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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
Wijziging vanaf 1 juli : dinsdag en donderdag 
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 15.30 uur,
andere dagen gesloten

Containerpark De Meiren Ambachtsweg 14
dinsdag 8.30 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 30 maart 2009 goed.

De raad keurt het beleidscontract met de vzw Centrum
voor Leerlingenbegeleiding Kempen, Korte Begijnen-
straat 18 te 2300 Turnhout goed en stelt het vanaf 
1 september 2009 en voor de duur van 3 jaar van 
toepassing op de Gemeentelijke Lagere school ’De
Wegwijzer’.

Ook de overeenkomst tussen de inrichtende macht /
het schoolbestuur en de schoolraad van De Wegwijzer
wordt goedgekeurd. In deze overeenkomst worden de
procedureregels bepaald die bij het uitoefenen van de
participatierechten in acht moeten worden genomen.

Onze gemeente maakt samen met Baarle-Hertog,
Hoogstraten, Merksplas, Ravels en de Nederlandse
gemeente Baarle-Nassau deel uit van het grensover-
schrijdend openbaar lichaam (GOL) Academie voor
Muziek en Woord De Noorderkempen.
Door het decreet van 10 juli 2008 worden bijkomende
voorwaarden opgelegd aan het deeltijds kunstonderwijs
waaraan tegemoet kan worden gekomen door tussen
het GOL en de stad Hoogstraten, voor wat betreft het
Instituut voor Kreatieve Opvoeding (IKO), een samen-
werking te betrachten op vlak van promotie en
informatie aan doelgroepen en inzake afstemming van
o.m. activiteiten.
De engagementsverklaring betreffende deze samen-
werking wordt door de gemeenteraad onderschreven.

De Raad neemt kennis en akte van het schrijven van-
wege de Gouverneur waarbij een opmerking wordt
geformuleerd naar aanleiding van het nazicht van het
budget dienstjaar 2009, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 26 januari 2009.

In 2009 worden volgende subsidies inzake ont-
wikkelingssamenwerking gestemd :
- Damiaanactie 1.000 EUR
- Missiekrans Centrum en St.-Jozef 125 EUR
- Artsen zonder Grenzen 2.500 EUR
- N.C.O.S. 4.000 EUR
- Oxfam 125 EUR
- Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel 8.500 EUR
- Wereldsolidariteit 500 EUR
- Plaatselijke missionarissen en/of ontwikkelings-

werkers :
-  Hufkens Elisa 620 EUR
-  Brughmans Wilfried 620 EUR
-  Van Dooren Gerda 620 EUR
-  Eelen Maria 620 EUR
-  Sterkens Walter 620 EUR

De gemeenteraad voorziet een forfaitaire premie van
100 euro voor het aanleggen op privéterrein van een
gescheiden afvoer van regenwater en van afvalwater.
Voor het verkrijgen van deze eenmalige premie moeten
een aantal voorwaarden nageleefd worden.
Belangrijk o.a. is dat de aanleg gebeurt bij een
bestaande woning (vergund voor 01/02/2005) gelegen
langs een straat waar een volledig gescheiden riool-
stelsel in ontwerpfase werd uitgewerkt en dat de door
de eigenaar voor te leggen factuur een minimumtotaal-
bedrag van 550 euro vermeldt voor de diensten of 
materialen die ondubbelzinnig betrekking hebben op
de aanleg van de gescheiden afvoer.

Ingevolge opmerkingen van de Vlaamse minister van
Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel wordt het door de
Gemeenteraad in zitting van 17 december 2008
goedgekeurde impulsbeleidsplan, impulssubsidie-
reglement voor sportverenigingen en bijhorend 
aanvraagdossier integraal vervangen door een
aangepast impulsbeleidsplan, impulssubsidiereglement
en bijhorend aanvraagdossier.

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de
buitengewone Algemene Vergadering op 12/05/2009
van de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine
Landeigendom die onder meer het fusievoorstel KLE
en TMH bevat. Als gemeentelijke vertegenwoordiger in
de Raad van Bestuur van de nieuwe vennootschap
TMH-KLE nv wordt dhr Dirk Schelles, raadslid,
verkozen.

KORT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADS-
ZITTING VAN 27 APRIL 2009
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De intercommunale verenigingen Intercommunale
Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie
Antwerpen, IOK en IOK Afvalbeheer nodigden uit voor
een Algemene Vergadering. De raad keurt de 
respectieve agenda’s goed en duidt als gemeentelijke
vertegenwoordigers volgende mandatarissen aan :
IVCA
- mevrouw Annemie Hofkens, raadslid, als volmacht-

drager
- mevrouw Emmy Van Erwegen, raadslid, als plaats-

vervanger
IOK
- dhr Karl Geens, raadslid, als volmachtdrager
- mevrouw Dorien Cuylaerts, raadslid, als plaats-

vervanger
IOK Afvalbeheer
- mevrouw Dorien Cuylaerts, raadslid, als volmacht-

drager
- dhr Karl Geens, raadslid, als plaatsvervanger

De gemeenteraad besluit om zijn beslissing te hand-
haven inzake deelname aan het project Kempens
Woonplatform, rekening houdend met de verhoogde
gemeentelijke personeelsinzet zoals gevraagd door
Vlaams minister Keulen.
Deze verhoogde personeelsinzet kan gerealiseerd 
worden met gemeentelijk personeel en indien nood-
zakelijk zal extra personeel aangeworven worden.

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van een
eigen toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen
en het doelgroepenplan.

De Gemeenteraad beslist om een Samenwerkings-
overeenkomst inzake duurzaamheid met het Vlaamse
Gewest te ondertekenen voor de werkingsjaren 2009-
2013 en dit op onderscheidingsniveau.

Door de CD&V-fractie werden drie punten aan de 
agenda van de gemeenteraad toegevoegd :
- Subsidie energiebesparende maatregelen

De gemeenteraad hecht vooralsnog geen goed-
keuring aan het voorstel tot het verlenen van een
premie voor het plaatsen van dak- of muurisolatie.

- De Lijn - Nieuwe dienstregeling Rijkevorsel -
Antwerpen
Het schepencollege geeft uitleg over de gevoerde
correspondentie met De Lijn waarbij geijverd werd
voor een betere lijnbusdienstregeling voor de
inwoners van Rijkevorsel.

- Jeugdruimte in Rijkevorsel
Kennis wordt gegeven van de stand van zaken in
verband met de speelpleintjes.

In besloten zitting wordt mevrouw Tine Michielsen
aangesteld tot stafmedewerker.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting is gepland op
maandag 29 juni 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 pinkstermaandag 1 juni zijn alle diensten gesloten.

SLUITINGSDAG 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING

www.rijkevorsel.be
raadpleeg op de gemeentelijke 

website deze INFO en vorige edities

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN
GEMEENTELIJKE WERKPLAATSEN,

VIJVERSWEG 12 :

VANAF 1 JULI 2009
dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

en van 12.30 uur tot 15.30 uur open
andere dagen : gesloten
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Organiseer je als vereniging een mosselfeest, barbecue,
fuif, optreden of een ander evenement dan kun je
gebruikmaken van de Diftar-evenementencontainers.
Deze containers zijn voorzien van een gegevenschip,
net zoals de containers die je thuis hebt. Daardoor kan
op het einde van het evenement het afval gewogen 
worden.

Kostprijs :
- 0,15 euro per kilo restafval
- 0,075 euro per kilo gft-afval
Naast deze prijs per kilo afval is er ook nog een kost
voor het plaatsen van de containers :
- 10 euro voor een restafvalcontainer van 120 liter of

240 liter
- 10 euro voor een gft-container van 120 liter
- 25 euro voor een restafvalcontainer van 1.100 liter
- 25 euro voor een gft-container van 1.100 liter

Aanvraag :
Je kunt deze containers aanvragen door het invullen
van een aanvraagformulier aan de onthaalbalie in het
gemeentehuis of door te bellen naar de Diftar-
informatielijn 0800/97.687.
Let op ! Vraag de evenementencontainers tijdig aan !

De provincie Antwerpen heeft het voornemen om een
PRUP (Provinciaal UitvoeringsPlan) ’Meubelhuis Van
Leuven’ te Rijkevorsel op te stellen. De bedoeling is om
de handelszaak verder uit te breiden. Hiervoor moest
besloten worden of er al dan niet een planMER (Milieu-
effectenrapport) dient opgesteld te worden.
Na het onderzoek tot milieueffectenrapportage heeft de
dienst Mer beslist dat er door de initiatiefnemer aange-
toond is dat het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) geen
aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat
de opmaak van een planMER niet nodig is.
Deze beslissing (en de screeningsnota) kun je down-
loaden via www.mervlaanderen.be. Kies in het menu
links voor M.e.r.-databank. De documenten in kwestie
zijn terug te vinden via de dossiercode OHPLO151.

In zo’n 100 Vlaamse
gemeenten maken de
compostmeesters zich
op voor ’Juni Com-
postmaand’.
Ook de compost-
meesters van Rijke-
vorsel zullen terug
van de partij zijn. 

Dit jaar pakken ze het thema ’snoeihout’ aan. Deze
afvalstroom is na gras de tweede grootste afvalstroom
in de tuin. Snoeihout vind je in zowat elke tuin. Heel
wat burgers voeren zonder nadenken hun snoeihout af.
Ze staan er niet bij stil dat snoeihout een waardevolle
grondstof is waarmee ze creatief aan de slag kunnen
gaan. Je kunt veel tijd en geld besparen en meer 
plezier beleven aan je mooie tuin. Onze compost-
meesters vertellen je graag hoe je dat best aanpakt. Ze
laten je de verschillende technieken van het 
composteren zien en stellen o.a. hun takkenwal en
snipperwand tentoon.

Ook dit jaar maak je kans op een prachtige en 
praktische prijs. In gans Vlaanderen zijn 26 fluister-
hakselaars te winnen ter waarde van 665 euro.
Op www.junicompostmaand.be vind je meer 
specificaties over het te winnen toestel en het
wedstrijdreglement. De hakselaars zijn te winnen enkel
en alleen door bezoekers van activiteiten van Juni
Compostmaand.

De compostmeesters van Rijkevorsel nodigen je op
27 juni 2009 tussen 9.00 uur en 13.00 uur graag
uit om een kijkje te komen nemen op hun demon-
stratieplaats (op het containerpark), Ambachtsweg
14 te 2310 Rijkevorsel.

Nota : voor de demonstratieplaats is geen toegangs-
kaart vereist zodat ook niet-inwoners een bezoekje
kunnen brengen.

Iedereen welkom !

JUNI COMPOSTMAAND 2009

PRUP ’MEUBELHUIS VAN LEUVEN’

DIFTAR - EVENEMENTENCONTAINERS
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Op 16 en 18 juni 2009 zal de gemeente opnieuw een
inzamelronde van landbouwfolie organiseren. Aan de
inwoners van Rijkevorsel wordt de mogelijkheid 
geboden om op deze dagen, tegen vergoeding, land-
bouwfolie aan te leveren op het containerpark onder de
volgende voorwaarden :
- de folies worden afzonderlijk aangeboden in 2

ondersoorten :
- op dinsdag 16 juni : kuilfolie en zakgoed (dikke

folie) (van 8.30 uur tot 19.00 uur
- op donderdag 18 juni : wikkelfolie (stretchfolie)

(van 8.30 uur tot 12.00 uur)
- de folie wordt op het containerpark aangeleverd

(enkel op deze data) tijdens de openingsuren
Let op ! Het containerpark is enkel toegankelijk via
een toegangskaart. Er dient rekening gehouden met
volgende beperkingen wat betreft de aanlevering :
maximum lengte van de voertuigen die aanleveren
is 9,5 meter, d.i. het voertuig inclusief aanhang-
wagen. Buiten dit formaat kan er niet gewogen 
worden en moet bijgevolg de toegang tot het 
containerpark ontzegd worden.

- volgende materialen zijn niet toegelaten : netten,
zeilen, autobanden, harde kunststoffen, tuinbouw-
folie en geperforeerde folie, nopjesfolie, koorden en
touwen, oogstresten, zand

- de folies dienen bezemschoon te zijn
- de folie moet aangeleverd worden in bundels (circa

50 kg, maar minder mag ook)
- de folie mag niet eindeloos lang zijn

Kostprijs :
De kostprijs zal bepaald worden in de gemeenteraad
van 25 mei en zal dan bekendgemaakt worden via de
gemeentelijk website www.rijkevorsel.be of via de
milieudienst (zie gegevens onderaan). De folie wordt
gewogen via de weegbruggen en de kostprijs wordt
onmiddellijk betaald met de oplaadbare toegangskaart.

Kuilfolie en zakgoed = landbouwfolie dikker dan 0,10
mm :
- kuilfolie
- kunstmestzakken
- veevoederzakken
- kalvermelkzakken

Wikkelfolie :
- landbouwfolie dunner dan 20 micron
- wikkel- of stretchfolie van gras- of hooibalen

Om van deze dienstverlening gebruik te kunnen
maken moet je vooraf inschrijven. Dit kan via de
milieudienst, tel. 03/340.00.23, fax 03/340.00.70, e-
mail nancy.gabriels@rijkevorsel.be
Inschrijven ten laatste op 10 juni 2009

Van 15 juni tot 15 september 2009 zal het gemeente-
bestuur van Rijkevorsel meewerken aan de actie ’Taxus
tegen Kanker’. Het opzet is eenvoudig, namelijk heel
veel vers taxussnoeisel inzamelen.
Het snoeisel van Taxus Baccata bevat baccatine, een
actief bestanddeel dat wordt verwerkt in heel wat
kankermedicijnen. Maar voor 1 kg baccatine is meer
dan 12 ton taxussnoeisel nodig. Daarom deze actie.
Meer info vind je op www.vergrootdehoop.be.

Hoe kun je deelnemen ?
Snoei vanaf 15 juni de taxus in je tuin en breng het
verse snoeisel los of in zakken naar het containerpark.
Je kunt met het taxussnoeisel gratis terecht op het 
containerpark !
Bovendien schenkt de initiatiefnemer Boomkwekerijen
Van Hulle 40 euro aan Kom op tegen Kanker per
ingezamelde m3.

Waarmee moet je rekening houden ?
- enkel droog, jong, zuiver en vers taxussnoeisel komt

in aanmerking
- snoei dus niet als het regent en hou het snoeisel

steeds droog
- verzamel de éénjarige scheutjes van max. 20 à 30

cm (haag die ieder jaar werd gesnoeid)
- vang het snoeisel op een doek op om vermenging

met gras, bladeren of ander snoeisel te voorkomen.
Je kunt het ook rechtstreeks in een zak stoppen.

- breng het snoeisel (binnen de 24 uur) naar het 
containerpark

- kijk eerst even naar de openinguren van het 
containerpark vooraleer je aan de slag gaat

Wanneer loopt de actie ?
De actie loopt van 15 juni tot 15 september 2009 !
Laat ons samen de strijd aanbinden tegen kanker en
deze hoop bijeensnoeien !

SNOEI MEE TEGEN KANKER

INZAMELING LANDBOUWFOLIE
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Bijna 7 op 10 werknemers rijden in hun eentje met de
auto naar het werk. Dat is niet alleen weinig efficiënt,
het is ook belastend voor het milieu én een grote kost
voor de werknemers zelf, voor bedrijven en voor de
maatschappij. De campagne ‘ik kyoto’ wil werkgevers
en werknemers overtuigen dat het ook anders kan.
Bedrijven daagden hun werknemers uit om van 4 tot 29
mei ’09 op een milieuvriendelijke manier naar het werk
te pendelen. 
Ook het gemeentebestuur van Rijkevorsel : vier weken
lang bespaarde het gemeentepersoneel van Rijkevorsel
samen tonnen CO2 door te voet, met de fiets, met het
openbaar vervoer of al carpoolend te gaan werken. 

Op dinsdag 14 april 2009 vond in het gemeentehuis een
infoavond plaats over energiepremies en de fiscale
voordelen voor energiebesparende maatregelen. Er was
ook dit jaar een mooie opkomst van meer dan 30 
personen. Een medewerker van de intercommunale
milieudienst bij IOK gaf een overzicht van alle
bestaande premies en de fiscale aftrek. Eandis gaf 
vervolgens een uiteenzetting over hun premies en de
mogelijkheden die zij aanbieden. De presentaties kun je
terugvinden op de gemeentelijke website. Voor degenen
die niet over internet beschikken, ligt een exemplaar
ter inzage bij de milieudienst.

Indien je nog vragen hebt over energiepremies of 
fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen, kun
je hiervoor altijd terecht bij de gemeentelijke duur-
zaamheidsambtenaar
via jasmine.jacobs@rijkevorsel.be of via 03/340 00 00.

Op donderdag 7 mei 2009 nam de gemeente Rijkevorsel
deel aan de Max Havelaarcampagne Fair Trade@work.
De gemeente werkte hiervoor samen met de 
geëngageerde vrijwilligers van Wereldwinkel Rijke-
vorsel (WWR). Zij zorgden tijdens de middagpauze voor
een knappe info- en verkoopstand. Werner Pauwels van
WWR gaf een presentatie over het belang van eerlijke
handel en lichtte toe welke acties er vandaag genomen
worden om eerlijke handel met het Zuiden te 
stimuleren. Ook kreeg het personeel een uitgebreid
antwoord op hun vragen over fair trade. 

De afgelopen weken kregen
we al heel wat mooi lente-
weer voorgeschoteld. Voor
velen onder ons is dit de 
ideale gelegenheid om op-
nieuw de tuin in te duiken
en deze klaar te maken voor
een nieuw jaar. Vaak gaat dit
ook gepaard met het 
bestrijden van onkruid,
helaas in vele gevallen met
behulp van bestrijdings-

middelen. Je kunt echter ook die prachtige siertuin
bekomen zonder pesticiden of dagelijks wieden. Maar
wat is dan het alternatief? En kun je dan nog wel een
mooie siertuin behouden? Hieronder vind je alvast een
aantal nuttige tips waarmee je de natuur respecteert
samen met je eigen gezondheid. 

EEN PRACHTIGE SIERTUIN ZONDER 
PESTICIDENGEBRUIK ? HET KAN !

GEMEENTE RIJKEVORSEL NAM DEEL 
AAN FAIR TRADE@WORK

SUCCESVOLLE INFOAVOND IN KADER VAN
ENERGIE INFOTOER

GEMEENTEPERSONEEL RIJKEVORSEL 
NAM DEEL AAN DE CAMPAGNE ’IK KYOTO’
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Al sinds 2004 zetten we de eerste stappen naar openbaar
groen dat volledig pesticidenvrij is. En waar we toch
nog sproeien, is rationeel omgaan met pesticiden de
boodschap. En je merkt dat het werkt. Madeliefjes,
klaprozen en andere kruiden kleuren de bermen. In de
parken vind je graspaden en is er meer onder-
begroeiing. Onkruidbranders, borstel- en veeg-
machines verschijnen steeds vaker in het straatbeeld.
Bij de heraanleg van een park of straat wordt tevens
rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer. 

Alle openbare besturen en burgers zijn samen goed
voor ruim 30% van het bestrijdingsmiddelengebruik in
Vlaanderen. Ook jij kunt dus je steentje bijdragen. Dat
begint met restjes en lege verpakkingen bij het Klein
Gevaarlijk Afval (KGA) onder te brengen. Dit geldt ook
voor restanten van producten die je niet meer gebruikt
en die vergeten in een hoekje staan. Alle lege 
verpakkingen en overschotten kun je naar de KGA-
inzamelplaats brengen. Kijk op de afvalkalender of
informeer bij de gemeentelijke milieudienst waar het
KGA ingezameld wordt. Meestal is dit het container-
park. Hoe minder pesticiden we met z’n allen
gebruiken, hoe meer we kunnen genieten van een
gezond milieu. Probeer alvast onze tips uit!

En zonder is zeker gezonder! Zo heeft onderzoek van
het Steunpunt Milieu & Gezondheid aangetoond dat
een schadelijk afbraakproduct van het al lang verboden
bestrijdingsmiddel DDT nu nog kan teruggevonden
worden in het bloed van baby’s, jongeren en 
volwassenen. Daarom weren de Vlaamse gemeenten
pesticiden uit het openbaar groen, en dit al sinds 2004.

TIPS, MET RESPECT VOOR DE NATUUR
Een ecologische tuin waar geen pesticiden worden
gebruikt hoeft niet per se een zogenaamde ‘wilde tuin’
te zijn. Het gaat er in de eerste plaats om om een door-
dachte tuin te ontwerpen waarin de ecologische balans
centraal staat. Wanneer je een dergelijk evenwicht
bekomt, zul je minder last hebben van verschillende
plagen in je tuin.

Hoe kun je dan zo’n siertuin bekomen zonder of slechts
heel beperkt hier en daar pesticiden te gebruiken? Om
de natuur zo weinig mogelijk te belasten met 
chemische bestrijdingsmiddelen, geven we hieronder
enkele eenvoudige en praktische tips. 

De juiste plant op de juiste plaats
Bepaal bij het inrichten van je tuin waar de schaduw-
plekken zich bevinden, waar er vochtigere delen 
aanwezig zijn en hoeveel de zuurtegraad van je grond
bedraagt. Op basis hiervan kun je planten gaan

uitkiezen die geschikt zijn voor dergelijke plaatsen. Op
die manier hoef je vaak geen bijzondere ingrepen te
doen op vlak van bijmesting of pesticidengebruik. Kies
ook bij voorkeur voor inheemse planten, zij zullen het
bijzonder goed doen in je tuin.

Last van bladluizen?
Met een krachtige waterstraal kun je heel wat 
bladluizen van de plant spuiten. In de herfst kun je de
aangetaste plantendelen afknippen. Zo overwinteren er
minder eitjes. Heeft de plant jaar na jaar last van 
bladluizen? Dan spreken we van een plaag en staat de
plant niet echt op zijn plaats. Overweeg om hem te 
verplanten of weg te doen.

Geef onkruid geen kans
Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige planten
of bodembedekkende struiken. Het onkruid krijgt dan
geen kans door licht- en plaatsgebrek. Gebruik bij de
aanplant een dikke laag compost of houtsnippers van
10 centimeter. Zo vermijd je in het begin onkruid en
kunnen de bodembedekkers optimaal groeien. 

Met de hand of door het vuur
Wied kleine oppervlakten met de hand. Voor grotere
oppervlakten kun je een onkruidbrander gebruiken.
Brand het onkruid om de 2 à 3 weken weg. Het
onderliggende wortelstelsel wordt door vocht- en
krachtverlies uitgeput waardoor het onkruid 
uiteindelijk helemaal verdwijnt. Wanneer je toch te
kampen krijgt met onkruid, bijvoorbeeld op je oprit,
dan kun je nog altijd een onkruidborstel gebruiken.

Harken bij warm weer
Hou paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door regel-
matig te harken. Doe dit bij voorkeur bij warm weer
zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en 
afsterven. 

Mengsel van gras en klaver 
Een nieuw gazon? Informeer bij je tuincentrum naar
een gazonmengsel, aangevuld met miniklavers. De
klaver zorgt op natuurlijke wijze voor een bemesting
van je gazon. Zo blijft het gras het hele jaar door
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donkergroen. Ook vormt het mengsel van klavertjes en
grassoorten een compacte grasmat waardoor het
onkruid amper de kans krijgt om te groeien. 

Mos: met of zonder?
Mos doet het op schaduwrijke plaatsen beter dan gras.
Een graspartij in de schaduw zal dus vaak last hebben
van mos. Je kunt het mos laten staan, of het vervangen
door een verharding of door schaduwminnende planten
zoals varens, hosta’s of kamperfoelie.

Minder muggen
Vermijd stilstaand water in emmers, gieters enzovoort.
Heb je een vijver? Weet dat er insectenetende vissen
bestaan. Houd muggen buiten door het plaatsen van
horren in deur- en raamopeningen. Of bescherm jezelf
en je kinderen met een muskietennet boven het bed.

In de moestuin
Voorkom bodemziekten in je moestuin door je 
groenten ieder jaar van plaats te verwisselen of gebruik
ziekteresistente rassen. Ook combinaties van 
verschillende teelten voorkomen ziekten. 

Tegen slakken
Slakken zijn dol op jonge plantjes. Zorg er daarom voor
dat ze er niet gemakkelijk bij kunnen. Slakken kun je
weghouden met sparrennaalden, gemalen schelpen of
kapotte eierschalen. Of zorg ervoor dat de plantjes
sneller groeien, bijvoorbeeld door de bodem te
bedekken met zwarte folie zodat die sneller opwarmt.
Egels en vogels eten graag slakken. Richt je tuin
daarom diervriendelijk in door nestkastjes te hangen of
door een heg of houtkant aan te planten. 

Indien je graag meer wil weten over hoe je kunt
tuinieren zonder pesticidengebruik, kan je terecht op
onderstaande links:
- www.123ecotuin.be
- www.durftuinierenzonder.be 
- www.velt.be
- www.zonderisgezonder.be
- www.argusmilieu.be
- www.pesticide.be
- www.ecologischgroen.be
- www.vlaco.be
- www.biobest.be

Uitstaptip! Wil je graag eens een ecologische tuin
bezoeken? Dan ben je bij Velt zeker welkom in één van
de 101 open ecotuinen tijdens het weekend van 30 mei
tot 1 juni 2009. Voor meer informatie surf naar
www.durftuinierenzonder.be of naar www.velt.be.

In Vlaanderen komen van de huiszwaluw nog zo’n 8 à
10.000 broedkoppels voor. In vergelijking met de jaren
70 is dit een terugval van maar liefst 70%. De soort
werd recent (2004) zelfs op de rode lijst geplaatst in de
categorie ‘kwetsbaar’. 

De huiszwaluw is honkvast aan traditionele kolonies en
nog te vaak worden kolonies verwijderd bij renovatie-
of schilderwerken, zonder dat nadien speciale maat-
regelen volgen om de vogels terug te laten keren (bijv.
vervangende kunstnesten). Het plotse verlies van de
nesten en de grote ‘nieuwvrees’ zorgen ervoor dat ze
slechts zelden terugkeren na renovaties. Aangezien de
soort in Vlaanderen geen natuurlijke nestplaatsen heeft
en enkel nesten bouwt tegen gebouwen en bruggen, is
ze voor haar voortbestaan afhankelijk van de mens.

Om haar nesten te kunnen bouwen heeft de
huiszwaluw modder nodig. Modder is een schaars goed
geworden in een Vlaanderen waar aardewegen verhard
worden en de omgeving steeds meer verstedelijkt 
geraakt. De gemeente Rijkevorsel engageert zich om in
de omgeving van haar gemeentelijke gebouwen de
huiszwaluw te ondersteunen via het plaatsen van een
modderbad en kunstnesten. Het modderbad werd in de
buurt van de kunstnesten geplaatst. Om de zwaluwen te
lokken werd er ook een CD-speler voorzien die
zwaluwgeluiden afspeelt.

EEN MODDERBAD VOOR DE HUISZWALUW



In de maand juni gaan de Kringwinkels van heel
Vlaanderen voor een heus wereldrecord : op een maand
tijd 4 miljoen kilo herbruikbare spullen verzamelen. En
daar hebben we jouw hulp bij nodig ! De uitdaging : al
wat niet meer gebruikt wordt, al wat in de weg staat én
in goede staat is... breng het naar De Kringwinkel. Zo
verklein je de afvalberg én help je ons aan een uniek
record !

De recordpoging loopt van 30 mei tot 30 juni.
Alle brengers worden beloond met een verrassing !
Alvast bedankt !

De Kringwinkels WEB
- Steenweg op Tielen 70, Turnhout
- St. Martinusstraat 50, Retie
- Meerseweg 135, Hoogstraten (Meer)

Voor meer info of om een afspraak te maken voor het
gratis laten ophalen van uw herbruikbare goederen :
014/44.20.40.

Op zondag 7 juni 2009 vinden de verkiezingen van het
Vlaams Parlement en van het Europees Parlement
plaats. De stembureaus zullen geopend zijn van 8.00
uur tot 15.00 uur.

Stemmen via volmacht
In de editie mei van Info Rijkevorsel werd reeds uit-
gebreid ingegaan op de voorwaarden om te stemmen
bij volmacht. We zetten nog even kort de mogelijk-
heden op een rijtje :
- je kunt zelf niet komen stemmen om reden van

ziekte of handicap;
- om beroeps- of dienstredenen;
- o.w.v. beroep van schipper, marktkramer of kermis-

reiziger;
- o.w.v. vrijheidsberoving door een rechterlijke maat-

regel;
- o.w.v. geloofsovertuiging;
- om studieredenen;
- o.w.v. een geplande reis naar het buitenland.
Elke reden om te stemmen via volmacht moet gestaafd
worden met het nodige attest of bewijsstuk.
Het volmachtformulier kun je afhalen bij de dienst
onthaal in het gemeentehuis of downloaden via
www.rijkevorsel.be of via www.verkiezingen.fgov.be.

Afwezigheid
Indien je zelf niet kunt gaan stemmen op 7 juni en je
kunt / wenst geen volmacht te geven, geef dan bij
voorkeur je oproepingskaart samen met het bewijsstuk
van afwezigheid af aan de onthaalbalie in het gemeente-
huis, uiterlijk op donderdag 4 juni, of laat je
oproepingskaart samen met het bewijsstuk van
afwezigheid afgeven in jouw stembureau de dag van de
verkiezingen.

Meer info 
Meer info kun je bekomen bij de dienst onthaal via
onthaal@rijkevorsel.be of tel. 03/340.00.00. Ook op de
website van de federale overheid www.verkiezingen.
fgov.be vind je alle informatie over de komende
verkiezingen.

VERKIEZINGEN 7 JUNI 2009

RECORDPOGING KRINGWINKELS
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In de Kerkdreef zijn de werken volgens plan beëindigd.
De aanleg van de nieuwe stoepen is er eindelijk een feit.
Met enige trots - de werken werden immers uitgevoerd
door eigen medewerkers van de technische dienst -
durven we te stellen dat de Kerkdreef nu een 
verbeterde, mooiere en eigentijdse aanblik biedt. De
bewoners willen we bij deze bedanken voor hun geduld
en medewerking en de werkmannen voor hun inzet en
vakmanschap.

De gemeente zet zich steeds nadrukkelijker in om de
dorpskern op te fleuren met groenaanplantingen. Denk
maar aan de bloemenmanden en bloembakken, die ook
deze zomer het straatbeeld zullen opvrolijken. Daar-
naast wordt nu ook het park Doelenpad aangepakt. Het
park maakte al enige tijd een wat troosteloze en
onaantrekkelijke indruk. Om het te vernieuwen heeft
de gemeente een eigentijds concept laten uitwerken
door tuinarchitect Bart Aerts. Zo zal er een ovale
rondgang aangelegd worden met aan de binnenzijde
een speelweide en aan de buitenzijde een diversiteit aan
prachtige aanplantingen. Met bovendien comfortabele
zitbanken en een moderne verlichting zal het aan-
genaam vertoeven zijn in het nieuwe park. Het werk zal
worden uitgevoerd door medewerkers van de 
technische dienst en tegen het bouwverlof zouden de
grootste werkzaamheden voltooid moeten zijn.

Het gemeentebestuur geeft een premie van 100 euro
aan inwoners voor het aanleggen van een gescheiden
afvoer van regen- en afvalwater op privéterrein van een
bestaande woning (vergund voor 01/02/2005).

Hierbij moet aan volgende voorwaarden worden
voldaan :
- Het bestaande pand is gelegen langs een straat waar

een volledig gescheiden rioolstelsel in ontwerpfase
werd uitgewerkt;

- De afkoppeling dient te gebeuren voor de totale 
verharde oppervlakte (daken en verhardingen) van
het aangesloten of aan te sluiten pand;

- De aanvrager dient de nodige documenten te 
bezorgen aan Pidpa-HidroRio. Deze documenten
bevatten alle noodzakelijke relevante gegevens
(adres en ligging, grondplan perceel met maximale
aanduidingen van de bestaande afvoeren en
eventueel voorstel van toekomstige RWA- (regen-
weerafvoer) en DWA-afvoeren (droogweerafvoer),
aantal m2 dak, aantal m2 verhardingen,...);

- De aanvraag dient vergezeld te zijn van een kopie
van de recentste bouwvergunning (of attest van de
gemeente met vermelding van de datum van de
laatste bouwaanvraag);

- Pidpa-HidroRio dient 15 kalenderdagen voor 
aanvang der werken in het bezit te zijn van 
volledige en correcte gegevens;

- Pidpa-HidroRio zal ten laatste 5 kalenderdagen voor
aanvang der werken de principiële toekenning of
weigering van de premie bekendmaken aan de 
aanvrager;

- De aanvang en het einde van de werken dient
gemeld aan Pidpa-HidroRio;

- De aanpassingswerken op privéterrein dienen te zijn
beëindigd voor de aanleg van de riolering door
Pidpa-HidroRio in het aangrenzende openbaar
domein.

De premie is eenmalig en
wordt enkel verleend voor
installaties met permanent
karakter die goedgekeurd
zijn door HidroRio. De
betaling van de premie
gebeurt na voorlegging
van een factuur met een
minimumbedrag van 550
euro.

PREMIE AFKOPPELING HEMELWATER

HERAANLEG PARK DOELENPAD

AANLEG STOEPEN KERKDREEF
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De gemeente Rijkevorsel geeft om sociale redenen 
tegemoetkomingen voor het ophalen van afval aan
volgende personen en/of instellingen :
- kinderen onder de 3 jaar : 15 euro;
- personen met een medische reden (incontinentie,

nierdialyse, stomapatiënten) : 15 euro;
- erkende onthaalouders / minicrèches : 15 euro;
- scholen : 1 euro per leerling;
- verenigingen onder bepaalde voorwaarden : 50 euro.

Wanneer en hoe worden deze toelagen uitbetaald ?
De aanvragen worden door de financiële dienst éénmaal
per jaar (in het najaar) gebundeld en overgemaakt aan
Diftar.

Voor de toelage voor kinderen onder de 3 jaar moet
geen aanvraag ingediend worden. Deze toelage wordt
automatisch toegekend.
De personen met een medische reden (incontinentie,
nierdialyse, stomapatiënten) brengen samen met hun
aanvraag een doktersattest binnen op de financiële
dienst van het gemeentebestuur.
De onthaalouders of minicrèches voegen bij hun aan-
vraag een attest van erkenning door Kind en Gezin.

De toelage wordt niet rechtstreeks uitbetaald, maar
toegevoegd aan het saldo dat je hebt overgemaakt aan
Diftar. Iedereen betaalt namelijk aan Diftar een
voorschot van ongeveer 12 maanden. De toelage wordt
aan dit voorschot toegevoegd. Een persoonlijk
overzicht van de stand van dit saldo kan worden
aangevraagd op het Diftar-nummer 0800/97.687.

Met het goede weer 
verschijnen de terrassen en
reclameborden terug in het
straatbeeld. Jaarlijks moet
hiervoor een aanvraag 
ingediend worden bij het
gemeentebestuur.
Op terrassen en uit-
stallingen wordt een 
belasting geheven.

De belasting wordt vastgesteld op 10 euro per vierkante
meter inname, met een minimum van 25 euro per jaar.
Deze aangifteformulieren zijn verkrijgbaar bij de 
financiële dienst in het gemeentehuis of zijn te down-
loaden op de website van de gemeente Rijkevorsel :
www.rijkevorsel.be en doorklikken naar Diensten,
Financiën, aangifteformulier.
De ingevulde aangiften moeten terugbezorgd worden
voor 31 juli 2009.

Zitdagen invullen belastingbrief
Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de inwoners van
Rijkevorsel hulp krijgen bij het invullen van hun
belastingaangifte voor het aanslagjaar 2009, waarop de
inkomsten van het jaar 2008 ingevuld moeten worden.

Belastingambtenaren staan hiervoor ter beschikking op
volgende zitdagen :
- Belastingkantoor te Brecht, Klein Veerle 103, 2960

Brecht : 
gans juni iedere voormiddag van 9.00 uur tot 11.45
uur

- Gemeentehuis Rijkevorsel, Molenstraat 5 : 
maandag 22 juni van 9.00 uur tot 11.45 uur en van
13.30 uur tot 15.30 uur
dinsdag 23 juni van 13.30 uur tot 15.30 uur

- Administratief dienstencentrum St.-Jozef Rijke-
vorsel : donderdag 25 juni van 9.00 uur tot 11.45
uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur

- Telefonisch op nummer 0257/257.57

BELASTINGAANGIFTE 

BELASTING TERRASSEN 
EN UITSTALLINGEN

TOELAGEN DIFTAR
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Meebrengen voor het invullen van uw aangifte :
Voor het invullen van de belastingaangifte van het
aanslagjaar 2009 (inkomsten van het jaar 2008) hebben
de belastingconsulenten bepaalde documenten nodig
van de belastingplichtigen :
- Aangifteformulier
- Aanslagbiljet van het vorige jaar (= aanslagjaar 2008

- inkomsten van 2007)
- Kadastraal inkomen van uw onroerende goederen
- Huuropbrengsten van gebouwen en gronden die

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

- Fiches 281 van inkomsten, uitkeringen en 
vergoedingen, voor arbeiders : strookjes van
vakantiegeld

- Bewijzen van betaalde levensverzekeringspremies,
intresten en kapitaalaflossingen van leningen.
Indien de premies/lening voor de eerste maal 
worden afgetrokken : basisattest waaruit blijkt dat
uw contract aan de voorwaarden van de aftrekbaar-
heid voldoet

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

opvang, aftrekbare giften,...
- Rekeninguittreksel van gedane voorafbetalingen ...

Je belastingaangifte indienen kan ook via internet
Bijna iedere belastingplichtige kan
zijn aangifte indienen via internet,
namelijk via het systeem ’Tax on
Web’.

Hoe ga je te werk ?
a. U heeft een elektronische identiteitskaart :

Indien u over een PC en een kaartlezer beschikt,
kunt u Tax-on-web gebruiken. De nodige informatie 
betreffende de installatie van de kaartlezer- en soft-
ware kunt u terugvinden op www.eidbelgium.be.

b. U heeft geen elektronische identiteitskaart :
Registreer u onmiddellijk via de site van de
overheidsdienst financiën : www.taxonweb.be.
Identificeer uzelf door middel van uw rijksregister-
nummer, SIS-kaartnummer, identiteitskaart-
nummer en een zelfgekozen paswoord. Uw persoon-
lijke codes worden u dan enkele dagen later toe-
gezonden per post. Met deze codes kunt u in een 
persoonlijke ’Taxbox’ uw aangifte indienen. Opgelet!
Indien u vorig jaar reeds geregistreerd was en u
bent nog in het bezit van uw token (pasje met 20
nummers), dan kunt u dat opnieuw gebruiken en
hoeft u uzelf niet meer opnieuw te registreren.

Bent u uw paswoord van vorig jaar vergeten ? Geen 
probleem, er kan een nieuw paswoord gevormd 
worden tijdens de registratieprocedure.
Opgelet voor gehuwden of wettelijk samenwonende
personen is er voor iedere persoon apart een token
of eID nodig.

Het ’tax-on-web’-systeem wordt aangeboden om het
iedereen gemakkelijker te maken zijn aangifte in te
dienen. Maak er geen misbruik van. De wet geeft de
administratie de mogelijkheid een belastingverhoging
van 50% toe te passen bij een onjuiste aangifte met het
opzet belastingen te ontduiken.

Voordelen van tax-on-web :
- een beveiligde procedure via persoonlijke toegang

24 uur op 24, 7 dagen op 7
- een grotendeels vooringevuld aangifteformulier
- invullen op eigen ritme door tussentijdse versies op

te slaan
- geen verantwoordingsstukken meer opsturen (u

moet ze wel thuis bewaren)
- berekening van het bedrag van uw belasting
- onlinehelpfunctie als bijstand bij het invullen van

de aangifte
- tax-on-web herkent de meest voorkomende fouten

en meldt ze u onmiddellijk
- ontvangstbewijs dat uw aangifte is ingediend
- uitsluiting van vergissingen of menselijke fouten bij

de verwerking van de aangifte op de belastingdienst

Wie kan tax-on-web niet gebruiken ?
Bepaalde personen kunnen hun aangifte nog niet 
indienen via tax-on-web. Dit is het geval als :
- de aangifte een in 2009 overleden belastingplichtige

betreft
- de aangifte een belastingplichtige betreft die in 2009

weduwnaar of weduwe is geworden

My Minfin
Via http://www.myminfin.be kan iedere burger zijn 
persoonlijke fiscale informatie raadplegen en eventueel
zijn aanslagbiljetten afdrukken. De persoonlijke
gegevens zijn toegankelijk via de elektronische 
identiteitskaart (eID) of de federale token.
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Juni is de maand van het spannend boek. De thrillers
en avonturenromans zullen dus ook in onze bib extra
aandacht krijgen.

Gedurende zes maanden zal onze eigen collectie jeugd-
strips uitgebreid worden met een 200-tal strips uit de
wisselcollectie van De Warande in Turnhout.

We verwachten 2 nieuwe wisselcollecties van Open
Doek. Deze films zullen een half jaar gratis uitleenbaar
zijn in de hoofdbib.

Jeugd Kijk- en prentenboek
- Knuffeldieren [P1]
- Babydieren [P1]
- Boe ! Roept Klein Konijn [P2]
- Mag ik eens in je luier kijken ? [P3]
- Olivia [P3]
- Naar het ziekenhuis [P4]
- Joe-Mo––Raketvlucht Tx-5–– [P5]
- Mijn zusje achter het behang [P6]

AA = Niveaulezen
- Marina en de Pauwenkroon (AA Niveau 7)
- Vals spel (AA Niveau 7) 
- Bas de poes (AA Niveau 2)
- Daaf is top (AA Niveau 1)

Jeugd Fictie A (7-9 jaar)
- Heksen rond middernacht (Bat Pat) [PAT]
- Roos & Anders (Kristien Dieltiens) [DIEL]

Jeugd Fictie B (9-12 jaar)
- De gouden sleutel (Hans Schmidt) [SCHM]
- Het omgekeerde land (Sabine De Vos) [VOS]
- Gruwelhotel (Johan Vandevelde) [VAND]
- De mysterieuze mummie (Geronimo Stilton) [STIL]
- Het fantastische verhaal van Ferre en Frie (S.

Goeminne) [GOEM]

Jeugd Fictie C (12-16 jaar)
- Spoorloos onder het zand (John Vandekerckhove)

[VAND]
- Valse start (Gerard Van Gemert) [GEME]
- Het elfenkind (Sonya Hartnett) [HART]
- Sigi (Jan Simoen) [SIMO]
- Dieper (Roderick Gordon) [GORD]
- De Spreukenzinger (Mariëtte Aerts) [AERT]
- Magiek (Angie Sage) [SAGE]

Jeugd Non-Fictie
- Karate : geschiedenis, regels en tips [618.83]
- Mijn eerste experimentenboek over de zintuigen

[415.2]

Volwassenen Fictie
- Nacht (Edgar Hilsenrath) [HILS]
- Land van herkomst (Barbara Keating) [KEAT]
- Glimlach uit het verleden (Julia Burgers-Drost)

[BURG]
- Omwentelingen (J.M.G. Clézio) [CLEZ]
- Een liefhebbende man (Martin Walser) [WALS]
- Stad der dieven (David Benioff) [BENI]
- Gezworen vijanden (William Lashner) [LASH]
- Elfenlicht (Bernhard Hennen) [HENN]
- De vulkaanminnaar (Susan Sontag) [SONT]
- Kruistocht van de Tempeliers (Robyn Young)

[YOUN]
- Bloedrozen (Stan Lauryssens) [LAUR]

Volwassenen Non-fictie
- Rookoven (Francis Van Arkel) [629.39]
- Stijlvolle sieraden met kralen en Chinees knoop-

werk [624.8]
- Morele helderheid (Susan Neiman) [170]
- Moordmethoden (Mark Benecke) [395.72]
- Start to walk (Evy Gruyaert) [618.2]
- Hitler, de Duitsers en de Holocaust (Ian Kershaw)

[Duitsland 947.6]
- Mysteries rond sekten (Goovaerts Michaël) [270]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN

NIEUWE WISSELCOLLECTIE 
DVD’S OPEN DOEK

NIEUWE WISSELCOLLECTIE JEUGDSTRIPS

MAAND VAN HET SPANNEND BOEK
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NIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE

OPENBARE BIBLIOTHEEK
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Gezondheidswaarschuwingen en waterpijpen
Op 31 mei 2009 lanceert de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) naar jaarlijkse gewoonte de ’Wereld-
dag zonder tabak’. Op deze dag wordt wereldwijd aan-
dacht besteed aan het thema niet-roken. De organisatie
zet dit jaar het belang van gezondheidswaarschuwingen
op de pakjes centraal.

De WHO pleit voor voldoende grote gezondheidswaar-
schuwingen die zowel foto’s als woorden bevatten en
beschouwt de methode als bijzonder effectief om rokers
te overtuigen om te stoppen.

De Nationale Coalitie tegen Tabak
pikt hierop in en vraagt vooral
aandacht voor waarschuwingen
op roltabak en het toenemend
gebruik van de waterpijp. Cafés
en bars waar je waterpijp kan
roken, kennen een steeds groter
succes. Ook gaan steeds meer
jongeren een waterpijp kopen
voor thuis. Deze nieuwe manier

om tabak te roken, synoniem voor gezelligheid en
vakantiekriebels, groeit uit tot een ware hype en zorgt
voor opschudding en grote zorgen bij gezondheids-
werkers. Een sessie met de waterpijp komt immers
overeen met twee pakjes sigaretten !

Bel eens naar de Tabakstoplijn

Veel rokers roken niet bij keuze maar uit verslaving,
veroorzaakt door de nicotine die in alle tabaks-
producten zit. 47% van de rokers is graag zijn slechte
gewoonte kwijt. 
Mensen die willen stoppen met roken of die hierover
vragen hebben, kunnen terecht bij de Tabakstoplijn,
elke werkdag van 15.00 uur tot 19.00 uur op het gratis
nummer 0800/111.00. Er wordt gesleuteld aan een wet
die het nummer op elk pakje verplicht.

Online Rookstopcoach helpt om te stoppen

Ontdek zeker de Rookstopcoach, een nieuw 
programma voor persoonlijke hulp. De Rookstopcoach
biedt naast persoonlijke tips ook een ruime waaier aan
hulpmiddelen zoals een dagboek, grafieken over het
gebruik, een motivatietest, artikels en de mogelijkheid
tot begeleiding van een professional.

Voordelen van de Rookstopcoach :
- Hulp is vertrouwelijk, gratis en anoniem
- Beschikbaar 24u op 24u
- Op het ritme van de roker
- Hulp voor alle typen rokers, gemotiveerd of niet, die

al dan niet gestopt zijn
- Versterking van de motivatie
- Laat aan de roker toe om zichzelf en zijn

verslavingspatroon beter te leren kennen
- Steun van een expert
- Laat aan de roker toe om de begeleiding voort te 

zetten, ook bij herval

Als gemeentebestuur wensen we samen met het lokaal
gezondheidsoverleg (Logo) mee te ijveren voor minder
rokers en duimen we voor elke inwoner die wil stoppen.

Stoppen met roken ? Het kan ! Lukt het je de eerste
keer niet, probeer dan een volgende keer gewoon
opnieuw. Veel succes !

Op zondag 6 september zijn alle ogen gericht op de
Vlaamse rand rond Brussel. Het grootste jaarlijkse 
wieler- en wandelfeest vindt dan plaats.

‘De Tofste Zondag’ van het jaar stoelt ook dit jaar weer
op de zelfde pijlers die het Vlaamse sportfeest groot
hebben gemaakt: een gevarieerd aanbod van fiets- en
wandeltochten opgebouwd rond diverse thema’s. Met
op de Gordeltrefpunten leuke (sportieve) animatie en
dit jaar in elk Gordeltrefpunt een dubbelconcert.

DE GORDEL

WERELDDAG ZONDER TABAK
31 MEI 2009
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De fietstocht van 100 km blijft natuurlijk de Gordel-
klassieker. Daarnaast krijg je de kans om in de Gordel-
trefpunten van Sint-Genesius-Rode, Dilbeek, Zaventem
en Overijse fietstochten te rijden tussen 15 en 55 km en
wandelingen te maken tussen 6 en 30 km. In Overijse
zijn er ook drie MTB-parcours en tussen Dilbeek en
Oudenaarde kun je De Gordel voor Wielertoeristen 
fietsen.

Inschrijven kan zoals elk jaar op de sportdienst in het
Klooster. Kom dus zeker langs en schrijf je nu al in voor
‘De Tofste Zondag: De Gordel’! Voor meer inlichtingen,
tel. 03/340 00 36 of sportdienst@rijkevorsel.be

CultuurNet Vlaanderen heeft UiTinVlaanderen.be, de
opvolger van cultuurweb.be, gelanceerd. Met een
nieuwe naam en design, verbeterde functionaliteiten en
een uitgebreider vrijetijdsaanbod wil UiTin
Vlaanderen.be dé referentie worden voor vrije tijd in
Vlaanderen. Minstens 1 op 4 Vlamingen moet dit jaar de
weg vinden naar de site. Het project wordt gerealiseerd
met steun van de Vlaamse Overheid. Met de naams-
wijziging is ook de noemer sport toegevoegd aan het
aanbod dat deze website wil dekken. 
(Sport)verenigingen kunnen zelf hun gegevens 
invoeren, die weldra gelinkt worden aan de website van
de Stad Turnhout.  Voor meer informatie hierover kun
je terecht op de sportdienst.
http://www.uitinvlaanderen.be/

Op 4 juli 2009 vindt opnieuw de Marathon der
Noorderkempen plaats. Deze loopwedstrijd wordt
ingericht door Rijkevorsel-Leeft i.s.m. de gemeenten
Rijkevorsel, Beerse, Merksplas, Malle en Brecht en de
stad Hoogstraten. Naast de Marathon vinden ook de
estafetteloop & bedrijvenloop plaats, net als de straten-
loop en jeugdloop.
Heb je zin om deel te nemen, ken je vrienden of 
collega’s, aarzel dan zeker niet om deel te nemen. Voor
het team, bestaande uit allemaal inwoners van
Rijkevorsel, dat als eerste over de meet komt, is er een
prijs voorzien vanuit het gemeentebestuur.
Deze loop maakt ook deel uit van de Noordloper.
Vergeet dus zeker niet je criteriumkaart te laten
afstempelen of je kunt er ook nog steeds een kopen bij
de inschrijvingen.

Dringend gezocht: sociaal project
In samenwerking met Trappisten Westmalle schenken
de organisatoren dit jaar een grote som geld aan het
goede doel. Iedere initiatiefnemer rond een sociaal
project binnen de 6 deelnemende gemeenten kan zijn
kandidatuur indienen. Rijkevorsel-Leeft zal in samen-
spraak met de gemeentebesturen van deze 6 gemeenten
het project uitkiezen dat hun steun verdient. Na afloop
van de marathon zal de laureaat bekendgemaakt 
worden, net als de totale som die afhankelijk is van het
aantal deelnemers op het evenement: “3de Marathon der
Noorderkempen”.
Een kandidatuur indienen kan tot en met 30 juni:
Rijkevorsel-leeft@skynet.be, bij de sportfunctionaris
via sportdienst@rijkevorsel.be of bij één van de leden
van Rijkevorsel-Leeft.

3DE MARATHON DER NOORDERKEMPEN

INTERESSANTE WEBSITE : 
UITINVLAANDEREN NU OOK MET
SPORTAANBOD !
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‘Summerday start’ voor jongeren van 12 tot 16 jaar
Wil je een actieve, avontuurlijke start van de zomer?
Schrijf je dan in voor de  Summerday start! Vliegend
tapijt, reuzeski’s en trolleys, hoge klimelementen, 
hindernisparcours, challengepiste boven het water…..
just do it!
Datum: vrijdag 3 juli 2009
Voor wie: + 12-jarigen (°1997 – 1993) 
Waar: Corsendonk Support vzw in Oud-Turnhout
Activiteit: van 10u tot 15.30u
Prijs: € 20 inkom, drankje inbegrepen
Inschrijven: tot 10 juni op de sportdienst van je
gemeente (regio Noorderkempen)
Vervoer: Jongeren van Turnhout, Vosselaar, Arendonk,
Ravels, Oud-Turnhout gaan met de fiets naar Corsen-
donk.
Vanuit de andere regiogemeenten vertrekt een bus
(vertrekuur wordt later meegedeeld).
Meebrengen: lunchpakket + reservekledij
Info en inschrijven: Gemeentelijke sportdiensten
- Arendonk : Tom Severijns, tel. 014 40 90 91

sportdienst@arendonk.be 
- Baarle-Hertog : Ad de Bont, tel. 014 69 80 70

gemeente@baarle-hertog.be 
- Beerse : Ilse Huibrechts, tel. 014 61 47 24

ilse.huibrechts@beerse.be  
- Hoogstraten : Rie Voet, tel. 03 340 19 51

sport@hoogstraten.be 
- Lille : Wim Bosschaerts, tel. 014 88 20 10

wim.bosschaerts@lille.be 
- Malle : Liesbeth Arras, tel. 03 310 05 87

liesbeth.arras@malle.be 
- Merksplas : Ief van Gompel, tel. 014 63 94 43

ief.vangompel@merksplas.be 
- Oud-Turnhout : Rudy Loos, tel. 014 45 37 37

rudy.loos@oud-turnhout.be 
- Ravels : Nick Heyns, tel. 014 65 41 72

nick.heyns@ravels.be  
- Rijkevorsel : Stijn Van Gestel, tel. 03 340 00 36

sportdienst@rijkevorsel.be 
- Turnhout : Sabine Beckers, tel. 014 44 33 32

sabine.beckers@turnhout.be 
- Vosselaar : Micky Leconte, tel. 014 60 08 42

micky.leconte@vosselaar.be 

Op 10 juli 2008 keurde het Vlaams
Parlement een decreet goed dat voor-
ziet in de oprichting van een meld-
punt discriminatie in elke Vlaamse
centrumstad en in Brussel. Sinds
september 2008 is er een meldpunt
discriminatie in Turnhout. Ook de

inwoners van Rijkevorsel kunnen terecht bij dit meld-
punt.

Discriminatie is een verschil in behandeling op basis
van een kenmerk dat er niet toe doet. Het kan gebeuren
op grond van leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voor-
keur, handicap, geloofsovertuiging,... 
Het kan op verschillende plaatsen voorkomen : op het
werk, tijdens het uitgaan, bij het winkelen,...
Discriminatie kan ook verschillende vormen aannemen
zoals schelden, uitsluiten, beledigen,...
Of iets discriminatie is of niet wordt bepaald door 
verschillende wetten. Niet alle vormen van onderscheid
zijn discriminatie.

Het is de taak van het meldpunt om preventief te 
werken, advies te geven en te bemiddelen om zo tot een
constructieve oplossing te komen. Het meldpunt kan
ook doorverwijzen naar de correcte dienstverlener of
naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
Racismebestrijding als gerechtelijke stappen nood-
zakelijk zijn. Het is steeds de melder die beslist welke
stappen er genomen worden.

Bent u niet zeker of uw probleem met discriminatie te
maken heeft ?
Voelt u zich gediscrimineerd ?
Bent u getuige van of heeft u een vraag i.v.m. 
discriminatie ?
Aarzel dan niet en neem contact op met het meldpunt.
Alle informatie wordt vertrouwelijk en discreet 
geregistreerd en opgevolgd.

U vindt het meldpunt in het Stadhuis / Erfgoedhuis op
de Grote Markt 1 te 2300 Turnhout.

Info : Ann Belmans, Welzijn-meldpunt discriminatie
Stadhuis / Erfgoedhuis, Grote Markt 1, 2300 Turnhout
014/40.96.34, meldpunt.discriminatie@turnhout.be

MELDPUNT DISCRIMINATIESPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV
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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 woensdag 24 juni gaat de tweede editie van het 
seniorenfestival ’Plustival’ door op recreatiedomein
Keiheuvel in Balen. De organisatoren hebben enkele
klinkende namen kunnen strikken zoals Luc Steeno,
Marc Dex, Vanessa Chinitor, Armand en topkomiek
Dirk Van Vooren. De spetterende optredens worden 
verspreid over drie thematenten : dit geslaagd concept
uit de eerste editie wordt behouden omdat men zo 
optimaal kan beantwoorden aan het brede interesseveld
van de senior.

Gesmaakte eerste editie
De eerste editie van Plustival werd bijzonder gesmaakt
door de méér dan 800 aanwezigen : het aanstekelijk
programma, het prachtige weer en het schitterende
decor zullen hier niet vreemd aan zijn. Het opzet was
en blijft om hier geen ’mega-event’ van te maken, maar
het bewust sympathiek en kleinschalig te houden : een
succesformule die ook al jaren werkt voor het kinder-
festival ’Bengelpop’. De positieve reacties op de eerste
editie vroegen om meer en daarom besloten de 
organisatoren om door te gaan met dit initiatief.

Drie thematenten
Tijdens Plustival zullen de (jong)senioren terecht 
kunnen in drie thematenten. Zo vindt iedereen zijn
gading en kan iedereen zich vermaken met optredens
die aansluiten bij zijn smaak en interesses.
1. Showtent

In de showtent begeleidt de Golden Bis Band 
spetterende live optredens van Luc Steeno, Marc
Dex, Amaryllis Temmerman en Maurice Dean. Dit
belooft amusement van de bovenste plank te 
worden. De eerste show van 1,5 uur start om 10.30
uur, de tweede (identieke show) om 13.30 uur. De
senioren moeten vooraf een keuze maken, naar-
gelang van de beschikbaarheid van de plaatsen.

2. Clubtent
In de clubtent is dan weer plaats voor akoestische
optredens van artiesten uit de kleinkunst- en 
cabaretwereld : De Vaganten, Armand en Marino
Punk.

3. Humortent
In de humortent is het lachen, gieren en bulderen
met Dirk van Vooren, Dirk Bauters & Vanessa
Chinitor en Loorel & Hardie.

De optredens in de humor- en clubtent wisselen
mekaar af tussen 10.30 uur tot 17.00 uur.
In de tenten is er speciaal ruimte vrijgehouden voor
rolstoelgebruikers.

Randanimatie
De organisatie (Keiheuvel i.s.m. Seniorenraad van
Balen) heeft heel wat ervaring met doelgroepen-
evenementen (o.a. Bengelpop). Het kiest bewust niet
voor mega-toestanden, maar houdt het kleinschaliger.
Ze weten dat het meeste succes kan behaald worden
met een goede mix tussen optredens en randanimatie
die afgestemd zijn op het brede interesseveld van de
doelgroep.
De muzikale affiche is alvast een schot in de roos. Maar
ook de nieuwsgierige en meer actieve senior zal er zijn
gading kunnen vinden in het aanbod van workshops,
informatiestanden, oude ambachten, sportinitiaties,...
De organisatie is ervan overtuigd dat ’Plustival’ de
(jong)senioren opnieuw zal aanspreken in het uniek
natuurlijk en rustgevend kader van Recreatiedomein
Keiheuvel met ruime sport- en spelfaciliteiten 
temidden van bossen en duinen.

Ticketverkoop gestart
Tickets kosten 10 euro in voorverkoop, te verkrijgen
aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. Aan de kassa
kosten de tickets 12 euro.

Info - Reservatie - Inschrijvingen
Recreatie- en Natuurpark Keiheuvel vzw
17de Esc. Lichtvliegwezenlaan 14, 2490 Balen
tel. 014/81.03.01, info@keiheuvel.be, www.keiheuvel.be

Het huidige noodnummer 110 voor meldingen in 
verband met de vermissing of het seksuele misbruik
van kinderen verdwijnt en wordt vanaf heden 
vervangen door het noodnummer 116000.

Voor de burgers heeft dit grote voordelen omdat het
nummer 116000 op termijn in alle Europese landen zal
worden ingevoerd. Momenteel is het al operationeel in
een achttal landen. Sinds 25 mei 2009 kun je de 
evolutie volgen via www.missingchildreneurope.eu.

NIEUW NOODNUMMER
CHILD FOCUS 116000

SENIORENFESTIVAL PLUSTIVAL
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Met een Europees eenheidsnummer beschikken
Belgische reizigers in het buitenland, of vreemdelingen
die in België verblijven, steeds over het juiste nood-
nummer wanneer ze geconfronteerd worden met de
verdwijning van een kind. Het Europese eenheid-
nummer geeft toegang tot de lokale, nationale 
diensten. In België is dit Child Focus.

Het nieuwe noodnummer van Child Focus, 116000, is
gratis, garandeert desgewenst anonimiteit en is 24 uur
op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor alle meldingen in
verband met de verdwijning of het seksuele misbruik
van kinderen.

Degenen 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

Tot eind september richt de VVV opnieuw een fietszoek-
tocht in. 
Een tocht van ongeveer 20 kilometer brengt je langs
mooie landschappen en rustige wegen. Waar je zeker
niet naar hoeft te zoeken zijn de gezellige terrasjes op
de route ! De opdracht bestaat ook dit jaar uit het 
oplossen van vragen en het situeren van foto’s. De zoek-
tocht kun je kopen op de volgende plaatsen : de 
VVV-infobalie en het bezoekerscentrum aan de molen 
tijdens de openingstijden.
Openingstijden VVV-infokantoor : van maandag tot 
vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, maandag van 13.00
uur tot 19.30 uur, van dinsdag tot donderdag van 13.00
uur tot 16.00 uur.
Openingstijden bezoekerscentrum : 2de en laatste 
zondag van de maand van 10.00 uur tot 17.00 uur.

De Jan Vaertenfietsroute is een vaste waarde geworden
in de gemeente Beerse. Deze fietsroute wil mensen de
natuur leren herwaarderen door de ogen van een
kunstenaar. De fietsroute was oorspronkelijk uit-
gestippeld voor één fietsseizoen. Maar door het grote
succes werd besloten om van de Jan Vaertenroute een
vaste fietsroute te maken.

De Jan Vaertenfietsroute gaat over een afstand van 24
km en loopt door Beerse, Vlimmeren en door Sint-Jozef
Rijkevorsel.
Deze fietsroute is te koop aan de VVV-infobalie voor
1,50 euro.

JAN VAERTENFIETSROUTE

FIETSZOEKTOCHT

TICKETS BOBBEJAANLAND

RIJKEVORSELSE CADEAUBONNEN

GLS DE WEGWIJZER
organiseert

22STE SCHOLENVELDLOOP 
DER NOORDERKEMPEN

zaterdag 13 juni

aan de Zuiderdijk te Sint-Jozef

Eerste start 14.00 uur - Kleuterloop 14.20 uur

Jogging voor leerkrachten, ouders en 

sympathisanten 15.00 uur

Iedereen van harte welkom !!
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Nog enkele weken op de schoolbanken en dan is het weer grote vakantie!!!!
Tijdens de grote vakantie gooien de kinderclub en speelpleinwerking kiekeboe graag weer de
deuren voor jullie open. Wij hebben hard gewerkt om voor de Rijkevorselse kinderen een
toffe vakantie boordevol fijne activiteiten in elkaar te steken.
En natuurlijk zullen de echte goeie klassiekers zoals attractiedag, uitstap naar de zee,
paintbal, waterspelletjes,…… niet ontbreken.

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 moet je niet op voorhand inschrijven. Voor de
uitstappen (telkens op vrijdag) vragen we wel om op voorhand in te schrijven en te betalen.
Op 1-2-3 juli en 31 augustus staat de kinderclub borg voor een portie spelplezier. Voor deze
dagen moet je inschrijven voor 23 juni. 
Na de uiterste inschrijvingsdatum van 23 juni 2009 zullen er hoe dan ook geen
inschrijvingen meer worden aangenomen.

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 begeleid(st)ers.

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 worden 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 leeftijdsgroepen (7-8-9 jaar en 10-11-12 jaar) weer activiteiten vol spelplezier
in elkaar gestoken. 

De weken voor kiekeboe plus en de tieners vinden plaats tijdens de weken van 13 tot 17 juli, 
3 tot 7 augustus, 10 tot 14 augustus en van 24 tot 28 augustus.

VAKANTIEWERKINGVAKANTIEWERKING
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Voor de tieners is er een schitterende waaier van activiteiten uitgewerkt die plaatshebben
op maandag en dinsdag. Een folder met de geplande activiteiten mogen zij eind juni in de bus 
verwachten. Of wil je via mail op de hoogte gehouden worden van de tieneractiviteiten, stuur
dan een mailtje naar jeugddienst@rijkevorsel.be
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 van de kleuterwerking.

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.
De folders van kiekeboe met alle nuttige weetjes zullen begin juni via de scholen verdeeld 
worden. We hopen dat je even de tijd 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 in de Kinderclub,
Molenstraat 22. Tijdens die avond zal het programma van de verschillende groepen worden
toegelicht. Je kunt dan al je prangende vragen stellen. En je kunt vanaf dan ook inschrijven
voor de attractiedag en daguitstappen.

Hieronder een overzicht van alle uitstappen : 
Vrijdag 10 juli :

kleuters en lagere school : dippie doe
Vrijdag 17 juli :

kleuters en kiekeboe plus : Olmense zoo
lagere school en tieners : verrassingsdropping

Vrijdag 31 juli : 
kleuters en Lagere school : dagje Noordzee

Vrijdag 7 augustus : 
kleuters, lagere school, kiekeboe plus en tieners : zwemmen in bosbadhoeven

Vrijdag 14 augustus : 
kleuters, lagere school eerste en tweede leerjaar en kiekeboe plus : 
speeltuin den deugniet te Ekeren
lagere school vanaf derde leerjaar en tieners : survival

Vrijdag 21 augustus
kleuters en kiekeboe plus : speelstad
lagere school en tieners : efteling

Vrijdag 28 augustus
kleuters en lagere school : attractiedag in samenwerking met de gezinsbond



22

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
is een pluspunt. 

Ken je nog leuke verhalen of anekdotes die verband
houden met de werken en/of leven van de schrijver, dan
geeft dit zeker een meerwaarde.
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 bij de cultuurdienst in het Klooster.

Er bestaan heel wat liederen die ons iets over een 
stukje van onze geschiedenis vertellen, vaak over een
stukje geschiedenis dat nog niet eens zo ver achter ons
ligt. In het bijzonder beschrijven dorps- of stads-
liederen de lokale geschiedenis, en verwoorden ze het
unieke van een bepaald dorp of een bepaalde stad. Die
liederen moeten we koesteren.
Zulke liederen zijn immers een belangrijk deel van ons
erfgoed. En ons erfgoed, kapellen, kerken, manus-
cripten, volksdansen … dat koesteren wij. Van vorige
generaties kregen wij dit erfgoed en aan onze kinderen
geven wij het door. En toch! Toch wordt een deel van
dat erfgoed een beetje verwaarloosd, vergeten.
Daarom zouden wij jouw hulp willen vragen, want een
gemeente heeft toch een rol te spelen in het bewaren
van de dorpsliederen. Wij zouden het dan ook erg
appreciëren indien je ons zou kunnen signaleren of
onze gemeente zulke dorpsliederen heeft en de tekst
van de betreffende liederen zou kunnen bezorgen.
Vanuit de provincie plannen ze immers om een deel van
deze liederen te verzamelen op een CD, om zo bij te
dragen tot de ontsluiting en bewaring van de liederen.
Dus, ken je zelf zulke liederen of ken je iemand die er
meer van weet binnen onze gemeente, bezorg dan jouw
reacties aan de cultuurdienst, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel, tel. 03/340 00 37 of cultuurdienst@ 
rijkevorsel.be

Op zondag 19 april, tijdens de opening van de 
tentoonstelling Jan Vaerten, werd ook de prijs-
uitreiking gehouden voor de fotozoektocht rond het
Aster Berkhofmuseum.
7 deelnemers brachten hun formulier binnen. De 
eerste kreeg drie gesigneerde boeken van Aster
Berkhof, de tweede twee en de overigen elk één 
gesigneerd boek.

Hieronder vind je een overzicht van de deelnemers:
1. Serge Van Den Langenbergh
2. H. Van Bergen
3. Magda De Niel
4. Mai Hendrickx
5. Alex Verdonck
6. Myriam Forceville
7. Greta Van Gompel

FOTOZOEKTOCHT 
ASTER BERKHOFMUSEUM

DORPS- EN STADSLIEDEREN

ASTER BERKHOFMUSEUM :
VRIJWILLIGERS GEZOCHT

CCCC UUUU LLLL TTTT UUUU UUUU RRRR

INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37

OPROEP WERKGROEP FLOREFFE
Het gemeentebestuur en OCMW van Rijkevorsel onder-
houden reeds meerdere jaren contacten met het gemeente-
bestuur en het OCMW-bestuur uit de Waalse gemeente
Floreffe. De gemeenteraden van Rijkevorsel en Floreffe
namen reeds de nodige initiatieven om de verbroedering te
officialiseren.
Deze verbroedering biedt mogelijkheden op sociaal, 
cultureel en sportief gebied.
Het gemeentebestuur is op zoek naar mensen die willen
meedenken en meewerken aan de concrete uitwerking van
de verbroedering van Rijkevorsel met de gemeente Floreffe.
Floreffe is een gemeente in de provincie Namen in België.
De gemeente telt bijna 7.500 inwoners en ligt een vijftal
kilometer buiten de agglomeratie van de hoofdstad van
Wallonië, Namen, aan een bocht van de rivier Samber.

Al wie geïnteresseerd is om deel uit te maken van deze
werkgroep kan zich melden bij de Dienst Secretariaat
Gemeentebestuur, tel. 03/340.00.12, secretariaat@ 
rijkevorsel.be, uiterlijk op 19 juni a.s.
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Op 31 mei 2009 zal er mogelijk verkeersoverlast ont-
staan. Motorclub Yells Army 2005 organiseert een
rondrit voor motoren. De deelnemers zijn verplicht het
verkeersreglement op te volgen. Zij komen vanuit de
Houtelweg, Gammel, Hoogstraatsesteenweg, Dorp,
Bochtenstraat, Drijhoek, Stevennekens, Sint-Jozef,
Eikendreef en via Beersebaan naar Beerse.
Gelieve rekening te houden met motorrijders in het
verkeer.

Op zaterdag 6 juni 2009 van 18.00 uur tot 21.00 uur
wordt een duatlonwedstrijd georganiseerd te Rijke-
vorsel. Door deze organisatie zal er verkeershinder 
ontstaan op het parcours gelegen in de omgeving van
de Helhoek en Helhoekweg.
Er is een loop- en fietsparcours voorzien dat 
omzeggens verkeersvrij wordt gemaakt om de veilig-
heid van de talrijke deelnemers te verzekeren.
Het fietsparcours is als volgt : Helhoek, Oude Baan,
Vrouwkensblok, Vaart, Meerblok, Oude Baan, Vaart,
Langstraat, Oostmalsesteenweg, Lozenhofstraat, Hel-
hoekweg en aankomst in Helhoek.
Het loopparcours : Kruispad, Prinsenpad, Tulpstraat,
Helhoekweg, Prinsenhof, Prinsenpad en Kruispad.
Op dit parcours is doorgaand verkeer verboden op 6
juni 2009 na 18.00 uur. Tevens geldt er een parkeer-
verbod op het gehele parcours.
Volg de omleidingen, respecteer de aanwijzingen van de
gemachtigde signaalgevers en de bevelen van de Lokale
Politie.

Op 7 juni 2009 vinden de verkiezingen plaats.
In de omgeving van de stembureaus zal het weerom
druk zijn. Daarom vraagt de politie nadrukkelijk om te
voet of met de fiets naar het stembureau te komen
indien dit mogelijk is. Als je toch met de auto komt,
parkeer je wagen dan niet pal voor het stembureau,
maar in de nabije omgeving op een reglementaire 
parkeerplaats.
Alzo voorkom je een boete en wordt een verkeerschaos
vermeden. De politie oefent toezicht uit.

Op 27 juni 2009 vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur wordt
een wielerwedstrijd georganiseerd te Rijkevorsel 
St.-Jozef. Op het parcours is enkel eenrichtingsverkeer
mogelijk en geldt een verbod voor het doorgaand 
verkeer. De omloop is als volgt : St.-Jozef, Eikendreef,
Beersebaan, Hoge Heideweg en terug naar St.-Jozef.
Enkel op de Beersebaan is verkeer toegelaten in beide
richtingen.
Volg hier ook de omleidingen en de aanwijzingen van
de gemachtigde signaalgevers.

De leerlingen van Het Kompas Sint-Jozef leggen op 12
juni 2009 in de voormiddag een fietsexamen af.
Dit is een proef voor de leerlingen van het 6de leerjaar
om hun rijvaardigheid en kennis van het verkeers-
reglement te testen. Zij leggen een bepaald parcours af,
volledig zelfstandig en individueel onder toezicht van
ouders, leerkrachten en politie.
Aan de automobilisten wordt gevraagd om extra voor-
zichtig te zijn bij het passeren van deze jonge fietsers.
Kijk uit !!

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het buurtcomité
van de Prinsenpad een barbecue op de rijbaan. Een
gedeelte van de Prinsenpad ter hoogte van huis-
nummer 85 wordt afgesloten voor alle verkeer op 20
juni 2009. Omleiding wordt voorzien.

PRINSENPAD

FIETSEXAMENS

WIELERWEDSTRIJD

VERKIEZINGEN

DUATLON

MOTORTOUR

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER
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Tijdens de zomermaanden bestaat de mogelijkheid om
tijdens je vakantie je woning te laten controleren door
de Lokale Politie.

Vul daartoe onderstaand formulier in en breng het 
binnen bij de Lokale Politie.

VAKANTIETOEZICHT

VAKANTIETOEZICHT
Gegevens aanvrager :

naam voornaam
straat en nummer
postcode, gemeente
telefoon gsm

Bij problemen kan u terecht bij :

naam voornaam
straat en nummer
postcode, gemeente
telefoon gsm

Informatie voor de toezichters :

vertrekdatum : datum van thuiskomst :

bezwaar tegen burgertoezicht          ■■ ja         ■■ neen

verblijft of komt er iemand in de woning tijdens uw afwezigheid ?
■■ neen
■■ ja, namelijk :

eventueel voertuig : merk : kleur : nr. plaat :
merk : kleur : nr. plaat :

is er alarm in de woning :  ■■ ja              ■■ neen

blijft er licht branden in de woning ?   ■■ neen       ■■ ja (waar)

bijkomende opmerkingen :

handtekening : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

vergeet de thuisblijvers niet te verwittigen dat er toezicht op uw woning wordt uitgevoerd
door de politiediensten en eventueel een burgertoezichter

WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE VAKANTIE
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In Rijkevorsel is de parkeertijd beperkt in 7 blauwe
zones. Er mag op werkdagen en zaterdag maximum 2
uur geparkeerd worden.

Waar bevindt zich te Rijkevorsel een blauwe zone ?
- in het gedeelte van de Hoogstraatsesteenweg vanaf

rotonde tot aan het kruispunt met Leopoldstraat
- op het dorpsplein (parking zuid)
- in het gedeelte van de Bochtenstraat vanaf het

kruispunt met de Kasteelweg tot de Nachtegalen-
weg

- op parking Hoek nabij kruispunt met Looiweg
- op het eerste gedeelte van parking De Wissel
- in het gedeelte van de E. van Roeystraat vanaf Hoek

tot kruispunt met de Prinsenpad
- in het gedeelte van de Vinkenpad vanaf de Looiweg

tot het kruispunt met de Nachtegalenweg

Wanneer moet ik een blauwe parkeerschijf leggen ?
Op alle weekdagen, inclusief zaterdagen, tussen 9.00
uur en 18.00 uur is het gebruik van een Europees goed-
gekeurde blauwe parkeerschijf verplicht. Men mag dan
gedurende 2 uur parkeren zonder de auto te 
verplaatsen. Er dient geen parkeerschijf gelegd te 
worden na 18.00 uur en tot 9.00 uur en op alle zon- en
feestdagen.

Welke fouten kunnen er begaan worden ?
- langer dan 2 uur op dezelfde plaats parkeren
- geen parkeerschijf plaatsen of een foutief uur aan-

duiden op de parkeerschijf
- een ander uur op de schijf aanduiden zonder de auto

effectief te verplaatsen.
- meerdere parkeerschijven gebruiken
- parkeerschijf niet duidelijk zichtbaar achter de

voorruit plaatsen

Hoeveel kan mij dat kosten ?
Op 28 februari 2008 keurde de gemeenteraad een
belastingreglement goed waarbij overtreders in de
blauwe zones een overlasttaks van 15 euro moeten
betalen.

Waarom moet de parkeertijd beperkt worden ?
Deze maatregel is bedoeld om de parkeerplaatsen in
Rijkevorsel centrum efficiënt te gebruiken en om lang-
parkeerders uit het dorpscentrum te weren.

Worden er bewonerskaarten uitgereikt te Rijkevorsel ?
Neen. In het gemeentehuis kan uitzonderlijk een
gemeentelijke parkeerkaart aangevraagd worden om
langer dan 2 uur te parkeren op een bepaalde dag of
periode wegens bijvoorbeeld een verhuis, het uitvoeren
van werken of andere onvoorziene gebeurtenissen.

Wie moet de parkeerschijf gebruiken ?
Elke bestuurder van een auto moet op de binnenkant
van de voorruit (en als er geen voorruit is op het
voorste gedeelte van het voertuig) in een zone met
beperkte parkeertijd de parkeerschijf gebruiken.
Een parkeerschijf is niet nodig :
- indien men geparkeerd staat voor de eigen oprit.
- indien men in bezit is van een gemeentelijke 

parkeerkaart (aan te vragen).
- indien men houder is van een speciale kaart

afgeleverd aan personen met een handicap.

Vaststellingen
Herhaaldelijk stelt de politie vast dat er langdurig
geparkeerd wordt op parking zuid door auto-
bestuurders die een begrafenisdienst bijwonen. Aan de
begrafenisondernemer zal gevraagd worden om aan de
ingang van de kerk bijkomende info te plaatsen waarop
vermeld staat dat parking zuid een zone is met 
beperkte parkeertijd (= schijf verplicht), dit om mensen
van buiten Rijkevorsel te informeren van het 
verplicht gebruik van de parkeerschijf en om alzo een
boete te voorkomen.
De reglementering is een jaar van toepassing en er 
werden 872 inbreuken vastgesteld door de politiezone
Noorderkempen omtrent het foutief of niet-gebruik van
de parkeerschijf.

BEPERKTE PARKEERTIJD
IN BLAUWE ZONE
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Het Vlaams Parlement wijzigde op 22 april 2009 de
regelgeving van de Vlaamse zorgverzekering. De 
wijziging heeft onder meer betrekking op de adminis-
tratieve geldboete.

Kwijtschelding van de boete voor wie te laat betaalde
Wie een administratieve geldboete werd opgelegd
omdat hij één of meer bijdragen in het kader van de
Vlaamse zorgverzekering te laat betaalde, hoeft deze
boete niet meer te betalen. In dat geval wordt de 
administratieve boete kwijtgescholden.
Wie in aanmerking komt voor de kwijtschelding 
ontvangt vóór einde juni een formele bevestiging van
het Vlaams Zorgfonds. De klant zelf hoeft daarvoor
niets te ondernemen.

Boete blijft voor wie niet betaalde
Let op : wie de bijdrage pas betaalde nadat een boete
werd opgelegd, komt niet in aanmerking voor deze
maatregel. Wie de bijdrage helemaal niet heeft betaald,
moet nog steeds de boete betalen.

Terugbetaling boete
Wie de boete die werd opgelegd omwille van laattijdige
betalingen al betaald heeft, krijgt het bedrag van de
boete automatisch teruggestort. De klant hoeft zelf
niets te doen.
Let op : enkel de boete wordt terugbetaald.
De jaarlijkse bijdrage uiteraard niet. Deurwaarders-
kosten worden evenmin terugbetaald.

Datum terugbetaling
De datum waarop de boete wordt terugbetaald, is op dit
ogenblik nog niet gekend. Het gaat immers om een
nieuwe maatregel voor een omvangrijke groep. De
administratieve procedure voor de terugbetaling wordt
op dit ogenblik nog op punt gesteld. Daarom kan het
Vlaams Zorgfonds op dit ogenblik de precieze datum
van terugbetaling van de boete niet opgeven.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met
het Vlaams Zorgfonds op het nummer 02/553.46.54 of
via e-mail via boetezorgverzekering@vlaanderen.be.

Verhuren zonder zorgen kan via Sociaal Verhuur-
Kantoor (SVK) Kempen en Noorderkempen vzw
Tel. 014/44.26.72

SVK Kempen en Noorderkempen vzw is erkend en
gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Het SVK
huurt je woning en biedt gratis volgende diensten aan :
SVK zorgt voor het onderhoud van je woning en voor
een stipte maandelijkse huurbetaling. SVK verhuurt je
woning verder door aan geïnteresseerde kandidaten die
aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

SVK zoekt woningen in Beerse, Merksplas, Oud-
Turnhout, Turnhout, Vosselaar en Rijkevorsel.

BEN JE EIGENAAR VAN EEN WONING 
OF APPARTEMENT DAT JE WENST 
TE VERHUREN EN WAARMEE JE LIEFST
WEINIG KOPZORGEN HEBT ?WIJZIGING REGELING

VLAAMSE ZORGVERZEKERING

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 18 JUNI 2008
- 20.00 UUR

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 2 JUNI 2009
IJS MET AARDBEIEN 

EN KOFFIE

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

2,50 EURO

Zoek je een job in eigen gemeente ?

Heb je een diploma als 

verpleegkundige of studeer je 

binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 

van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 

te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 

telefoonnummer 03/340.39.65
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Sinds 2005 maken de gemeentelijke en boven-
gemeentelijke saneringsbijdragen onderdeel uit van de
integrale waterprijs. Dit zijn de kosten die je betaalt
voor het afvoeren en zuiveren van het afvalwater. Je
kunt op deze bijdragen een vrijstelling of korting 
bekomen.

1. Vrijstelling wegens sociale redenen
Je hebt recht op een sociale vrijstelling als je een van de
volgende tegemoetkomingen ontvangt :
- het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de

inkomensgarantie voor ouderen (toegekend door de
Rijksdienst voor Pensioenen)

- een leefloon of levensminimum toegekend door het
OCMW

- de inkomensvervangende tegemoetkoming, de 
integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming
hulp aan bejaarden voor personen met een handicap
(toegekend door de Federale Overheidsdienst voor
Sociale Zekerheid)

De vrijstelling geldt voor het ganse gezin : het is 
voldoende dat één van de gezinsleden in aanmerking
komt. Dit is nieuw sinds 2008. De saneringskosten 
worden in mindering gebracht op de waterfactuur. De
verwerking verloopt in principe automatisch. Heb je
recht op een vrijstelling maar vind je deze niet terug op
je jaarfactuur, bezorg ons dan voor 31 december van
het betreffende jaar een attest. Meer info hierover vind
je op www.pidpa.be.
Staat het watercontract echter niet op jouw naam of dat
van een gezinslid (maar bv. op naam van een syndicus,
het OCMW, enz.) dan krijg je een compensatie recht-
streeks op je rekening gestort. Wie hiervoor in aan-
merking komt ontvangt van Pidpa voor eind juni een
brief met de nodige richtlijnen. Is dit niet zo, dan kun
je best contact opnemen.

2. Vrijstelling wegens ecologische redenen
Gezinnen en bedrijven die hun eigen afvalwater 
zuiveren, kunnen een vrijstelling krijgen.

- voor gezinnen geldt dat ze voor hun huishoude-
lijk afvalwater een zuiveringsinstallatie (IBA) 
conform de geldende regels exploiteren. De IBA
moet bovendien in gebruik genomen zijn vóór de
woning op de riolering kon worden aangesloten.

Zij bezorgen Pidpa een attest van de gemeente
waarna ze automatisch een vrijstelling krijgen
voor de geldigheidsduur van het attest (5 jaar).
Wordt de woning nadien wel aansluitbaar op de
riolering, dan vervalt de vrijstelling na maximum
5 jaar.

- voor bedrijven geldt de vrijstelling enkel indien ze
een vergunning hebben om het gezuiverde water
te lozen in oppervlaktewater. Deze gegevens 
worden ons overgemaakt door de Vlaamse Milieu-
maatschappij (VMM) en worden door Pidpa auto-
matisch verrekend in de factuur.

3. Korting wegens economische redenen
Bedrijven krijgen een korting als ze duidelijk minder
water lozen dan ze opnemen, althans voor de gemeen-
telijke saneringsbijdrage. Deze kortingen worden auto-
matisch verrekend in de factuur mede op basis van
informatie van VMM. Voor de berekening van de boven-
gemeentelijke saneringsbijdrage geldt een andere 
regeling : hier wordt rekening gehouden met de vuil-
vracht.
Voor landbouwers bestaat er een specifieke regeling.
Een groot deel van hun water wordt immers niet
geloosd maar wel gebruikt voor hun dieren en akkers.
De korting wordt berekend op basis van cijfermateriaal
afkomstig van VMM.

Meer info vind je terug op www.pidpa.be of via tel.
0800/90.300.

Met de brochure ’Een watervriendelijk huishouden’
wil de Vlaamse Milieumaatschappij ons inlichten
over de mogelijkheden om duurzaam om te gaan
met water.
De brochure is een aanrader en kan gratis besteld
worden door te bellen naar 053/72.64.45 of naar het
gratis nummer 1700. 
Ook via de website www. vmm.be/publicaties kan een
gratis exemplaar aangevraagd worden.

VRIJSTELLINGEN EN KORTINGEN
OP JE WATERFACTUUR
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De organisatoren van de
actie ’Truckers voor kin-
deren’ nodigen u uit op
de spetterende muzikale
showavond aan de voor-
avond van de 11de editie
van de truckrun.

Kids on the dancefloor brengt de tent tot leven, Willy
Sommers laat de hele tent meezingen en de Romeo’s
geven er weer een geweldige lap op !

Waar en wanneer ? Vrijdag 5 juni om 19.30 uur in de
feesttent aan de autokeuring te Turnhout.

Wij nodigen de mensen van de verschillende 
instellingen uit de regio uit. Ook personeelsleden van
de instellingen zijn van harte welkom. Dus aarzel niet
en laat ons zo vlug mogelijk weten hoeveel kaarten u
wenst.
Alleen met een geldige inkomkaart kunt u in de feest-
tent terecht voor de showavond. Bel, mail of schrijf
naar bovenstaand adres zodat wij alvast uw inkom-
kaartjes kunnen reserveren.

Op zaterdag 6 juni gaat naar goede gewoonte de truck-
run door. Onze eerste rit vertrekt onder enthousiast
getoeter om 9.30 uur. De volgende ritten vertrekken
om 12.30 uur en om 15.30 uur. Op de weide zult u zich
zeker niet vervelen. Bam Boozle zorgt voor de 
muzikale noot, hapjes en drank is er genoeg en ook
voor de kinderen is het één groot feest met onze
Vlaamse kermis, gezichtsgrimage, paardenmolen,...
Inschrijven kan via de website.

Dit jaar is onze actie ten voordele van volgende 
organisaties : Giblo Scholengemeenschap (Beerse),
Lentekind (Vlimmeren) en Den Leeuweric vzw (Turn-
hout).
Wij hopen u zeker te mogen begroeten !

11DE GROTE TRUCKRUN 
OP 5 EN 6 JUNI 2009

Er mag geen overeenkomst getekend 
worden waarbij de prijs van de gekochte 

producten kan schommelen afhankelijk van de
wil van de verkoper.

INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN
DINSDAG 9 JUNI 2009
INSTAP : 1 SEPTEMBER 2009 

De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders samen met
hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 1 september 2009) uit voor
een gezamenlijk infomoment gevolgd door een rondleiding en
speelmoment 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 3 juni 2009 bij mevr. Nicky Janssens,
directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !

Het comité 50-jarigen roept alle vrouwen en mannen 
met geboortejaar 1959 op om hun naam en huidig adres

te willen bekendmaken via een van de onderstaande 
e-mailadressen / gsm-nummers.

De 50-jarigen die nog klasfoto’s van vroeger hebben
- zowel van Rijkevorsel Centrum als van Rijkevorsel 
Sint-Jozef - mogen dit eveneens melden of de foto’s 

meebrengen naar de reünie.

Jeannine Roymans : jeannine.roymans@telenet.be, 
tel. 0497/86.14.09

Gerd De Gruyter : gerd.de.gruyter@telenet.be,
tel. 0497/84.24.59

HET MOLEKE KLEURT JE DAG

SCHOOLFEEST

ZATERDAG 6 JUNI 2009

13.30 TOT 18.00 UUR

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !



29

DDDD IIII VVVV EEEE RRRR SSSS EEEE NNNN

VZW Markdal en semi-internaat ’t Vonderke richten
ook dit jaar een opendeur in. Het wordt echter iets 
speciaals : een avondhappening op 30 oktober van 17.00
uur tot 22.00 uur in het teken van ’Halloween’.

Hobbyisten (niet commercieel) van de regio Merksplas,
Hoogstraten, Beerse en Rijkevorsel mogen hun hobby
komen tentoonstellen en eigen artikelen verkopen in
kraampjes die ze zelf opstellen in de Kloosterstraat 
tussen Markdal en ons atelier ’De Schuur’.
De Schuur wordt helemaal in het thema van Halloween
omgetoverd en daar worden vooral eigen kaarsen en
kleine eigengemaakte snuisterijen verkocht door de
cliënten. Op de parking voor het hoofdgebouw komen
partytenten met terrasverwarmers en worden er warme
en koude dranken geserveerd. Het bakatelier zet zijn
ramen open en verkoopt wafels en andere snacks.
Verder zorgen een ’dweilorkest’, een ballonblazer, 
personeel en cliënten voor een bijzondere sfeer.

Dus, wil je graag je hobby
tonen en eigen artikelen 
verkopen, neem dan con-
tact op met Patrick van
Gorp, coördinator vzw
Markdal, tel. 014/63.47.12
tijdens de kantooruren.
Vooraf inschrijven is nood-
zakelijk en kan reeds nu.
Je standplaats wordt toege-
wezen bij de inschrijving.
Er wordt dan ook een borg
van 20 euro gevraagd.

OPROEP AAN ALLE HOBBYISTEN UIT 
DE REGIO MERKSPLAS, HOOGSTRATEN,
BEERSE EN RIJKEVORSEL

ROUWVERWERKINGGROEP
NOORDERKEMPEN OVOK

nodigt ouders van een overleden kind uit op 
een bijeenkomst op vrijdag 5 juni 2009 om
20.00 uur in GC Blommaert, Aloïs Blommaert-

straat 22 te Wuustwezel.

Tijdens deze avond kun je open en vrij praten
over je kind, je verdriet, je moeilijkheden en dit

in het gezelschap van lotgenoten die je begrijpen,
met je meevoelen en je steunen in moeilijke 

donkere perioden.

Meer info :
May Mertens, tel. 03/669.98.52

Marie-Louise en Richard Staes, tel. 03/663.68.83
Marc en Karin van Loon, tel. 03/633.05.60

In juni zal Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel aanwezig
zijn op de wekelijkse markt in het Dorp

op maandag 8 juni.

In de bibliotheek centrum zal een Oxfamstandje
staan op zaterdag 13 juni.

Fairtrade, een zaak voor ons allen !

RijkevorselRijkevorsel

organiseert

IN HET WEEKEND VAN 6 EN 7 JUNI
(verkiezingsweekend)

TELKENS VAN 9 TOT 17u
70 DEELNEMERS !

De deelnemerslijst zal vanaf maandag 1 juni ter beschikking 
liggen op het Brugsecretariaat (p/a Varenvelden 4), aan de balie van
het gemeentehuis en bij de bakkers.

De lijst kan dan ook per e-mail opgevraagd worden :
de brug.rijkevorsel@telenet.be

Op 6 en 7 juni liggen er deelnemerslijsten bij de deelnemers en kun
je vanaf 10.00 uur ook terecht in café ’t Centrum.

De Brug
Veussels Volksblad

De actie loopt 
nog tot 20 juni.

Fiets je hip !
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Het Raster vzw, thuisbegeleidingsdienst voor kinderen
/ jongeren met autisme, wil met een nieuw project
’Auti-Maatje’ van start gaan.

Het opvoeden van een kind met autisme is voor ouders
vaak een moeilijke evenwichtsoefening tussen het ver-
delen van de aandacht voor het kind met autisme en
deze voor de andere kinderen.
Daarenboven hebben kinderen met autisme vaak heel
wat bijkomende opvoedingsnoden die van hun ouders
veel energie vragen.

’Auti-Maatje’ wil proberen om, met behulp van vrij-
willigers, de broodnodige ademruimte voor de 
gezinnen in begeleiding te helpen creëren.

Wij zijn met andere woorden op zoek naar vrijwilligers
om samen met een kind of jongere met autisme actief
bezig te zijn. Een greep uit de mogelijke activiteiten

buitenshuis zijn : zwemmen, bioscoopbezoek, 
wandelen,... Activiteiten binnenshuis kunnen zijn :
voorlezen, knutselen, gezelschapsspelletjes spelen.
Daarnaast zoeken wij ook vrijwilligers die thuisoppas
willen bieden.

Indien dit vrijwilligerswerk u aanspreekt, kunt u steeds
contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator voor
verdere informatie. U kunt ook langskomen op één van
onze infoavonden. Deze zullen plaatsvinden op 30 juni,
29 september en 8 december.

Contactgegevens :
Het Raster vzw, Chantal Van den Broeck,
Boomsesteenweg 510a, 2020 Antwerpen
Tel. 03/830.35.89, chantal.vandenbroeck@hetraster.be

’AUTI-MAATJE’ ZOEKT VRIJWILLIGERS

AARD VAN DE MELDING

Ik meld de beschadiging van ■■

een defect aan ■■

een voorstel voor ■■

■■    het wegdek ■■ de openbare riolering ■■ het openbaar groen
■■ het voetpad ■■ de verkeerssignalisatie ■■ de geschilderde wegmarkering
■■ het fietspad ■■ het kastje van de kabel-TV ■■ de halte van de lijnbussen
■■ de baangracht ■■ de openbare verlichting ■■    

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer Datum melding : 

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER

Op 15 juni zal de treinverbinding tussen 
het station Noorderkempen te Brecht

en Antwerpen-Centraal operationeel zijn.

De dienstregeling kun je dan vinden op
www.b-rail.com
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M E I  -  J U N I

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 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

30 mei • VELT vzw : Ecotuindag bij Jules Reyniers, Zandweg 16 van 10.00 uur tot 17.00 uur, moes- en
siertuin. Rondleiding om 11.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur. Parkeren in Papenvoort.

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.
• VELT vzw : Ecotuindag bij Jules Reyniers, Zandweg 16 van 10.00 uur tot 17.00 uur, moes- en

siertuin. Rondleiding om 11.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur. Parkeren in Papenvoort.

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

6 juni • Kleuterschool Het Moleke : Schoolfeest ’Het Moleke kleurt je dag’ van 13.30 uur tot 18.00 uur.
• FC De Kliefhamers : 4de recreatieve kinderduatlon vanaf 14.30 uur en 8ste recreatieve duatlon

enkel/duo vanaf 18.30 uur. Start en aankomst aan Voetbalstation KFC Zwarte Leeuw.
Ter plaatse kan nog ingeschreven worden. Meer info : www.duatlon.be.

• Veussels Volksblad De Brug : Eerste Veusselse garageverkoop, van 9.00 uur tot 17.00 uur,
± 70 deelnemers. Meer info : 03/314.33.10 en debrug.rijkevorsel@telenet.be.

7 juni • 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.

• Veussels Volksblad De Brug : Eerste Veusselse garageverkoop, van 9.00 uur tot 17.00 uur,
± 70 deelnemers. Meer info : 03/314.33.10 en debrug.rijkevorsel@telenet.be.

• Natuurpunt afd. Markvallei : Wandeling Maatjes te Nieuwmoer, afspraakplaats : kerk Nieuwmoer,
van 8.30 uur tot 12.00 uur, laarzen zijn geen overbodige luxe. Meer info : 03/315.71.85.

8 juni • Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel : Verkoopstand op wekelijks markt in het Dorp.

12 juni • 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 de groep Brazzaville, een zevenkoppige band die funky jazz brengt.
De Singer, Bavelstraat 35 te 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

13 juni • Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel : verkoopstand in de bibliotheek Centrum, Molenstraat.
• GLS De Wegwijzer : Scholenveldloop der Noorderkempen. Meer info : zie rubriek Onderwijs.

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

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

21 juni • Kerkfabriek Sint-Willibrordus : inwijding antieke preekstoel in Sint-Willibrorduskerk. Van 10.00 uur
tot 13.00 uur, misviering 11.00 uur.

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

28 juni • 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 JULI EN AUGUSTUS 2009 moet je uiterlijk op 5 juni 2009
binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be. 

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.



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 0486/94.65.82
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

Child Focus 116000

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 (0,50 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
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