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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 d.d. 23/02/2009 goed.

Kennis en akte wordt genomen van het besluit d.d.
25/02/2009 van de provinciegouverneur van Antwerpen
inzake de niet-goedkeuring van het organiek reglement
van de gemeentelijke brandweer van Rijkevorsel zoals
vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 27/10/2008.

Kennis en akte wordt eveneens genomen van het goed-
keuringsbesluit d.d. 09/02/2009 van de gouverneur
betreffende de jaarrekening 2006 van het OCMW.

De raad hecht goedkeuring aan het werkingsverslag en
de jaarrekening 2007 van de Sportregio Noorder-
kempen ILV.

De koepelmodule 13037/AB met module nr. 15b i.v.m.
de subsidiëring van flankerende maatregelen ter onder-
steuning van een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid,
meer bepaald de actie ’Je wordt gezien of je bent gezien’
wordt goedgekeurd.

In het kader van het verkavelingsproject Van Hulle-
busch keurde de gemeenteraad in 2008 o.a. het weg-
tracé goed.
Op advies van de gewestelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar wordt artikel 1 van het betreffend raads-
besluit ingetrokken en wordt het wegtracé met 
inbegrip van het openbaar groen/speelplein gelegen in
het binnengebied Otterdaelstraat - Koekhoven nu
aangepast goedgekeurd.
De lastvoorwaarden zoals in 2008 bepaald, blijven
onverminderd van toepassing.

De raad neemt akte van de informatie verstrekt door
het College van Burgemeester en Schepenen over het
geplande blootstellingsonderzoek naar lood bij kleuters
van de Sint-Jozefparochie.

Vervolgens gaat de raad over tot de behandeling van de
punten die door de CD&V-fractie aan de agenda van de
gemeenteraadszitting werden toegevoegd.

Inzake het agendapunt “Opbrengst verkoop Distrigas-
aandelen” neemt de raad kennis van de toelichting ter
zake door het College van Burgemeester en 
Schepenen : momenteel bestaat er weinig zekerheid
over de zaak. Wanneer er meer informatie ter
beschikking zal zijn, zal het College deze ook aan de
gemeenteraad meedelen. 
De raad hecht dan ook geen goedkeuring aan het voor-
stel om het financiële meerjarenplan aan te passen.

De raad kan tevens niet akkoord gaan met het voorstel
om het schepencollege aan te manen om te voldoen aan
de wetgeving inzake energieprestatiecertificaten.

Ter zitting licht het College van Burgemeester en
Schepenen de stand van zaken toe inzake de oplevering
van de werken en de timing van afwerking van toe-
behoren in de Oude Baan.

Over de mogelijke sluiting van Wienerberger-Sas is
weinig informatie ter beschikking, maar gesteld wordt
dat de zaak opgevolgd wordt.
In dit kader wordt goedkeuring gegeven aan het
amendement met het voorstel om ten gepaste tijde
advies te vragen aan de GECORO inzake de site Sas.

Geen goedkeuring verkrijgt het voorstel tot verzoek
aan het schepencollege om een mobiliteitsactie “We
nemen de trein in Brecht” uit te werken. 

Het College doet mededeling van de stand van zaken
inzake de werken in de Hoge Heideweg/Beersebaan

Omdat voor de financiële rapportering zoals geregeld
door het hersteldecreet nog geen uitvoerings-
beslissingen werden genomen, wordt een afwachtende
houding in deze aangenomen. Er wordt dan ook geen
goedkeuring gehecht aan het voorstel “Goedkeuring
beslissing de documenten “visum” toe te voegen aan
het kwartaalverslag financiën”

KORT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADS-
ZITTING VAN 30 MAART 2009
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De eerstvolgende gemeenteraadszitting is gepland op
maandag 25 mei 2009 te 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je 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 1, 2, 21 en 22 mei sluiten alle gemeentelijke 
diensten.
Ook zaterdag 23 mei is een sluitingsdag voor alle
gemeentelijke diensten, behalve voor het containerpark
dat tijdens de gebruikelijke uren dan wel open is.

Het stemmen bij de verkiezingen van het Vlaams
Parlement en van het Europees Parlement op
07/06/2009 zal in onze gemeente weer geautomatiseerd
verlopen.
Voor de meeste kiezers viel het stemmen met de
magneetkaart en de leespen bij de vorige verkiezingen
best mee. 
Het gemeentebestuur wil aan de kiezers die dit wensen
toch de kans geven vooraf nog eens te oefenen met de
stemcomputer. 
Vanaf 11/05/2009 t.e.m. 29/05/2009 worden oefen-
kiescomputers geïnstalleerd op volgende locaties, waar
je welkom bent om te oefenen tijdens de respectieve
openingsuren :
- aan de balie in de inkomhal van het gemeentehuis;
- in de hoofdbibliotheek in de Molenstraat;
- in de Aster Berkhofbibliotheek te Sint-Jozef;
- in het OCMW.

OM REDEN VAN ZIEKTE
- Je wenst geen volmacht te geven : medisch attest

van dokter of ziekenhuis afgeven bij de dienst 
onthaal van het gemeentehuis samen met je 
oproepingsbrief

- Je wenst volmacht te geven : volmachtformulier
afhalen bij de dienst onthaal van het gemeentehuis
of via de website van de gemeente, invullen en mee-
geven met de gemachtigde, samen met je
oproepingsbrief en een medisch attest van dokter of
ziekenhuis

VERKIEZINGEN 07/06/09 : WAT DOE JE 

INDIEN JE IN DE ONMOGELIJKHEID VERKEERT OM TE

STEMMEN ? HOE KUN JE VOLMACHT GEVEN?

OEFENSTEMCOMPUTERS : OP BASIS VAN 
EEN SIMULATIE KAN IEDEREEN DIE DIT WENST TERUG 
KENNISMAKEN MET HET ELEKTRONISCH STEMMEN !

SLUITINGSDAGEN

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING

www.rijkevorsel.be
raadpleeg op de gemeentelijke 

website deze INFO en vorige editeis
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BEROEPS- OF DIENSTREDENEN
- Je wenst geen volmacht te geven : bewijs van de

werkgever afgeven bij de dienst onthaal van het
gemeentehuis samen met je oproepingsbrief. 

- Je wenst volmacht te geven : volmachtformulier
afhalen bij de dienst onthaal van het gemeentehuis
of via de website van de gemeente, invullen en mee-
geven met de gemachtigde, samen met je 
oproepingsbrief en een bewijs van de werkgever 

Indien je in het buitenland verblijft voor beroeps-
doeleinden gelden deze werkwijzen ook voor de andere
leden van het gezin.

BEROEPSREDENEN SCHIPPERS, MARKT-
KRAMERS, KERMISREIZIGERS & HUN GEZINS-
LEDEN
- Je wenst geen volmacht te geven : attest van de 

burgemeester vragen waaruit je beroepsactiviteit
blijkt (bewijsstukken meebrengen) en afgeven bij de
dienst onthaal van het gemeentehuis samen met je
oproepingsbrief

- Je wenst volmacht te geven : attest van de 
burgemeester vragen waaruit je beroepsactiviteit
blijkt (bewijsstukken meebrengen), volmacht-
formulier afhalen bij de dienst onthaal van het
gemeentehuis of via de website van de gemeente,
invullen en meegeven met de gemachtigde, samen
met je oproepingsbrief en het attest van de 
burgemeester 

REDEN VAN VRIJHEIDSBEROVING
- Je wenst geen volmacht te geven : een attest van de

directie van de instelling wordt bezorgd aan de
dienst onthaal van de gemeente samen met je
oproepingsbrief

- Je wenst volmacht te geven : volmachtformulier
laten afhalen bij de dienst onthaal van het gemeen-
tehuis of via de website van de gemeente, invullen
en meegeven met de gemachtigde, samen met je 
oproepingsbrief en een attest van de directie van de
instelling

RELIGIEUZE REDENEN
- Je wenst geen volmacht te geven : een attest van de

religieuze overheid afgeven bij de dienst onthaal van
het gemeentehuis samen met je oproepingsbrief

- Je wenst volmacht te geven : volmachtformulier
afhalen bij de dienst onthaal van het gemeentehuis
of via de website van de gemeente, invullen en mee-
geven met de gemachtigde, samen met je 
oproepingsbrief en een attest van de religieuze over-
heid

STUDIEREDENEN
- Je wenst geen volmacht te geven : een attest van de

onderwijsinstelling afgeven bij de dienst onthaal
van het gemeentehuis samen met je oproepingsbrief

- Je wenst volmacht te geven : volmachtformulier
afhalen bij de dienst onthaal van het gemeentehuis
of via de website van de gemeente, invullen en mee-
geven met de gemachtigde, samen met je 
oproepingsbrief en een attest van de onderwijs-
instelling

REDEN VAN TIJDELIJK VERBLIJF IN HET 
BUITENLAND (GEEN BEROEPSREDENEN)
- Je wenst geen volmacht te geven : 

- Met reisburau : bewijs van het reisbureau, factuur,
huurcontract, kopie vliegtuig- of treinticket 
afgeven bij de dienst onthaal van het gemeente-
huis samen met je oproepingsbrief

- Zonder reisbureau : verklaring op eer, te bekomen
en terug af te geven bij de dienst onthaal van het
gemeentehuis samen met je oproepingsbrief

- Je wenst volmacht te geven : volmachtformulier
afhalen bij de dienst onthaal van het gemeentehuis
of via de website van de gemeente en een 
gevalideerd bewijsstuk getekend door de burge-
meester (hiervoor dien je een bewijs voor te leggen
van een reisbureau of een verklaring op eer zoals
hierboven beschreven), het volmachtformulier
invullen en beide documenten meegeven met de
gemachtigde, samen met je oproepingsbrief

ALGEMEEN

Zonder volmacht
Indien mogelijk dient de verontschuldiging samen met
de oproepingsbrief ingediend te worden.

Met volmacht
Volmacht kan gegeven worden aan gelijk welke andere
kiezer. Iedere kiezer mag slechts één volmacht krijgen.
De gemachtigde moet in het stembureau van de
volmachtgever kiezen.
De gemachtigde dient op de dag van de stemming in
het bezit te zijn van het volmachtformulier met het 
bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en zijn
identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen
in het stembureau.

Voor meer informatie kun je contact nemen 
met de dienst onthaal, tel. 03/340.00.00
onthaal@rijkevorsel.be
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Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter
kennis van de bevolking dat het gemeentelijk ruimte-
lijk structuurplan Rijkevorsel door de bestendige 
deputatie in zitting van 5 maart 2009, definitief werd
goedgekeurd met schrapping van volgende passage :
’blijven bestaan op de huidige locatie zonder
uitbreidingsmogelijkheden’ op p. 185 van het bindend
gedeelte.

Het goedkeuringsbesluit van de bestendige deputatie
werd bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekend-
gemaakt op 15 april 2009.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Rijkevorsel
treedt in werking veertien dagen na deze bekend-
making.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Rijkevorsel,
het advies van de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (gecoro), het vaststellingsbesluit
van de gemeenteraad en het goedkeuringsbesluit van
de bestendige deputatie worden voor eenieder ter 
inzage gelegd op het gemeentehuis, dienst ruimtelijke 
ordening, tijdens de openingsuren, alle werkdagen van
9.00 uur tot 12.00 uur en maandag eveneens van 14.00
uur tot 19.30 uur.

Rijkevorsel, 9 april 2009.

Namens het College,

Op bevel :
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,
B. Adams A. Van De Mierop

Het is de taak van de gemeente om de begraafplaatsen
te onderhouden en om ruimte voor de toekomst te
creëren. Daarom werd het besluit genomen om de
begraafplaats van Sint-Jozef een grondige opknapbeurt
te geven. In het kader van deze heraanleg ziet de
gemeente zich evenwel genoodzaakt een aantal blokken
van het kerkhof te ontruimen.

Het betreft hier graven in gewone lijn waarvan de
wettelijke grafrust is verstreken. Het gaat om graven
van mensen die overleden zijn voor 1981. Vele van deze
graven liggen er verwaarloosd bij. De zerken zijn vaak
beschadigd en de namen van de overledenen onlees-
baar.

Zoals de wet het voorschrijft, wordt er gedurende één
jaar, van 1 mei 2009 tot 1 mei 2010, aan de ingang van
de begraafplaats een lijst van de betrokken graven uit-
gehangen. Aan elk individueel graf wordt gedurende dit
tijdsbestek tevens een bericht geplaatst.
In die periode kunnen de nabestaanden, na toelating
van het gemeentebestuur, de zerken verwijderen 
evenals de graftekens en de voorwerpen (bloemen,
foto’s, e.d.) die zich op de grafstenen bevinden. De voor-
werpen en grafzerken die niet verwijderd zijn voor 1
mei 2010, worden eigendom van de gemeente en zullen
door de gemeentediensten verwijderd worden.

De nabestaanden hebben niet de mogelijkheid om
alsnog een concessie aan te gaan volgens artikel 23 van
het politiereglement.

De gemeente is er zich bewust van dat dit bij vele
nabestaanden gevoelig zal liggen. Niemand ziet immers
graag de laatste rustplaats van zijn dierbaren verstoord.
Om toch de herinnering aan de overledenen te kunnen
behouden, werd besloten een herdenkingszuil te 
plaatsen waaraan, op aanvraag, de namen van de
gestorvenen kunnen worden gehangen.

Gelieve contact op te nemen met de dienst burgerlijke
stand van het gemeentehuis (tel. 03/340.00.32) indien u
zelf de grafsteen wenst te verwijderen, indien u een
naamplaatje van uw overleden familielid op de her-
denkingszuil wenst of indien u meer informatie wenst.

Omdat deze ontruiming een noodzakelijke maar ook
emotioneel geladen ingreep is, rekenen wij ten zeerste
op uw begrip.

GEDEELTELIJKE ONTRUIMING
VAN DE OUDSTE GRAVEN OP HET 
KERKHOF TE SINT-JOZEF

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
RIJKEVORSEL GOEDGEKEURD :
BERICHT VAN AFKONDIGING
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Donderdag 7 mei - 20.00 uur :
Workshop Ierse dans door Marjolein Volkaert

Wanneer de Kelten meer dan 2000 jaar geleden in
Ierland arriveerden, brachten zij hun rituele dansen
mee, dansen die een oude magische bedoeling hadden
zoals bv. een vruchtbaarheidsdans (Morrisdans). Bij ons
is Ierse dans echter meer gekend door de prachtige
shows van ’Riverdance’ of ’Lord of the dance’. Rug en
schouders recht en naar achteren, hoofd rechtop, de
armen langs het lichaam met de handen in een vuist en
laat die voeten maar bewegen !
Tijdens deze workshop maak je kennis met de basis-
beginselen van de Ierse dans en wie weet zit er wel een
nieuwe Michael Flatley in je verborgen.

Vrijdag 15 mei - 20.00 uur :
Lezing over Ierland door Ron Langenus

Het werk van Ron Langenus varieert van prenten-
boeken voor de allerkleinsten, over talrijke kinder- en
jeugdboeken, tot ontdekkingstochten op het groene
eiland Ierland voor de volwassenen. Deze avond zal hij
komen vertellen over zijn passie voor Ierland en de
eigenheid van de Ierse cultuur. Zijn relaas van een
vijftigtal Ierland-reizen vind je terug in zijn boeken
’Ierland Ingebeeld’ en ’Een ander Ierland’.

Inschrijven voor deze activiteiten kan in de bibliotheek
tijdens de openingsuren of via mail (rijkevorsel@biblio-
theek.be). Omdat deze activiteiten kaderen in het
samenwerkingsverband van Benebib, zal er per
activiteit 2,50 euro inschrijvingsgeld worden
gevraagd.

Als je via de website van de gemeente naar onze 
catalogus surft, kun je via ISIS uitgebreid zoeken naar
een boek. Bij het zoekresultaat zie je eerst of het boek
al dan niet in de bibliotheek van Rijkevorsel aanwezig
is, maar je kunt eveneens zien welke andere 
bibliotheken die reeds aangesloten zijn op het 
provinciaal systeem, het boek in bezit hebben. Als je je
gegevens wilt nakijken of een boek wilt reserveren of
verlengen, moet je er voortaan op letten dat de
gegevens die je moet intypen (identificatie en wacht-
woord) op de juiste plaats ingevuld worden. Dit is
namelijk anders dan vroeger.
Bij ’identificatie’ typ je de barcode van je pasje in, 
bij ’wachtwoord’ typ je je geboortedatum in (bv.
01/01/2000). Bij sommige personen stonden er haakjes
en een cijfer na de geboortedatum op het kaartje
geschreven, dit is echter nu niet meer nodig.
Indien er toch problemen zouden zijn, kun je aan de
balie in de bibliotheek vragen of ze je gegevens eens
willen nazien.

Jeugd Kijk- en prentenboek
- Net op tijd [P1]
- De kiezenkrakers [P3]
- Met de herfstwind mee [P3]
- Konijn en Spin [P3]
- Koe en Kalf [P4]
- In het donker [P4]
- Raf [P4]
- De ark van Noach [P4]
- Meneer Papier en zijn meisje [P5]
- Zie jij wat ik zie ? [P5]
- Onderzeeboot [P6]

AA = Niveaulezen
- Een pony met streken (Vivian den Hollander)

[HOLL]
- Drakenvuur (Femke Dekker) [DEKK]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN

AANSLUITING CATALOGUS BIJ HET 
PROVINCIALE BIBLIOTHEEKSYSTEEM (ISIS)

WEKEN VAN HET REISBOEK

NIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE

OPENBARE BIBLIOTHEEK
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Jeugd Fictie A (7-9 jaar)
- Juffrouw Verdorie en de verdwenen Stradiraarus

(Patricia David) [DAVI]
- Ik ben niet bom ! (Marion van de Coolwijk) [COOL]
- Om 8 uur bij de Ark (Ulrich Hub & Jörg Mühle)

[HUB]
- Op de manege (Lisa Burggraaf) [BURG]

Jeugd Fictie B (9-12 jaar)
- Spaceboy superheld ? (Bavo Dhooge) [DHOO]
- De laatste trein (Bies van Ede) [EDE]
- De sprekende berg (Thea Stilton) [STIL]
- De gouden sleutel (Hans Schmidt) [SCHM]
- Sven en zijn rat en de dief in de nacht (Marit

Nicolaysen) [NICO]

Jeugd Fictie C (12-16 jaar)
- 3 vriendinnen & de liefde (Jodi Lynn Anderson)

[ANDE]
- Tiffany Dop (Tjibbe Veldkamp) [VELD]

Jeugd Non-Fictie
- Het leven van een tuinboom [637.4]
- Van dichtbij : Dinosaurussen [576]
- Van dichtbij : Slangen [598.2]
- Bijzondere huisdieren : Salamander [598.2]
- Bijzondere huisdieren : Piranha [598.1]
- Ken je sport : Badminton [619.63]
- Ken je sport : Atletiek [616.8]
- Ken je sport : Judo [618.83]
- Op verkenning in Antarctica [Antarctica 991]
- Australië, Oceanië en Antarctica [Australië 991]

Volwassenen Fictie
- Adam (Ted Dekker) [DEKK]
- Tegen het einde (Joris Note) [NOTE]
- De veroordeelde (Theresa Schwegel) [SCHW]
- Eerbetoon (Nora Roberts) [ROBE]
- Lust (Deflo) [DEFL]
- Stilte voor de storm (Judith Lennox) [LENN]
- Een dame van stand (Johanne A. Van Archem)

[ARCH]
- Heilig bloed (Michael Byrnes) [BYRN]
- Rosa’s oorlog (Katharine McMahon) [MACM]
- Ergens achteraan (Greetje Van den Berg) [BERG]

Volwassenen Non-fictie
- Operatie Walküre [928.7]
- 20x logeren & genieten in de Elzas [Frankrijk 995.3]
- De kredietcrisis doorgelicht : 50 actuele vragen

[345.7]
- Wereldbrand [927.4]

- De bittere weg naar de vrijheid [928.2]
- Campinggids Europa [Europa 993]
- Elfen teken- en schildertechnieken [742]

Vanaf 4 mei tot eind september kun je opnieuw deel-
nemen aan een toeristische fietszoektocht die je langs
de mooiste plekjes in onze gemeente brengt.
Inschrijven voor deze tocht kan op het VVV-kantoor en
in het bezoekerscentrum aan de molen (tijdens de 
openingsuren).

Meer dan 50 spannende
attracties, wervelende
shows en een goed
gevulde evenementen-
kalender : familiepark
Bobbejaanland staat
garant voor een plezant
dagje uit.

Diegenen die één dezer dagen naar Bobbejaanland
willen trekken, kunnen aan de VVV-infobalie inkom-
tickets kopen tegen volgende voordelige prijzen :
- Volwassenen en kinderen vanaf 1,40m : 25 euro (aan

de kassa 31 euro)
- Kinderen van 1m tot 1,40m : 25 euro (aan de kassa

26 euro)
- Kinderen -1m : gratis

VVV-Toerisme Rijkevorsel :
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, tel. 03/340.00.12
of vvv.toerisme@rijkevorsel.be, www.rijkevorsel.be

TICKETS BOBBEJAANLAND

TOERISTISCHE FIETSZOEKTOCHT

8
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Van 16 mei tot 20 juni beloont de campagne ‘Met
Belgerinkel naar de Winkel’ mensen die met de fiets
naar de winkel gaan. Deze fietspromotiecampagne van
Bond Beter Leefmilieu, Unizo, CM en de Fietsersbond
kreeg in 2008 in totaal 113.000 deelnemers op de
fiets. Doe jij in 2009 ook mee ? 

Dit jaar heb je meer reden dan ooit te voren om deel te
nemen. De Antwerpse mode-ontwerper Walter Van
Beirendonck heeft speciaal voor ‘Met Belgerinkel naar
de Winkel’ een funky fietstas ontworpen. Enkel wie
deelneemt aan de campagne zal de fietstas kunnen
kopen. Met de tas borduurt Van Beirendonck voort op
de collectie ‘Glow’ die eerder dit jaar op de catwalk
gepresenteerd is. “Met de fiets kun je iets vertellen over
jezelf, net zoals je dat doet met de kleren die je draagt.”

SMILE+BIKE

‘Smile+Bike’ luidt de slogan op de fietstas. “Ik fiets zelf
graag,” vertelt Van Beirendonck, “ik rij met zo’n 
typische oude Hollandse fiets. En als ik fiets, lach ik
vaak. Ik word er gewoon vrolijk van. ”

Met de campagne wint het milieu tweemaal: je laat de
auto thuis en je kunt de boodschappen bovendien 
zonder wegwerptas naar huis meenemen. De tas haak je
vlot aan de bagagedrager en dankzij de schouderriem
neem je hem zo mee de winkel in.

HOE DEELNEMEN

Onze gemeente doet ook dit jaar opnieuw mee aan 
‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ i.s.m. Ondernemend
Rijkevorsel. Vanaf 16 mei 2009 krijg je bij de deel-
nemende handelaars een spaarkaart. 
Die handelaars herken je in het straatbeeld aan de 
affiche in hun etalage.  Ook kun je de handelaars samen
met meer informatie over de campagne terugvinden op
de website www.belgerinkel.be.

Voor elk fietsbezoek krijg je een zegeltje. Een volle
spaarkaart met acht zegeltjes bijeen gefietst? Dan kun
je de fietstas van Walter Van Beirendonck bestellen
tegen 14 EUR per fietstas. Na het bestellen van je fiets-
tas deponeer je de kaart in de spaardoos op de toonbank
en neem je automatisch deel aan de tombola.  Het
gemeentebestuur verloot een unieke fiets van Oxford
samen met tien fietstassen. Fietste je maar zes keer
naar de winkel? Ook dan kan je nog deelnemen aan de
tombola. 

MODE

‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ staat in 2009 in het
teken van de mode. De campagne gaat van start tijdens
de Naked, Fashion For Charity, op 16 mei in
Antwerpen. Naked volgt Laundry Day op in de
Kammenstraat. Jonge amateurmodellen showen kleren
samen met de Walter Van Beirendonck-fietstassen. De
geshowde kleding en enkele fietstassen kun je nog
dezelfde dag kopen in een Naked-shop. De volledige
opbrengst gaat naar de daklozenorganisatie Kamiano. 

BIKEWASH

Is je fiets bedekt onder een dikke laag stof? Geen nood,
vijf weken lang toert ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’
door Vlaanderen met een Bikewash, telkens in een
andere provincie. Naar analogie met een carwash kun je
tijdens een Bikewash je fiets laten wassen. Vanzelf-
sprekend krijgt je fiets een milieuvriendelijke 
behandeling met ecologische poetsproducten. Maar
wees gerust: je zitje blijft droog dankzij een Ecover-
zadelhoes. 

Meer info:  www.belgerinkel.be | www.naked09.be    

MET BELGERINKEL EN FUNKY FIETSTAS
NAAR DE WINKEL



10

VAKANTIEWERKING
De paasvakantie is net achter de rug en we blikken al vooruit 

naar de grote vakantie. Tijdens de grote vakantie is de vakantiewerking
anders dan tijdens de korte schoolvakanties.

Vanaf 6 juli tot en met 28 augustus organiseren de jeugddienst en de 
kinderclub zeven weken speelpleinwerking kiekeboe om zo alle kinderen en
jongeren een toffe vakantie te bezorgen. Tijdens de week van 20 tot en
met 24 juli zijn de deuren van de kiekeboe en de kinderclub gesloten.
Voor een dagje kiekeboe dien je niet op voorhand in te schrijven. Voor de
uitstappen (telkens op vrijdag) vragen we wel om op voorhand in te 
schrijven én te betalen.

Op 1-2 en 3 juli en 31 augustus staat de kinderclub borg voor een portie
spelplezier. Voor deze dagen dient er ingeschreven te worden voor 23
juni. Na de uiterste inschrijvingsdatum van 23 juni 2009 zullen er hoe dan
ook geen inschrijvingen meer worden aangenomen voor deze 4 dagen.

Tijdens de grote vakantie werken we met 4 groepen : kleuters, kinderen lagere school, tieners en 
kiekeboe plus (kinderen met een handicap of leerachterstand).
Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleuters van het derde kleuterklasje spelen in de kinderclub,
Molenstraat 22. Zij kunnen daar naar hartenlust spelen en zich uitleven onder begeleiding van een 
enthousiaste groep monitoren en begeleidsters.

Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen aan de chirolokalen van St.-Jozef. Zij kunnen daar terecht vanaf
8.00 uur ’s ochtends tot 17.00 uur. Elke ochtend om 8.45 uur stipt vertrekt er aan de kinderclub centrum
de groep fietsers van de lagere school naar de chirolokalen. De groep fietsers wordt steeds begeleid door
monitoren en een bezemwagen. 
De chirolokalen hebben een heel groot speelterrein en grenzen aan een prachtig bos. Hier kunnen de 
kinderen zich naar hartenlust uitleven, kampen bouwen… De monitoren hebben voor de twee leeftijds-
groepen (7-8-9 jaar en 10-11-12 jaar) weer activiteiten vol spelplezier in elkaar gestoken. 

Voor de tieners is er een schitterende waaier van activiteiten uitgewerkt die plaatsvinden op maandag en 
dinsdag. Meer informatie over deze activiteiten mogen zij begin juni verwachten.
De tieners moeten zich op voorhand  inschrijven voor de activiteiten.

Voor kiekeboe plus streven we een geïntegreerde werking na. Op woensdag en donderdag nemen zij onder
begeleiding van een monitor deel aan de activiteiten.

Een dagje kiekeboe kost 5 euro. Maakt je kind gebruik van de voor- of naopvang in de kinderclub (voor 8.00
uur of na 16.30 uur) betaal je hiervoor 0,71 euro per begonnen half uur. Als je wilt deelnemen aan de 
speelpleinwerking moet je over een grabbelpas beschikken. Deze kost 2,50 euro en is geldig tot het einde
van het jaar. Je kunt een grabbelpas aankopen bij de sport- of jeugddienst, kinderclub.
De folders van kiekeboe met alle nuttige weetjes zullen begin juni via de scholen verdeeld worden. We
hopen dat je er even de tijd voor neemt om deze met zoon- of dochterlief door te nemen. Zo kunnen 
jullie samen kiezen en dromen van een knallende vakantie.
De infoavond voor ouders heeft plaats op maandag 8 juni om 19.00 uur. Tijdens die avond zal het 
programma van de verschillende groepen worden toegelicht. Je kunt er al je prangende vragen stellen. En
je kunt vanaf dan ook inschrijven voor de attractiedag en daguitstappen.

VAKANTIEWERKING
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Een lening krijgen voor je huis is niet zo gemakkelijk
in deze crisistijden. Mensen met een beperkt inkomen
hebben het nog veel moeilijker. Daarom zet de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) de Vlaamse
Woonlening in de kijker. Met rentevoeten vanaf 1,77%
(april 2009) is de Vlaamse Woonlening meestal een stuk
goedkoper dan andere leningen. Een eigen woning
wordt op die manier een bereikbare droom.
De Vlaamse Woonlening geldt voor de aankoop van een
woning die minstens 30 jaar oud is en die gerenoveerd
moet worden. De aankoopprijs van het huis mag niet
hoger zijn dan 163.470 euro, maar dat bedrag stijgt
naargelang van de gezinssamenstelling. De renovatie-
werkzaamheden moeten minstens 15.000 euro voor
een appartement en 25.000 euro voor een huis 
bedragen.
Ook voor de renovatie, verbetering of aanpassing van
een huis kun je een Vlaamse Woonlening aangaan.

Voorwaarden
Om voor de Vlaamse Woonlening in aanmerking te
komen, moet je gezamenlijk belastbaar inkomen 
liggen tussen 7.700 en 30.780 euro voor een alleen-
staande of 46.180 euro voor een gezin van minstens
twee personen. Het maximumbedrag wordt verhoogd
met 3.080 euro per persoon ten laste. Kandidaat-leners
mogen ook geen andere woning in volle eigendom of
met 100% vruchtgebruik hebben.

Voor meer informatie kun je surfen naar www.vmsw.be
of naar www.vmsw.be/calculator voor de woon-
calculator. De wooncalculator berekent of iemand in
aanmerking komt en hoeveel de maandelijkse 
afbetalingen bedragen. Met telefonische vragen kun je
terecht op het gratis nummer 1700.

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.

Sportelen, dat is
samen van het leven
en van sport genieten.
En een provinciale
sporteldag is de ideale
dag om daarmee te
beginnen. Je kunt 
verschillende sporten
uitproberen, leert
mensen uit je buurt
kennen en hebt alle
tijd om uit te rusten.

Want sporten moet niet altijd draaien om winnen of de
beste zijn. Het kan net zo goed gaan over plezier
maken, lachen en gewoon kletsen.
Want dàt is SPORTELEN !

SPORTELEN 
OP DE PROVINCIALE SPORTELDAG

OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIOMET DE VLAAMSE WOONLENING 
IS EEN EIGEN WONING MAKKELIJKER
DAN JE DENKT
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De provinciale sporteldag, een organisatie van Bloso, de
provincie Antwerpen en de stad Herentals, heeft dit jaar
plaats op donderdag 14 mei 2009. Deze sportdag, voor-
heen bekend als de seniorensportdag, is al aan de
negentiende editie toe. Dit jaar zal hij opnieuw plaats-
vinden in het Bloso-centrum te Herentals.

SPORTAANBOD
Er staan 31 sporten op het programma : aerobics, boog-
schieten, croquet, curve bowls, dans, volksdans, fitbal,
badminton, begeleid joggen (5-10 km), stadswandeling
met stappenteller, gymnastiek, linedance, oriëntatie-
tocht, minigolf, baantjeszwemmen, aquafitness, water-
doe-wandeling, sport en relaxatie, rugscholing, wandel-
zoektocht, petanque, Tai Chi, Nordic Walking, zelf-
verdediging voor senioren, wandeltochten en fiets-
tochten.

LUNCH, KOFFIE, TAART EN ... MUZIEK !
’s Middags voorzien we voor alle deelnemers een lunch-
pakket. Als afsluiting kun je met een tasje koffie en een
stuk taart in de grote tent nog napraten over de 
sportieve prestaties. Een muzikaal optreden waarbij je
de kans krijgt om je danscapaciteiten te tonen maakt
van deze dag een onvergetelijk evenement.

PRIJS
De deelnameprijs bedraagt 10 euro. Inbegrepen in deze
prijs zijn de sportactiviteiten onder begeleiding van
gediplomeerde lesgevers, sportverzekering, aandenken,
broodjesmaaltijd, koffie en taart.

PRAKTISCHE INFO
Wanneer : donderdag 14 mei van 9.30 uur tot 16.30 uur
Waar : Bloso-centrum, Vorselaarsebaan 60, 2200
Herentals
Kostprijs : 10 euro
Info :
- Bloso-inspectiedienst Antwerpen op 014/85.96.60
- Provinciale sportdienst op 03/240.62.73
- Sportdienst stad Herentals op 014/28.52.50
- Gemeentelijke sportdienst Rijkevorsel op

03/340.00.36
Inschrijven : vóór 30 april op de gemeentelijke sport-
dienst
Website : -  www.bloso.be

-  www.provant.be/sport
-  www.rijkevorsel.be

Naar aanleiding van de tentoonstelling Jan Vaerten, die
plaatsvindt in het Aster Berkhofmuseum en nog loopt
tot en met 17 mei 2009, zal het museum uitzonderlijk
geopend zijn op zondag 17 mei van 14.00 uur tot 17.00
uur.

Meer info vind je in de folder van de tentoonstelling, te
verkrijgen in het museum, de bib, aan het onthaal in
het gemeentehuis en in het Klooster bij de vrijetijds-
diensten.

Voor het Aster Berkhofmuseum is
de gemeente op zoek naar vrij-
willigers die sporadisch of in
noodgevallen kunnen inspringen
om het Aster Berkhofmuseum
open te houden.
Literaire interesse en dan zeker
voor de werken van Aster Berkhof
zijn een pluspunt. Ken je nog

leuke verhalen of anekdotes die verband houden met
zijn werken en/of leven, dan geeft dit zeker een meer-
waarde.
Ben je geïnteresseerd en voel je je geroepen om je
schouders mee onder het Aster Berkhofmuseum te
zetten, neem dan contact op met de cultuurdienst via
03/340.00.37, cultuurdienst@rijkevorsel.be of kom
langs in het Klooster op de cultuurdienst.

ASTER BERKHOFMUSEUM :
VRIJWILLIGERS GEZOCHT

’ASTER BERKHOFMUSEUM’ EN
’TENTOONSTELLING JAN VAERTEN’
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STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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Een impressie van deze activiteiten vind je terug op
www.rijkevorsel.be !

Op 1 mei 2009 wordt in de Zuiderdijk de jaarlijkse
rommelmarkt 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 kunnen die dag de Zuiderdijk best links laten 
liggen en via de Gemeentebossen en Vlimmersebaan
rijden.

Op 21 mei 2009 organiseert KWB de jaarlijkse rommel-
markt op Hemelvaartsdag in het dorpscentrum. De
Doelenpad en een gedeelte van de Kasteelweg zullen
gedurende de hele dag afgesloten worden voor het
doorgaand verkeer.
Gelieve hiermee rekening te houden.

Op 22, 23 en 24 mei 2009 organiseren VZW Belgian
Dutch Virago & Star Club motorrondritten. De grote
verzamelplaats is te Sint Jozef aan café ’Bij onze witte’.
Het gedeelte van de straat Sint-Jozef gelegen tussen
Meir en Scherpengeertstraat wordt gedurende 3 dagen
afgesloten voor het doorgaand verkeer.
Hou er rekening mee.

Volgens het politiereglement van de Gemeente
Rijkevorsel is het verboden dat eigenaars van honden
deze onbewaakt laten rondzwerven op de openbare
wegen, akkers, velden of om het even waar.
In de bebouwde kom, in parken, kerkhof en openbare
plantsoenen moeten de honden aan de leiband 
gehouden worden.

NOGMAALS HONDEN ...

MOTORTREFFEN

ROMMELMARKTEN

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

ERFGOEDDAG EN WAK 2009
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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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Op 21 mei 2003 keurde de gemeente-
raad een reglement goed dat bepaalt
dat eigenaars en/of begeleiders van
honden ervoor moeten zorgen dat de
openbare wegen, openbaar domein,
voet- en fietspaden, wandelwegen en

privaat domein niet bevuild worden door uitwerpselen
van de hond. Op al deze plaatsen moeten de eigenaars
of begeleiders steeds in bezit zijn van een aangepast
zakje, bedoeld voor het verwijderen van de honden-
poep.
Enkel in het door de gemeente voorziene hondentoilet
(Korte Molenweg) kan de hond zijn behoefte doen 
zonder dat dit moet opgeruimd worden.
Het zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen
moet op het eerste verzoek van de politie vertoond
worden.
De eigenaars en/of begeleiders van honden zijn 
verplicht de uitwerpselen van hun honden onmiddellijk
te verwijderen (niet onderweg elders weggooien !!!)
Het niet naleven van deze verplichtingen wordt bestraft
met politiestraffen.
De Politie Noorderkempen zal in de toekomst controle
verrichten.
Conclusie : draag zorg voor je hond, geniet van de 
wandeltochten met je hond, maar neem er de minder
aangename werkjes bij. Bezorg je buren geen overlast.
Opgeruimd staat netjes.
Bij aanhoudende klachten bestaat er zelfs de mogelijk-
heid om een gerechtelijk onderzoek op te starten waar-
bij alle kosten (zelfs DNA-onderzoek is mogelijk !!) door
de eigenaar van de hond moeten betaald worden met
daarbovenop een geldboete.

Het gebeurt wel eens dat mensen hun huisvuil
proberen te dumpen in openbare vuilnisbakjes of in
containers. Daarmee proberen ze hun verantwoorde-
lijkheid voor hun eigen afval te ontlopen en storten ze
hun ongesorteerd afval op kosten van de maatschappij.
Openbare vuilnisbakjes dienen niet om ongesorteerd
huisvuil in achter te laten. Wie dat wel doet is bezig met
’sluikstorten’ en kan navenant beboet worden.
Volgens de rechtspraak moet er op de openbare vuilnis-
bakjes of containers geen enkele waarschuwing of
pictogram aangebracht worden die het sluikstorten
verbieden.
De rechter is van oordeel dat het wel duidelijk genoeg
is waarvoor openbare vuilnisbakjes dienen.

Op 20 april 2009 startten aannemer Van Wellen Aan-
nemingen N.V. uit Kapellen en aannemer Vermetten
Wegenbouw N.V. uit Merksplas tegelijkertijd met
wegenwerken in de Sint-Lenaartsesteenweg te
Rijkevorsel.
Aannemer Vermetten startte met fase 1 van de 
herinrichting rondom de scholen in Rijkevorsel cen-
trum. Fase 1 omvat het gedeelte van de Sint-Lenaartse-
steenweg gelegen tussen de rotonde en het kruispunt
met de Banmolenweg.

Aannemer Van Wellen startte met het gedeelte van de
Sint-Lenaartsesteenweg tussen de kruispunten met de
Banmolenweg en Merret dat geheel zal opgebroken
worden 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 cen-
trum eveneens niet via de gewone weg te bereiken.
Op de rotonde in Rijkevorsel en in Sint-Lenaarts is
signalisatie geplaatst en de noodzakelijke omleidingen
zijn ingesteld.
Het doorgaand verkeer vanuit Brecht richting
Rijkevorsel wordt reeds te Sint-Lenaarts omgeleid via
Hoogstraten. Het doorgaand verkeer vanuit het dorps-
centrum Rijkevorsel rijrichting Brecht wordt enerzijds
via Malle en anderzijds via Hoogstraten omgeleid.
Voor het plaatselijk verkeer, inclusief de autobussen van
De Lijn, is er een omleiding voorzien via Oude Baan, de
Vaart en Oostmalsesteenweg. Dit in beide rijrichtingen.
Dit betekent voor de passagiers van De Lijn richting
Antwerpen een tijdverlies van een 5-tal minuten en dit
gedurende ongeveer 2 maanden.

Na overleg met beide aannemers werd overeengekomen
om de schoolroute (voor fietsers) E. Van Roeystraat -
oversteek Sint-Lenaartsesteenweg - Banmolenweg te
behouden. Zowel het gedeelte van de E. Van Roeystraat
als het gedeelte van de Banmolenweg palende aan de
werf worden gesignaleerd als doodlopende weg. Dit
gedeelte van de Banmolenweg is bovendien verboden
voor het verkeer (uitgezonderd fietsers, bewoners,
hulpdiensten en voertuigen met speciale machtiging).
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.

WEGENWERKEN

SLUIKSTORTEN
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Nu de lente terug in het land is, halen motorrijders hun
motor weer massaal uit de garage om te genieten van
het mooie weer. Motorrijders zijn in ieder geval niet
meer weg te denken uit het dagelijkse verkeer.

Wat maakt een motorrijder kwetsbaarder ?
Motorrijders zijn kwetsbaar in het verkeer om 
verschillende redenen. Eerst en vooral zijn ze door hun
kleine gestalte minder goed zichtbaar, ondanks het feit
dat ze ook overdag met dimlicht rijden. Daarnaast heeft
een motor slechts twee wielen, waardoor men bij een
ongeval sneller het evenwicht verliest en de bestuurder
en eventuele passagier daardoor meestal ten val komen.
Tot slot ontbreekt het motorrijders aan een 
beschermend koetswerk, zodat hun lichaam bij een
botsing of val alle klappen moet opvangen. Dat maakt
de gevolgen van een ongeval voor motorrijders veel
ernstiger.

Betrokken bij een verkeersongeval ...
Door hun grote kwetsbaarheid vallen er onder motor-
rijders relatief veel slachtoffers : tussen 2000 en 2007 is
het jaarlijkse aantal gedode motorrijders met 7% toe-
genomen. Deze stijging gaat in tegen de algemene 
tendens : als we het totaalbeeld bekijken, is de verkeers-
veiligheid er de jongste jaren sterk op vooruitgegaan.
De extreem hoge kwetsbaarheid van motorrijders blijkt
nog het duidelijkst wannneer we het aandeel van de
motorrijders onder de verkeersdoden vergelijken met
hun aandeel in het gemotoriseerde verkeer. Motor-
rijders hebben een aandeel van 13% van alle verkeers-
doden, terwijl ze amper 1,2% van het totale verkeers-
volume uitmaken.

Waar is het risico het grootst ?
Op de moto is het overlijdensrisico maar liefst 20 keer
groter dan in de auto. Bij de dodelijkste motor-
ongevallen is de eerste aanrijding een zijdelingse aan-
rijding. Bij andere voertuigen gaat het meestal om een

aanrijding tegen een obstakel buiten de rijbaan. Motor-
ongevallen vinden meestal plaats bij normale weers-
omstandigheden. Hoewel motorongevallen zich voor-
namelijk voordoen in de bebouwde kom, zijn ze buiten
de bebouwde kom ernstiger dan op de autosnelweg of
binnen de bebouwde kom. Ze komen ook vaker voor en
zijn ernstiger op weggedeeltes buiten de kruispunten
dan op kruispunten of rotondes.

Wat kan ik doen ?
Belangrijk is dat menselijke fouten veruit de grootste
oorzaak zijn van motorongevallen, met op kop waar-
nemingsfouten van de andere weggebruiker, foute
beslissingen van de motorrijder en waarnemingsfouten
van de motorrijder. Gebruik als automobilist dus met
grote regelmaat je spiegels (zeker voor het maken van
manoeuvres zoals het wisselen van rijstrook, linksaf
slaan, inhalen,...) zodat je motorrijders tijdig kunt zien
aankomen, en houd rekening met de dode hoek van je
auto. Motorrijders kunnen de risico’s ook beperken
door afstand te houden tot hun voorligger en op voor-
hand te anticiperen op wat de voorligger mogelijk gaat
doen. De eigen zichtbaarheid vergroten met behulp van
een fluovestje zal ook zeker helpen.

Brommertjes
Een andere trend in het huidige verkeer is het stijgend
voorkomen van brommers klasse B. Deze mogen
bestuurd worden vanaf een leeftijd van 16 jaar, waar-
door ze populair zijn bij schoolgaande jeugd. Met een
maximaal toegestane snelheid van 45 km/u mogen ze
binnen de bebouwde kom ook op de rijbaan rijden.
Mogelijk bijkomend probleem bij veel van deze brom-
mers is dat deze vaak zeer laag zijn. Daardoor zijn de
bestuurders van deze brommers nog veel minder goed
zichtbaar dan de motorrijders. Houd dus zeker ook
rekening met deze weggebruikers.

Een betere kennis van elkaars sterke en zwakke punten
maakt het mogelijk om de veiligheidsproblemen tussen
motorrijders en andere weggebruikers op te lossen.
Meer wederzijds begrip en een gedeelde verantwoorde-
lijkheid maken het dagelijks verkeer veiliger voor 
iedereen.

LAAT JE NIET VERRASSEN 
DOOR MOTORRIJDERS

Onderteken nooit een contract
zonder het eerst goed te lezen.
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Vanaf 20 januari 2009 startte in Hoogstraten een
antennewerking van het Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg Kempen. Het CGG Kempen wil aan
iedereen uit het arrondissement Turnhout die 
problemen ervaart in zijn psychisch functioneren, 
professionele behandeling en begeleiding bieden.
De antennewerking in Hoogstraten richt zich echter
enkel naar de doelgroep kinderen en jongeren en is
daar bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag op
het adres Heilig Bloedlaan 250 te 2320 Hoogstraten.

Het CGG biedt begeleiding en behandeling aan 
kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met psychia-
trische problemen, ontwikkelingsproblemen, gedrags-
en emotionele problemen ten gevolge van traumata,
echtscheiding, adoptie e.a.
Belangrijk om weten is dat men zich in Hoogstraten
niet rechtstreeks kan aanmelden. Wil je dus beroep
doen op deze dienst, dient men zich vooraf aan te 
melden te Turnhout, waar dan een afspraak kan
gemaakt worden in Hoogstraten, zodat de verplaatsing
naar Turnhout vermeden wordt.

Contactgegevens voor aanmeldingen en afspraken :
CGG Turnhout, Smalvoortstraat 2, 2300 Turnhout,
tel. 014/41.09.67
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Wim Wouters of An Laureyn op het bovenvermelde
telefoonnummer.

Zoals we in een vorig informatieblad reeds vermeldden,
werden de voorwaarden om een tussenkomst van het
sociaal stookoliefonds te bekomen sinds 1 januari 2009
ingrijpend veranderd : gedurende het ganse jaar kan
een aanvraag ingediend worden en er moet geen mini-
mumprijs meer betaald worden per liter.
We willen eraan herinneren dat mensen die verwarmen
met mazout, propaan of verwarmingspetroleum, en die
genieten van het WIGW-statuut of het OMNIO-statuut,
of wier laatst gekende bruto belastbaar inkomen niet
hoger is dan 14.624,70 euro, verhoogd met 2.707,42
euro per persoon te laste, mogelijk in aanmerking
komen.
Meer informatie is terug te vinden in een vorige editie
van INFO Rijkevorsel of bij de sociale dienst van het
OCMW.
Opgelet : je hebt per jaar recht op een tussenkomst voor
1.500 liter en je moet de aanvraag indienen bij het
OCMW binnen de 60 dagen na levering.

Waar vind je meer informatie ?
- bij het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel,

tel. 03/340.39.65 of ocmw@ocmwrijkevorsel.be
- op www.verwarmingsfonds.be
- op het gratis nummer 0800/90.929
- op de website www.mi-is.be

AANVRAGEN FEDERALE VERWARMINGS-
TOELAGE NU MOGELIJK GEDURENDE
HET GANSE JAAR !!

CENTRUM VOOR GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG IN HOOGSTRATEN
VOOR KINDEREN EN JONGEREN

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

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

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

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

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

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 5 MEI 2009
FRUITVLAAI EN KOFFIE

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

2,50 EURO
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Hoewel het kijk- en luistergeld afgeschaft is, dienen
we nog steeds het abonnement voor de kabel-
distributie te betalen. Het is echter nog wel steeds
mogelijk om hiervoor een sociaal tarief te bekomen.
Iedereen die in het bezit is van een attest van de
Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met
een handicap, Kruidtuinlaan 50 (vroeger : Zwarte
Lievevrouwstraat 3c) te 1000 Brussel, waarbij een
erkenning van een invaliditeitsgraad van tenminste
80% werd vastgesteld of waarbij tenminste 12 punten
werden toegekend in het kader van de integratie-
tegemoetkoming, komt hiervoor in aanmerking.
Je dient een aanvraag te doen bij uw kabelmaatschappij,
met vermelding van je klantennummer en overmaking
van het gevraagde attest.
Je kunt voor meer informatie ook terecht bij de sociale
dienst van het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310 Rijke-
vorsel (tel. 03/340.39.65, ocmw@ocmwrijkevorsel.be).

Tijdens de week van de vrijwilligers, op woensdagavond
4 maart ll., werden door het OCMW van Rijkevorsel 
alle vrijwilligers van zowel het rusthuis als van de
Minder Mobiele Centrale uitgenodigd om extra in de
bloemetjes te worden gezet.

Dit jaar werd voor een vrij originele formule gekozen.
De OCMW-raadsleden verzorgden de avond volledig zelf
om zo wijze hun respect te tonen voor het werk en de
inzet van alle vrijwilligers.

OCMW-RAADSLEDEN KOOKTEN VOOR
DE OCMW-VRIJWILLIGERS

SOCIAAL TARIEF KABELDISTRIBUTIE

17

Zoek je een job in eigen gemeente ?

Heb je een diploma als 

verpleegkundige of studeer je 

binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 

van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 

te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 

telefoonnummer 03/340.39.65

De verkoper kan de leveringstermijn 
of de uitvoeringstermijn van een product 

of dienst niet eenzijdig wijzigen.
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De vrijwilligers, een 40-tal in het totaal en verspreid
over rusthuis en Minder Mobiele Centrale, werden
omstreeks 18.00 uur verwacht in de polyvalente zaal
van het rusthuis voor een aperitiefje. Nadien kregen zij
een uitgebreide warme maaltijd aangeboden. Achter
het kookfornuis en voor de bediening aan tafel waren
de OCMW-raadsleden druk in de weer. Zij zorgden er op
deze wijze voor dat de avond door alle aanwezigen als
zeer geslaagd werd ervaren. Net voor het dessert 
werden de vrijwilligers die meer dan 10 jaar
vrijwilligerswerk hebben verricht voor het OCMW extra
bedankt met een geschenkmandje vol Rijkevorselse
versnaperingen.

Op de foto’s zie je de aanwezigen van de groep vrij-
willigers van het rusthuis, van de groep vrijwilligers
van het MMC en van de vrijwilligers die meer dan 10
jaar hun beste beentje hebben voorgezet.
Zowel het rusthuis als de Minder Mobiele Centrale zijn
nog steeds op zoek naar mensen om de groep van 
vrijwilligers te vergroten. Interesse voor vrijwilligers-
werk ? Voor de Minder Mobiele Centrale neem je dan
best contact op met Fons Jacobs op het nummer
03/340.39.51. Voor het rusthuis kun je terecht bij Jef
Roos op het nummer 03/340.39.00.
Zij zijn steeds bereid om je alle informatie te verstrek-
ken. Je bent als vrijwilliger van harte welkom !

Op 17 oktober 2009 is het feest voor allen die in 1944
geboren zijn : zij die in Rijkevorsel geboren werden, zij
die er school liepen en zij die er nu wonen worden uit-
genodigd om mee te doen.
Tijdens een etentje, nadien bij een drankje en een 
gezellig dansje is er volop gelegenheid om iedereen te
ontmoeten, herinneringen op te halen en wat bij te 
praten over vroeger. 
De meeste 65-jarigen hebben via een brief al informatie
gekregen, maar voor diegenen van wie wij geen 
gegevens hebben, doen we deze oproep :
viering vijfenzestigjarigen op zaterdag 17 oktober
2009 in feestzaal Den Bakker, Bochtenstraat 2 te
2310 Rijkevorsel.

Graag u melden bij een van de volgende inrichters :
- Van Den Langenbergh C., tel. 03/314.69.76
- Scheyltjens Theresa, tel. 03/314.73.08
- Potters Harry, tel. 03/314.34.79

De VREG lanceerde de V-test, het instrument waarmee
gezinnen snel, eenvoudig en duidelijk kunnen testen of
ze bij de juiste energieleverancier zitten.
De V-test legt je stap voor stap uit wat je moet doen om
de ideale energieleverancier te vinden.
Ben je tevreden over uw energieleverancier ? Benieuwd
naar wat de markt nog te bieden heeft ? Een andere 
service, groene stroom of een scherpere prijs ? De
VREG is de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en
Gasmarkt. Als overheidsagentschap is de VREG een
objectieve, bekwame en onafhankelijke gids. Een gids
die je naar de juiste energieleverancier leidt via de 
V-test.
Die test vergelijkt het aanbod van alle leveranciers van
elektriciteit en aardgas op maat van je behoeften. Zo
vind je de energieleverancier die perfect bij je past, met
het juiste product tegen de juiste prijs. Wie goed 
vergelijkt, kan heel wat besparen. Je vindt de V-test op
de homepagina van www.vreg.be en in de rubriek
’Privé’.
De V-test is eenvoudig en biedt snel en duidelijk 
resultaat. Doe dus snel de V-test !
http://www.vreg.be/nl/04_prive/02_kiezenleverancier/
03_vergelijk.asp

DOE DE V-TEST EN KIJK OF JE BIJ DE
JUISTE ENERGIELEVERANCIER ZIT !

VIERING VIJFENZESTIGJARIGEN 
1944-2009

18



19

DDDD IIII VVVV EEEE RRRR SSSS EEEE NNNN

Bij Jules Reyniers, Zandweg 16, 2310 Rijkevorsel

Moestuin 250 m2 & siertuin 2.450 m2

Open : zaterdag 30 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur en
zondag 31 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur
Er zijn rondleidingen voorzien om 11.00 uur, 14.00
uur, 15.00 uur en 16.00 uur.

Een tuin met extreem droge zandgrond. Er zijn enkele
bloemenborders en verscheidene klimrozen. In de tuin
staan fruitbomen zoals amandel, mispel, walnoten,
appelen, perziken en pruimen. Er staan drie hooien
met kleinfruit zoals aal-, kruis- en zwarte en blauwe bes
en frambozen. Verder staan er verschillende soorten
buitendruiven. In een kleine serre staan vijgen en 
druiven. Het laatste deel wordt gebruikt als moestuin.
Landschappelijke tuin, kindvriendelijke gezinstuin,
bloemrijke tuin, eetbare tuin, kruidentuin en moes-
tuin. Kippen, kindvriendelijke elementen, verwerking
van compost, half- of laagstamfruit.

Parkeren in Papenvoort op 5 minuten wandelen van de
tuin.

De enige, echte kick-off van de zomerfestivals staat
weer helemaal in de steigers. Het crossculturele Mano
Mundo is op 8, 9 en 10 mei voor de zestiende keer op
post. Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom
wordt ook dit jaar het decor voor een bonte 
verzameling internationale en Belgische topartiesten.

Het jaarthema is Waardig Werk. Bovendien worden
basisthema’s als toegankelijkheid, interculturaliteit en
duurzaamheid zorgvuldig uitgewerkt doorheen het
hele festival. Dit jaar is er ook extra aandacht voor HIV-
awareness door de samenwerking met Designers
Against Aids. Daardoor begint het festival al met DAA-
optredens op vrijdagavond. De eerste nacht sluit af met
een knallende dj-set van Buscemi.
Andere absolute toppers op het programma zijn de
Asian Underground-dj Punjabi MC uit Engeland,
bekend van de monsterhit ’Mundian To Bach Ke’. Ook
niet te missen is de Amerikaanse soul- en rockster
Garland Jeffreys, die hits scoorde met ’Matador’ en
’Hail, hail, rock ‘n roll’. Ambiance is eveneens 
verzekerd met de Bollywooddans van het Gori Ka
Dance Orchestra, de latinoritmes van Murga Armada
met onder andere Pieter en Tinne Embrechts en de
Crème Glace Quès met Dimitri Leue.
De presentatie van het festival is als vanouds in handen
van Leki. Bovendien geven Bart Peeters & band op het
hoofdpodium een concert dat speciaal voor doven en
slechthorenden wordt getolkt. Ook Roland van
Campenhout komt de festivalweide in Boom opluiste-
ren met zijn aanstekelijke muziek.

En er is nog meer : het circusplein, het optreden van
kapitein Winokio, de workshops in het WereldDoeDorp,
de activiteiten op het Terra Novaplein of de verhalen op
de waterfiets van Captain Pedalo Parlando. Gezinnen en
kinderen kunnen zich naar hartenlust onderdompelen
in het kleurrijke aanbod.

Mano Mundo is een initiatief van de provincie
Antwerpen in samenwerking met 11.11.11 en Wereld-
solidariteit. Alle informatie over het evenement vind je
terug op de website www.manomundo.be. Ook op de
provinciale website www.provant.be/kalender kun je
terecht voor praktische informatie.

LAAT JE VERRASSEN DOOR
MANO MUNDO

ECOTUINDAGEN VELT
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Davidsfonds Rijkevorsel

Het Davidsfonds - Rijkevorsel richtte onlangs voor de
leerlingen van de vijfde en zesde leerjaren van de
lagere scholen van Rijkevorsel de Junior Journalist-
wedstrijd 2009 in. Zij kregen de opdracht om een opstel
te schrijven met als titel : ’Terug naar Toen’.

In het totaal kropen 204 jongens en meisjes in hun pen.
Uit hun werkjes werden 32 finalisten geselecteerd.

Op 14 maart 2009 werden deze finalisten gehuldigd in
de raadzaal van het gemeentehuis. Zij mochten uit de
handen van de schepenen Jos Boeckx, Roger Kemland
en Lisette Keysers en de directrices van GLS De Weg-
wijzer en de Sint-Luciaschool een oorkonde in 
ontvangst nemen omdat zij volgens de vakjury - waarin
ook Leo Pleysier zetelde - in een vlotte taal leuke 
opstellen hadden geschreven.

Uit deze groep jonge schrijvers koos de vakjury de 
laureaat van de Junior Journalist-wedstrijd 2009 voor
Rijkevorsel. Noa Van Remoortel haalde het met haar
opstel : ’Ik heb een droom’.

Het opstel is het relaas over negerslaven die in de 18e

eeuw naar Amerika werden ontvoerd. De link naar de
recente verkiezing van Barack Obama als eerste zwarte
president van Amerika geeft aan het verhaal een 
historische en emotionele boodschap mee. Wanhoop
verandert in hoop. Dat de titel van het opstel ’Ik heb
een droom’ ook nog eens verwijst naar de historische
mensenrechtenspeech van Martin Luther King ’I had a
dream’, had de jury zo getroffen dat er geen twijfel
mogelijk was.
Het winnende opstel neemt deel aan de nationale 
finale van de Junior Journalist-wedstrijd 2009 in
Brussel.

Naast de laureaat heeft het Davidsfonds-Rijkevorsel nog
enkele andere verdienstelijke jonge schrijvers
bekroond.
- Tuur Pluym met het opstel ’Van soldaat tot Romein’
- Inde Geerts met het opstel ’Terug naar toen :

Howard Carter’
- Imke Peeters met het opstel ’Wat een slimme oma

heb ik toch !’

Als afsluiting van de viering konden ouders en 
genodigden nog een glaasje drinken op de toekomst
van de jonge schrijvers.

JUNIOR JOURNALIST-WEDSTRIJD 2009

INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN
DINSDAG 19 MEI 2009
INSTAP : MAANDAG 25 MEI 2009 

De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders samen met
hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 25 mei 2009) uit voor een
gezamenlijk infomoment gevolgd door een rondleiding en speel-
moment in de klas.
We starten samen om 9.00 uur in de Banmolenweg 9 te Rijkevorsel
(centrum ’Het Moleke’ + wijkschool ’Het Kleine Moleke’) en ronden
af om 11.00 uur.
Inschrijven voor woensdag 13 mei 2009 bij mevr. Nicky Janssens,
directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !

Broederlijk delen via de koffiestops.
Dank voor uw bijdrage.
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Pidpa paste per klanttype twee tarieven toe voor het
waterverbruik : u betaalde een hogere prijs per m3 water
als uw verbruik boven een bepaalde grens lag. En dat
werd afgeschaft ! Tegelijkertijd werd ook de prijs 
aangepast. Dat was voor het leveren van Pidpa-water al
van 2003 geleden. Voor bedrijven zelfs van 2001.

Wat betaalt u per m3 ? (*)
Gezinnen tot 15-3-09 vanaf 16-3-09
van 0 tot 250 m3 1,2932 € 1,3412 €
vanaf 251ste m3 1,4204 €
Bedrijven tot 15-3-09 vanaf 16-3-09
van 0 tot 2000 m3 0,8692 € 1,0600 €
vanaf 2001ste m3 0,9010 €

Wat wijzigde nog ?
Ook het vast bedrag dat u moest betalen voor het huren
van de watermeter en het ter beschikking stellen van
het leidingnet wijzigde. Voor gezinnen werd vroeger
een meterhuur en een vaste vergoeding aangerekend.
Voortaan betalen zij net als de bedrijven hiervoor één
bedrag, dat licht werd verhoogd. Voor gezinnen onder
OCMW-budgetbeheer of -begeleiding is er net als 
vroeger een speciaal sociaal tarief.

Watermeter dm 20 mm
Gezinnen tot 15-3-09 vanaf 16-3-09
vaste jaarsom (*) 45,3256 € 61,3623 €
meterhuur (*) 12,5610 € incl.
capaciteitsvergoeding (*) - -

Bedrijven tot 15-3-09 vanaf 16-3-09
vaste jaarsom (*) - -
meterhuur (*) - -
capaciteitsvergoeding (*) 57,2400 € 66,6846 €

Sociaal tarief tot 15-3-09 vanaf 16-3-09
vaste jaarsom (*) 7,8864 € 20,4283 €
meterhuur (*) 12,5610 € incl.
capaciteitsvergoeding (*) - -

Beschikt u over een watermeter met een andere dia-
meter ? Neem dan een kijkje op www.pidpa.be om uw
tarief te kennen.
(*) alle prijzen zijn inclusief 6% BTW

Ontvangt u nu nog een tussentijdse factuur, dan
merkt u niets van deze prijswijziging. Dit gebeurt pas
bij de jaarfactuur en de daaropvolgende tussentijdse
facturen.

DE WATERPRIJS WIJZIGDE 
OP 16 MAART 2009

16 mei 2009
10u00 - 18u30
Op de terreinen aan de Zuiderdijk

Inlichtingen op www.fcsintjozefsk.be

FC Sint-Jozef SK
organiseert

MINIVOETBAL-
TORNOOI

Vlaamse Kring Rijkevorsel

organiseert op vrijdag 15 mei om 20 uur

Verkiezingsdebat 
n.a.v. de Vlaamse verkiezingen

met alle deelnemende partijen

in het gildelokaal – oude pastorij
Dorp te Rijkevorsel

info@vlaamsekringrijkevorsel.be
www.vlaamsekringrijkevorsel.be

Sint-Jozef Rijkevorsel

CEMENTZAKKENWANDELINGEN
ZONDAG 10 MEI 2009 

Bewegwijzerde wandelingen  
Gemeenschapscentrum Kerkdreef 61 - St.-Jozef Rijkevorsel

Vertrek tussen 08.00 uur en 15.00 uur
Afstanden 4km, 7km, 14km en 21 km.

Deelnameprijs: 1 €

Wandeling is opgenomen in het Falos wandelcriterium met nr. A30 
Inlichtingen: Jos Fransen 0472/02.13.12.

HET KOMPAS
SCHOOLFEEST 16 MEI e.k.
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organiseert

IN HET WEEKEND VAN 6 EN 7 JUNI
(verkiezingsweekend)

TELKENS VAN 9 TOT 17u

RIJKEVORSEL : ÉÉN GROTE ROMMELMARKT !

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 !

HOE WERKT HET ?
1. Het principe van een rommelmarkt. Verkoop van tweedehands-

spullen en -meubels, boeken, platen, ’materiaal’, kleding, 
curiosa,... GEEN commerciële deelnemers !

2. Je maakt je ’kraam’ bij je thuis : in de garage, op de oprit of in
de tuin.

3. Je kan deelnemen op één dag naar keuze of op beide dagen.
4. Je schrijft voor 5 mei in op het Brugsecretariaat.
5. Je betaalt 5 euro inschrijvingsgeld.

WAT KRIJG JE DAARVOOR ?
De Brug zorgt voor een herkenningsteken voor aan de gevel of op
straat (ballonnen bv).
De Brug maakt een lijst van de deelnemers, een plan met een rond-
rit langs de verschillende deelnemers en zorgt voor de publiciteit !

En ... hopelijk goed weer en heel veel bezoekers en kopers over de vloer !

DEELNEMERS NU INSCHRIJVEN 
(iedereen uit Rijkevorsel kan inschrijven !)

Geef volgende gegevens door :
- naam en adres
- wanneer je deelneemt : op 6 of 7 juni of op beide dagen
- eventuele vermelding van de artikelen (kleding, meubels,

strips, boeken, allerlei,...)
en bezorg ze p/a Varenvelden 4, 
mail naar debrug.rijkevorsel@telenet.be of tel. 03 314 33 10

De Brug
Veussels Volksblad
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M E I

1 mei • vzw De Singer : Jazzconcert van het 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.

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

3 mei • 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.

7 mei • vzw De Singer : Stand-up comedy met Nigel Williams. De Singer, Bavelstraat 35 te 20.30 uur.
Meer info en reservaties : www.desinger.be.

8 mei • Veussels Volksblad De Brug : Brugquiz 2009, feestzaal Den Bakker vanaf 20.00 uur.
Meer info : 03/314.33.10 en debrug.rijkevorsel@telenet.be.

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

10 mei • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Info : 03/340.00.12.
• Natuurpunt afd. Markvallei : Vroegevogelwandeling in Castelreesche heide en Halsche Beemden.

Afspraakplaats : De Klapekster Wortel Kolonie. Van 6.00 uur tot 10.00 uur. Laarzen zijn geen 
overbodige luxe, achteraf mogelijkheid voor ontbijt met spek en eieren in de Klapekster.
Meer info : 03/315.71.85.

• GLS De Wegwijzer : Schoolfeest ’Op volle toeren’ vanaf 14.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.
• KWB St.-Jozef Rijkevorsel : Cementzakkenwandeling, bewegwijzerde wandelingen. Vertrek

Gemeenschapscentrum St.-Jozef, tussen 8.00 uur en 15.00 uur, afstanden 4 - 7 - 14 en 21 km.
Meer info : zie rubriek Diversen.

15 mei • 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 : Jazzconcert van het vooraanstaande Nederlandse pianotrio BBG : Bennink, 
Borstlap, Glerum. De Singer, Bavelstraat 35 te 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

• Vlaamse Kring Rijkevorsel : Verkiezingsdebat n.a.v. de Vlaamse verkiezingen met alle
politieke partijen, 20.00 uur. Gildelokaal, Oude Pastorij, Dorp. Meer informatie : 
info@vlaamsekringrijkevorsel.be, www.vlaamsekringrijkevorsel.be en 0473/80.56.98.

16 mei • FC Sint-Jozef SK : Minivoetbaltornooi, van 10.00 uur tot 18.30 uur, terreinen aan Zuiderdijk.
Info : www.fcsintjozefsk.be.

• Basisschool Het Kompas : Schoolfeest.

21 mei • KWB Volleybalploeg : Rommelmarkt Doelenpad en Kasteelweg van 6.00 uur tot 15.00 uur.
Info : 03/314.39.19

22 mei • 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 : Campina Reggae serveert Kempische reggae van de bovenste plank (staand
publiek). De Singer, Bavelstraat 35 te 21.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

29 mei • 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 Axl Peleman, het gezicht van het Antwerpse Autobiografische
Lied. De Singer, Bavelstraat 35 te 21.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

31 mei • 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.

Aankondigingen van activiteiten JUNI 2009 moet je uiterlijk op 8 mei 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.

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


