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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 notulen van de gemeenteraadszitting van 27 april
2009 worden goedgekeurd.

De bevoegdheid tot aanstelling van de leden van het
managementteam wordt, met uitzondering van de
decretale graden, vanaf 1 juli 2009 gedelegeerd aan het
College van Burgemeester en Schepenen.

Het gemeentebestuur besluit een toelage te verlenen
aan zijn inwoners die gebruik maken van :
- het zwembad ’De Wildert’, Wildertsedijk 61, 4881

ET Zundert, Nederland
- het zwembad ’Netepark’, Augustijnenlaan 30, 2200

Herentals
- het gemeentelijk zwembad Lille, Kerkstraat 21A,

2275 Lille
- het zwembad ’Elshout’, Elshoutbaan, 2930 Bras-

schaat
- het zwembad ’Stadspark’, Parklaan 58, 2300 Turn-

hout
- het gemeentelijk zwembad ’t Beerke, Rerum

Novarumlaan 31, 2340 Beerse
- het Gielsbos, Vosselaarseweg 1, 2275 Lille (Gierle)
Voor eenmalige zwembeurten wordt geen premie ver-
leend. De toelage geldt voor bepaalde beurtenkaarten of
abonnementen en bedraagt 20% van de totale kostprijs.
De toelage wordt wel verleend voor een eenmalige
zwembeurt van een andersvalide en één begeleider in
het zwembad van het Gielsbos.

De retributie geheven op het storten van afvalfracties in
het gemeentelijk containerpark wordt aangepast, zodat
volgende basistarieven nu van toepassing zijn voor
gesorteerde fracties :
- steenpuin - betonpuin 0,03 euro/kg
- tuinafval, snoeihout, boomstronken 0,07 euro/kg
- herbruikbaar houtafval 0,07 euro/kg
- vlak gas 0,07 euro/kg
- PVC 0,07 euro/kg
- dwarsliggers (hout) 0,125 euro/kg
- Eterniet (asbestcement) 0,125 euro/kg
- cellenbeton, gyproc, gips, 

kalk, roofing 0,125 euro/kg
- grof vuil 0,15 euro/kg
- landbouwfolies

-  kuilfolie en zakgoed (dikke folie) tegen kostprijs
-  wikkelfolie tegen kostprijs

- snoeisel van taxus gratis tijdens de actieperiode
’taxussnoeisel in de strijd tegen kanker’

De grond gelegen in de verkaveling Koekhoven fase 4A
en 5A met een oppervlakte van 69a 49ca en met de erop
uitgevoerde infrastructuurwerken wordt kosteloos aan-
vaard voor openbaar nut om opgenomen te worden in
de openbare wegenis en groenzones van de gemeente.

Voor de realisatie van fietspaden langs de Merksplasse-
steenweg moeten een aantal onteigeningen gebeuren.
In deze zitting keurt de gemeenteraad een vijfde reeks
aktes goed.

De gemeente werd opgeroepen om deel te nemen aan
de Algemene Vergadering van diverse opdracht-
houdende of dienstverlenende verenigingen waarbij
Rijkevorsel aangesloten is.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda’s
van de geplande Algemene Vergaderingen en duidt de
gemeentelijke vertegenwoordigers aan als volgt :
IKA
volmachtdrager Jos Boeckx
plaatsvervanger Karl Geens
IVEKA
volmachtdrager Jos Boeckx
plaatsvervanger Karl Geens
PIDPA
volmachtdrager Roger Kemland
plaatsvervanger Dirk Schelles
CIPAL
volmachtdrager Paul Bevers
plaatsvervanger Willy Fransen
Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen
g.o.l.
volmachtdrager Lizette Keysers
plaatsvervanger Jos Boeckx

Aan de rekening 2008 van Kerkfabriek Sint-Jozef
Rijkevorsel/Beerse wordt gunstig advies verleend.

Door de CD&V-fractie werden vijf agendapunten aan de
dagorde van de gemeenteraad toegevoegd :
- Vlaamse, federale of lokale sociale dienst.

Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel
om opdracht te geven aan het managementteam om
een studie te maken over de gemeenschappelijke
sociale dienst personeel, alsook om deze studie te
bespreken op de gemeenteraad van augustus 2009.

- Investeren in sportinfrastructuur : ja of neen ?
Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel
waarbij de opdracht wordt gegeven aan het 
managementteam om een studie/kosten-baten-
analyse te maken betreffende participatie deelname
in zweminfrastructuur Hoogstraten, alsook deze
studie in het najaar, voor de opmaak van de nieuwe

KORT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADS-
ZITTING VAN 25 MEI 2009
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begroting 2010, ter bespreking voor te leggen op de
gemeenteraad.

- Structuurplan Rijkevorsel goedgekeurd en nu ?
De gemeenteraad neemt kennis van het standpunt
van het schepencollege over de geschrapte passage
’blijven bestaan op de huidige locatie zonder uit-
breidingsmogelijkheden’ en over de aanvangsdatum
van de ontvoogding betreffende vergunningen, en
neemt tevens kennis van de prioriteiten inzake de
opmaak van RUP’s. Geen goedkeuring wordt 
verleend aan het voorstel om ’structuurplan Rijke-
vorsel’ te laten drukken en minstens te overhan-
digen aan respectievelijk de gemeenteraadsleden en
de gecoroleden.

- Uitvoering investeringsprogramma 2009, stilstand
of vooruitgang ?
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van
zaken inzake de uitvoering van het investerings-
programma 2009 en inzonderheid van het project
’aanpassingen kerk 800.000 euro’.

- Verfraaiing en optimalisering van de Kerkdreef
Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel
waarbij de paaltjes in de Kerkdreef worden ver-
plaatst of verwijderd zodat het parkeren gemakke-
lijker kan verlopen en waarbij het gemeentebestuur
er dient voor te zorgen dat de beelden van de
Kruisweg te Sint-Jozef steeds zichtbaar zijn.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting is gepland op
woensdag 2 september 2009 te 20.00 uur in de raad-
zaal 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.

- Administratie :
maandag 20 juli en dinsdag 21 juli
maandag 31 augustus

- Bibliotheek :
maandag 20 juli en dinsdag 21 juli
elke zaterdag in juli en augustus
Aster Berkhofbibliotheek : van dinsdag 4 t.e.m.
maandag 17 augustus

- Kinderclub :
van maandag 20 juli t.e.m. vrijdag 24 juli

- Gemeentelijke werkplaats :
dinsdag 21 juli

- Containerpark :
dinsdag 21 juli

Op de andere werkdagen kun je beroep doen op de 
diensten tijdens de openingstijden zoals vermeld op
bladzijde 2 van deze INFO.

Wij vragen aan de inwoners om hun huizen te
bevlaggen met de vlag van de Vlaamse Gemeenschap op
11 juli en met de nationale vlag op 21 juli !

De vlag van de Vlaamse Gemeenschap
is ’geel met een zwarte leeuw, rood
geklauwd en getongd’

De nationale vlag heeft drie 
vertikale strepen in het zwart, geel en
rood

OPROEP

SLUITINGSDAGEN 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING

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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Met een compostvat of compostbak (afhankelijk van de
oppervlakte van je tuin) zorg je ervoor dat waardevolle
stoffen uit de natuur opnieuw gebruikt worden. Dat is
op de eerste plaats een goede zaak voor de planten en
bomen in je tuin, want met compost krijgen zij de
ideale voedingsbodem om te groeien. Maar ook je eigen
portemonnee doe je een plezier : al wat je composteert,
moet je niet meegeven met de vuilniskar of gft-
container. En niet betalen dus. En bovendien draag je
door te composteren bij tot het verkleinen van de afval-
berg en zorg je voor het milieu.

Compost maken is een kwestie van warmte, vocht en
lucht. Voor je compostbak zoek je best een plekje 
achter in de tuin, in de halfschaduw. Een compostvat is
geschikt voor een kleine tuin en staat liever in de zon.
Zorg voor een goede verluchting van je compost en zet
hem regelmatig om.

Wat kun je thuis zelf composteren ?
keukenafval, tuinafval, aardappelschillen, haag-
scheersel, groenteafval, snoeihout (versnipperd), 
schillen van citrusvruchten, gras, fruitresten, planten-
resten uit moestuin, eierschalen, mest van planten-
eters, doppen van noten, onkruid, papier van keuken-
rol, hooi en stro, koffiedik en filterzakje, herfst-
bladeren, verwelkte snijbloemen, dennennaalden

Wat kan je niet composteren ?
gekookt voedsel, uitwerpselen van honden en katten,
brood, timmerhout, vet, saus en olie, wegwerpluiers,
vlees- en visresten, stof uit stofzuigerzak, kattenbak-
vulling, as uit de kachel

Voor meer info kun je steeds terecht op www.vlaco.be of
kun je de compostmeesters van Rijkevorsel contacteren
(adressen achteraan ophaalkalender). Je kunt de com-
postmeesters ook regelmatig terugvinden op hun
demoplaats (aan het containerpark).
In juli en augustus zal dit meestal op zaterdagvoor-
middag zijn. De exacte aanwezigheidsdagen en uren
zijn terug te vinden op de website www.rijkevorsel.be -
milieu - laatste nieuwsberichten.

Van 16 mei tot 20 juni beloonde de campagne ’Met
Belgerinkel naar de Winkel’ mensen die met de fiets
naar de winkel gingen. Deze fietspromotiecampagne
van Bond Beter Leefmilieu, Unizo, CM en de Fietser-
bond kon in 2009 weer op een massaal aantal deel-
nemers rekenen, ook in Rijkevorsel.

Onze gemeente nam dit jaar opnieuw deel aan ’Met
Belgerinkel naar de Winkel’ i.s.m. Ondernemend
Rijkevorsel. In totaal deelden meer dan 60 handelaars
massaal spaarkaarten en bijhorende zegels uit.

AFRONDING CAMPAGNE 
’MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL’

HOE COMPOST MAKEN ?
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Voor elk fietsbezoek kreeg je een zegeltje. Met een volle
spaarkaart van acht zegeltjes kon je de fietstas van
Walter Van Beirendonck bestellen tegen 14 euro. In de
loop van september kun je je bestelde fietstas(sen)
ophalen bij Fietsenoutlet (Molenstraat 58) of Fiets-
handelaar Peter Brosens (Stevennekens 179). Via de
organisatoren zul je een bericht krijgen bij welke 
handelaar jouw fietstas klaarligt.

De gemeente Rijkevorsel verloot ook tien fietstassen
van Walter Van Beirendonck én een unieke Belgerinkel-
fiets van Oxford. De gelukkige winnaars worden geloot
uit de spaarkaarten die in de spaardozen werden 
gedeponeerd. Zij zullen uitgenodigd worden voor een
plechtige overhandiging van hun prijs op dinsdag 7 juli
om 20.00 uur in het gemeentehuis.

De gemeente Rijkevorsel wil alle deelnemende hande-
laars en fietsende inwoners bedanken voor hun inzet en
deelname aan de campagne. Op naar de volgende 
geslaagde editie van ’Met Belgerinkel naar de Winkel’ in
2010 !

Meer info : 
www.belgerinkel.be of bij de duurzaamheidsambtenaar
via 03/340.00.00 of jasmine.jacobs@rijkevorsel.be

De ondertussen bekend geworden brochure ’Reis Wijs !’
is opnieuw geactualiseerd. Wie op reis gaat naar het
buitenland, op vakantie, beroepshalve of om nog 
andere redenen, vindt in de brochure antwoorden op
vele concrete vragen.

De brochure is gratis te bekomen aan de onthaalbalie
en op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Over veiligheidssituaties in het buitenland kunnen 
reizigers informatie inwinnen via de website van
Buitenlandse Zaken www.diplomatie.be in de rubriek
Reisadvies.

Voor reisadvies en voor specifieke vragen waarop in de
brochure of de website van Buitenlandse Zaken geen
antwoord te vinden is, kunt u zich wenden tot de dienst
’Crisiscentrum’, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel,
tel. +32 3 501 81 11, die u graag van dienst zal zijn.

Goeie reis !

REIS WIJS
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DrinkWater

Kraantjeswater is een gezonde, lekkere en (h)eerlijke
dorstlesser.
Kraantjeswater is een milieuvriendelijk en duurzaam
kwaliteitsproduct : het wordt aan huis geleverd zonder
verpakkingen. Pidpa produceert het drinkwater daar-
enboven met zorg voor de ganse watercyclus. Het is
een voedingsmiddel dat dagelijks gekeurd wordt en
onderworpen is aan meer dan 60 verschillende para-
meters.

Gezondheid !
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De media stonden er bol van. Er komen nieuwe elektro-
nische kaarten die de identiteit van kinderen jonger
dan 12 jaar bewijzen. Deze kaarten kregen de benaming
’Kids-ID’. In onze gemeente worden deze kaarten vanaf
1 januari 2010 aangemaakt. Tot deze datum wordt het
bestaande soort identiteitsbewijzen afgeleverd.
We zetten voor u alles nog even op een rijtje.

Wie kan een identiteitsbewijs verkrijgen ?
Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.

Wat is een identiteitsbewijs ?
Een identiteitsbewijs bevat de volgende identiteits-
gegevens :
naam en voornamen van het kind, naam van ouders,
nationaliteit, geboorteplaats en geboortedatum, woon-
plaats, geldigheidsdatum.
Bovendien bevat het identiteitsbewijs een foto van het
kind en de gegevens van de persoon die in geval van
nood kan gewaarschuwd worden.

Geldigheid
Het identiteitsbewijs is in wit karton vervaardigd en is
2 jaar geldig of, in voorkomend geval, geldig tot de dag
voordat het kind 12 jaar wordt. De kartonnen versie
blijft geldig tot de vermelde vervaldatum.

Vereisten voor de foto
Let er vooral op dat de foto voldoet aan de vorm-
vereisten :
- de foto moet een egale, witte achtergrond hebben
- de foto heeft een afmeting van 45 mm x 35 mm
- het hoofd heeft een minimumafmeting van 25 mm

en een maximumafmeting van 40 mm (gemeten van
kin tot kruin)

- zonnebrillen, hoofddeksels of andere zaken die een
gedeelte van het hoofd verhullen, zijn niet toe-
gelaten

Opmerking : schoolfoto’s voldoen zelden aan de vorm-
vereisten. Ze hebben meestal een gekleurde of gevlekte
achtergrond en zijn vaak te klein of te groot. Het zijn
dan ook geen ’pasfoto’s’.

Wanneer heb je een identiteitsbewijs nodig ?
Je hebt een identiteitsbewijs nodig als het kind zich
buiten België begeeft.

Waar is het identiteitsbewijs geldig ?
Het identiteitsbewijs wordt in de meeste landen van de
Europese Gemeenschap aanvaard evenals in enkele
vakantielanden buiten Europa. Het is echter aan te
raden vooraf goed te informeren of het identiteitsbewijs
geldig is in het land waar je naartoe gaat. Je kunt hier-
voor contact opnemen met het gemeentebestuur of
surfen naar de website www.diplomatie.be. Dit is de
website van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Wie moet het identiteitsbewijs aanvragen ?
De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent over het
kind dient het identiteitsbewijs aan te vragen. Dit is één
van de ouders of een toegewezen voogd. Het kind moet
bij de aanvraag van het identiteitsbewijs aanwezig zijn.

Waar wordt het identiteitsbewijs afgeleverd ?
Het identiteitsbewijs wordt afgeleverd op de dienst
bevolking van het gemeentebestuur waar het betrokken
kind is ingeschreven.

Afleveringstijd
Het identiteitsbewijs wordt onmiddellijk afgeleverd ter-
wijl je aan de balie wacht.

Wanneer mag een kind naar het buitenland reizen ?
Een kind dat zich naar het buitenland begeeft moet ver-
gezeld zijn van een ouder of van een voogd die het
ouderlijk gezag uitoefent. Het kind kan vergezeld zijn
van derden op voorwaarde dat een ouder of de voogd
hiervoor schriftelijk toestemming geeft. De hand-
tekening van deze ouder of voogd moet door het
gemeentebestuur gewettigd worden.

Kids-ID
Zoals reeds vermeld zal de Kids-ID in onze gemeente
aangevraagd kunnen worden vanaf 1 januari 2010. De
Kids-ID is een elektronische versie van het huidige
identiteitsbewijs. Het bevat naast een chip en het rijks-
registernummer ook een noodnummer waaraan ouders
of voogd een lijst van telefoonnummers kunnen 
koppelen. De elektronische kaart wordt niet meer door
het gemeentebestuur zelf gemaakt, maar door een 
productiecentrum. Daarom is de leveringstijd 3 weken.
Het is dus belangrijk om de kaart tijdig aan te vragen.

JE KIND GAAT OP REIS ...
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Buiten België begeeft moet je op een geldige manier je
identiteit kunnen bewijzen.
Voor de landen van de Europese Gemeenschap is het
bezit van een geldige Belgische identiteitskaart 
voldoende. Let er op dat deze niet vervallen is. Deze
identiteitskaart is ook voldoende voor enkele vakantie-
landen buiten de Europese Unie.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar is binnen de Europese
Unie het identiteitsbewijs meestal geldig (zie artikel
hiervoor). Indien het identiteitsbewijs niet geldig is,
moet je een reispas aanvragen. Het is steeds belangrijk
om, voor je vertrekt, te informeren welke identiteits-
documenten je nodig hebt.

Internationaal paspoort
Indien een Belgische identiteitskaart niet voldoet, dien
je een internationaal paspoort (reispas) aan te vragen.

Hoe aanvragen ?
De aanvraag gebeurt bij het gemeentebestuur waar je
bent ingeschreven. Reispassen voor minderjarigen
moeten aangevraagd worden door de ouder of voogd.
De minderjarige moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

Foto’s
Voor de aanvraag heb je 2 pasfoto’s nodig die aan de vol-
gende vormvereisten voldoen :
- kleurenfoto’s;
- de foto’s moeten een egale, witte achtergrond

hebben;
- de foto’s hebben een afmeting van 45 mm x 35 mm;
- het hoofd heeft een minimumafmeting van 25 mm

en een maximumafmeting van 40 mm (gemeten van
kin tot kruin);

- zonnebrillen, hoofddeksels of andere zaken die een
gedeelte van het hoofd verhullen, zijn niet toe-
gelaten.

Geldigheid
Een Belgische reispas is, vanaf de productiedatum, 5
jaar geldig.

Leveringstermijn
De reispas wordt door een productiefirma gemaakt en
de leveringstermijn bedraagt ± 2 weken. In dringende
gevallen bestaat er ook een spoedprocedure.

Visum
Sommige landen vragen een bijkomend visum. Dit
wordt in een geldige reispas aangebracht. Soms is dit
visum verkrijgbaar op de ambassade van dat land in
België en soms wordt het visum afgeleverd wanneer je
dat land binnenkomt.

Kostprijs
Een reispas kost in Rijkevorsel 76 euro voor meerder-
jarigen en 41 euro voor minderjarigen.

Bijkomende info
Voor info over welke reisdocumenten je nodig hebt,
kun je terecht bij het gemeentebestuur of op de website
www.diplomatie.be. Dit is de website van het ministerie
van Buitenlandse zaken.
Voor sommige landen is het raadzaam om medische
voorzorgen te nemen. Hiervoor kun je terecht bij het
Instituut voor Tropische Geneeskunde, Kronenburg-
straat 43/3, 2000 Antwerpen, tel. 03/247.66.66, e-mail
info@itg.be.

PARK DOELENPAD

REIZEN NAAR HET BUITENLAND
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Naast het gewone onderhoud dat uitgevoerd wordt door
onze technische dienst, krijgen enkele gemeentewegen
elk jaar ook een meer grondige opknapbeurt.
Zo werd pas de Korenblokweg onder handen genomen.
Het wegdek werd over de gehele lengte uitgefreesd op
een diepte van 7 cm, de fundering werd gestabiliseerd
met cement en er werd een toplaag voorzien van 5 cm
asfalt.
In de Heerbaan werden de gebrekkige plekken uit-
gefreesd, hersteld en plaatselijk geherprofileerd. De
afwerking hier bestond uit een tweelaagse bestrijking.
De werken werden uitgevoerd door de firma Grizaco uit
Hasselt.

Fase 2 van de herinrichting schoolomgeving centrum
is volop aan de gang.

De Omnipas is een abonnement van De Lijn voor 
personen vanaf 25 jaar. Met een Omnipas reis je
onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn, ook in
het weekend, ook aan de kust ! Als abonnee mag je
bovendien maximaal 4 kinderen van 6 tot en met 11
jaar gratis meenemen.

Voor haar inwoners van 60 tot en met 64 jaar heeft de
gemeente Rijkevorsel met De Lijn een overeenkomst
gesloten. Zij krijgen 75% korting op een Omnipas 60+.
De korting wordt automatisch afgetrokken van de kost-
prijs. Voor een Omnipas 60+ voor 12 maanden bijvoor-
beeld betaal je 45,50 euro i.p.v. 182 euro.

De startdatum van dit abonnement kan men vrij
kiezen. De Omnipas is geldig voor 1 maand, 3 maanden
of 12 maanden. Er zijn verschillende mogelijkheden
om een abonnement aan te vragen :
- de snelste manier is langsgaan in een Lijnwinkel : je

toont je identiteitskaart, je betaalt en neemt je
abonnement meteen mee

- per post kun je het abonnement aanvragen bij de
dienst Abonnementen van De Lijn Antwerpen,
Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen, tel.
03/218.14.11

- een nog eenvoudiger manier : bestel je abonnement
online www.delijn.be. Hiervoor heb je een 
elektronische identiteitskaart met kaartlezer nodig.

De Omnipas is niet te koop in het gemeentehuis.

Vanaf 65 jaar ontvang je automatisch gratis een
Omnipas 65+.

Meer info en tarieven abonnementen : www.delijn.be.

75% TUSSENKOMST OP OMNIPAS 60+

HERINRICHTING 
SCHOOLOMGEVING CENTRUM

ONDERHOUDSWERKEN GEMEENTEWEGEN



Met de bus en trein via Brecht naar Antwerpen.
Het nieuwe station in Brecht zorgt vanaf 15 juni voor
een supersnelle verbinding tussen Brecht en Ant-
werpen Centraal : de treinrit duurt slechts 15 minuten.
Daarom geeft De Lijn alle gemeenten in de buurt van
het station een rechtstreekse verbinding met het 
station. De dienstregeling is afgestemd op de aanslui-
ting met de treinen van en naar Antwerpen. Concreet
kun je vanuit Rijkevorsel met lijn 432 naar station
Noorderkempen (vanaf 1 september).

Dienstwijzigingen vanaf 1 september :
- Bus 432 (Turnhout - Vosselaar - Beerse - Merksplas

- Rijkevorsel) wordt verlengd naar Brecht station via
Sint-Lenaarts en Brecht-centrum.

- De dienstregeling van lijnen 600 (Antwerpen -
Schoten - Brecht - Rijkevorsel - Hoogstraten) en
620 (Antwerpen - Schoten - Brecht - Rijkevorsel -
Hoogstraten) worden ingrijpend veranderd om
betere aansluitingen mogelijk te maken.

- Het aantal ritten op de sneldienst 605 (Antwerpen -
E19 - Brecht - Rijkevorsel - Hoogstraten) wordt
drastisch ingeperkt omdat de nieuwe trein sneller
is.
Voor de reizigers op de sneldienst zijn er volgende
alternatieven :
- vanuit Rijkevorsel :
1. lijn 432 nemen tot Brecht station en overstappen
op de trein ;
2. lijn 432 nemen tot Brecht station en overstappen
op bus 602
Aan station Noorderkempen kun je niet alleen over-
stappen van bus op trein, maar ook van bus op bus.

- In het weekend rijdt de trein niet. Dan blijft de
huidige dienstregeling, behalve op lijnen 400, 430,
431 en 432. Die dienstregeling wordt in het week-
end verbeterd. Voor de dienstregeling van lijnen 430
(Turnhout - Merksplas - Hoogstraten), 431 (Turn-
hout - Beerse - Rijkevorsel - Oostmalle), 432 (Turn-
hout - Beerse - Merksplas - Rijkevorsel) en 400
(Oostmalle - Rijkevorsel - Hoogstraten) kun je
terecht op www.delijn.be, in de Lijnwinkels of via
070/220.200 (0,30 euro per minuut).

IN 15 MINUTEN IN ANTWERPEN

Vanaf 15 juni zal er elk uur op weekdagen een trein-
verbinding zijn van station Noorderkempen (in Brecht)
met Antwerpen-Centraal.

STATION NOORDERKEMPEN IN BRECHT
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NOORDERKEMPEN - ANTWERPEN
Vertrek
Noorderkempen 6.08 7.08 8.08 9.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08
Antwerpen-Luchtbal 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19

Antwerpen-Luchtbal 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20
Antwerpen-Centraal 6.23 7.23 8.23 9.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23 18.23 19.23

Bestemming

ANTWERPEN - NOORDERKEMPEN
Vertrek
Antwerpen-Centraal 6.37 7.37 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37
Antwerpen-Luchtbal 6.41 7.41 8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41

Antwerpen-Luchtbal 6.42 7.42 8.42 9.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 19.42
Noorderkempen 6.52 7.52 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52

Bestemming
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In juli en augustus zal de bibliotheek gesloten zijn op
zaterdag. Ook op maandag 20 juli en dinsdag 21 juli 
blijven de deuren dicht.
De Aster Berkhofbibliotheek zal gesloten zijn van 4 tot
en met 17 augustus.

Omdat er enkele boeken werden afgevoerd, maar ook
vele boeken nieuw werden aangekocht, hebben we onze
lijst van waar gebeurde verhalen aangepast. Heb je ooit
zo’n lijst aangekocht, dan kun je deze in de bib gratis
komen wisselen voor een recenter exemplaar. 

Traditioneel vindt in de beide bibliotheken gedurende
juli en augustus ’de grote zomerleesactie’ plaats.
Voor elk leesboek dat je leent, krijg je een formuliertje
dat je thuis kunt invullen en bij je volgend bezoek aan
de bib in een doos kunt deponeren. Hieruit worden eind
september twintig gelukkigen getrokken die elk een
boekenbon van 12,50 euro winnen.

Het lijkt ook een traditie te worden dat je in juli en
augustus Vlieg tegenkomt in de bibliotheek. Vorig jaar
was Vlieg op wereldreis, maar dit jaar gaat Vlieg feesten
en alle kinderen tot 12 jaar kunnen komen meefeesten!
Breng je tekening binnen of kom enkele opdrachtjes
doen en val in de prijzen ! Meer info over Vlieg en deze
actie vind je hiernaast.

Vlieg, hét cultuurlabel voor
kinderen van CultuurNet Vlaan-
deren, organiseert voor de 4de

keer op rij een zomeractie. De
vorige actie bracht meer dan

7.500 kinderen op de been. Dit jaar vliegt Vlieg feest in
de bibliotheek van Rijkevorsel en iedereen mag mee-
feesten. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen
kinderen en gezinnen terecht in tal van cultuurhuizen
en in de winkels van Standaard Boekhandel voor een
stevige portie cultureel feestgedruis.
Meer dan 200 cultuurhuizen, gaande van bibliotheken,
musea, cultuurcentra, stads- en toeristische diensten
tot festivals en jeugdhuizen, organiseren een activiteit
in het kader van de Zomeractie van Vlieg.

De ’Vlieg feest !’-actie
Alle publieksinfo over de actie wordt vanaf juni 
gebundeld op vliegjemee.be. Kinderen die deelnemen
aan een van de activiteiten ontvangen een Vlieg-
magneet en een Feestticket met unieke code, die ze
kunnen invoeren op de site om kans te maken op leuke
prijzen zoals een volledig ingerichte Kids-LAB kinder-
kamer. Bovendien krijgen ze met elk Feestticket 
korting bij Standaard Boekhandel.

Vlieg feest in de bibliotheek in Rijkevorsel centrum
Zat je in juni in de kleuterschool, dan heb je zeker een
leuke tekening mee naar huis gekregen. Als je die op je
mooist inkleurt en terug binnenbrengt in de biblio-
theek, zal Vlieg reuze blij zijn ! Geen tekening gehad ?
Geen erg, dan kun je er in de bib één komen halen !
Zat je in juni in de lagere school, dan kun je in de bib
enkele opdrachtjes komen uitvoeren waardoor het feest
van Vlieg nog leuker wordt in de bibliotheek.
Naast de leuke attentie die je dadelijk meekrijgt en de
kans om een prijs te winnen met je Feestticket, kun je
bovendien 1 van de 12 gelukkigen worden (door een
onschuldige hand uit de binnengebrachte formulieren
getrokken), die een echt feestpakket winnen ! Je wordt
dan persoonlijk verwittigd en je kunt je prijs komen
afhalen tijdens onze bibliotheekverwendag van 10 
oktober.

VLIEG BEZORGT KINDEREN 
EEN CULTURELE ZOMER
DE BIBLIOTHEEK VAN RIJKEVORSEL FEEST MEE !

VLIEG FEEST !

DE GROTE ZOMERLEESACTIE

LIJST ’WAAR GEBEURDE VERHALEN’

SLUITINGSDAGEN

IN JULI EN AUGUSTUS ZIJN ER WEER 
TALRIJKE PRIJZEN TE WINNEN IN DE BIB !
DOE MEE EN WIN !
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Vliegkalender
Naar aanleiding van de zomeractie deelt Vlieg vanaf
juni toffe vakantieplanners uit via Yeti, Standaard
Boekhandel en de Jommekeskrant. Hierop staat een
selectie leuke Vliegactiviteiten, maar kinderen kunnen
de kalender naar hartenlust aanvullen met hun eigen
plannen. Bovendien worden ze aangespoord om de 10
verschillende Vliegmagneten te verzamelen, waarmee
ze hun kalender op de koelkast kunnen hangen.
Verzamelen kan door deel te nemen aan de activiteiten
van de ’Vlieg feest’-actie.

Wie is Vlieg ?
Vlieg is het prikkelende cultuurlabel voor kinderen tot
12 jaar (initiatief van CultuurNet Vlaanderen). Meer
info over Vlieg vind je op cultuurnet.be/kinderen (b2b)
of op vliegjemee.be (b2c).

Met een feesteditie van de Zomeractie willen we
iedereen met veel toeters en bellen de feestwaarde van
kunst en cultuur laten ontdekken. Cultuur is een feest,
ook voor kinderen. Vlaanderen is rijk aan tal van
cultuurhuizen, evenementen, cultuurdiensten, jeugd-
werkingen, festivals,... met een overvloed aan leuke
kinderinitiatieven. Die willen we met de ’Vlieg feest !’-
actie nog eens extra in de schijnwerpers zetten.

AA = Niveaulezen
- Pip wil dansen (Vivian den Hollander) AA Niveau 3
- Pip heeft pech (Vivian den Hollander) AA Niveau 3

Jeugd Fictie A (7-9 jaar)
- Avontuurlijke paardenverhalen (Marliese Arold)

[AROL]
- Spetterende dolfijnenverhalen (Marliese Arold)

[AROL]
- Magische prinsessenverhalen (Margot Scheffold)
- Spannende drakenverhalen (Thilo) [THIL]
- Stoere ridderverhalen (Martin Klein) [KLEI]
- Vrolijke voetbalverhalen (Ulli Schubert) [SCHU]

Jeugd Fictie B (9-12 jaar)
- Het masker (Patricia Bernard) [BERN]
- H.I.V.E.S. : Hoger Instituut Voor Eersteklas

Schurken (Mark Walden) [WALD]

- Pepijn en de schatten van Euforia (Katie Velghe)
[VELG]

- Het pimpelpaarse Polderspook (Marc De Bel) [BEL]
- Schatteneiland (Geronimo Stilton) [STIL]
- De drie musketiers (Geronimo Stilton) [STIL]
- Koning Arthur (Geronimo Stilton) [STIL]
- De reis om de wereld in 80 dagen [STIL]
- De stenen wachters (Ulysses Moore) [MOOR]

Jeugd Fictie C (12-16 jaar)
- Tegen de muur op (Karlijn Stoffels) [STOF]
- Als ik blijf (Gayle Forman) [FORM]
- Moord jongens (Ginny Mooy) [MOOY]
- Versnelling (Jennifer Bradbury) [BRAD]

Jeugd Non-Fictie
- Hoe word je een heks ? (829.73)
- Voel je wat ik voel ? (877)
- Liedjes over dingen waar geen liedjes over zijn

(788.2)
- De dinosaurussen : een jaar rond (576)

Volwassenen Fictie
- Het meisje onder de straat (Roslund & Hellström)

[ROSL]
- Alleen maar nette mensen (Robert Vuijsje) [VUIJ]
- De tuin van gebroken geluk (Sefi Atta) [ATTA]
- Het escortmeisje (Bogaerts) [BOGA]
- Een ijskoud gerecht (Paul Jacobs) [JACO]
- De hongerspelen (Suzanne Collins) [COLL]
- Nachtstorm (Johan Theorin) [THEO]
- Onder ons is gezwegen (Simonetta Agnello-Hornby)

[AGNE]
- De verre kolonie (Tamara McKinley) [MACK]
- De verdwenen Mona Lisa (Ra Scotti) [SCOT]
- Ga ik dood als ik twaalf ben : Michiel en Amber leven

met Progeria (Marijke Vrijsen) [VRIJ]
- In handen van de taliban (Joanie de Rijke) [RIJK]
- Helemaal gelukkig word je nooit (Anna Gavalda)

[GAVA]

Volwassenen Non-fictie
- Voel je goed in je kleur (615.4)
- 100 grootste rock- en popsterren (785.72)
- Gella & Eddy : een halsbrekend duo (618.83)
- Ik zie mij graag (172)
- Sœur Sourire : zie me graag (785.8)
- Alles wat u moet weten over mountainbiken (657.4)
- Van kwaad naar erger : Agressie bij kinderen en 

jongeren (416.5)
- Mama Daktari : Gyneacologe in Afrika (605.5)
- Buitenleven (774.5)
- Extreme plekken (577.2)

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN
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Logo’s Noorder- en Zuiderkempen lanceerden met de
steun van de Koning Boudewijnstichting het voorbije
jaar een campagne over gezonde en lekkere voeding
voor kansarmen. Door het grote succes van deze cam-
pagne wil Logo de uitgewerkte vormingspakketten nu
ook aanbieden aan Kempense verenigingen. Door meer
aandacht te schenken aan voeding zorgen we voor een
betere gezondheid van eenieder en voor een duurzame
en eerlijke voedselproductie.
Vormingplus Kempen ondersteunt deze campagne
door zowel financiële als promotionele ondersteuning
te bieden. Zo betaal je slechts 25% van de begeleidings-
kosten ! De hele cursusreeks bestaat uit 4 x 2 lessen (4
thema’s) en een winkeloefening. Je kunt de lessen apart
of als ganse reeks aanvragen of bundelen naar keuze.
Elke les duurt 2 uur en wordt gegeven door een diëtist.
De vergoeding bedraagt normaal 100 euro + kilometer-
vergoeding, maar door de tussenkomst van Vorming-
plus, wordt de vergoeding slechts 25 euro + kilometer-
vergoeding per les.

Volgende lessen zijn beschikbaar :
- Lekker en gezond eten ! : voordracht + kookles (2

lessen)
- Lekker en gezond eten : Diabetes type 2 : voordracht

+ kookles (2 lessen)
- Lekker en gezond eten : Hart- en vaatziekten : voor-

dracht + kookles (2 lessen)
- Lekker en gezond : Mijn ideale gewicht : voordracht

+ kookles (2 lessen)
- Lekker en gezond : winkeloefening ’Weet wat je

eet’ : 1 les

Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij An
De Busser van Logo Noorderkempen (logonk.an@
skynet.be of 014/44.08.34).
Op de site www.vormingpluskempen.be kun je een
vormingsessie en de financiële ondersteuning aan-
vragen.

Er zijn heel wat tropische ziekten die gevaarlijk zijn.
Voor je op reis vertrekt moet je eerst en vooral
inlichtingen inwinnen over de aanbevolen vaccinaties
en de preventieve middelen die je moet meenemen. Het
tweede aandachtspunt betreft je terugkeer : bij elke
onverklaarbare koorts moet je meteen naar de dokter,
want misschien is er wel malaria in het spel.
Gezond op reis vertrekken en nog gezonder terugkeren
... dat is de doelstelling van de reisgeneeskunde, een
hooggespecialiseerde discipline die zich bezighoudt
met de besmettelijke tropische ziektes. Ze heeft twee
belangrijke wapens : de vaccinaties en de preventieve
behandelingen, in het vakjargon ook wel profylactische
behandelingen genoemd.

Voor het vertrek : wat zijn de aanbevolen vaccinaties ?
Een reiziger moet eerst en vooral, en ruim voor hij
vertrekt, inlichtingen inwinnen over de aanbevolen
vaccinaties in functie van de bestemming, de
omstandigheden van het verblijf en de duur. Hij kan
daarvoor terecht bij zijn huisarts of de rubriek raad-
plegen met tips voor reizigers op de internetsite
www.diplomatie.be. Hij moet ook nagaan of de vacci-
naties die moeten herhaald worden - zoals bv. voor
tetanus - nog niet vervallen zijn.
Voor het merendeel van de vaccins kan men terecht bij
de huisarts (DT Polio, hepatitis A en B, buiktyfus, griep,
enz.). Alleen de vaccinatie tegen gele koorts moet in
een centrum voor internationale vaccinatie gebeuren
(voor info kun je terecht in het dichtsbijzijnde UZ).

Bij je terugkeer : ga bij koorts meteen naar de dokter
Malaria komt in meer dan 100 landen voor. En dat zijn
niet alleen verre landen : in Europa zijn massa’s
gevallen van ’ingevoerde’ malaria gemeld.
Voor je op reis gaat naar een gebied waar malaria
heerst, moet je zeker de maatregelen treffen die nodig
zijn om je te beschermen tegen muggenbeten (bedek-
kende kledij, muggenwerende crème, muskietennet dat
behandeld is met een muggenwerend middel). Je moet
ook de preventieve behandelingen volgen. Deze worden
vastgesteld in functie van de evolutie van de resistentie.
Bij je terugkeer moet je elk symptoom dat op een
besmetting wijst, en zeker koorts, als een mogelijke
aanwijzing voor malaria beschouwen en meteen naar
een arts gaan. Die zal je onderzoeken en een diagnose
stellen. Belangrijk is dat je zo snel mogelijk behandeld
wordt, want malaria kan fataal zijn !

OP REIS NAAR EEN TROPISCH LAND :
TWEE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

LOGO NOORDER- EN ZUIDERKEMPEN
LANCEREN I.S.M. VORMINGPLUS 
KEMPEN EEN AANBOD ROND GEZONDE
VOEDING VOOR SOCIO-CULTURELE
VERENIGINGEN
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Informatie over de menselijke variant van het varkens-
griepvirus (Mexicaanse griep) vind je op www.diplo-
matie.be en www.influenza.be.

Tijdens elke reis is het aangewezen :
- de fundamentele hygiëne te eerbiedigen : was regel-

matig en grondig de handen
- vermijd elk contact met besmette personen
- volg de aanbevelingen op van de lokale

gezondheidsdiensten
- raadpleeg een arts indien je griepverschijnselen

hebt

Indien je binnen de 7 dagen na een reis griepverschijn-
selen vertoont, verwittig dan onmiddellijk je arts en stel
hem op de hoogte van je reis. De griepsymptonen 
kunnen zijn :
- koorts
- ademhalingsymptonen zoals hoesten of een lopende

neus
- keelpijn
- mogelijke andere symptonen zoals : spierpijn of

gewrichtspijn, hoofdpijn, rillingen, vermoeidheid,
overgeven of diarree (niet typisch voor influenza
maar werd gemeld in sommige recente gevallen van
besmetting met nieuwe influenza A/H1N1).

De zomerdagen komen eraan !
De zon ! Wat kijken we na een lange, sombere winter er
naar uit ! De natuur groeit weer weelderig en onze blik
straalt opnieuw. De zon heeft positieve effecten op ons
beendergestel en onze gewrichten. Ja, wij zijn duidelijk
vrolijker gestemd, en het zonnige weer lokt ons naar
buiten om te wandelen, te fietsen, in de tuin te werken
en ons te ontspannen.
Toch kunnen we door een overdaad aan zon (te lange
blootstelling gedurende de warmste uren en zonder de
nodige bescherming) brandwonden oplopen (zonne-
brand) en op lange termijn ernstige schade oplopen.

Risico’s bij overdadige zon
Een overdadige blootstelling aan ultraviolette stralen
(zon en zonnebank) veroorzaakt niet alleen een ver-
snelde huidveroudering, maar kan ook ernstige schade
berokkenen aan onze ogen (ontsteking, cataract) en
onze huid. Elke keer dat onze huid verbrandt, lopen we
meer risico om huidkanker te ontwikkelen. Met mate
van de zon genieten is dus van heel groot belang!

Algemene tips om ons te beschermen
1. Beperk je blootstelling aan zon. Blijf zoveel moge-

lijk uit de zon tussen 11 en 15 uur. 
2. Smeer je vaak én rijkelijk  in én met een hoge 

factor.
3. Draag in de zon best een hoed of pet en een zonne-

bril. 
4. Drink veel water. 

Zonnecrèmes verminderen het risico op zonverbran-
ding. Hou echter met de volgende tips rekening:
- Het is belangrijk je 20 minuten vóór blootstelling

aan de zon in te smeren.
- Hoe gevoeliger je huid is voor de zon, hoe hoger de

beschermingsfactor van je zonnecrème moet zijn
(12 of 15 of 20 en zelfs  meer).

- Gebruik liefst een waterbestendige zonnecrème.
- Smeer rijkelijk en herhaal dit om de twee uur; ook

telkens na het zwemmen.
- Let wel: je insmeren betekent niet dat je zomaar

langer kan zonnen!

Kleine kinderen zijn het meest kwetsbaar en 
verbranden het snelst
Kinderen zijn nog in volle ontwikkeling en hun huid is
dunner en gevoeliger dan die van volwassenen. Hun
huid kan zich nog niet zo goed verdedigen.
Kinderen spelen ook veel buiten in het zonlicht. En dat
is goed ook; het zonlicht helpt bij het produceren van
vitamine D, een waarborg voor een stevig beender-
gestel.  Bovendien is het een prima gewoonte voor 
kinderen om buiten te spelen en dus veel te bewegen.
Maar langdurige blootstelling aan de zon met als moge-
lijk gevolg verbranding van de huid kan het risico op
huidkanker op latere leeftijd verhogen. Daarom is het
héél belangrijk om zonnebrand te vermijden, vooral 
tijdens de kinderjaren. De huid van kinderen vraagt dus
bijzondere aandacht en een zo goed mogelijke 
bescherming. 

HOE ONS BESCHERMEN TEGEN DE ZON?
TIPS VOOR ELKE LEEFTIJD !

GRIEP A/H1N1
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Enkele tips:
1. Baby’s tot 1 jaar blijven uit de directe zon. Het is van

absoluut belang dat baby’s tot 1 jaar nooit in direc-
te zon komen en dus altijd in de schaduw blijven.

2. Tussen 11 en 15 uur spelen kinderen altijd in de
schaduw. Zorg dus voor een schaduwrijke plek,
zoals een grote parasol, een schaduwtent, of een
boom. Of beter nog:  hou kleine kinderen tussen 11
en 15 uur binnen.

3. Kinderen dragen een hoedje of petje, een droog 
T-shirt en een zonnebril. Vóór 11 uur en na 15 uur
mogen kinderen in de zon spelen, maar steeds met
een hoedje of petje  (liefst mét nekbescherming) om
het hoofd te beschermen, een droog T-shirt en een
zonnebril.

4. Kinderen worden vaak en rijkelijk ingesmeerd met
een “waterproof” zonnecrème factor +30. Vóór 11
uur en na 15 uur mogen kinderen in het water 
spelen aan zee of zwembad;  smeer ze zeer rijkelijk
in met zonnecrème. Herhaal het insmeren vaak.
Let er ook op dat je kinderen veel water drinken,
meer dan anders.

Zomerfestivals trekken duizenden jongeren aan!
Vele zomerfestivals trekken ook dit jaar duizenden 
jongeren aan. De meeste jongeren zijn zich op dat
moment niet bewust van het gevaar van ultraviolette
stralen; ze denken er dus niet aan om zich te 
beschermen tegen de zon.
En toch, tijdens vele van deze festivals vertoeven deze
jongeren soms dagen na elkaar in de felle zon en lopen
vele van hen zonnebrand op. Zelfs bij bewolkt weer
kunnen  ze verbrand geraken.
Enkele tips voor jongeren: zet dus het best een leuke
hoed of pet (liefst met nekbescherming!) op, draag een
zonnebril en smeer je vaak en rijkelijk in met een hoge
factor. En drink veel water, meer dan gewoonlijk.

Buitenwerkers
Landbouwers, bouwvakkers, spoorwegarbeiders en 
werkers bij de groendiensten voorzien het best ook
extra bescherming. Zij werken immers vele uren in de
zon en vaak  in felle zon.
Enkele tips voor buitenwerkers: hou steeds een T-shirt
aan, draag een pet die ook de hals beschermt, smeer je
vaak en rijkelijk in met een hoge factor en drink veel
water.

Meer weten?
Wens je meer informatie over veilig zonnen ? Surf dan
naar www.kanker.be en www.veilingindezon.be.

Bron : Stichting tegen Kanker

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, kathedralen, manu-
scripten, 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.
Wij zouden het dan ook erg appreciëren indien je ons
zou kunnen signaleren of onze gemeente zulke dorps-
liederen 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 over 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 7 april 2009 werd het ministerieel besluit uit-
gevaardigd waarbij, wegens de historische, sociaal-
culturele en volkskundige waarde, de Kapelberg te
Achtel wordt beschermd als monument en de 
omringende hoeven en percelen rond de Kapelberg te
Achtel en De Sluis als dorpsgezicht.

Door de bescherming van de Kapelberg en onmiddel-
lijke omgeving als uitbreiding van de beschermde kapel
O.L.-Vrouw van Zeven Weeën te Achtel is Vlaanderen
een stukje erfgoed rijker.

KAPELBERG EN ONMIDDELLIJKE
OMGEVING BESCHERMD

DORPS- EN STADSLIEDEREN

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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In onze gemeentelijke lagere school kreeg, na de klas-
sen, de gangen en de eetzaal, ook de inkom van de
school een volledige ’facelift’. ’Het oude gemeentehuis’
- vroeger was in dit gedeelte van de school het
gemeentehuis gevestigd - is niet meer te herkennen !
De voorbije maanden werd o.a. het secretariaat volledig
vernieuwd; wie langs de hoofdingang de school binnen-
komt, ziet aan de rechterkant door een raam binnen in
het nieuwe secretariaat; bijgevolg kan ook niemand
langs daar nog ongezien de school binnenkomen.
In de opgefriste hal werden kasten geplaatst op maat
van de spelenkoffers, die de leerlingen tijdens de speel-
tijden kunnen gebruiken.
Ook de keuken naast het nieuwe leraarslokaal werd in
eigen beheer volledig vernieuwd. Er zijn nog wel 
enkele klusjes te klaren, maar onze school steekt nu al
nagenoeg in het nieuw !

In het VVV-kantoor in het gemeentehuis ontdek je tal
van ideeën :
- de wandelmap van Rijkevorsel met 9 mooie, beweg-

wijzerde wandelpaden
- alle wandel- en fietsfolders van Rijkevorsel
- de themaroutes van de Provincie Antwerpen
- de kaarten van het fietsroutenetwerk van de 

provincie
- wandelmappen van de naburige gemeenten, geo-

gidsen
- prentkaarten van de molen
- allerlei gratis toeristische informatie over steden,

bezienswaardigheden, attractieparken, musea, 
individuele daguitstappen,...

- inkomkaarten Bobbejaanland
- folders over kamperen, kamer met ontbijt, trekkers-

hutten, groepsuitstappen, ...

Tot eind september kun je opnieuw deelnemen aan een
toeristische zomerfietszoektocht. De zoektocht is ca.
20 km lang en brengt je onder meer langs enkele mooie
natuurgebieden. Inschrijven voor deze tocht kan op het
VVV-kantoor en in het bezoekerscentrum aan de molen
(tijdens de openingstijden).

Ook tijdens de zomermaanden heb je de kans de stenen
bergmolen van Rijkevorsel eens van dichtbij te 
bekijken. Op de zondagen 12 en 26 juli, 9 en 30 augus-
tus is de molen te bezichtigen van 10.00 uur tot 17.00
uur.
Voor meer inlichtingen :
VVV-Toerisme Rijkevorsel
vzw, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel, 03/340.00.12
(00), vvv.toerisme@rijke-
vorsel.be

DE MOLEN TIJDENS DE ZOMER

ZOEKTOCHT 2009

TAL VAN IDEEËN 
VOOR EEN LEUK DAGJE UIT

WAARHEEN DEZE ZOMER ?GLS DE WEGWIJZER BIJNA VOLLEDIG
IN HET NIEUW !

STADHUIS / ERFGOEDHUIS

Grote Markt 1 - 2300 Turnhout
014 40 96 34

meldpunt.discriminatie@turnhout.be
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Tijdens het laatste weekend van augustus ’schakelen’ de
gemeenten in de Antwerpse Kempen een versnelling
hoger. De vele fiets- en wandelmogelijkheden staan dan
extra in de kijker. Talloze unieke en bewegwijzerde 
parcoursen sturen je op een verrassende ontdekkings-
tocht doorheen het ’land van buitenpretjes’. Al wande-
lend of al fietsend ’schakel’ je zelf een tocht samen en
bepaal je wat je onderweg zult beleven. Langsheen de
wandelparcoursen en fietsroutes zijn tal van beziens-
waardigheden open voor bezoek, zijn er animatie en
muziek, gezellige terrasjes en streekspecialiteiten.

Wandelhappening op zaterdag
Wandelliefhebbers komen op zaterdag volop aan hun
trekken. De bezoekers schakelen naar hartenlust en op
eigen tempo wandellussen aan elkaar in Hoogstraten,
Kasterlee, Meerhout en Mol. Ook begeleide wande-
lingen staan op het programma. Na je wandelavontuur
schuif je aan voor een hapje en een drankje. Kinderen
worden verwend met extra animatie.

Fietshappening op zondag
Tijdens het fietsfeest op zondag kun je ’schakelen’ 
tussen het korte parcours van 19 km voor de jongste
fietsertjes tot het langste parcours van 115 km voor de
geoefende fietsers. Je kiest uit de ruim 30 startplaatsen
je favoriete vertrekpunt uit en laat je onderweg ver-
wennen met allerlei versnaperingen en animatie.
Je hebt een oneindige keuze in te ontdekken plekjes.
Gaande van het bruisende Geel met zijn vele interes-
sante musea, het gezellige Herentals waar waterpret
gegarandeerd is, de imposante abdij van Tongerlo, het
merkwaardige enclavedorp van Baarle-Hertog-Nassau,
de kolonies van Merksplas en Wortel, de prachtige
natuurgebieden van Brasschaat tot de kleurrijke
Kalmthoutse Heide.

Tijdens één dagje fietsen langs unieke en beweg-
wijzerde routes verken je tal van leuke plekjes in de
Antwerpse Kempen. Met bovendien heel wat leuke 
kinderanimatie onderweg is het sowieso een geslaagde
en ontspannende ontdekkingstocht voor het ganse
gezin. In Rijkevorsel kun je op zondag aan de molen
inschrijven voor de fietstocht.

Een uitgebreide programmabrochure kun je vanaf
begin juli afhalen aan de VVV-infobalie, Molenstraat 5.

Met je pyjama en slaap-
zak naar het Diamant- of
Fotomuseum trekken.
Bovenop de Sint-Rom-
boutstoren wandelen, je
hoofd in de wolken.
Achterhalen wat ’kick-
biken’ of ’sightjoggen’
betekent. En bij een glas
Duvel toasten op alweer
een heerlijke fietsroute ...

Je merkt het : je zult je de komende maanden in
Antwerpen, Mechelen, de Antwerpse Kempen en
Scheldeland niet vervelen !
’Waarheen?’ verzamelde de leukste, lekkerste en gezel-
ligste uitjes en evenementen. Met extra aandacht voor
familievriendelijke tips.
Er wachten je opnieuw heel wat heerlijke momenten.
Een gezellige picknick in Park Spoor Noord. De eigen-
zinnige expo’s van het festival ’Stadsvisioenen’ in
Mechelen. Een wandeling in het gloednieuwe Provin-
ciaal Groendomein Pulhof in Wijnegem. Of de cultuur-
biënnale ’Vuurwerk’ in de Rupelstreek.
Geen verre reis voor jou dit jaar ? Geen nood : de zon-
nige, verrassende en spannende activiteiten van Terra
Nova geven je zomervakantie extra kleur.
De brochure ’Waarheen?’ ligt gratis voor je klaar in de
toeristische infokantoren van de provincie Antwerpen.
Je kunt de brochure ook downloaden op www.ant-
werpsekempen.be. Surf naar www.antwerpen.be,
www.toerismemechelen.be, www.antwerpsekempen.be
en www.scheldeland voor nog meer zomerse tips.

WAARHEEN ? HONDERDEN LEUKE 
UITJES EN EVENEMENTEN 
IN DE PROVINCIE ANTWERPEN

FIETS EN WANDEL MEE MET 
DE ’SCHAKEL’
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Op de gemeenteraad van
25 mei 2009 werd het
reglement betoelaging
b u i t e n g e m e e n t e l i j k
zwembadgebruik voor
inwoners van Rijkevorsel

goedgekeurd. Aangezien we in Rijkevorsel zelf geen
zwembad hebben, willen we langs deze weg het zwem-
men promoten.
Het doel van dit reglement is om de inwoners van
Rijkevorsel te stimuleren tot life-time-sport via het
zwemmen. Hierdoor komen enkel beurtenkaarten en
abonnementen aan bod en kan men geen betoelaging
krijgen voor losse zwembeurten. Uitzondering hierop
zijn de zwembeurten in het Gielsbos voor anders-
validen en hun begeleider. De korting die de inwoners
van Rijkevorsel kunnen bekomen, bedraagt 20% van de
prijs van het abonnement of de beurtenkaart (of de
zwembeurt in het Gielsbos).
Abonnementen en beurtenkaarten van volgende zwem-
baden komen aan bod : Zundert (NL), Brasschaat,
Beerse, Lille, Herentals en Turnhout en voor anders-
validen en 1 begeleider het zwembad van het Gielsbos
te Gierle. Over welke abonnementen en beurtenkaarten
het juist gaat, staat in het reglement.
Om deze korting te bekomen, dien je met je 
abonnement of beurtenkaart, je identiteitskaart en je
betalingsbewijs langs te komen bij de sportdienst,
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel. Aldaar kun je een aan-
vraagformulier bekomen. Dit formulier, samen met het
reglement, kun je ook downloaden van de gemeente-
lijke website, www.rijkevorsel.be, onder de rubriek Vrije
tijd & Toerisme / Sport / Links & downloads.

Op zondag 6 september zijn alle ogen gericht op de
Vlaamse rand rond Brussel. Het grootste jaarlijkse 
wieler- en wandelfeest, De Gordel, vindt dan plaats.
’De Tofste Zondag’ van het jaar stoelt ook dit jaar weer
op dezelfde pijlers die het Vlaamse sportfeest groot 
hebben gemaakt : een gevarieerd aanbod van fiets- en
wandeltochten opgebouwd rond diverse thema’s en met
op de Gordeltrefpunten leuke (sportieve) animatie en
dit jaar in elk Gordeltrefpunt een dubbelconcert.
De fietstocht van 100 km blijft natuurlijk dé Gordel-
klassieker. Daarnaast krijg je de kans om in de

Gordeltrefpunten 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-parcoursen 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’ ! 

Op 4 juli 2009 heeft
opnieuw de Marathon der
Noorderkempen plaats,
ingericht door Rijke-
vorsel-Leeft i.s.m. de
gemeenten Rijkevorsel,
Beerse, Merksplas, Malle
en Brecht en de stad
Hoogstraten. Naast de
Marathon vindt ook de
estafette- & 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 je in te schrijven.
Voor het team, dat uit allemaal inwoners van
Rijkevorsel bestaat en 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 ook nog steeds een kaart kopen
bij de inschrijvingen.
Is lopen echter niet echt jouw ding, kom dan zeker een
kijkje nemen en moedig al de lopers aan en maak er een
gezellige avond van !

3DE MARATHON DER NOORDERKEMPEN

DE GORDEL

BETOELAGING BUITENGEMEENTELIJK
ZWEMBADGEBRUIK

SSSS PPPP OOOO RRRR TTTT

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 de donderdagen 2, 9, 16, 23 en 30 juli 2009 wordt
in Rijkevorsel centrum opnieuw gefeest. Zoals vorige
jaren wordt dan Rijkevorsel Swingt georganiseerd. Op
de vernieuwde parking zuid zullen verschillende groe-
pen optreden waaronder ook groepen uit Rijkevorsel.
Het dorpscentrum en parking zuid worden volledig 
verkeersvrij gemaakt aangezien er weer een massa volk
verwacht wordt. In het verleden is deze organisatie
steeds vlekkeloos verlopen, toch zal er ook dit jaar
bescheiden toezicht uitgeoefend worden door de lokale
politie.
Vanaf de rotonde tot aan de Bochtenstraat is het cen-
trum elke donderdag van juli volledig afgesloten voor
het verkeer en dit telkens vanaf 18.30 uur tot 24.00 uur.
Gepaste omleidingen worden ingesteld. Maak daar
gebruik van.

Fase 1 (gedeelte Sint-Lenaartsesteenweg) is bijna 
afgewerkt en inmiddels is aannemer N.V. Vermetten
gestart met fase 2, die de vernieuwing van de volledige
Leopoldstraat omvat. De Leopoldstraat is verboden
terrein voor alle verkeer en omleidingen werden inge-
steld via de nabijgelegen straten. Er zal verkeershinder
zijn tot eind augustus.

Op zaterdag 4 juli 2009 om 17.00 uur wordt er weer een
marathon georganiseerd in Rijkevorsel en omliggende
gemeenten. De marathon start in Rijkevorsel, door-
heen het dorpscentrum en via Hoogstraatsesteenweg,
gedeelte Gammel, Achtel en Achtelsestraat naar
Hoogstraten.

De N14 (Hoogstraatsesteenweg en gedeelte Gammel)
zal gedurende maximum 15 minuten afgesloten wor-
den voor het verkeer. Verkeer vanuit Hoogstraten blijft
toegelaten mits aangepaste snelheid.
De andere gemeentewegen worden gesignaleerd als
’eenrichtingsstraten’.
De aankomst van de marathon is enkele uren later
voorzien. De lopers komen vanaf Vaart, via Helhoek,
Helhoekweg, Lozenhofstraat naar de Oostmalse-
steenweg. Ook deze straten zullen zoveel als mogelijk
verkeersvrij gemaakt worden tijdens de doortocht van
de marathon.

Tijdens de duur van de marathon wordt te Rijkevorsel
de jaarlijkse stratenloop georganiseerd in en nabij het
centrum. Vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur wordt het 
gehele loopparcours verkeersvrij gemaakt.
Dit parcours betreft gedeelte Oostmalsesteenweg,
Hoek, Dorp, Borgerhoutstraat, E. Van Roeystraat,
Prinsenpad, Oude Braak, Kruispad, Sonsheide, Oude
Baan, Helhoekweg en Lozenhofstraat. Het verkeer in
het dorpscentrum zal omgeleid worden.
De rotonde in het dorpscentrum blijft tijdens de
stratenloop toegankelijk voor het verkeer.

Na de marathon en stratenloop wordt op het dorpsplein
een openluchtfeest georganiseerd. Verkeer in het
dorpscentrum is onmogelijk. Een gedeelte van het
dorpscentrum wordt volledig afgesloten voor alle 
verkeer en dit vanaf 17.00 uur tot 5 juli omstreeks 2.00
uur. Er is geen verkeer mogelijk in Dorp. Tijdens het
dorpsfeest kan de rotonde gebruikt worden en is er 
verkeer mogelijk op de verkeersas Merksplas - Oost-
malle.
Omleidingen worden ingesteld en gesignaleerd.
De Kasteelweg en een gedeelte Bavelstraat worden
gesignaleerd als omleidingswegen. In beide straten
geldt een totaal parkeerverbod.
De Lokale Politie zal instaan voor begeleiding,
verkeersregeling en toezicht.

DORPSFEEST TE RIJKEVORSEL 
4 JULI 2009

MARATHON EN STRATENLOOP
4 JULI 2009

WEGENWERKEN HERINRICHTING 
SCHOOLOMGEVING IN HET CENTRUM

RIJKEVORSEL SWINGT - PLEINFEESTEN

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

PPPP OOOO LLLL IIII TTTT IIII EEEE
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Op 11 juli 2009 passeert omstreeks 13.45 uur de ’Grote
Prijs Stad Geel’ doorheen Rijkevorsel.
De renners komen vanuit Hoogstraten en rijden via
Leemputten, Gammel, Hoogstraatsesteenweg, rotonde,
Dorp, Hoek en Oostmalsesteenweg naar Malle toe.
Gedurende een half uurtje zal er verkeershinder zijn op
het vermelde parcours.
Gelieve de aanwijzingen van de begeleiders en de 
lokale politie stipt op te volgen zodat ook deze door-
tocht van ongeveer 200 renners veilig verloopt. 

Op zondag 12 juli 2009 worden wedstrijden geor-
ganiseerd voor aspiranten en miniemen.
Deze wielerwedstrijden vinden plaats op een volledig 
afgesloten omloop. Dit is noodzakelijk om de veiligheid
van de zeer jonge renners te garanderen.
De omloop is als volgt : Helhoekweg, Kruispad, Toren-
dries, Oude Baan, Helhoek, Helhoekweg.
Er zal verkeershinder zijn vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur.
Omleidingen worden ingesteld.

Te Wortel wordt er op 13 juli 2009 een wielerwedstrijd
georganiseerd waarbij de renners ook over het grond-
gebied van Rijkevorsel rijden. Ter hoogte van Keirschot
zal vanaf 14.30 uur tot 18.15 uur verkeershinder zijn
ten gevolge van deze wedstrijd

Voor de derde maal wordt op 25 juli 2009 (tijdens de
kermis te Sint-Jozef) een criterium georganiseerd voor
wielertoeristen uit Rijkevorsel.
De wedstrijd zal plaatshebben vanaf 19.15 uur tot 21.00
uur op een volledige verkeersvrije omloop.
De omloop betreft : Sint-Jozef, Essenweg, Uitbreidings-
straat, Pioenstraat, Hoogstraat, Scherpengeertstraat,
Eikendreef, Zwartvenstraat, Hoge Heideweg en Sint-
Jozef.
Omleidingen worden gesignaleerd en er zal politie-
toezicht zijn. 

Judoclub ’De Bres’ organiseert op zaterdag 1 augustus
2009 weer een triatlon rondom St.-Jozef.
De triatlon omvat zwemmen (in het kanaal Dessel -
Schoten), fietsen en lopen. 
Het fietsparcours : Sint-Jozef, Lange Kwikstraat,
Rijkevorselbaan (= Beerse), Beersebaan, Hoge Heide-
weg, Oude Goorstraat, Stevennekens, De Parre, Looi-
weg, Gansheideweg, Vlimmersebaan, Kievitsheide,
Zuiderdijk, nieuwe brug, Sint-Jozef, Meir en Pastoor
Lambrechtsstraat.
Het loopparcours : Pastoor Lambrechtsstraat, Venweg,
Scherpegeertstraat, Poelberg, bos, Hoge Heideweg,
Uitbreidingsstraat, Pioenstraat en terug Pastoor
Lambrechtsstraat.
De start wordt gegeven om 17.00 uur en de laatste deel-
nemer zal ongeveer om 19.00 uur aankomen.
Het fiets- en loopparcours worden verkeersvrij gehou-
den hetgeen toch enige verkeershinder zal teweeg-
brengen. Volg de aanwijzingen van de signaalgevers en
de bevelen van de politie.

Op 23 augustus 2009 zal er vanaf 13.00 uur tot 18.00
uur verkeershinder zijn op Kleine Gammel ter gelegen-
heid van de jaarlijkse kruiwagencross.

Rijkevorsel kermis wordt ook in 2009 ingezet met een
proloog voor wielertoeristen op vrijdag 28 augustus
2009. De proloog start dit jaar in Hoek en rijdt vervol-
gens via Helhoekweg naar Prinsenpad, Borger-
houtstraat terug naar Dorp en Hoek.
Dit parcours zal volledig verkeersvrij gemaakt worden
vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur. Gepaste omleidingen
zullen gesignaleerd worden.

PROLOOG WIELERTOERISTEN
28 AUGUSTUS 2009

SPEK EN EIEREN

TRIATLON SINT-JOZEF

WIELERWEDSTRIJD SINT-JOZEF 25 JULI

WIELERWEDSTRIJD 13 JULI

WIELERWEDSTRIJD 12 JULI

DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD 11 JULI

PPPP OOOO LLLL IIII TTTT IIII EEEE
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Er worden ter gelegenheid van Rijkevorsel kermis twee
wielerwedstrijden gepland in het centrum op zaterdag
29 augustus 2009 : een wedstrijd voor wielertoeristen
om 13.00 uur en om 14.45 uur de wedstrijd voor 
nieuwelingen van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De renners vertrekken in Dorp, via de rotonde naar de
Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, Merret, oversteken
St.-Lenaartsesteenweg, Torendries, Oude Baan, Hel-
hoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg
en via Hoek terug naar Dorp. Deze omloop zal volledig
gesignaleerd worden als eenrichtingsstraat, uitgezon-
derd de rotonde. Verkeer tegen de rijrichting van de
renners in is verboden. Op de gehele omloop geldt een
parkeerverbod en autoverkeer mag enkel op het par-
cours rijdende in dezelfde rijrichting als de renners.
Eerste vertrek is voorzien om 13.00 uur en de aan-
komst van de laatste renner is gepland omstreeks 17.00
uur.
Gelieve de aanwijzingen en de bevelen van de politie
nauwgezet op te volgen zodat deze wedstrijden vlot en
veilig kunnen verlopen.

De jaarlijkse kermis start op 25 juli 2009 met een 
wielerwedstrijd. De rijbaan Sint-Jozef, tussen de kruis-
punten met Hoge Heideweg en Scherpengeertstraat
zal, vanaf 22 juli tot de nakermis op zondag 2 augustus
2009, afgesloten worden voor alle doorgaand verkeer.
Omleiding zal gesignaleerd worden via Kerkdreef,
Pastoor Lambrechtsstraat en Venweg en dit in beide rij-
richtingen.
De deelnemers aan de triatlon krijgen uiteraard toe-
lating om op zaterdag 1 augustus 2009 de rijbaan Sint
Jozef en Meir te gebruiken. 

Op zaterdag 29 augustus 2009 zal vanaf 12.00 uur het
dorpscentrum afgesloten worden voor alle verkeer. De
rotonde blijft toegankelijk. De wielerwedstrijd mag nog
passeren, maar na 17.00 uur is het centrum vanaf de
kerk tot aan de Hoek voorbehouden voor de kermis-
bezoekers.
ALLE DOORGAAND VERKEER MOET DE OMLEIDIN-
GEN VOLGEN.
Omleidingen voor het doorgaand verkeer worden gesig-
naleerd.

Nieuw in 2009 is dat het dorpscentrum volledig 
afgesloten wordt voor alle verkeer vanaf zaterdag 29
augustus tot en met dinsdag 1 september te 24.00
uur. 
Het dorpscentrum blijft afgesloten ook op uren dat er
geen kermisactiviteiten zijn in het dorpscentrum.
Steeds stelt de politie vast dat vele autobestuurders de
aanwijzingsborgen (omleidingen) gewoon negeren met
als gevolg dat zij iets verderop verplicht zijn om terug
te keren. Volg tijdig de aanwijzingen en rijd je niet
klem in het centrum van Rijkevorsel.

Op 30 augustus 2009 passeert Schakel Noord weer
doorheen Rijkevorsel met als stopplaats ’de molen’ aan
de Looiweg.
Duizenden fietsers zullen deelnemen en dit kan enige
moeilijkheden opleveren aangezien de fietsers zich op
de omleidingswegen van de jaarlijkse kermis moeten
begeven.
De Lokale Politie zal verkeersregeling verrichten en
aangepaste signalisatie zal geplaatst worden.

Tijdens de zomermaanden bestaat er de mogelijkheid
om tijdens je vakantie je woning te laten controleren
door de Lokale Politie.
Je moet vooraf wel de politie in kennis stellen van de
periode tijdens dewelke je met vakantie bent en van de
plaats waarbij wij je kunnen bereiken.

Het kanaal (of de vaart in de volksmond) heeft geen
zwemwaterfunctie. Voor de veiligheid is er zelfs een
zwemverbod uitgevaardigd op de bevaarbare water-
wegen in Vlaanderen. We verwijzen hierbij naar artikel
6.37 van het Algemeen Politiereglement voor de
Scheepvaart op de Binnenwateren dat bij KB uit-
gevaardigd werd op 24/09/2006. Voor zwemwedstrijden
(in het kader van een triatlon bv.) kunnen de organ-
isatoren evenwel een tijdelijke vergunning aanvragen.
Het is bekend dat in de zomermaanden nu en dan 
gezwommen wordt in het kanaal. Hierdoor ontstaan
onveilige situaties, zeker voor jongeren. We wijzen in
dit verband op eenieders verantwoordelijkheid. Zwem
niet in het kanaal, maar kies voor een veilige en
gezonde zwembeurt !

ZWEMMEN IN HET KANAAL

VAKANTIETOEZICHT

SCHAKEL NOORD

KERMIS RIJKEVORSEL CENTRUM

KERMIS SINT-JOZEF

KERMISKOERSEN 29 AUGUSTUS 2009
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Ook in onze gemeente kampen
mensen met verplaatsingsmoei-
lijkheden. De Minder Mobielen
Centrale (MMC) helpt deze men-
sen (bejaarden, personen in een
sociale noodsituatie, personen die

minder mobiel zijn of die moeilijk gebruik kunnen
maken van het openbaar vervoer) aan vervoer ! Beschik
je als chauffeur over wat vrije tijd, een telefoon, een
wagen, een geldig rijbewijs en ben je sociaalvoelend...
Dan ben jij de vrijwillige chauffeur die wij zoeken !

De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs die, met hun
eigen wagen, mensen vervoeren.
Als chauffeur bepaal je zelf welke dagen je kunt rijden
voor de MMC.
Elke chauffeur is gedekt door een omniumverzekering
vanuit Taxistop te Gent. Elke chauffeur is net als een

DRINGEND GEZOCHT : 
CHAUFFEURS VOOR ONZE 
MINDER MOBIELEN CENTRALE (MMC)

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 20 AUGUSTUS 2009
- 20.00 UUR

AANWERVING ASPIRANTEN

Het Gemeentebestuur en de Brandweer van Rijke-
vorsel wensen over te gaan tot de aanwerving van
5 stagiairs (mannen/vrouwen) om in de toekomst
het aantal effectieve brandweerleden te vervoegen.
De stageperiode bedraagt 1 jaar. Tijdens dit stage-
jaar worden de lessen van ’kandidaat-brandweer-
man’ gevolgd aan de Provinciale Brandweer-
school. De praktische opleiding wordt in het eigen
korps gegeven.

De aanwervingsvoorwaarden voor de graad van
stagiair zijn :
- inwoner zijn van een Europese lidstaat
- woonachtig zijn - uiterlijk zes maanden na het

einde van de stage - in Rijkevorsel
- ten minste 18 jaar oud zijn
- ten minste 1,60m groot zijn
- van goed zedelijk gedrag zijn
- in orde zijn met de dienstplichtwetten
- slagen in de fysische proeven
- na de stageperiode moet de kandidaat zich

onderwerpen aan een examen in verband met
de verkregen theoretische en praktische vorming

- lichamelijk geschikt bevonden zijn na een
geneeskundig onderzoek, verricht door de
officier-geneesheer van de dienst. Het
geneeskundig onderzoek en de proeven inzake
lichamelijke geschiktheid zijn eliminerend en
gaan elke andere selectieproef vooraf.

De schriftelijke kandidaturen komen toe uiterlijk op
31 augustus 2009 bij Gemeentebestuur van
Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel.
Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij
wnd. dienstchef Olt. Luc Jansen, Salviaweg 8,
2310 Rijkevorsel, tel. 03/297.56.54.

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

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

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

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

Openingsuren Sint-Jozef :
maandagavond 17.30 - 19.30 u
dinsdag en donderdag 10.00 - 12.00 u
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MMC-lid ook verzekerd voor burgerlijke aansprakelijk-
heid.
Als chauffeur ontvang je een onkostenvergoeding per
km, en dit vanaf je thuisadres en terug.

Voel je je aangesproken om chauffeur van onze Minder
Mobielen Centrale te worden, of wens je meer infor-
matie, neem dan contact op met onze sociale dienst,
telefoon 03/340.39.51 (maatsch. ass. Fons Jacobs) of
03/340.39.65 tijdens de openingsuren.

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

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

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

Bejaarde personen die omwille van medische redenen
beperkt zijn in hun mogelijkheden, kunnen mogelijk
aanspraak maken op een ’tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden’. Het gaat hier dus wel duidelijk over een
financiële tegemoetkoming voor personen die ouder
zijn dan 65 jaar. Deze tegemoetkoming hangt enerzijds
af van de graad van zelfredzaamheid (wat kan de 
bejaarde nog zelf en wat niet ?) en van een onderzoek
naar de bestaansmiddelen.

Voor de berekening van de graad van zelfredzaamheid
wordt rekening gehouden met volgende factoren :
- de mogelijkheid om zich te verplaatsen;
- de mogelijkheid om zijn voeding te nuttigen of te

bereiden;
- de mogelijkheid om in te staan voor zijn persoon-

lijke hygiëne en zich te kleden;
- de mogelijkheid om de woning te onderhouden en

huishoudelijk werk te verrichten;
- de mogelijkheid te leven zonder toezicht en bewust

te zijn van gevaar;
- de mogelijkheid tot communicatie;
- de mogelijkheid tot sociaal contact.

Elk van deze factoren wordt door een geneesheer
beoordeeld op een schaal van 0 punten (geen moeilijk-
heden) tot 3 punten (onmogelijk zonder hulp van 
derden). Deze punten worden dan opgeteld. Om moge-
lijk in aanmerking te komen, dien je minimaal aan 7
punten te komen.

Voor de berekening van de tegemoetkoming waarop
men eventueel recht heeft, wordt ook rekening gehou-
den met o.a. :
- de pensioeninkomsten (90% hiervan wordt wel in

mindering gebracht);
- met eventuele eigendommen (ook hier wordt een

vermindering toegekend van 1.500 euro op het 
totale kadastrale inkomen);

- met eventuele spaargelden (ook hier weer een 
berekening met een bepaald percentage);

- met de opbrengsten van een verkoop de afgelopen
10 jaar (met weerom een vrijstelling van een
bepaald bedrag en een berekening met een bepaald
percentage).

De ervaring leert ons dat het toch vaak de moeite loont
om een aanvraag te doen, ondanks het feit dat er op het
eerste zicht een hele procedure moet doorlopen wor-
den. Eventueel kun je vooraf contact opnemen met uw

DE (FINANCIËLE) TEGEMOETKOMING
VOOR HULP AAN BEJAARDEN

AANVRAGEN FEDERALE VERWARMINGS-
TOELAGE NU MOGELIJK GEDURENDE
HET GANSE JAAR !!
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huisdokter of met de sociale dienst om dit eerst te
bespreken.

Aanvraagformulieren zijn enkel te bekomen bij het
gemeentebestuur. Je huisdokter dient nadien de 
medische formulieren verder aan te vullen, de bejaarde
zelf dient ook een formulier betreffende zijn gezins-
situatie en zijn inkomsten in te vullen. Om je hierbij te
helpen kun je altijd beroep doen op de hulp van de 
sociale dienst van het OCMW.

Nadien worden al deze documenten opgestuurd naar de
Federale Overheidsdienst Sociale Zaken. In de meeste
gevallen wordt de bejaarde nadien uitgenodigd voor een
medisch onderzoek bij de wetsdokter, en nog later
wordt dan een beslissing genomen of een recht op deze
uitkering wordt toegekend of niet.

De hele procedure kan tot 8 maanden duren, maar bij
een positieve beslissing wordt de uitkering toegekend
vanaf de maand na aanvraag.

Verdere informatie hierover kun je bekomen bij de 
sociale dienst van het OCMW of bij de sociale dienst van
uw mutualiteit of bij de sociale dienst van het
gemeentebestuur.

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 7 JULI 2009
FRAMBOZENBAVAROIS MET COULIS, KOFFIE

DINSDAG 4 AUGUSTUS 2009
VERJAARDAGSTAART MET KOFFIE

DINSDAG 1 SEPTEMBER 2009
DAME BLANCHE MET KOFFIE

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

2,50€

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

MENU
21 JULI 2009

Mousse van gerookte forel met rauwkost

Kalfslapje met champignonsaus

Opgevulde tomaat met fijne groentjes

Frietjes

IJs met slagroom en aardbeitjes

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur

Max 35 inschrijvingen, inschrijven voor 11 juli 2009

20€

MOEDERDAGMENU
15 AUGUSTUS 2009

Heldere tomatenbouillon met fijne groentjes

Varkenshaasje met een sausje van Duvel

Gestoofde bladspinazie

Gratin dauphinois

Panna cotta met likeur van sinaasappel en munt

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur
Max 35 inschrijvingen, inschrijven voor 8 augustus 2009

20€

KERMISMENU
31 AUGUSTUS 2009

Tomatensoep met balletjes

Duo van varkensgebraad en rosbief

Erwtjes en wortelen - Peperroomsaus

Kroketten

Gebak

Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur

Max 35 inschrijvingen, inschrijven voor 23 augustus 2009

18€
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Hebt u al voorstellen gekregen om uw adresgegevens in
te lassen in elektronische of traditionele beroepen-
gidsen ? Hebt u onlangs een factuur gekregen met het
voorstel de domeinnamen voor uw activiteit terug te
kopen ? Hebt u bezoek gehad van een ronselaar die u
voorstelde reclame te maken in een regionaal blad ?
Onderteken niets, betaal niets ! Lees goed de kleine 
lettertjes en wees op uw hoede voor warrige informatie.
Als u twijfelt, onderteken dan niets !

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wil
waarschuwen tegen vaak voorkomend bedrog dat meer
en meer verschillende vormen aanneemt.

RECENTSTE VORMEN VAN BEDROG

- Bedrog met beroepengidsen : hoe gaat dat in zijn
werk ?
U ontvangt per brief, fax of e-mail een bericht waar-
in men u verzoekt de adresgegevens van uw onder-
neming (zelfstandigen, vrije beroepen, openbare
besturen, vzw’s) te corrigeren met het oog op een
bijwerking. Men vraagt u het document te onder-
tekenen en terug te sturen. Maar wanneer u dit
document ondertekent, bent u gebonden door een
buitensporig duur contract dat pas 2 of 3 jaar later
afloopt. Bovendien krijgt u er maar een middel-
matige dienstverlening of helemaal niets voor.
Er wordt ook nog een andere werkwijze gebruikt. U
ontvangt een factuur die laat veronderstellen dat er
al een contract werd afgesloten, terwijl dat niet het
geval is. De betaling van deze factuur impliceert dat
u het aanbod hebt aanvaard. Ook in dit geval zit u
opgescheept met een duur contract van verschei-
dene jaren.

- Reclame-inlassingen : zijn ronselaars altijd 
eerlijk ?
U krijgt bezoek van een ronselaar die u verzoekt te
betalen om reclame voor uw onderneming in te 
lassen in een catalogus die in de regio verspreid
en/of verkocht wordt ten voordele van liefdadige
doelen. In de meeste gevallen is het liefdadige doel
twijfelachtig. Deze ronselaars zoeken enkel hun
profijt onder een vals voorwendsel.
Zodra u het eerste aanbod van de ronselaar hebt
aanvaard, wordt u gevraagd het plaatsen van 
reclame te bevestigen. Ga absoluut de exacte titel na

van de catalogus waarvoor u een handtekening
wordt gevraagd ! Een van de werkwijzen van de 
ronselaars bestaat erin u, op het ogenblik van deze
bevestiging, uw handtekening te vragen om een
tweede reclameinlassing in een ander blad te laten
publiceren. Deze ronselaars geven over het al-
gemeen verscheidene magazines uit en profiteren
van een ogenblik van onoplettendheid om u twee
contracten te laten ondertekenen.

- Bedrog met domeinnamen : een nieuw fenomeen
Ook hier zijn er twee methodes. De eerste bestaat
erin u op te bellen en te vragen domeinnamen te
betalen tegen woekerprijzen. Deze domeinnamen
zouden door anderen kunnen worden gekocht en
het imago van uw firma kunnen schaden als ze
slecht worden gebruikt. Vaak hebben de aange-
klampte firma’s al een internetsite die eindigt op de
extensie .be en stelt men hun voor zeer dringend de
extensies .biz, .net, .name, enz te kopen.
Bij de tweede methode stuurt men u een factuur
met de vermelding ’herinnering’. Deze factuur zet u
er meestal toe aan om zo vlug mogelijk te betalen
zonder na te gaan of ze terecht is. Het verdient aan-
beveling dat u altijd aandachtig bent en alle vermel-
dingen, vooral de klein gedrukte, analyseert. Door
deze vermeldingen te lezen, kunt u vaststellen dat
het om een offerte gaat en niet om een onbetaalde
factuur. Er werd dus geen voorafgaand contract
ondertekend.

ENKELE GOEDE REFLEXEN

- Onderteken niets !
De handtekening en de vermelding van de datum
vormen een vaste contractuele verbintenis. Onder-
teken nooit een twijfelachtig aanbod of een aanbod
dat u niet begrijpt.

- Betaal niets !
Zelfs al ontvangt u een factuur waarop de vermel-
ding ’herinnering’ al of niet is aangebracht, ga 
systematisch na of deze factuur wel overeenstemt
met een gevraagde dienst.

- Al ondertekend ? Al betaald ?
Stop eerst en vooral alle verdere betalingen !
Als u het slachtoffer was van een oneerlijke handels-
praktijk (bijvoorbeeld een verkoop met een liefdadig
doel terwijl er van liefdadigheid geen sprake is, een
factuur zonder voorafgaand contract,...) kunt u
klacht indienen bij de FOD Economie. Deze FOD
heeft immers als opdracht toe te zien op de
Belgische goederen- en dienstenmarkt en er op toe-

BEDROG MET BEROEPENGIDSEN,
RECLAME-INLASSINGEN 
EN DOMEINNAMEN
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zien dat de verkopers de economische regelgeving
naleven.
Indien u uw rechten wilt laten gelden (een terug-
betaling bekomen, een kosteloze verbreking van het
ondertekende contract enz) zullen enkel de gerech-
telijke overheden u hierbij kunnen helpen.
Een van de doelstellingen van de Algemene Directie
Controle en Bemiddeling (ADCB) van de FOD
Economie is de oneerlijke handelspraktijken te
doen stoppen in het algemeen belang. Om te ver-
mijden dat anderen in de val lopen, kunt u de ADCB
op de hoogte brengen van de praktijken waarvan u
het slachtoffer was.

HOE KLACHT INDIENEN ?

- U kunt klacht indienen bij de Algemene Directie
Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, via
het klachtenformulier dat u kunt downloaden op de
website http://economie.fgov.be of dat u kunt ver-
krijgen op het volgend adres :
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Controle en Bemiddeling - FO
Simon Bolivarlaan 30, 9e verdieping, 1000 Brussel
Tel. 02/277.54.85, fax 02/277.54.52
e-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be

- U kunt ook klacht indienen bij de gerechtelijke
overheden, via uw plaatselijk politiekantoor.

DONDERDAG 30 JULI
JOKPRIJSKAMP - 50€ VOORUIT
om 20.00u in de tent - allen op post

VRIJDAG 31 JULI
ALGEMENE QUIZAVOND

inschrijving vanaf 19.30u - aanvang quiz 20.15u

ZATERDAG 1 AUGUSTUS
Vanaf 16.00u mosselen of koude schotel

oupe aardbeien - Dame Blanche
Trappist +          van ’t vat

ZONDAG 2 AUGUSTUS
Vanaf 11.00u mosselen of koude schotel

coupe aardbeien - Dame Blanche
Trappist +          van ’t vat

WAAR : de tent in de Kleine-Markweg te Rijkevorsel (achter Chirolokalen)

Het ganse weekend KINDERANIMATIE

OOK MOSSELEN OM AF TE HALEN

5DE



29

DDDD IIII VVVV EEEE RRRR SSSS EEEE NNNN

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

RIJKEVORSEL SWINGT 
PRESENTEERT

OPTREDENS 
IN HET DORP

ELKE DONDERDAG IN JULI

2 JULI - VANAF 19.00 UUR
VOORPROGRAMMA POINT OF NO RETURN
HOOFDPROGRAMMA THE MOONDOGS

9 JULI - VANAF 19.00 UUR
VOORPROGRAMMA GYPSI ON THE ROCKS
HOOFDPROGRAMMA JADES

16 JULI - VANAF 19.00 UUR
VOORPROGRAMMA THE LOVE PUMPS
HOOFDPROGRAMMA MAMA JODI

23 JULI - VANAF 19.00 UUR
VOORPROGRAMMA THE MOJO FILTERS
HOOFDPROGRAMMA TRAVELLER

30 JULI - VANAF 19.00 UUR
VOORPROGRAMMA DISASTER
HOOFDPROGRAMMA BLACK FOREST

FALOS FIETSCRITERIUM 2009

KWB Rijkevorsel Centrum organiseert op zondag 12 juli

een fietsdag. Iedereen is welkom, alleen, in groep,

met familie, wel of geen KWB-lid.

Vrij vertrek aan Sint-Jorisgilde, Dorp 47

tussen 10u en 15u. Afstand : keuze tussen 30 km en 40 km

Deelnameprijs (verzekering inbegrepen) :

• KWB-leden : 2 euro

• niet KWB-leden : 2,50 euro

• -12 jaar gratis

Na de fietstocht is er gelegenheid om iets te drinken

in het lokaal van de Sint-Jorisgilde

Info : 03/314.78.07 

Rijkevorsel centrum
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J U L I  -  A U G U S T U S

2 juli • Rijkevorsel Swingt : Optredens vanaf 19.00 uur, Point of no return en The Moondogs, Dorp.

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

4 juli • Rijkevorsel-Leeft i.s.m. gemeente : Marathon der Noorderkempen, stratenloop en dorpsfeest.
Meer info : zie rubriek Sport en Politie.

5 juli • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg, van 8 tot 12 uur, inkom gratis.

9 juli • Rijkevorsel Swingt : Optredens vanaf 19.00 uur, Gypsi on the rocks en Jades, Dorp.

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

12 juli • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Info : 03/340.00.12.
• KWB Rijkevorsel Centrum : Fietsdag, vrij vertrek aan lokaal Sint-Jorisgilde, Dorp 47 

tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen en 03/314.78.07.

16 juli • Rijkevorsel Swingt : Optredens vanaf 19.00 uur, The Love Pumps en Mama Jodi, Dorp.

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

23 juli • Rijkevorsel Swingt : Optredens vanaf 19.00 uur, The Mojo. Filters en Traveller, Dorp.

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

25 juli • Brass Band Condor : 27ste Trappistenstand op kermis te Sint-Jozef. Meer info : 03/314.39.02.

26 juli • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Meer info : 03/340.00.12.
• Heemkundige Kring : Opendeur museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• Rijkevorselse Wielertoeristen : Noorderkempenrit, 75 km, vertrek 8.00 uur - 10.00 uur aan café

Sport, Stevennekens 218. Meer info : www.rijkevorselsewielertoeristen.be.
• Brass Band Condor : 27ste Trappistenstand op kermis te Sint-Jozef. Meer info : 03/314.39.02.

27 juli • Brass Band Condor : 27ste Trappistenstand op kermis te Sint-Jozef. Meer info : 03/314.39.02.

30 juli • Gebuurte Kleine-Markweg : Mosselfeesten, jokprijskamp, 50 euro vooruit, tent Kleine-Markweg,
20.00 uur. Meer info : 0479/99.17.60.

• Rijkevorsel Swingt : Optredens vanaf 19.00 uur, Disaster en Black Forest, Dorp.

31 juli • Gebuurte Kleine-Markweg : Mosselfeesten, algemene quizavond, tent Kleine-Markweg,
inschrijven vanaf 19.30 uur, aanvang quiz te 20.15 uur. Meer info : 0479/99.17.60.

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

• Natuurpunt afd. Markvallei : Nachtvlinders in Den Elsakker te Meerle, vanaf 21.00 uur,
ingang Chaamseweg Meerle, in kader van Vlinder-mee-weekend Vlaanderen.
Meer info : 03/315.71.85.

1 augustus • Gebuurte Kleine-Markweg : Mosselfeesten, vanaf 16.00 uur mosselen of koude schotel in de tent
Kleine-Markweg.

• Judoclub De Bres : Recreatieve triatlon ’De Bres’, start 17.00 uur te Sint-Jozef Rijkevorsel.
Meer info : www.triatlondebres.be of info@triatlondebres.be.
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2 augustus • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur,
inkom gratis.

• Gebuurte Kleine-Markweg : Mosselfeesten, vanaf 11.00 uur mosselen of koude schotel in de tent
Kleine-Markweg.

• Natuurpunt afd. Markvallei : Dagvlinderwandeling, van 14.00 uur tot 16.00 uur, afspraak in 
De Klapekster Wortel Kolonie, activiteit in kader van Vlinder-mee-weekend Vlaanderen.
Meer info : 03/315.71.85.

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

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

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

15 augustus • Spek- en Eierenfeesten : Paaptornooi, inschrijven vanaf 12.30 uur, kinderfuif vanaf 20.00 uur,
jeugdfuif met DJ Paranoya vanaf 22.00 uur, Feesttent Kleine Gammel.

• MC Kenaka : Jeugdmotocross, oldtimers, show met Les Femmes Fatales in grote feesttent,
baan Rijkevorsel - Hoogstraten (Leemputten), inkom gratis. Meer info : 0474/94.93.68.

16 augustus • MC Kenaka : VLM Motocross, baan Rijkevorsel - Hoogstraten (Leemputten). Meer info : 0474/94.93.68.

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

• Spek- en Eierenfeesten : Jokken, 20.00 uur, Feesttent Kleine Gammel.

23 augustus • Spek- en Eierenfeesten : Kruiwagencross vanaf 14.00 uur aan feesttent Kleine Gammel.

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

• Natuurpunt afd. Markvallei : Nacht van de Vleermuis, vanaf 20.00 uur, afspraak in
De Klapekster Wortel Kolonie. Meer info : 03/315.71.85.

29 augustus • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Optreden van La Cuenta in zaal ’t Centrum Rijkevorsel,
deuren 21.00 uur, optreden 22.00 uur, inkom gratis.
Meer info via www.vnarijkevorsel.be, 0479/47.37.87 of 0472/55.65.76.

30 augustus • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen 10.00 uur tot 17.00 uur. Meer info : 03/340.00.12.
• Heemkundige Kring : Opendeur museum (Molenstraat 5) van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal ’t Centrum Rijkevorsel vanaf

11.00 uur tot 20.00 uur. Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque monsieur, 
pannenkoeken en ijs te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen !
Meer info : www.vnarijkevorsel.be, 0479/47.37.87 of 0472/55.65.76.

31 augustus • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal ’t Centrum Rijkevorsel vanaf
12.00 uur tot 20.00 uur. Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque monsieur, 
pannenkoeken en ijs te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen !
Meer info : www.vnarijkevorsel.be, 0479/47.37.87 of 0472/55.65.76.

Aankondigingen van activiteiten SEPTEMBER 2009 moet je uiterlijk op 7 augustus 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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