorjaar
van 2009 haar tweede oproep. Zij moedigt alle platte-
landsbewoners, verenigingen en lokale overheden uit
het gebied aan om op zoek te gaan naar innovatieve,
gebiedsgebonden ideeën rond plattelandsontwikkeling.
Iedereen die zit te broeden op een goed idee kan steeds
terecht bij de coördinator van het LEADER-gebied, ook
indien het idee nog niet concreet werd uitgewerkt. In
samenspraak met de coördinator kan er dan gezocht
worden naar invalshoeken, oplossingen voor praktische
problemen en bv. betrekken van andere partners. 

Timing  oproep voorjaar 2009:
- indienen van uitgewerkte voorstellen (al dan niet in

samenspraak met coördinator): maart-april
- deadline indienen projectvoorstellen oproep voor-

jaar 2009: 4 mei 2009 
- definitieve goedkeuring projecten: eind juni 2009
- looptijd project: vanaf begin juli 2009 tot max. juli

2011

Indien u graag meer informatie wenst over de werking,
projectindiening en –procedure, dan kunt u op dit 
contactadres terecht:
- Secretariaat MarkAante Kempen
- Bredabaan 737 bus 3, 2990 Wuustwezel, 

GSM: 0474/ 58 97 71
- Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel, Tel. 014/85 27 07, 

Fax. 014/85 36 15
- miel.gilis@rurant.provant.be

www.leadermarkaantekempen.be

De Gemeente Rijkevorsel wil energiebesparende maat-
regelen stimuleren onder haar inwoners. 
Daarom geven we bij deze editie van Info Rijkevorsel
een bondig, maar verduidelijkend overzicht van de 
premies waarvoor je mogelijk in aanmerking kunt
komen.

ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN :
EEN GESLAAGDE DEAL TUSSEN
HET MILIEU EN JE PORTEMONNEE !

LEANDER MARKAANTE KEMPEN IS OP
ZOEK NAAR MENSEN MET STRAFFE
PLATTELANDSIDEEËN

100 JAAR ! PROFICIAT !



DDDD UUUU UUUU RRRR ZZZZ AAAA AAAA MMMM HHHH EEEE IIII DDDD

De termen ‘biologisch’, ‘ecologisch’ en ‘duurzaam’
worden geregeld onterecht vereenzelvigd met een
zware meerkost. Vaak betaalt de klant aanvankelijk
inderdaad wel een hogere aankoopprijs voor een 
dergelijk product, maar op termijn komt hij meestal
een pak voordeliger uit dan een minder milieu-
vriendelijk alternatief! Dit gunstige effect wordt bereikt
door een combinatie van het zuinige verbruik en de
vele premies die er op dit moment bestaan. Een 
energiebesparende investering zal dus zowel het milieu
als je eigen portemonnee ten goede komen!

Maar welke premies bestaan er nu allemaal precies? 
Op dit moment is er een enorme verscheidenheid aan
premies vanuit verschillende instanties. Niet moeilijk
dat mensen vaak door de bomen het bos niet meer zien.
Hoog tijd om daar wat verandering in te brengen!
Hieronder kun je in een overzicht zien waar je terecht
kunt voor welke premie. 

FEDERALE TEGEMOETKOMINGEN
Via belastingvermindering biedt de federale overheid
een flinke ondersteuning aan Belgen die energie-
besparende investeringen doen in hun woning. Het
gaat hierbij hoofdzakelijk om belastingvermindering
voor:
- De bouw van of het verbouwen tot een passiefhuis
- De plaatsing van dakisolatie
- De plaatsing van uitrustingen voor de productie van

geothermische energie
- De plaatsing van een zonneboiler
- De plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen
- De plaatsing van hoogrendementsbeglazing 
- De plaatsing van thermostatische kranen of een

kamerthermostaat
- Een energie-audit
- De vervanging van oude stookketels
- Onderhoud van stookketels
Verder voorziet de federale overheid ook een btw-tarief
van 6% voor de renovatie van woningen ouder dan 5
jaar.
Meer informatie:  fiscus.fgov.be > Publicaties > Down-
loaden van brochures en folders. Hier kun je gratis de
nodige informatiebrochures downloaden.

VLAAMSE TEGEMOETKOMINGEN
Vlaams Energieagentschap (VEA)
- Vlaamse dakisolatiepremie
- De plaatsing van een condensatieketel (voor niet-

belastingbetalers)
- De plaatsing van dakisolatie (voor niet-belasting-

betalers)
- De vervanging van enkele beglazing door hoog-

rendementsbeglazing (voor niet-belastingbetalers)

Meer informatie:  www.energiesparen.be of bel gratis de
Vlaamse Infolijn op het nummer 1700

Wonen-Vlaanderen

Wonen-Vlaanderen biedt twee belangrijke premies voor
verbouwers, namelijk de renovatiepremie en de 
verbeterings- en de aanpassingspremie:

• Renovatiepremie
- ondergrondse werkzaamheden 
- vervangen of verbeteren van binnen- en buiten-

muren
- vernieuwen van draagvloeren
- dakwerkzaamheden
- buitenschrijnwerk
- vervangen of plaatsen van binnendeuren op de

woonverdieping (deurblad minimaal 93 cm 
breedte)

- vervangen of plaatsen van een veilige trap
- elektriciteit
- sanitair
- centrale verwarming
- herindelings- of uitbreidingswerkzaamheden

• Verbeterings- en aanpassingspremie
- dakwerkzaamheden
- buitenschrijnwerk
- werkzaamheden aan gevels
- behandeling van optrekkend vocht
- plaatsing van sanitaire installaties
- plaatsing van nieuwe elektrische installatie
- plaatsing van toestellen die het risico op CO-

vergiftiging bestrijden: een warmwatertoestel,
verwarmingstoestellen op gas, een hoog-
rendementsverwarmingsketel, een centrale 
verwarmingsinstallatie, een rookkanaal alsook
CO- of rookmelders

Bij de renovatiepremie kun je gedurende drie jaar 
facturen verzamelen die uiteindelijk minimaal 10.000
EUR (excl. BTW) moeten bedragen. Bij de verbeterings-
premie kun je de premies afzonderlijk aanvragen en
hoeft u geen 10.000 EUR aan facturen te bewijzen. Er
geldt wel een belangrijke inkomensvoorwaarde. De 
verbeteringspremie kan drie keer (voor een 
verschillend onderdeel) binnen een periode van tien
jaar worden aangevraagd, de renovatiepremie éénmaal.
Nadat je een verbeteringspremie ontvangen hebt, kun
je voor dezelfde woning gedurende drie jaar geen 
renovatiepremie meer aanvragen. Nadat je een
renovatiepremie ontving, kun je voor dezelfde woning
gedurende tien jaar geen verbeteringspremie meer aan-
vragen.
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Meer informatie: 
- www.bouwenenwonen.be > (ver)bouwen > steun-

maatregelen (rechtse kolom) 
- www.energiesparen.be
- of bel gratis naar de Vlaamse Infolijn op het 

nummer 1700

VREG
- uitgifte van groenestroomcertificaten voor foto-

voltaïsche zonnepanelen

Meer informatie:
- www.vreg.be > Publicaties > Brochure ‘Veelgestelde

vragen over zonnepanelen kleiner of gelijk aan 10
kW’

- of bel gratis de Vlaamse Infolijn op het nummer
1700

PREMIES VAN EANDIS (NETBEHEERDER)

De netbeheerder, Eandis, investeert eveneens in
energiebesparende maatregelen. Voor volgende zaken
zijn er tegemoetkomingen voorzien:
- Buitenzonwering
- Dakisolatie
- Wasdroger op aardgas
- Condensatieketel op aardgas
- Domotica
- Keukengeiser
- Warmtepomp (type bodem/water of water/water)
- Buitenmuurisolatie
- Energieprestatiepeil lager dan of gelijk aan E80
- Hoogrendementsbeglazing
- Kortingsbon koelkast of wasmachine (enkel voor

beschermde afnemers)
- Passiefhuis
- Thermostaatkranen
- Ventilatiesysteem
- Zonneboiler

Meer informatie:  www.eandis.be > Energie besparen >
Premies > Overzicht premies > Premies 2009

KVBG

De Koninklijke Vereniging van Belgische Gaslieden
(KVBG) voorziet een tegemoetkoming van 150 EUR
voor de installatie van een gesloten gaskachel.

Meer informatie:  www.gasinfo.be > particulieren >
Ontdek mogelijke premies (rechtse kolom) > KVBG

GEMEENTE RIJKEVORSEL

Ook de Gemeente Rijkevorsel voorziet voor haar 
inwoners nog enkele premies voor duurzame maat-
regelen:
- De gemeente verleent een premie voor de aanleg

van een hemelwaterinstallatie bij een bestaande
woning waarvoor een bouwvergunning werd 
verkregen vóór 1 februari 2005. De premie bedraagt
het aantal aangesloten verbruikspunten :
- € 150 voor een hemelwaterput met aansluiting

van minstens 1 wc of 1 wasmachine
- € 200 voor een hemelwaterput met aansluiting

van minstens 1 wc en 1 wasmachine
- € 250 voor een hemelwaterput met aansluiting

van minstens 1 wc, 1 wasmachine en 1 of meer-
dere bijkomende aftappunten.

- De gemeente verleent een premie voor het plaatsen
van een installatie voor het gebruik van zonne-
energie. De premie bedraagt :
- 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW)

van een systeem voor de verwarming van sanitair
water, woning of zwembadwater, met een maxi-
mum van 500 euro.

- 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW)
van een systeem voor de productie van elektrici-
teit met een maximum van 500 euro. De premie
(maximaal 1.000 euro) kan slechts eenmaal per
locatie worden toegepast.

- De gemeente wil inwoners die in aanmerking 
kwamen voor een renovatie-, verbeterings- en aan-
passingspremie nog extra ondersteunen bij de
duurzame ingrepen aan hun woning. De gemeente 
voorziet daarom een premie van:
- 10% van de gestorte verbeterings- en aan-

passingspremie
- 5% van de gestorte renovatiepremie

- Op vlak van milieuverantwoord productgebruik wil
de Gemeente Rijkevorsel ook graag jonge ouders
ondersteunen. Bij elke geboorte, ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de gemeente, kunnen de
ouders een subsidie vragen voor het gebruik van
herbruikbare luiers en accessoires wanneer ze 200
euro aan facturen kunnen aantonen. 

Zoals je misschien al hebt opgemerkt, worden er voor
sommige energiebesparende maatregelen premies
voorzien bij meerdere instanties. We adviseren om
hierbij zeker altijd de voorwaarden van deze premies
onder de loep te nemen. Geregeld durven ze immers al
eens van elkaar te verschillen. Soms wordt er bijvoor-
beeld gevraagd te werken met een geregistreerd aan-
nemer. Bepaalde premies gelden enkel voor bestaande
woningen, voor andere komen ook nieuwbouw-
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woningen in aanmerking. Ook zullen sommige premies
meer opbrengen dan andere en is de ene wel en de
andere niet cumuleerbaar. Indien je dus graag 
investeert in energiebesparende maatregelen, kun je
best vooraf even nagaan aan welke voorwaarden de
werkzaamheden moeten voldoen om het optimale
bedrag aan premies te kunnen bekomen.

We hopen dat je na het lezen van dit artikel onder-
tussen al wat meer wegwijs bent geraakt in het alle-
gaartje aan diverse premies. Indien je echter nog met
bepaalde vragen worstelt, kun je hiermee altijd terecht
bij Jasmine Jacobs, de duurzaamheidsambtenaar in
onze gemeente. Zij is te bereiken via  jasmine.jacobs@ 
rijkevorsel.be of via 03/340.00.28.

INTERESSANTE LINKS: 

- www.energiesparen.be 
- www.premiezoeker.be 
- www.bouwenenwonen.be 
- www.provant.be
- www.eandis.be
- www.rijkevorsel.be
- www.gasinfo.be 

Rijkevorsel neemt ook deel
aan de gezelligste nacht van
het jaar!

Op zaterdag 28 maart 2009
organiseert onze gemeente in
samenwerking met Bond
Beter Leefmilieu (BBL), de
Vereniging voor

Sterrenkunde (VVS) en Preventie Lichthinder vzw de
veertiende editie van Nacht van de Duisternis. Op deze
avond staat de problematiek van lichthinder centraal.

Verlichting verbruikt heel wat energie: licht dat niet op
de juiste plaats terecht komt maar in de sterrenhemel
of in een nabijgelegen natuurgebied is verspilde

energie. Bovendien is dat strooilicht niet zo onschuldig
als het lijkt. Omdat de biologische klok van de mens
gestuurd wordt door de cyclus van dag en nacht, kan
kunstmatig licht tijdens de nacht het lichaam danig in
de war sturen. Ook bij dieren en planten zijn diverse
schadelijke effecten waar te nemen.

In Vlaanderen is het door de toenemende verlichting
bijna nergens meer echt donker. Uit diverse onder-
zoeken is gebleken dat een groot deel van de Vlamingen
vindt dat het ‘s nachts weer echt donker moet kunnen
worden. Mensen storen zich aan de lichtkoepels van
steden, kassen en reclameverlichting. 

Door het doven van de verlichting kan weer meer
worden genoten van de donkere nacht, en wordt de
nacht weer echt gezellig! 
Draag zeker ook jouw steentje bij, doof op 28 maart
thuis de lichten en zorg voor sfeervol kaarslicht.

Door de verlichting specifiek te doven tussen 20u30 en
21u30 kun je ook meedoen aan het internationale
Earth Hour van WWF. Earth Hour is een internationale
oproep aan steden, bedrijven en burgers om 
klimaatverandering tegen te gaan. Meer info over deze
internationale actie: www.earthhour.be.

Als gemeente geven we het goede voorbeeld en doven
we in het weekend van de ‘Nacht van de Duisternis’ de
monumentverlichting. Ook wordt er een wandeling
georganiseerd waarover je hiernaast meer informatie
kunt vinden.

Neem zeker ook eens een kijkje op  www.nachtvande-
duisternis.be. We wensen je alvast een gezellige en 
duistere nacht toe!

NACHT VAN DE DUISTERNIS :
PROEF DE GEZELLIGSTE NACHT VAN
HET JAAR - 28 MAART 2009
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EN… ACTIE! 
Proeven van donkerte en speuren naar sterren

Op zaterdag 28 maart kun je vanaf 21u in het
Bezoekerscentrum De Klapekster terecht voor een
duisterniswandeling. Hoe ervaar je een wandeling
door het bos, zonder dat er licht gemaakt wordt?
Zaklampen verboden dus! Een gids maakt de 
wandelaars wegwijs in de donkerte en vestigt de
aandacht op de natuur tijdens de nacht. Na de 
wandeling kan iedereen genieten van een kijk door
echte sterrenkijkers.

Meer informatie op 
http://users.telenet.be/natuur.markvallei 
of contacteer Drej Oomen van Natuurpunt
Markvallei via 0476/53 58 44

De wandeling wordt georganiseerd door Natuurpunt
Markvallei i.s.m. Gemeente Rijkevorsel, VVV Rijkevorsel en
Stad Hoogstraten.

Wat bij een verhuis ?
De gft- en de restafvalcontainer horen bij de woning.
Neem ze niet mee naar je nieuwe adres, maar laat ze
staan. Op het moment dat je verhuist moet je de 
containers afmelden in het gemeentehuis.
Wanneer zet ik mijn container buiten ?
De ophalingen starten vanaf 7.00 uur ’s morgens. De
containers moeten dan buiten staan.
Kan ik een slot verkrijgen op mijn container ?
Dit kan tegen betaling van 35,00 euro. Je dient hiervoor
contact op te nemen met de gratis Diftar-informatielijn
op het nummer 0800 97 687.

Ik wens geen restafvalcontainer, mijn restafval gaat in
de container van mijn vader.
Er is een verplichte aanvaarding van een restafval-
container voor particulieren. Voor gft heb je de keuze.
Een nieuwe inwoner wenst het volume van de 
container te veranderen, kan dit ?
Dit kan, mits de nodige motivatie. Er zal gratis een één-
malige omruiling van de container(s) gebeuren bij
wijze van overgang.
Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens raadplegen ?
Men kan op elk moment bellen met de Diftar-
informatielijn om de stand van zaken van zijn saldo op
te vragen. Een persoonlijk overzicht wordt dan 
opgestuurd.
Wat met de as van een kolenkachel ?
Dit is geen organisch afval en hoort dus thuis in de 
grijze restafvalcontainer (afgekoeld en verpakt !!)
Zijn de containers persoonsgebonden ?
Neen, de grijze en de groene bak blijven op het adres
waar ze zijn afgeleverd. Op de containers staat het adres
waaraan de containers verbonden zijn. Deze zullen
automatisch aan de nieuwe bewoners gekoppeld 
worden.
Kan men meer dan 1 gft-container krijgen ?
Een 2de gft-container van 120 liter is mogelijk. Bel hier-
voor naar de informatielijn.
Wat als de container stuk is ?
Hiervoor neem je contact op met de Diftar-informatie-
lijn. De defecte container wordt gratis omgewisseld.
Wanneer de container in de vrachtwagen verdwijnt
wordt er een nieuwe container geleverd. Wanneer het
defect te wijten is aan het slecht gebruik door de
bewoner (bv. hete as in de container dumpen) zal de
herstelling of vervanging wel worden aangerekend.
Wat als de container gestolen werd ?
Bij diefstal moet je direct de informatielijn bellen om
jouw container te laten blokkeren en een aangifte doen
bij de politie. Zo kan jouw container niet meer op een
andere plaats gebruikt worden.
Wat als we meer afval hebben dan er in de container
kan ?
Extra zakken kunnen 3x per jaar aangemeld worden via
de informatielijn. Het exacte aantal zakken moet op
voorhand opgegeven worden. De container wordt
leeggemaakt en vervolgens opnieuw gevuld met de
extra zakken. Op deze manier worden alle extra zakken
ook aangerekend.

Meer info
Bel naar de Diftar-informatielijn op gratis nummer
0800 97 687.

DIFTAR : VEEL GESTELDE VRAGEN !
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Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid 2009

DISTELBESTRIJDING
DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
Gelet op de wet van 2 april 1971 en de art. 43 en 44 van het koninklijk besluit van 19 november 1987, betreffende de bestrijding
van planten en plantaardige producten schadelijke organismen;

Gelet op het besluit van 27 juni 1984 van de Vlaamse executieve houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd
door publiekrechtelijke rechtspersonen;

B E S L U I T  :
Artikel 1 : De eigenaars, huurders, bezetters of uitbaters van cultuurgronden, braakliggende gronden, bossen of wouden, en
allen die op hun eigendom of op het door hen gebruikte terrein, schadelijke distels vaststellen, dienen de bloei, alsmede de
zaadvorming en de uitzaaiing ervan efficiënt te bestrijden. Deze verplichting geldt zowel voor publieke als privaatrechtelijke
personen.

Artikel 2 : De in artikel 1 vermelde personen zijn tevens verplicht, zodra zij de aanwezigheid van schadelijke distels vast-
stellen of deze hen door overheidspersonen is gemeld en dit vooral in de periode tussen half april en begin juni, over te gaan
tot de bestrijding ervan.

Artikel 3 : Als schadelijke distels worden beschouwd : akkerdistel (Cirsium arvense Scop.), speerdistel (Cirsium lanceolatum
Hill.), kale jonker (Cirsium palustre Scop.) en kruldistel (Carduus crispus L.). Een afwijking van de bestrijdingsplicht van de
kale jonker in natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten kan worden toegestaan door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), Directie-Generaal (DG) Controle Beleid, Directie Planten-
bescherming en veiligheid van de plantaardige productie, AC-Kruidtuin, Food Safety center, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel,
tel. 02/211.82.11.

Artikel 4 : Voormelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op de bestrijding van schadelijke distels die zich bevinden op
de bermen langs wegen, waterlopen en spoorwegen, beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen. Op deze plaatsen
moet ook voldaan worden aan de bepalingen van het Bermbesluit. In deze gevallen gebeurt de bestrijding zonder chemische
bestrijdingsmiddelen en moet het maaisel worden afgevoerd.

Artikel 5 : Indien hinder ondervonden wordt van het niet toepassen van de distelbestrijding, kan hiervan melding worden
gemaakt bij het gemeentebestuur. Bij blijvende nalatigheid kan ambtshalve worden overgegaan tot de distelbestrijding op
bevel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), Primaire plantaardige productie, Italiëlei
124 bus 92, 2000 Antwerpen, tel. 03/202.27.11. Deze dienst doet hiervoor een beroep op de tussenkomst van de bevoegde
burgemeester. De ambtshalve bestrijding gebeurt op kosten van de overtreder, onverminderd de toepassing van de in art. 6
van dit besluit vermelde straffen.

Artikel 6 : Inbreuken op de bepalingen van deze verordening worden bestraft zoals voorzien in art. 4 van de wet van 2 april
1971, gewijzigd bij wet van 5 februari 1999 houdende diverse bepalingen en betreffende de kwaliteit van landbouw-
producten.

Artikel 7 : Deze verordening zal bekendgemaakt en aangeplakt worden in de gemeenten van de provincie.

Antwerpen, 2 maart 2009 De Gouverneur,
C. Berx



In onze gemeente, en vooral bij de mensen die in 
St.-Jozef wonen, heerst er ongerustheid over de uit-
stoot van zware metalen afkomstig van o.a. het bedrijf
’Campine’. Daarom werd aan VMM gevraagd een 
meting zware metalen op te starten in Rijkevorsel.
VMM plaatste in december 2007 een meetpunt ten
zuiden van het kanaal, ter hoogte van de spuikom,
langs de Zuiderdijk. Dit punt heeft een zeer goede 
ligging omdat het open licht ten opzichte van het 
bedrijf ’Campine’ (geen bomen of geen begroeiing) en
de afstand ongeveer 750 m ten westen van het bedrijf
bedraagt.
Momenteel werden de eerste zes maanden van 2008
gevalideerd en op basis van deze dataset kan gesteld
worden dat de luchtkwaliteitsnormen inzake zware
metalen in PM10-fijn stof ruim gerespecteerd worden.
In de toekomst zullen de meetgegevens van het 
kalenderjaar 2008 volledig verwerkt worden in het jaar-
rapport luchtkwaliteit van het Vlaamse Gewest.
Omdat al de wettelijke normen gerespecteerd worden,
zullen op de meetpost aan de Zuiderdijk geen metingen
meer uitgevoerd worden.

Milieucharter provincie Antwerpen is een project van
Voka-Kamers van Koophandel Kempen en Mechelen en
het provinciebestuur van Antwerpen.
Het project wil een impuls geven aan kleine en middel-
grote bedrijven om hun bestaande milieusituatie te 
verbeteren. Het project spoort bedrijven aan om
milieugerelateerde acties te plannen en uit te voeren
die verder gaan dan wat wettelijk of in de vergunning
(en) is opgelegd.

Ondertussen staan 26 bedrijven in de startblokken voor
de cyclus 2009-2010. Ook in Rijkevorsel is er een bedrijf
dat aan dit project zal deelnemen, namelijk nv Van
Roey. Zij hebben op 6 maart het charter ondertekend
waardoor ze zich formeel engageren om de principes
van het project te aanvaarden en toe te passen.

Wij wensen nv Van Roey alvast heel veel succes toe met
alle milieuinspanningen die ze in hun bedrijf zullen
leveren.

De compostmeesters van Rijkevorsel bestaan 10 jaar !!
Zij werden samen met enkele collega’s door IOK Afval-
beheer in de bloemetjes gezet.

Wens je meer te weten over het thuiscomposteren, 
contacteer dan één van onze compostmeesters of volg
één van de cursussen over thuiscomposteren.
In het voorjaar van 2009 organiseert IOK Afvalbeheer,
in samenwerking met Vlaco, opnieuw 4 cursussen over
thuiscomposteren.
Iedereen die hierin geïnteresseerd is, kan - gratis - deel-
nemen. Elke cursus bestaat uit 3 sessies.

Deze vinden plaats als volgt :
- Turnhout op vrijdag 3 april, 17 april en 24 april

2009 van 14.00 uur tot 17.00 uur
- Turnhout op zaterdag 4 april, 18 april en 25 april

2009 van 9.00 uur tot 12.00 uur
- Hoogstraten op maandag 4 mei, 11 mei en 18 mei

2009 van 9.00 uur tot 12.00 uur
- Grobbendonk op donderdag 7 mei, zaterdag 9 mei

en zaterdag 16 mei 2009 van 19.30 uur tot 22.30 uur
op donderdag en van 9.00 uur tot 12.00 uur op
zaterdag

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt thuiscomposteren
theoretisch uitgelegd. De tweede keer wordt een bezoek
aan het bezoekerscentrum ’Hof ter Winkelen’ in
Londerzeel gebracht. Tijdens de laatste sessie staat
praktijk op het programma.
Voor meer informatie en/of inschrijvingen kun je
terecht bij IOK Afvalbeheer op het nummer
014/56.27.92 of kun je mailen met afvalbeheer@iok.be

10 JAAR COMPOSTMEESTERS

MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN

METING ZWARE METALEN
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Op zondag 7 juni 2009 vinden
de verkiezingen plaats van het
Europees Parlement en van
het Vlaams Parlement.

In de gemeenteschool en 
het gemeenschapscentrum
zullen weer stembureaus
ingericht worden.

Om de kiesverrichtingen tot een goed einde te brengen
worden voor elk stembureaus een voorzitter, vier bij-
zitters en vier plaatsvervangende bijzitters, alsook een
secretaris aangeduid.

Deze aanduiding gebeurt overeenkomstig de bepalin-
gen van het kieswetboek.
Bij de benoeming van de voorzitter wordt aan bepaalde
beroepen de voorrang gegeven. De bijzitters, plaats-
vervangende bijzitters en secretaris worden benoemd
uit de kiezers van de stemafdeling die kunnen lezen en
schrijven.

De leden van een stembureau staan in voor het openen
en opstarten van het stembureau, het aannemen en
teruggeven van de identiteitskaarten van de kiezers, de
afstempeling van de oproepingsbrieven, het valideren
van de magneetkaarten,...
Uiteraard wordt vooraf de nodige uitleg verschaft en
worden de leden van de stembureaus op de dag van de
verkiezingen ook deskundig bijgestaan.

Omdat in het verleden tamelijk veel aangeduide kiezers
met tegenzin deze taak vervulden, geven we nu aan
geïnteresseerden de kans om zich op vrijwillige basis
kandidaat te stellen om op 7 juni 2009 in een stem-
bureau te ’zetelen’.

De leden van een stembureau moeten op de dag van de
verkiezingen aanwezig kunnen zijn in het stembureau
vanaf 7.15 uur en tot aan de sluiting in de namiddag.
Broodjes en drank worden voorzien en er wordt 
presentiegeld toegekend.

Interesse ?
Tot en met 24 april kunnen kandidaturen gemeld 
worden aan de Dienst Verkiezingen van het gemeente-
bestuur. Mail (onthaal@rijkevorsel.be) of bezorg ons
volgende gegevens :

VERKIEZINGEN 2009
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
OM TE ZETELEN IN STEMBUREAU !
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VERKIEZINGEN 2009
KANDIDATUUR VRIJWILLIGER-LID VAN EEN STEMBUREAU

Naam : ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voornamen : .............................................................................................................................................................................................................................................................

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

Geboorteplaats en -datum : .....................................................................................................................................................................................................

Huidig beroep : ..................................................................................................................................................................................................................................................
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Ben je geen Belg maar wel burger van een lidstaat van
de Europese Unie, dan kun je deelnemen aan de
verkiezing van het Europees parlement. Je moet wel
een aanvraag indienen bij de gemeente om als kiezer
ingeschreven te worden, en dit ten laatste op 31 maart
2009. Tevens moet je aan een aantal voorwaarden vol-
doen om te mogen stemmen.

1. Je moet de nationaliteit hebben van één van vol-
gende landen : Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Grieken-
land, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië,
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije,
Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden.

2. Verblijfplaats. Je moet op 1 april 2009 ingeschreven
zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van
de gemeente.

3. Op 7 juni 2009 ben je 18 jaar of ouder.
4. Je bent door de rechter niet geschorst of uitgesloten

van het kiesrecht.

Wat moet je doen ?

Om op de kiezerlijst ingeschreven te worden, moet je
uiterlijk op 31 maart 2009 een inschrijvingsformulier
indienen bij het College van burgemeester en 
schepenen. De formulieren liggen ter beschikking op
de dienst onthaal. Het College van burgemeester en
schepenen onderzoekt je aanvraag. De bovenvermelde
voorwaarden worden gecontroleerd. Indien het
schepencollege je als kiezer erkent, krijg je hiervan een
officiële bevestiging. Bij een weigering kun je bezwaar
indienen.

Belangrijke opmerkingen

- Wie zich laat inschrijven op de kiezerslijst, is 
verplicht om op de dag van de verkiezingen naar het
stemlokaal te gaan.

- Indien je in het verleden reeds een aanvraag tot
deelname aan de Europese verkiezingen indiende,
hoef je nu geen nieuwe aanvraag te doen.

- Niet-Belgen kunnen niet deelnemen aan de
komende verkiezingen van het Vlaamse parlement.

Kandidaat voor de verkiezingen ?

Als je de leeftijd van 21 jaar bereikt hebt op 7 juni 2009
kun je je kandidaat stellen om verkozen te kunnen 
worden voor het Europees Parlement. Een brochure
met alle voorwaarden is beschikbaar in het gemeente-
huis.

Meer informatie ?

Voor meer inlichtingen over de verkiezingen kun je
terecht in het gemeentehuis, tel. 03/340.00.00 of surf
eens naar de uitgebreide website www.verkiezingen.
fgov.be

Dat inwoners rechten maar ook verplichtingen hebben
ten aanzien van onderhoud en werken aan bermen is
nog vaak onvoldoende geweten. Hoewel het hier open-
baar domein betreft, het deel tussen de rooilijn (de
scheidingslijn tussen privéeigendom en het openbaar
domein) en de rijweg, staan de inwoners zelf in voor het
onderhoud van de bermen. Dit werd bepaald in het
politiereglement.
Vaak zijn inwoners ook vragende partij om werken aan
de bermen uit te voeren. Het kan hier gaan om de aan-
leg van inritten of het verharden van de berm. Mogelijk
wil men er aanplantingen aanbrengen of verwijderen.
Dit kan zelfs gaan tot het kappen van bomen. Ook
wensen er vaak inwoners de baangrachten te over-
welven door middel van inbuizingen.
Het spreekt voor zich dat de bewoners niet op eigen
houtje een dergelijk werk op openbaar domein mogen
aanvatten. Deze werken moeten steeds bij de
gemeentelijke Technische Dienst aangevraagd worden.
Daarna zullen deze aanvragen al dan niet goedgekeurd
worden door het college van burgemeester en 
schepenen. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht
van de beslissing en van de voorwaarden waaraan hij
moet voldoen bij de uitvoering van de werken.
We willen u er tot slot op wijzen dat het uitvoeren van
deze werken zonder uitdrukkelijke toelating 
verstrekkende gevolgen kan hebben (opbraak, schade-
claims,...).

WERKEN AAN BERMEN 
OP OPENBAAR DOMEIN

VERKIEZINGEN 2009 EUROPEES 
PARLEMENT : OOK VOOR NIET-BELGEN
VAN DE EUROPESE UNIE
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Jeugd Kijk- en prentenboek
- Karel in de trein (P2)
- Karel helpt papa (P2)
- Heksje Mimi en haar nieuwe laarzen (P3)
- Benno en zijn broertje (P4)
- Benno is jarig (P4)
- Vrouw Holle (P5)

AA = Niveaulezen
- Bos op zijn kop (AA Niveau 4)

Jeugd Fictie A (7-9 jaar)
- Pinokkio (Sylvie Moors) [MOOR]
- Dartels eerste dag (Olivia Moss) [MOSS]
- Twinkels avontuur (Olivia Moss) [MOSS]
- Malva’s topteam (Olivia Moss) [MOSS]
- Skipper schiet te hulp (Olivia Moss) [MOSS]
- Dartel bedenkt een plan (Olivia Moss) [MOSS]
- Twinkel en de bezige bij (Olivia Moss) [MOSS]

Jeugd Fictie B (9-12 jaar)
- Briek : Waar is de vogel ? (Gaudesaboos, Pieter)

[GAUD]

Jeugd Fictie C (12-16 jaar)
- De schimmentovenaar (Avi) [AVI]
- Prinsessenacademie (Shannon Hale) [HALE]
- Nieuwe maan (Stephenie Meyer) [MEYE]
- Weg van het rode oog (Ann Halam) [HALA]
- De weg van de krijger (Chris Bradford) [BRAD]
- Koud zweet (Graham Mcnamee) [MACN]
- Ramiro kindsoldaat (Ineke Holtwijk) [HOLT]
- De moorden van Barkvik (Ingvar Ambjornsen)

[AMBJ]

Jeugd Non-Fictie
- De moestuin [637.4]
- Windows Vista en internet voor kinderen [525.1]
- Creatief met digitale foto’s voor kinderen [763.6]
- Rotsklimmen [618.3]
- Snowboarden [618.19]
- Skydiven [618.71]

Volwassenen Fictie
- De Innamorati (Midori Snyder) [SNYD]
- De rode droom (Bernlef) [BERN]
- De heilige van de beginnende waanzin (Elif Shafak)

[SHAF]
- Wondermans eindspel (Willem Asman) [ASMA]
- Kit met peren (Nele Reymen) [REYM]
- Zomeravonden (Jane Green) [GREE]
- De gave (Dean Koontz) [KOON]
- Mijn zusje en ik (Rina Frank) [FRAN]
- De voorganger (Eric Van Lustbader) [LUST]
- De meisjesmoorden (Thea Dorn) [DORN]

Volwassenen Non-fictie
- De smaak van De Keyser [Limburg 986.3]
- Onvergetelijke wandelingen [961]
- 100x stijlvol logeren in België onder 75 euro [België

983]
- Fuerteventura [Canarische Eilanden 995.3]
- De Prins op het Witte Paard [418.1]
- Terug naar Siberië [Rusland 995.2]
- 20x logeren & genieten in de Champagne [Frankrijk

995.3]
- 20x logeren & genieten in Normandië [Frankrijk

995.3]
- 20x genieten & logeren in de Ardennen [België

985.3]
- Bulgarije [Bulgarije 993]
- Peru [Peru 993]
- Rigoberta : Kleindochter van de Maya’s [Guatemala

945.6]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN
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NIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE

OPENBARE BIBLIOTHEEK
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Borstkanker is in Vlaanderen een belangrijk gezond-
heidsprobleem. Eén derde van alle kankers bij de vrouw
zijn borstkankers. Driekwart van deze tumoren komen
voor bij vrouwen ouder dan 50 jaar. Borstkanker is bij
vrouwen tussen 50 en 70 jaar dan ook de belangrijkste
doodsoorzaak.

We weten nog te weinig over de echte oorzaken om
deze kanker te kunnen voorkomen. Het beste wapen
tegen de borstkankersterfte is vroegopsporing. Vroeg-
tijdig opgespoorde letsels zijn kleiner en hierdoor beter
behandelbaar. Bij kleinere letsels is de behandeling
meestal minder verminkend en neemt de kans op 
volledige genezing in belangrijke mate toe. Daarom
werden overal in Europa opsporingsprogramma’s 
opgezet. Ook de Vlaamse overheid startte in 2001 met
een eigen opsporingsprogramma.

De tentoonstelling ’Laat naar je borsten kijken’ wil
iedereen wegwijs maken in de wereld van de vroeg-
opsporing van borstkanker.

Deze tentoonstelling wil in hoofdzaak vrouwen tussen
50 en 69 jaar sensibiliseren en actief aanzetten tot deel-
name aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Toch is de tentoonstelling niet exclusief voor hen
bedoeld, ook vrouwen uit andere leeftijdsgroepen en
mannelijke bezoekers zijn van harte welkom.

Een partner, een familielid, een vriendin,... kan immers
dat extra zetje geven om deel te nemen aan de borst-
kankerscreening. Iedere bezoeker leert hoe een vrouw
doorheen het leven zorg kan dragen voor haar borsten.

De tentoonstelling gaat niet alleen over borstkanker.
Integendeel, ze vertrekt vanuit de kracht van vrouwen
die bewust zijn van hun eigen lichaam en willen 
investeren in gezondheid. De zorg voor de borsten en
het vroegtijdig opsporen van borstkanker staan 
centraal, niet de ziekte.

Je kan de tentoonstelling vrij bezoeken van 28 maart
tot en met 19 april in de exporuimte van de bibliotheek
in Geel, tijdens de openingsuren.
Aan verenigingen bieden wij de mogelijkheid om een
gratis begeleid groepsbezoek aan te vragen. Een mede-
werkster van de borstkliniek van het AZ St.-Dimpna
verstrekt dan informatie bij de tentoonstelling en
beantwoordt alle vragen.

Een begeleid bezoek aanvragen doe je op de preventie-
dienst bij Lies Mermans op het telefoonnummer
014/56.63.74 of via e-mail lies.mermans@ geel.be

- elke woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
- laatste zondag van de maand van 13.00 uur tot

16.30 uur
- tweede maandag van de maand van 17.30 uur tot

19.30 uur
- op afspraak
Het Aster Berkhofmuseum zal gesloten zijn op paas-
maandag 13 april 2009.

Zondag 26 april 2009 vindt de jaarlijkse Erfgoeddag
plaats. Tussen 10.00 uur en 18.00 uur zullen er aller-
hande activiteiten omtrent erfgoed plaatshebben in
Rijkevorsel. De volgende locaties zullen extra in de verf
gezet worden die dag :
- Aster Berkhofmuseum, Oude Pastorij St.-Jozef
- Molen, Centrum
- Heemkundig Museum, Kelder Gemeentehuis

Centrum
- Kapel van Achtel, Achtel
Naast het openstellen van dit Rijkevorsels erfgoed, 
zullen er op de verschillende plaatsen nog extra 
activiteiten plaatsvinden i.s.m. lokale socio-culturele
verenigingen en vrijwilligers.

Tijdens de maand april zullen er postkaarten te 
verkrijgen zijn aan het onthaal/toerismekantoor in het
gemeentehuis, bij de vrijetijdsdiensten in het Klooster,
in de bibliotheken en bij lokale handelaars.
Via deze postkaarten kun je vrienden en kennissen uit-
nodigen om op zondag 26 april 2009 een kijkje te
komen nemen in Rijkevorsel om zo het culturele erf-

NODIG JE VRIENDEN / KENNISSEN UIT
OP ERFGOEDDAG

OPENINGSUREN 
ASTER BERKHOFMUSEUM 

TENTOONSTELLING ’LAAT NAAR JE
BORSTEN KIJKEN’ : 28 MAART - 19 APRIL
EXPORUIMTE BIBLIOTHEEK GEEL

14
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goed van ons schitterend Kempisch dorp te leren 
kennen. Je kunt zoveel kaarten bemachtigen als je wilt.
Nodig dus je vrienden en kennissen uit en maak van
deze lentezondag een verrijkende, culturele uitstap !

Tijdens deze periode zal er in heel Rijkevorsel een 
permanente tentoonstelling zijn van deelnemende 
kunstenaars en verenigingen !
Ook zullen een aantal verenigingen tijdens WAK een
opendeurdag organiseren.

Aster Berkhof en Jan Vaerten zijn 2 bevriende
Kempische kunstenaars die elk op hun wijze het 
verleden van onze streek belichten. In het kader van
erfgoeddag 2009 vinden deze 2 vrienden elkaar terug in
het Aster Berkhofmuseum, waar naast de werken van
Aster Berkhof ook werken van Jan Vaerten tentoon-
gesteld worden.
Vanaf 19 april 2009 vindt deze tentoonstelling plaats in
het Ekstergoor, de expositieruimte boven het Aster
Berkhofmuseum. De tentoonstelling loopt tot 17 mei
2009.

Voetbalclinic : de essentie van het voetbalspel : 
controleren, spelen, bewegen - Oud-Turnhout
Vaak gaan we voorbij aan de essentie van het voetbal-
spel. Eén bal, spelers, een grasmat en twee doelen.
Voetbal evolueert naar efficiënt en snel spelen met een
perfecte controle en strakke passes, efficiënt bewegen
met of zonder bal. 
Hoe kunnen we hier als coach op inspelen zonder de
creativiteit van de spelers te fnuiken ? Sporta-foot biedt
talrijke oefenvormen aan die inspelen op deze moderne
trend. Hoe leren we op een aangename manier perfect
controleren en spelen ? Hoe leren we een kind bewegen
zonder bal ? Vanuit het spel 4 tegen 4 dalen we op het
veld af naar verschillende oefenvormen en bekijken we
hoe we het best kunnen coachen en sturen.
Deze clinic vindt plaats in Oud-Turnhout op woensdag
1 april 2009 van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Deelnameprijs : 10,00 euro.

Redden : erkende bijscholing voor redders - Beerse
Volgens de vlarem II-wetgeving moeten redders 
minstens eenmaal per jaar oefenen in reddings- en 
reanimatietechnieken. Tijdens deze bijscholing komt
dit verplicht gedeelte aan bod. Elke deelnemer ont-
vangt hierna een erkend bijscholingsattest.
Deze bijscholing vindt plaats in Beerse op vrijdag 10
april 2009 van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Deelnameprijs : 30,00 euro.

Nijverheidshelper - Vosselaar
Eerste hulp bij ongevallen...kan kostbare levens redden.
Deze opleiding heeft tot doel het aanleren van de
belangrijkste basistechnieken bij de eerste hulp-
verlening thuis en op het werk. De cursisten leren ook
oog te hebben voor preventie en veiligheid. De 
opleiding duurt 21 uur en de lessen worden op een
interactieve manier opgevat. Na het volgen van deze
cursus en een positieve evaluatie krijgen de deelnemers
het diploma nijverheidshelper of bedrijfseerstehulp.
Deze opleiding vindt plaats in Vosselaar op 23 april, 
28 april en 30 april 2009 van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Deelnameprijs : 180,00 euro.

OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO

TENTOONSTELLING : ASTER BERKHOF
ONTMOET ZIJN VRIEND JAN VAERTEN

WAK - WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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Redden : erkende bijscholing voor redders - Turnhout
Volgens de vlarem II-wetgeving moeten redders 
minstens eenmaal per jaar oefenen in reddings- en 
reanimatietechnieken. Tijdens deze bijscholing komt
dit verplicht gedeelte aan bod. Elke deelnemer ont-
vangt hierna een erkend bijscholingsattest.
Deze bijscholing vindt plaats in Turnhout op zaterdag
16 mei 2009 van 8.00 uur tot 12.15 uur.
Deelnameprijs : 30,00 euro.

Inschrijven kan via www.provant.be/sport, vorming@
sportdienst.provant.be of bij Diane Loosen via
03/240.62.73.

Criteriums ’De Noordloper & Noordwalker’ zijn een
organisatie van de Sportregio Noorderkempen ILV
i.s.m. de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse,
Hoogstraten, Lille, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout,
Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar, lokale 
verenigingen en LeVHeL.

Criteriumreglement ’De Noordloper’ :
- Criterium ’De Noordloper’ is een open criterium

voor recreanten, gevorderde lopers en aangesloten
VAL-leden.

- Enkel de vermelde jogging komt in aanmerking
voor dit criterium. De eigenheid van elke loop moet
gevrijwaard blijven en het criterium overkoepelt
enkel de verschillende, plaatselijke joggings.

- De lopers, die aan het criterium wensen deel te
nemen, kopen eenmalig een criteriumkaart aan 2
euro, jongeren -16 jaar betalen 1 euro.

Hiervoor krijgen ze een persoonlijke kaart die ze 
bij elke jogging waaraan ze deelnemen, laten 
afknippen. 
De criteriumkaart wordt afgeknipt na de plaatselijke
inschrijving.

- Bij verlies van de criteriumkaart moet een nieuwe
kaart aangekocht worden.

- Heeft een volwassen loper deelgenomen aan mini-
mum 8 joggings, ontvangt hij/zij een loopshirt.
Jongeren -16 jaar ontvangen een loopshirt wanneer
ze deelnemen aan minimum 5 lopen.

- Na de laatste loop vindt de prijsuitreiking plaats van
de tombola. Deze tombola wordt gehouden onder
alle aankopers van een criteriumkaart.

- De Sportregio Noorderkempen ILV heeft geen eind-
verantwoordelijkheid.

Criteriumreglement ’De Noordwalker’ :
- Criterium ’De Noordwalker’ is een open criterium

voor nordic walkers en andere wandelaars.
- Enkel de vermelde wandeltocht komt in aan-

merking voor dit criterium. De eigenheid van elke
wandeltocht moet gevrijwaard blijven en het 
criterium overkoepelt enkel de verschillende, 
plaatselijke wandeltochten.

- De wandelaars, die aan het criterium wensen deel te
nemen, kopen eenmalig een criteriumkaart aan 2
euro, jongeren -16 jaar betalen 1 euro. Hiervoor
krijgen ze een persoonlijke kaart die ze bij elke
wandeltocht waaraan ze deelnemen, laten 
afknippen. De criteriumkaart wordt afgeknipt na de
plaatselijke inschrijving.

- Bij verlies van de criteriumkaart moet een nieuwe
kaart aangekocht worden.

- Heeft een wandelaar deelgenomen aan minimum 4
wandeltochten, ontvangt hij/zij een loopshirt.

- Na de laatste loop vindt de prijsuitreiking plaats van
de tombola. Deze tombola wordt gehouden onder
alle aankopers van een criteriumkaart.

- De Sportregio Noorderkempen ILV heeft geen eind-
verantwoordelijkheid.

Voor een overzicht van de verschillende lopen en 
wandelingen kun je terecht op de website www.rijke-
vorsel.be onder de rubriek vrije tijd & toerisme / sport
/ sportactiviteiten. Ook liggen er op verschillende 
plaatsen in Rijkevorsel promotiefolders van beide 
criteriums.

NOORDLOPER & NOORDWALKER

INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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Passie. Dat hebben de dames en heren in het nieuwe
Magazine Antwerpse Kempen gemeen. Een passie voor
de Antwerpse Kempen die, je bent gewaarschuwd, erg
aanstekelijk werkt...

Laat je inspireren door de Kempenfans en beleef 
binnenkort een deugddoende dichtbijvakantie in de
Antwerpse Kempen.
Het magazine bevat tientallen tips voor boeiende uitjes.
In het bos, op het platteland of in de stad. Lekker, actief
of ontspannend. Met z’n tweetjes, een groep vrienden of
de familie.
De gratis fietsroute in het Kempense ’Lake District’
vormt een leuk extraatje.

Op 26 april wordt overal in de Kempen het toeristisch
seizoen geopend.
VVV-Toerisme Rijkevorsel verwelkomt je vanaf 10.00
uur in het bezoekerscentrum aan de stenen bergmolen
in de Looiweg, waar de nieuwste toeristische folders en
de nieuwe wandelmap voorgesteld worden.
Er is een degustatie van Veusselse lekkernijen.
In het bezoekerscentrum wordt een tentoonstelling
georganiseerd van de verzameling postkaarten van
Stanny Van Den Langenbergh.
Uiteraard is ook de molen te bezichtigen. Molen en
bezoekerscentrum zijn geopend van 10.00 uur tot
17.00 uur.

Welke Kempense auteur kreeg onlangs een museum in
Rijkevorsel ? Waar leert een klompenmaker je de
kneepjes van het vak ? En wie helpt gestrande fietsers
de klok rond ? Bijna 200 pagina’s vol praktische info,
leuke suggesties en fascinerende verhalen over de
Antwerpse Kempen : dat is de pocket ’Buitenpretjes’.

Uiteraard is er aandacht voor de toeristische troeven
van de 46 Kempische gemeenten.
Alle aantrekkelijke recreatiedomeinen, toffe attracties,
fraaie natuurgebieden en knappe musea krijgen een
korte toelichting.

Opvallende symbooltjes ’kindvriendelijk’, ’lekkers’,
’wandelen’ en ’fietsen’ zetten de absolute aanraders
extra in de verf, hetgeen deze editie van de pocket erg
gebruiksvriendelijk maakt.

Daarbovenop bevat ’Buitenpretjes’ tips die je bezoek
aan de Antwerpse Kempen net dat tikkeltje meer geven.
Zoals de allermooiste picknickplekjes of prima start-
punten voor een trip langs het fietsknooppunten-
netwerk.

Ten slotte bevat de pocket heel wat originele suggesties.
Al ooit met een gps naar een kabouterschat gezocht ?
Een duik genomen in een onderwatermuseum ? Of
thuis Lierse vlaaikes gebakken ?

De nieuwe brochures ’Hier is ’t !’ en ’Buitenpretjes’ 
liggen voor je klaar in het toeristisch infokantoor. 
De brochures zijn
gratis.

Surf naar 
w w w. a n t w e r p s e -
kempen.be voor up-
to-date info, tips en
gratis e-zine.

BUITENPRETJES ! TIPS VOOR TRIPS 
IN DE ANTWERPSE KEMPEN

OPENING TOERISTISCH SEIZOEN :
26 APRIL 2009

HIER IS ’T !
MAGAZINE ANTWERPSE KEMPEN
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Op woensdag 11 februari jl. beleefden de kinderen van
het vijfde leerjaar van GLS De Wegwijzer een speciale
’inleef’sportvoormiddag. Ze namen immers deel aan
het project ’gehandicaptensport en jeugd’ van de
Provinciale Sportdienst van Antwerpen.

Tijdens deze sportieve voormiddag leefden de 
leerlingen en hun leerkrachten zich ’in’ en ’uit’ in vier
sporttakken, die gewoonlijk door mensen met een 
fysieke en/of mentale handicap beoefend worden. Dat er
ook in de gehandicaptensport op verschillende niveaus
(van recreatief, over competitief tot topsport !) gesport
wordt, werd hen in de korte inleiding duidelijk
gemaakt.

In het praktische gedeelte kwamen volgende sport-
takken aan bod : rolstoelbasket, zitvolleybal, boccia
(een balspel voor personen met een motorische 
handicap, gelijkend op petanque) en torbal (een soort
rolbal voor personen met een visuele handicap).

De Rijkevorselse schepen van sport en de gemeentelijke
sportfunctionaris kwamen een kijkje nemen en zagen
dat het goed was !

Op woensdag 15 april 2009 heeft te Rijkevorsel een
doortocht van de klassieke wedstrijd voor beroeps-
renners ’Scheldeprijs Vlaanderen’ plaats.
De renners komen op die dag omstreeks 14.00 uur van-
uit Merksplas en rijden via de Merksplassesteenweg en
Beersebaan naar Beerse toe.
Gedurende een twintigtal minuten zal er geen verkeer
tegen de rijrichting van de renners in toegelaten 
worden.
Volg de aanwijzingen van de signaalgevers en de 
bevelen van de begeleidende politie zodat de verkeers-
hinder tot een minimum beperkt blijft.

In de Zuiderdijk wordt de jaarlijkse 1 meirommelmarkt
georganiseerd vanaf 6.00 uur tot 17.00 uur. Hierdoor
zal er verkeershinder ontstaan in de Zuiderdijk vanaf
huisnummer 10 tot het kruispunt met de Kievitsheide.
Enkel de wagens van de deelnemende marktkramers
verkrijgen doorgang.
Weggebruikers en bewoners van Klundert en Kievits-
heide laten die dag de Zuiderdijk best links liggen en
rijden best via de Gemeentebossen en Vlimmersebaan.

Op 20 april 2009 starten aannemer Van Wellen
Aannemingen N.V. uit Kapellen en aannemer
Vermetten Wegenbouw N.V. uit Merksplas tegelijkertijd
met wegenwerken in de Sint- Lenaartsesteenweg te
Rijkevorsel.
Aannemer Vermetten start met fase 1 van de her-
inrichting rondom de scholen in Rijkevorsel centrum.
Fase 1 omvat het gedeelte van de Sint-Lenaartse-
steenweg gelegen tussen de rotonde en het kruispunt
met de Banmolenweg.

WEGENWERKEN RIJKEVORSEL

ROMMELMARKT 1 MEI

DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD
’SCHELDEPRIJS VLAANDEREN’

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

GLS DE WEGWIJZER EN HET PROJECT
’GEHANDICAPTENSPORT EN JEUGD’ 
VAN DE PROVINCIALE SPORTDIENST
ANTWERPEN
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Aannemer Van Wellen  zal vanaf 20 april het gedeelte
van de Sint-Lenaartsesteenweg tussen de kruispunten
met de Banmolenweg en Merret geheel opbreken en
vervangen door een asfaltlaag.
Door deze werkzaamheden is er absoluut geen door-
gaand verkeer mogelijk in het gedeelte van de Sint-
Lenaartsesteenweg vanaf de rotonde tot het kruispunt
met Merret. Vanuit Sint-Lenaarts is Rijkevorsel 
centrum eveneens niet via de gewone weg te bereiken.
Op de rotonde in Rijkevorsel en in Sint-Lenaarts zal
signalisatie geplaatst worden en de noodzakelijke
omleidingen zullen ingesteld worden.
Na overleg met beide aannemers zal getracht worden
om de schoolroute (voor fietsers) E. Van Roeystraat -
oversteek Sint Lenaartsesteenweg - Banmolenweg te
behouden.
De duurtijd van deze werken is ongeveer 2 maanden.
Door het synchroon uitvoeren van deze werken wordt
getracht om de verkeershinder in tijd te beperken.
Via het infoblad zullen wij u maandelijks op de hoogte
brengen van de stand der wegenwerken. 

Sinds 16 maart en tot en met 9 april 2009 worden er te
Merksplas, Steenweg op Rijkevorsel (dit is de 
verbindingsweg tussen Rijkevorsel en Merksplas)
wegenwerken uitgevoerd.
De rijbaan krijgt een nieuwe asfaltlaag en er is dan geen
doorgaand verkeer mogelijk. Omleidingen worden
ingesteld via Hoogstraten, Malle en Beerse.
Gelieve rekening te houden met deze ernstige verkeers-
hinder.

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

Om de toegankelijkheid van het
openbaar domein en de openbare
gebouwen te vergroten, zijn de laat-
ste jaren op verschillende plaatsen in
onze gemeente o.a. parkeerplaatsen
voor andersvaliden voorzien.

Mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen en over
een speciale parkeerkaart beschikken, kunnen gebruik
maken van deze voorbehouden parkeerplaatsen.
We stellen echter vast dat nogal wat automobilisten
misbruik maken van deze voorzieningen : schaamte-
loos parkeren ze op de voor andersvaliden voor-
behouden parkeerplaatsen. Het getuigt van weinig 
burgerzin en ’niet gezien’ is een flauw excuus voor dit
foutparkeren. Voor het gemeentehuis wordt de voor-
behouden parkeerplaats ook regelmatig gebruikt door
personen voor wie deze parkeerplaats niet bestemd is.
Met aandrang vragen we begrip voor de mobiliteitspro-
blemen die een handicap met zich kan meebrengen én
respect voor de maatregelen die genomen worden ten
behoeve van de andersvalide mens.
Om het rechtmatige gebruik van parkeerplaatsen voor
personen met een handicap te stimuleren, werden in
Gent borden geplaatst met de tekst : ’Neem je mijn 
parkeerplaats, neem dan ook mijn handicap’. 
Denk hierover eens even na ...

Ingevolge nieuwe ministeriële richtlijnen kan er bij de
politiediensten enkel door de titularis van het voertuig
een aangifte verricht worden van verlies of diefstal van
een inschrijvingsbewijs.
Let er daarom op dat u bij de aankoop van een tweede-
hands voertuig steeds de vereiste boorddocumenten
meekrijgt. Indien u het betreffende voertuig wilt laten
inschrijven en u beschikt niet over de vereiste boord-
documenten, kunt u het voertuig niet aanbieden ter
keuring en kan het ook niet ingeschreven worden.
Aangezien uzelf geen titularis bent van het voertuig,
kunt u ook geen aangifte van verlies of diefstal 
verrichten. Dit moet gebeuren door de laatste titularis
en/of eigenaar !!
Deze opgelegde regels zijn er gekomen om fraude met
gestolen voertuigen tegen te gaan.

VERLIES OF DIEFSTAL 
INSCHRIJVINGSBEWIJS

PARKEERPLAATSEN VOOR MENSEN
MET EEN HANDICAP

POLITIECONTROLE

WEGENWERKEN MERKSPLAS
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Sinds 1 maart 2009 heeft de wijkpost Rijkevorsel een
nieuwe wijkagente. Inspecteur Cabanier Nicole kreeg
de wijk Rijkevorsel Sint-Jozef als werkterrein.
Zij was sinds 2007 werkzaam als inspecteur interventie
in Antwerpen City.

Nicole Cabanier is evenals de andere wijkinspecteurs
bereikbaar op het politiebureau Molenstraat 5 te
Rijkevorsel tijdens de openingsuren.
Tel. 03/340.00.40 - GSM 0498/87.88.06
Fax 03/340.00.71 - e-mail politie@rijkevorsel.be

Telefonisch kan steeds een afspraak ten huize of op het
politiebureau buiten de openingsuren geregeld worden.

Bij Lokale Politie Noorderkempen wordt al jarenlang
veel aandacht besteed aan de leefbaarheid en veiligheid
van de wegen binnen de zone. Om hierop in te spelen,
heeft de politie een takenpakket uitgewerkt waarbij
zowel aandacht gaat naar sensibilisering en opleiding
als naar aanpak van de fenomenen. Ondertussen zijn de
resultaten van 2008 verwerkt en kon een top-10 van de
verkeersinbreuken binnen de zone opgesteld worden.
Zeker de eerste 7 inbreuken sluiten aan bij de
prioriteiten binnen het actieplan verkeersveiligheid.

Verkeersinbreuk zone Rijkevorsel
1. Overdreven snelheid 5603 949
2. Parkeren in de blauwe zone 3707 535
3. Gordeldracht 1086 392
4. GSM-gebruik in de auto 575 128

5. Alcoholintoxicatie 226 84
6. Vervallen keuringsbewijs 244 56
7. Fietslicht niet op 150
8. Inhalen bij inhaalverbod 18
9. Parkeer- en stilstandverbod 12
10. Bezit van radardetector 9

Uiteraard heeft de politie aandacht voor veel meer
zaken dan enkel deze verkeersinbreuken. Maar jaarlijks
zijn dit de meest voorkomende en verdienen ze dan ook
nog steeds heel wat aandacht met als doel de verkeers-
leefbaarheid en verkeersveiligheid jaar op jaar te blijven
verhogen.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 23 APRIL - 20.00 UUR

TOP-10 VERKEERSINBREUKEN

NIEUWE WIJKAGENTE
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SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE EN HULPVERLENING

Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
Tel. 03 - 340 39 65  - ocmw@ocmwrijkevorsel.be

Openingsuren Centrum :
maandag t/m donderdag 8.30 - 12.15 u 13.00 - 17.00 u
maandagavond 17.30 - 19.30 u
vrijdag 8.30 - 13.15 u

Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel (Sint-Jozef)
Tel. 03 - 340 00 95

Openingsuren Sint-Jozef :
maandagavond 17.30 - 19.30 u
dinsdag en donderdag 10.00 - 12.00 u

Een huur van korte duur (max. 3 jaar) 
eindigt nooit automatisch. Je moet deze meer

dan drie maanden vooraf opzeggen.
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Voor heel wat ouders lopen de kosten voor de buiten-
schoolse kinderopvang toch wel wat op en vergen een
flinke hap uit het huishoudbudget. Om die reden voor-
zag de gemeenteraad in het verleden een sociaal tarief
voor volgende categorieën van gebruikers : 
- leefloongenieters ;
- mensen die in budgetbeheer zijn bij het OCMW;
- personen die in een Lokaal Opvanginitiatief 

verbleven ;
- alleenstaanden met kinderlast die een opleiding- of

vormingscursus in verband met arbeid volgden.

Voor sommige ouders was deze regeling te beperkt;
vooral werkende alleenstaanden, die slechts over een
beperkt inkomen beschikten, moesten vaak nog erg
veel betalen voor de kinderopvang. Daarom besloot het
gemeentebestuur om de regeling van het sociaal tarief
uit te breiden tot personen die genieten van het
OMNIO-statuut bij hun mutualiteit.   

Wie kan genieten van het OMNIO-statuut ?  

Dit statuut is bedoeld voor arbeiders, bedienden, 
zelfstandigen, werklozen, zieken,... met een moeilijke
financiële gezinssituatie.  Indien u in aanmerking komt
voor dit statuut, betaalt u zelf minder voor een dokters-
bezoek of voor medicamenten. Het is dan ook uw
mutualiteit die het statuut toekent na een financieel
onderzoek naar uw bruto belastbaar inkomen van het
voorbije jaar.  De huidige grensbedragen van het
inkomen bedragen voor 2009 € 14.339,94 , te verhogen
met € 2.654,70 per bijkomend gezinslid. Indien u
meent in aanmerking te komen voor het OMNIO-
statuut, moet u zeker contact opnemen met uw 
mutualiteit, die uw dossier zal onderzoeken en die u in
voorkomend geval een attest kan bezorgen van toe-
kenning van het OMNIO-statuut.

Andere gerechtigden op het sociaal tarief?
Nochtans is het ook mogelijk dat u niet in aanmerking
komt voor het OMNIO-statuut, maar dat u toch 
moeilijkheden hebt om uw facturen van de kinder-
opvang te betalen. In dat geval voorziet de nieuwe
regeling dat u dan bij het OCMW een aanvraag kunt

doen om het sociaal tarief te bekomen. Hiervoor wordt
een sociaal en financieel onderzoek gedaan door een
maatschappelijk werk(st)er, die hiervan vervolgens een
verslag opmaakt voor het bijzonder comité sociale
dienst.  Dit comité  beslist dan of u al dan niet in aan-
merking komt voor het sociaal tarief buitenschoolse
kinderopvang.

Een Bloso-sportkamp is voor de jeugd een ideale
vakantieactiviteit : samen met vrienden genieten van
een gezonde brok sport en ontspanning.

Vanaf dit jaar krijgen kinderen, die behoren tot een
gezin dat één of andere vorm van dienstverlening
geniet van het OCMW of van een CAW (Centrum
Algemeen Welzijnswerk), een korting van 50 % op het
normale tarief. Onder dienstverlening wordt verstaan :
een leefloon, budgetbegeleiding, budgetbeheer, huur-
toelage, materiële hulpverlening, ...

Wenst u meer informatie, of wilt u de verschillende
kampen kennen, dan kunt u contact opnemen met de
sociale dienst van het OCMW, waar een brochure ter
inzage ligt met de verschillende kampen.

Wat?
De provincie Antwerpen verleent een toelage aan
ouders die zelf hun gehandicapt(e) kind(eren) 
opvoeden. De toelage bedraagt 300 euro als het kind
thuis verblijft en 150 euro als het kind een school,
semi-internaat of dagcentrum bezoekt.

Voor wie?
Voor de ouders of, bij het ontbreken van de ouders,
degene die het gehandicapt kind werkelijk opvoedt.
Gezinnen die gehandicapten opvoeden die bij hen 
werden geplaatst door een gezinsplaatsingsdienst of
door het Ministerie van Justitie komen niet in 
aanmerking.

TOELAGE 2009 TER ONDERSTEUNING
VAN DE THUISVERZORGING 
VAN GEHANDICAPTE KINDEREN 

BLOSO SPORTKAMPEN : TUSSENKOMST 
VOOR KINDEREN VAN EEN GEZIN DAT VAN EEN 
DIENSTVERLENING VAN HET OCMW GEBRUIKMAAKT

GEMEENTEBESTUUR BREIDT 
SOCIAAL TARIEF BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG UIT
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Voorwaarden waaraan u moet voldoen?
- Uw gehandicapt kind is maximum 25 jaar, is 

minimum 66% gehandicapt of lijdt aan mucovisci-
dose, en verblijft overdag thuis of bezoekt een
school, semi-internaat of dagcentrum.

- U en uw gehandicapt kind staan op hetzelfde adres
ingeschreven in de provincie Antwerpen.
Als u pas in de loop van 2008 in de provincie
Antwerpen werd ingeschreven of als uw gehandicapt
kind in de loop van 2008 werd geboren of als uw
kind een blijvende handicap opliep in de loop van
2008, dan krijgt u een gedeelte van de toelage.

- Het netto belastbaar inkomen van 2007 van u én uw
partner mag niet meer bedragen dan 22.890 euro,
verhoogd met 10% voor elk kind ten laste.

Welke bewijsstukken moet u voorleggen?
Een bewijs van handicap op naam van uw gehandicapt
kind, geldend voor tenminste gans het jaar 2008, 
behalve als dit attest al in ons bezit is.
Een kopie van uw aanslagbiljet van de directe 
belastingen over aanslagjaar 2008 - inkomsten 2007.
Een attest van gezinssamenstelling (te verkrijgen bij
het gemeentebestuur).

Procedure?
U moet de toelage aanvragen vóór 1 mei 2009 en u
gebruikt daarvoor het aanvraagformulier. Ook indien u
nog niet over alle documenten beschikt, moet de aan-
vraag voor 1 mei ingediend worden.
De gevraagde bewijsstukken voegt u bij voorkeur bij uw
aanvraag; u mág ze echter nog insturen tot en met 30
september 2009. Aanvragen die op 1 oktober 2009 nog
onvolledig zijn, zullen niet meer in aanmerking worden
genomen voor betoelaging.

De aanvraagformulieren en bijkomende inlichtingen
kunt u bekomen bij :
Provincie Antwerpen, Departement Welzijn, Onderwijs
en Veiligheid - Dienst Welzijn
Boomgaardstraat 22 - bus 101 - 2600 Antwerpen
http://www.provant.be/welzijn 
Uiteraard kunt u ook terecht op de sociale dienst van
het OCMW voor deze aanvraag. Zoekt u een job in eigen gemeente ?

Hebt u een diploma als 

verpleegkundige of studeert u 

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

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 7 APRIL 2009
IJSROOM MET WARME KRIEKEN
EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF
INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

PAASMENU
ZONDAG 12 APRIL 2009

Komkommersoep met kruidenkaas en croutons

Kalkoenlapje met archiducsaus
Broccoli met spek

Duchesseaardappelen

Chocolademousse 
geparfumeerd met advocaat

Inschrijven voor 30 maart 2009 op het secretariaat van het rusthuis.
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur
Maximum 25 personen

17,50 euro

Elke verkoper is verplicht de prijs van 
het product dat hij te koop aanbiedt schriftelijk

en ondubbelzinnig aan te duiden.
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Programma :
- vertrek 8.00 uur in het Dorp, parking Doelenpad
- geleid bezoek aan miniatuurstad Antwerpen langs

de Scheldekaai, met koek en koffie
- 3-gangenmiddagmaal in de omgeving van

Antwerpen
- bezoek aan de 2de grootste haven ter wereld en Lillo
- lekker avondmaal op de terugweg
- terug in Rijkevorsel rond 20.30 uur

Prijs :
Volwassenen :
- leden (en gezinsleden) KWB 38 euro
- niet-leden 42 euro
Kinderen t.e.m. 11 jaar :
- gezinsleden KWB 33 euro
- niet-leden 37 euro

Breng gerust uw buren, familie, collega’s,... mee.
Iedereen is welkom ! Betaling bij inschrijving ten 
laatste 12 april bij :
- Johan Mertens, St.-Lenaartsesteenweg 58,

03/314.02.50
- Louis Van Hooydonck, Perenstraat 21, 03/314.73.10
- Jos Sprangers, Zonstraat 10, 03/311.69.52
- Frans Wouters, Vrouwkensblok 13, 03/312.40.83
- bij uw KWB-wijkmeester

Meer info : www.kwbrijkevorsel.be

1. Rotthier Sandy Reis naar Antalya
(geschonken door Verhoeven Busreizen)

2. Brosens Ruth Weekend in exclusieve auto
(geschonken door Necadis)

3. Rameysen Annick Verwenweekend
(geschonken door Kapsalon Models, 
’t Beautyhuisje, Finesse en Anthea)

4. Vermeiren Sandy Snit en brushing
(geschonken door Raats Kappersteam)

5. Wilrijckx Rein Ontbijtmand
(geschonken door Bakkerij Adriaensen)

6. Van Opstal Denis Koffieservies
(geschonken door Van den Borne)

7. Kranen Louis Gelaatsverzorging
(geschonken door Instituut Zen)

8. Bevers Pat Kadobon
(geschonken door GB St.-Jozef)

9. Vervloet Marc Kadomand
(geschonken door Van Opstal-Van Boxel)

10. Jacobs Els Kadobon
(geschonken door Lingerie Van der Linden)

11. Willems Karine Studioportret
(geschonken door Foto De Greef)

12. Van Looy Bonnie Kadobon
(geschonken door Babyboom)

13. Huybrechts Kadobon
(geschonken door Mystic)

14. Van Lent Ellen Kadobon
(geschonken door Van Herck Sport)

15. Van den Bempt Gunter Rugmassage
(geschonken door Instituut Zen)

16. Cleymans Chocopeeling & Packing rug
(geschonken door Instituut Zen)

17. Adriaensen Maarten Gelaatsverzorging
(geschonken door Instituut Zen)

WINNAAR SOLDENACTIE 2009 :
Stevens-Hendrickx 250,00 €

ONDERNEMEND RIJKEVORSEL :
VALENTIJNSACTIE 2009 WINNAARS

DAGUITSTAP NAAR ANTWERPEN
ZATERDAG 25 APRIL

De communicanten van 2009 
gaan op weg naar de viering van 
hun 1ste communie.

Wij nodigen hen en iedereen die 
graag aanwezig wil zijn, uit voor 
de 4de kinderviering ’Samen met Jezus
op zoek naar de kleur in ons leven’.

Zaterdag 25 april 2009 te 17.00 uur 
in de Sint-Jozefkerk.

De knapzak van de communicanten
wordt gevuld met een kleine attentie.

Aan de communicanten wordt
gevraagd om een kwartiertje vroeger
aanwezig te zijn.

Turnkring Lenig en Gezwind organiseert een reeks

KLEUTERTURNEN
voor kinderen geboren in 2003

Start : woensdag 22 april (tot einde juni)

Tijdstip : van 15.30 uur tot 16.30 uur

Waar : turnzaal gemeenteschool ’De Wegwijzer’

Inschrijven voor 20 april bij Verbraeken Ria,
Prinsenpad 43, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 314 61 48

(inschrijvingen 20 euro, verzekering inbegrepen)
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In de nazomer van
2008 achtte een
aantal mensen de
tijd rijp voor een
OXFAM-wereld-
winkel in Rijke-
vorsel.

Samen met een grote groep gemotiveerde vrijwilligers
ging men aan de slag om dit initiatief verder uit te
werken.
Op de eerste vergadering verscheen Marleen Dierckx
van OXFAM Gent om ons uitgebreid voor te lichten en
te stimuleren.
OXFAM Beerse verklaarde zich bereid om als moeder-
winkel onze startende groep met raad en daad bij te
staan. En buitenkans, want de ervaring, deskundigheid
en hulpvaardigheid van met name Fred en Susy zijn
voor ons zeer waardevol.
Onze eerste verkoopstand was in december op een
avondbijeenkomst van KAV-vrouwen. De plankenkoorts
bleek niet nodig, want de reacties waren unaniem zeer
positief.
Op de traditionele kerstmarkt in Rijkevorsel waren wij
voor de tweede keer present. De verzorgde stand, de
prima sfeer en de warme reacties van het publiek 
resulteerden in een zeer geslaagde dag en een mooie
omzet.
De vaak gestelde vraag waar en wanneer de OXFAM-
winkel zal openen, kunnen we nog niet beantwoorden;
een eigen locatie is nog niet aan de orde. Wel hebben
we het gemeentebestuur van Rijkevorsel toestemming
gevraagd om OXFAM-producten te verkopen op de
weekmarkt en in de bibliotheek. Ook andere opties
worden nog bekeken.
Uiteraard zullen we ook deelnemen aan de workshops
tijdens de regionale trefdag.
OXFAM-wereldwinkels Rijkevorsel zal met een
verkoopstand aanwezig zijn bij de opening van het
toeristisch seizoen op zondag 26 april a.s., bij de Molen.

Dit alles met als uiteindelijke doel :
OXFAM-wereldwinkels ook in Rijkevorsel !

Je bent op zoek naar een aangepaste auto, een hulp-
middel voor de badkamer of keuken, of aangepaste
kledij ? Je ervaart de eerste lichamelijke problemen
omwille van ouderdom en je wenst je zelfstandigheid zo
lang mogelijk te bewaren ? Kom dan op 23, 24 of 25
april naar de 11de editie van REVA, de informatiebeurs
voor mensen met een handicap en ouderen in Flanders
Expo te Gent, iedere dag van 10.00 uur tot 18.00 uur.

REVA richt zich naar mensen met een handicap en 
ouderen met beginnende beperkingen. Op deze beurs
met meer dan 170 exposanten, staat zowat alles wat
vandaag te koop is op de markt van hulpmiddelen en
aanpassingen : domotica voor de woning, rolstoelen
voor alle doeleinden, computers, meubilair, sanitair,
hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, doven en
slechthorenden, vrijetijdsartikelen en therapeutisch
materiaal.
Ook de diensten, overheden en de verenigingen zijn
sterk aanwezig, zodat REVA een compleet antwoord
kan geven op alle vragen in verband met een handicap
of beperking.
Voor de sportievelingen is zaterdag 25 april een speciale
dag omdat er diverse sportinitiaties plaatsvinden, waar-
bij je niet alleen kan zien hoe er wordt gesport met een
handicap, maar dit ook zelf kan proberen. Een parcours
waarbij je de wereld van een blind-dove persoon ervaart
en het mijnenveld van Handicap International vormen
een bijzondere meerwaarde voor de bezoekers aan deze
beurs.
Wie vooraf zijn bezoek wil voorbereiden kan dat via de
website www.reva.be. Via de link ’een product of dienst
zoeken’ kun je opzoeken welke exposanten de pro-
ducten of diensten aanbieden die je interesseren. Je kan
zelfs doorklikken naar de websites van deze exposanten.

REVA is gemakkelijk te bereiken met het openbaar 
vervoer en met de auto :
- met de trein tot Gent Sint-Pietersstation en dan

tram 1 die je rechtstreeks naar Flanders Expo
brengt. Op de tram zijn rolstoelplaatsen voorzien.

- met de auto : Flanders Expo ligt langs de autobaan
E40 en beschikt over een eigen afrit nr. 14.

REVA 2009 : 23, 24, 25 APRILOXFAM-WERELDWINKELS 
IN RIJKEVORSEL
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KAOS zoekt
BOEIENDE MENSEN

Een plaatsje aan tafel, een bed, een groot hart ?
Wilt u zorgen voor andermans kind ?

Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van KAOS.

Graag vertellen wij u meer over ons op de volgende infoavond :

MAANDAG 27 APRIL 2009
om 20u in de lokalen van KAOS Papenbruggestraat 6 te Turnhout

Voor meer informatie kunt u ons ook bellen, alle werkdagen 
van 9 tot 17u. Tel: 014/43.55.65  -  www.kaos.be

TENNISKAMP IN DE PAASVAKANTIE
TC DE VALK

Wanneer : van maandag 6 tot en met 
vrijdag 10 april van 9.30 uur tot 12.30 uur

Wat : tennislessen afwisselend met sport-en-spel, 
onder begeleiding van gediplomeerde trainers
en georganiseerd door tennisschool Chris Verheyen

Wie : voor iedereen van 6 tot 12 jaar
met of zonder tenniservaring

Waar : op de tennisterreinen van TC De Valk
te Rijkevorsel

Inschrijven of meer info : voor 3 april bij Chris Verheyen 

tel. 0475 53 69 28

Aan alle ondernemers en zelfstandigen
van Rijkevorsel Centrum en Sint-Jozef

Wilt u gratis opgenomen worden in de nieuwe ’Handels-
en Bedrijvengids’ van Rijkevorsel Centrum en Sint-Jozef ?
Mail naar : frank_vissers@hotmail.com

Wat hebben we nodig ?

Naam van de zaak : ....................................................................................................................

Activiteit : .................................................................................................................................................

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

Telnr. : ............................................................................................................................................................

Fax : ..................................................................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................................................

Website : ....................................................................................................................................................

Voor meer info over Ondernemend Rijkevorsel :
www.ondernemendrijkevorsel.be. U kunt hier ook 
de vorige editie van onze handelgids online bekijken !

HANDELSGIDS
EDITIE 2009-2010
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KF De Kliefhamers organiseren

4DE RECREATIEVE KINDER-
DUATLON RIJKEVORSEL

+ EXTRA REEKS !!
zaterdag 6 juni 2009 - deelname is gratis

NIEUW AANVANGSUUR + EXTRA LEEFTIJDS-
CATEGORIE + VERNIEUWD PARCOURS

Start en aankomst aan de voetbalterreinen KFC Zwarte
Leeuw te Rijkevorsel (Kruispad-Helhoekweg) 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Per leeftijdscategorie
Nieuw en verbeterd parcours in 2009 ! HELM VERPLICHT

- Voor kinderen geboren in 2002 : 200 meter lopen, 400
meter fietsen, 200 meter lopen. 

- Voor kinderen geboren in 2001 : 200 meter lopen, 400
meter fietsen, 200 meter lopen. 

- Voor kinderen geboren in 2000 : 400 meter lopen, 900
meter fietsen, 200 meter lopen. 

- Voor kinderen geboren in 1999 : 400 meter lopen, 900
meter fietsen, 200 meter lopen. 

- Voor kinderen geboren in 1998-1997 : 600 meter
lopen, 1800 meter fietsen, 600 meter lopen

- Voor kinderen geboren in 1996-1995-1994 : 900 meter
lopen, 2700 meter fietsen, 900 meter lopen.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan er aan de hoofdwedstrijd
voor volwassenen deelgenomen worden 

Info en inschrijvingen : www.duatlon.be
Hilde Dictus 03/314.42.91
Tinneke Verboven 03/314.14.78

8DE RECREATIEVE 
DUATLON RIJKEVORSEL

ENKEL / DUO 
(ca 4 km lopen - ca 20 km fietsen - ca 2 km lopen)

zaterdag 6 juni 2009 - 18.30 uur
helm verplicht - verbeterend loopparcours !!

Start en aankomst aan voetbalstadion KFC Zwarte Leeuw
te Rijkevorsel (Kruispad-Helhoekweg) 

- Voorinschrijving : 6 euro (enkel) en 12 euro (duo)
te storten op rekeningnummer 979-9846154-77 van FC
De Kliefhamers (stortingsbewijs meebrengen)

- Ter plaatse inschrijven : 9 euro (enkel) en 16 euro
(duo)
Inschrijvingsstand volwassenen en kinderen : achter-
aan in de kantine KFC Zwarte Leeuw
Zie ook www.duatlon.be 

Verdere info te bekomen bij :
Tinneke Verboven, tel. 03/314.14.78 na kantooruren
Dirk Schelles, tel. 0479/23.21.73 na kantooruren
Peter De Beck, tel. 03/314.90.97 na kantooruren

WEEKEND 6-7 JUNI (verkiezingsweekend)

GARAGEVERKOOP
RIJKEVORSEL : ÉÉN GROTE ROMMELMARKT !

DEELNEMERS NU INSCHRIJVEN
(iedereen van Rijkevorsel kan inschrijven)

Geen gesleur met uw koopwaar ! Wij brengen de kopers tot bij u !
Maak thuis uw kraam in de garage, op den oprit of in den hof !

De Brug maakt een lijst van de deelnemers, een plan met een rondrit
langs de verschillende deelnemers en zorgt voor de publiciteit !

Meer info & inschrijvingen : 
03 314 33 10 - debrug.rijkevorsel@telenet.be

De Brug
Veussels Volksblad

VRIJDAG 8 MEI 2009 - 20.00 UUR
FEESTZAAL DEN BAKKER

BRUGQUIZ 2009
We stellen ook dit jaar de deelnemers een hoop vragen

’over van alles en nog wat’. Bovendien proberen we u te vermaken
met een aantal gevarieerde rondes en wie weet wat nog allemaal !
Zo vlug mogelijk inschrijven is de boodschap : het aantal plaatsen 

bij ’Den Bakker’ is immers beperkt !
6 personen per ploeg - deelname : 20 euro per ploeg

Meer info & inschrijvingen : 
03 314 33 10 - debrug.rijkevorsel@telenet.be

De Brug
Veussels Volksblad

ZONDAG
26 APRIL 2009

20.00 UUR

DE SINGER
BAVELSTRAAT 35

RIJKEVORSEL

Toegang vvk 12€ - kassa 15€

Meer info & inschrijvingen : 
03 314 33 10

debrug.rijkevorsel@telenet.be

De Brug
Veussels Volksblad
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APRILQUIZ
ZATERDAG 18 APRIL - 20.00 UUR

Voetbalkantine Sint-Jozef 
(Zuiderdijk 10 - St.-Jozef Rijkevorsel)

Algemene quiz : actua, varia, sport, media, 
muziek, politiek,... - Prijzen voor top 3 - Tombola
Ploeg : 4 à 6 personen (enkel amateurploegen)

Prijs : 15 euro

Inschrijven via :
- website : www.april-kwis.be

- mail : inschrijvingen@april-kwis.be

T.V.V. B-RESERVEN SINT-JOZEF

KENT U BELGOPOCKET ?
Vragen en antwoorden in een boekje van
de federale overheid ? De belgopocket
2009 wordt uitgegeven door de kanselarij
van de Eerste minister en beantwoordt 
tal van vragen die de burger zich op 
verschillende gebieden stelt :

gezondheid, werkgelegenheid, huisvesting, mobiliteit, familie,
leefmilieu, justitie, consumentenbescherming, pensioen, 
fiscaliteit, burgerschap en democratie.

U kunt op www.belgopocket.be het boekje downloaden.

KONINKLIJKE BRASS BAND
”CONDOR”

ST.-JOZEF-RIJKEVORSEL

Inkom : € 5 (kinderen gratis)
VVK : € 5 (incl. Trappist tijdens Trappistenstand)

Kaarten in voorverkoop te bekomen op :
brassbandcondor@telenet.be - 03 311 68 86 - 03 314 39 02

Zaterdag 25 april 2009 - 20.00 uur
In het Gemeenschapscentrum

te St.-Jozef - Rijkevorsel

Het bestuur en de muzikanten 
nodigen U vriendelijk uit op hun

o.l.v. Luc Van Gorp

Lenteconcert 2009

TC De Valk organiseert 
n.a.v. opening zomerseizoen

ITALIAANSE AVOND
MET SPAGHETTI A VOLONTE

zaterdag 18 april vanaf 18.00 uur
kinderen tot 12 jaar : 5 €
vanaf 13 jaar : 8 €
kaarten verkrijgbaar in de cafetaria
van de sporthal

Schildersclub ’Artistic’

TENTOONSTELLING

ZATERDAG 25 APRIL - 14u tot 18u
ZONDAG 26 APRIL - 10u tot 18u

turnzaal Sint-Luciaschool (ingang via Banmolenweg)
inkom gratis - iedereen van harte welkom !

PAASEIERENTOCHT
PAASMAANDAG 13 APRIL

Chirolokalen Zuiderdijk - aanvang 13.30 uur
Inschrijving 2,00€ leden - 3,00€ niet-leden / kind

Iedereen tot en met 12 jaar mag meedoen aan de tocht
Inschrijven voor maandag 7 april bij een van de 
KWB bestuursleden. Ieder kind zal lekkere eitjes 
ontvangen en voor de ouders is er een drankje voorzien.

Organisatie : KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
Meer info : 03 312 43 97

Op ruim 550 verschillende plaatsen in Vlaanderen kun je genieten
van een heerlijk ontbijt. Ook wij bieden je een feestelijk en even-
wichtig ontbijtbuffet aan ! We verwachten je aan onze feesttafel.
Feest mee !

Datum : zondag 26 april 2009
Uur : vanaf 9.00 uur
Plaats : Chirolokalen in de Bavelstraat
Deelnameprijs : 2 euro
Handig om te weten : - kinderanimatie (springkasteel,...)

- fototentoonstelling
- bij goed weer ontbijt in openlucht,

bij slecht weer in de Chirolokalen

Info en contact : Volwassen begeleider Jef Mertens, Prinsenpad 43,
03/314.61.48
Inschrijven : Jef & Ria Mertens-Verbraeken, VB, Prinsenpad 43

Stef & Sabine Van Leuven, Kleine-Markweg 32
Jan Vermeiren (hoofdleider), Helhoekweg 31
Els Lauryssen (hoofdleidster), Achtel 32

Bezoek ook onze website : 
www.chirojovo.be, www.chiroberkenland.com

De Chiro wordt 75 en dat 
verdient een feest voor iedereen :

OLÉ PISTOLÉ!
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M A A R T  -  A P R I L

28 maart • Natuurpunt : i.s.m. Gemeente Rijkevorsel, VVV Rijkevorsel en Stad Hoogstraten.
’Nacht van de Duisternis’ : wandeling ’Proeven van donkerte en speuren naar sterren’
vertrek om 21.00 uur aan het BC De Klapekster.
Meer informatie : http://users.telenet.be/natuur.markvallei of contacteer Drej Oomen
van Natuurpunt Markvallei via 0476/53.58.44.

29 maart • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Info : 03/340.00.12. 

• Heemkundige Kring : Opendeur museum van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• LRV Rijkevorsel : Dressuurdag voor pony’s en paarden, aanvang wedstrijd 9.00 uur,

terreinen langs Beersebaan, inkom gratis.

30 maart • KAV Rijkevorsel Centrum : Bloemschikken : een lentestuk, in ’t Klooster, 19.30 uur,
iedereen welkom. Info en inschrijving : 03/314.36.63.

2 april • vzw De Singer : Optreden van de avontuurlijke Tuvaanse groep Huun-Huur-Tu 
(Tuva-Mongolië). Vier meesters in de khöömei- en kargyraastijl laten je kennismaken
met de Tuvaanse keelzangtraditie en de bijhorende traditionele instrumenten.
De Singer, Bavelstraat 35 te 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

3 april • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 18.00 uur, iedereen
welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

4 april • vzw De Singer : Optreden van Kloot Per W & Jan Goossens onder de titel ’Old School’.
De Singer, Bavelstraat 35 te 21.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

• KAV Rijkevorsel Centrum : Nordic wandelen, vertrek 10.00 uur aan gemeenteplein in 
Bavelstraat, alle nordic walkers welkom, leden en niet-leden, gratis. Info : 03/314.39.19.

5 april • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00
uur, inkom gratis, parking achter het gemeentehuis en langs de Sint-Lenaartsesteenweg.

• Natuurpunt afd. Markvallei : Zondagswandeling Kelsdonk te Etten-Leur, laarzen zijn geen
overbodige luxe, afspraakplaats : Vredesboom Meer, van 8.00 uur tot 12.00 uur.
Meer info : Jack Govaerts, tel. 03/315.71.85.

9 april • vzw De Singer : Stand-up comedy met Philippe Geubels, ’de man van de Colruyt’.
De Singer, Bavelstraat 35 te 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

10 april • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

11 april • LRV Rijkevorsel : Springwedstrijd voor pony’s en paarden, aanvang 9.00 uur, terreinen aan
Beersebaan, inkom gratis, iedereen welkom.

12 april • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Info : 03/340.00.12.

13 april • KWB Sint-Jozef : Paaseierentocht, Chirolokalen Zuiderdijk, vanaf 13.30 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.
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17 april • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

• vzw De Singer : Concert van Briskey. De groep brengt nu-jazz/electro, een combinatie van
eigenzinnige fragmenten uit films van de jaren ’30-’40 met ouderwetse jazz-samples
en moderne elektronica. De Singer, Bavelstraat 35 te 20.30 uur. Meer info en reservaties :
www.desinger.be.

18 april • B-Reserven Sint-Jozef : Aprilquiz, voetbalkantine St.-Jozef, 20.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

• Volleybalclub Rijkevoc : Laatste thuisweekend, sporthal De Valk, jeugdmatchen vanaf 
14.00 uur, dames- en herenploegen vanaf 18.00 uur. Nadien fuif ter afsluiting van seizoen.

19 april • Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Fotorally 2009, vertrek Oude Pastorij Dorp, tussen 11.00 
en 14.00 uur, gratis deelname. Meer info : zie rubriek Diversen.

24 april • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

• vzw De Singer : Klassiek concert : pianorecital door Jan Michiels, een (her)ontdekking
van diverse momenten uit de geschiedenis van de pianoliteratuur, via soms onverwachte
combinaties. De Singer, Bavelstraat 35 te 20.30 uur. 
Meer info en reservaties : www.desinger.be.

25 april • KWB Centrum : Daguitstap naar Antwerpen. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Koninklijke Brass Band Condor : Lenteconcert o.l.v. Luc Van Gorp, Gemeenschapscentrum

te Sint-Jozef, aanvang 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Schildersclub Artistic : Tentoonstelling, turnzaal Sint-Luciaschool, van 14.00u tot 18.00u.

26 april • Cultuurdienst : Erfgoeddag. Meer info : zie rubriek Cultuur.
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Info : 03/340.00.12. Opening toeristisch seizoen. Meer info : zie rubriek VVV.
• Heemkundige Kring : Opendeur museum van 14.00 uur tot 18.00 uur.
• Veussels Volksblad De Brug : Theatervoorstelling ’10 jaar thuis’ door Marleen Merckx.

De Singer, Bavelstraat 35 te 20.00 uur. Info en reservaties : 03/314.33.10.
• Schildersclub Artistic : Tentoonstelling, turnzaal Sint-Luciaschool, van 10.00u tot 18.00u.
• Chiro Jovo & Berkenland : Olé Pistolé, ontbijtbuffet, Chirolokalen Bavelstraat,

vanaf 9.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

29 april • KAV Rijkevorsel Centrum : Eerste hulp bij fietstochten. Samen op fietstocht en pech
onderweg ? Geen paniek ... KAV geeft je graag advies, 19.30 uur,
Molenstraat 58 - Rijkevorsel, leden en niet-leden. Info en inschrijving : 03/314.39.19.

30 april • vzw De Singer : Algemene Quiz : test je kennis van sport, cultuur, wetenschap, 
geschiedenis en actualiteit. Inschrijvingen per ploeg van 4 personen via tel. 03/380.10.10
of guy.devrij@telenet.be. De Singer, Bavelstraat 35 te 20.00 uur.

1 mei • vzw De Singer : Jazzconcert van het 10-koppige Nederlandse ICP-Orchestra met o.m.
Mischa Mengelberg op piano en Han Bennink op drums. De Singer, Bavelstraat 35
te 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

Aankondigingen van activiteiten MEI 2009 moet u uiterlijk op 3 april 2009
binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be. 

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht 101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer 100
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 0478/77.21.17
Uitleendienst, Rozenstraat 2H (17-19u, weekend gesl.)

0499/35.65.40
Molenstraat 27 03/314.60.13
Perenstraat 14 03/314.40.27

Zelfmoordpreventie 02/649.95.55

Kankerfoon, werkdagen 9-13u, maandag 9-19u 0800/15.802
Kinder- en Jongerentelefoon 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

De Post 03/340.23.10

Pidpa gratis klantenservicelijn dag en nacht 0800/90300
Controle belastingen, 

Klein Veerle 103, 2960 Brecht 0257/93.450
loketten geopend elke werkdag tussen 9-12u

Vlaamse Infolijn 1700

Fed. Agentschap voor de Veiligheid 
van de voedselketen (weekdagen 9-17u) 0800/13.550

TV-distributie defecten 015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
- Gemeentehuis 03/340.00.00

Fax 03/340.00.70
- Gemeentemagazijn 03/340.00.80

Fax 03/340.00.89
- Cultuurdienst 03/340.00.37
- Sportdienst 03/340.00.36
- Jeugddienst 03/340.00.35
- Recyclagepark ’De Meiren’ 03/340.00.88
Kringloopcentrum WEB 014/44.20.40
OCMW Centrum, Prinsenpad 27 03/340.39.65

Fax 03/340.39.64
OCMW St.-Jozef 03/340.00.95

Parochie St.-Willibrordus, Doelenpad 8 03/314.61.00
Parochie St.-Jozef, Kerkdreef 61 03/314.61.00
Rusthuis Prinsenhof, Helhoekweg 18 03/340.39.00
Serviceflats Prinsenhof, Prinsenpad 29
Fax 03/340.39.03
Rusthuis ’Den Brem’ 03/314.43.41

Politie 03/340.00.40
Molenstraat 5, Rijkevorsel
Fax 03/340.00.71

Brandweer, niet dringende oproepen 03/314.46.60
Fax 03/314.17.20

Commandant 03/297.56.54

PWA 03/340.00.58
Bibliotheek Centrum 03/340.00.51
Bibliotheek Aster Berkhof Sint-Jozef 03/340.00.90
Kind en Gezin 03/314.60.35
Kinderoppasdienst Gezinsbond, Klaterstraat 6 03/314.38.44
Onthaalouders Landelijke Kinderopvang 03/314.81.56
Kinderclub Centrum 03/340.00.56
Kinderclub St.-Jozef 03/309.99.23
VVV-Toerisme Rijkevorsel 03/340.00.00 en 03/340.00.12

Belgacom storingen 0800/22.700
Tele-Onthaal 106
Alg. nummer (werkdagen 8-20u) :
Elektriciteit, Aardgas 078/35.35.34
Meteropneming 078/78.97.89
Melden defect, storingen elekt. en gas 078/35.35.00
Melden gasreuk 0800/65.0.65
Defecte straatlampen 0800/ 63.5.35

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be en www.huisartsenkring.be)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

Centraal telefoonnummer wachtdienst tandartsen : 090/556.259
De wachtdienst geldt uitsluitend de zaterdagen, zondagen en feestdagen. Voorzie schrijfgerief want een oproep kost 0,50 euro.

WACHTDIENSTEN THUISVERPLEGING

Thuisverpleging socialistische mutualiteiten : tel. 014 - 41 10 59 - Thuisverpleging Wit-Gele Kruis : tel. 014 - 61 48 02

Zelfstandige thuisverpleegkundigen : tel. 070 - 22 26 78 (zeven dagen op zeven, telkens van 8.00 uur tot 22.00 uur)

24 uur op 24 : 0900/10.500 of 0900/10.512 (0,45 EUR/minuut) of www.apotheek.be

Tijdens weekends en feestdagen : - Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014 - 41 04 10
- 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 late avond en nacht in de week : Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014 - 55 63 93




