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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
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 25 mei
2009 worden goedgekeurd.

De raad stelt de begrotingsrekening 2008, de balans op
31 december 2008 en de resultatenrekening over het
dienstjaar 2008 vast.
Gewone dienst
Vastgestelde rechten 14.861.416,46 EUR
Onverhaalbare en oninbare bedragen 29,45 EUR
Netto vastgestelde rechten 14.861.387,01 EUR
Vastleggingen 10.010.753,13 EUR
Begrotingsresultaat 4.850.633,88 EUR
Vastgelegde uitgaven 10.010.753,13 EUR
Aanrekeningen 9.890.332,86 EUR
Over te dragen vastleggingen 120.420,27 EUR
Boekhoudkundig resultaat 4.971.054,15 EUR

Buitengewone dienst
Vastgestelde rechten 2.882.935,60 EUR
Onverhaalbare en oninbare bedragen 0 EUR
Netto vastgestelde rechten 2.882.935,60 EUR
Vastleggingen 2.366.216,51 EUR
Begrotingsresultaat 516.719,09 EUR
Vastgelegde uitgaven 2.366.216,51 EUR
Aanrekeningen 1.664.976,25 EUR
Over te dragen vastleggingen 701.240,26 EUR
Boekhoudkundig resultaat 1.217.959,35 EUR

Balans
Vaste activa 43.595.831,00 EUR
Vlottende activa 8.303.071,00 EUR
Eigen vermogen 40.104.675,00 EUR
Schuld 11.794.227,00 EUR

Resulatenrekening
Resultaten dienstjaar 2008 2.914.717,76 EUR

De gemeenteraad neemt kennis en akte van het besluit
van de wnd. Gouverneur d.d. 20 mei 2009 houdende de
goedkeuring van de jaarrekening 2007.

De raad stelt de budgetwijzigingen nrs 1 en 2-dienstjaar
2009 en het aangepast meerjarig financieel beleidsplan
2009-2013 vast.
Enkele cijfers uit het budget :
Buitengewone dienst Toestand Toestand

voor na
wijziging wijziging

Alg. resultaat begrotingsrek. 2007 522.563 522.563
Def. resultaat begrotingsrek. 2008 -413.843 -5.844
Alg.def. resultaat begrotingsrek. 2008 108.720 516.719
Ontvangsten eigen dienstjaar 5.810.115 5.825.365
Uitgaven eigen dienstjaar 7.040.679 7.289.184
Ontvangsten vorige jaren 0 0
Uitgaven vorige jaren 0 69.735
Ontvangsten overboekingen 1.121.844 1.016.835
Geraamd resultaat begroting 2009 -108.720 -516.719
Alg.geraamd begrotingsres. 2009 0 0

Gewone dienst Toestand Toestand
voor na

wijziging wijziging

Alg. resultaat begrotingsrek. 2007 3.572.618 3.572.618
Def. resultaat begrotingsrek. 2008 289.583 1.278.016
Alg.def. resultaat begrotingsrek. 2008 3.862.201 4.850.634
Ontvangsten eigen dienstjaar  10.561.851 10.866.151
Uitgaven eigen dienstjaar 10.142.439 10.261.781
Ontvangsten vorige jaren 0 0
Uitgaven vorige jaren 0 22.757
Uitgaven overboekingen 1.321.844 1.216.835
Geraamd resultaat begroting 2009 -902.432 -635.222
Alg.geraamd begrotingsres. 2009 2.959.769 4.215.412

Art. 6 van het retributiereglement op het storten van
afvalfracties in het gemeentelijk containerpark, vast-
gesteld door de gemeenteraad in zitting van 25 mei
2009, wordt ingetrokken.

De raad stemt een compenserende subsidie onroerende
voorheffing : de erkende én gesubsidieerde jeugd-,
sport- en cultuurverenigingen van Rijkevorsel die over
een eigen kadastraal inkomen beschikken en hierdoor
onroerende voorheffing moeten betalen, hebben jaar-
lijks recht op deze compenserende subsidie, die 70%
bedraagt van het bedrag dat als gevolg van de
gemeentelijke opcentiemen aan onroerende voor-
heffing moet betaald worden.

Akte wordt genomen van het besluit van de bestendige
deputatie van de provincieraad d.d. 5 maart 2009 waar-
bij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de
gemeente Rijkevorsel, wordt goedgekeurd met uit-
zondering van de passage ’blijven bestaan op de 
huidige locatie zonder uitbreidingsmogelijkheden’ op
p. 185 van het bindend gedeelte.

KORT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADS-
ZITTING VAN 29 JUNI 2009
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Voor de realisatie van fietspaden langs de Merksplasse-
steenweg moeten een aantal onteigeningen gebeuren.
In deze zitting keurt de gemeenteraad een zesde reeks
aktes goed.

Door een besluit van de Vlaamse Regering moet het
werkgebied van een logo (lokaal gezondheidsoverleg)
vanaf 01/01/2010 samenvallen met het gebied van een
’regionale stad’. Logo Noorderkempen en Logo Zuider-
kempen besloten daarom te fusioneren tot Logo
Kempen.
De gemeenteraad steunt de erkenningsaanvraag die
hiertoe bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
zal ingediend worden.

De raad hecht goedkeuring aan het aangepast meer-
jarenplan 2008-2013 van de Kerkfabriek Sint-Willibror-
dus Rijkevorsel/Merksplas en neemt ook akte van de
budgetwijziging 2009 die deze Kerkfabriek vaststelde.
Uit de voorgelegde stukken blijkt dat geen beroep
gedaan wordt op een financiële bijdrage van de
gemeente.

De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor het
basispakket (1701 euro/jaar) met de VZW KIKO
(Kempische Initiatieven voor Kinderopvang) goed.

Goedkeuring wordt verleend aan de algemene 
afspraken rond functiebeschrijvingen, functionerings-
gesprekken en evaluatie op niveau van de scholen-
gemeenschap De Schakel.

De raad neemt kennis van het verslag van de schoolraad
d.d. 14 mei 2009.

Het Schoolreglement met afsprakennota en leefregels
van de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer wordt
gewijzigd en opnieuw vastgesteld vanaf 1 september
2009.

Het werkingsverslag en de jaarrekening 2008 van de
Sportregio Noorderkempen ILV worden goedgekeurd.

Principiële goedkeuring wordt gehecht aan twee straat-
namen :
- Heggestraat voor de verbindingsweg tussen Lacyns

en Grensstraat;
- Gebuerstraat voor de verbindingsweg tussen Oude

Baan en Berkenrijs.

Het grondreglement van de vrijwillige brandweer zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27
oktober 2008 werd niet goedgekeurd. De raad stelt een
nieuw organiek reglement vast.

Ook een nieuwe versie van huishoudelijk reglement
van de vrijwillige brandweer wordt door de gemeente-
raad goedgekeurd.

In september zijn twee gemeenteraadszittingen 
gepland : op woensdag 2 september 2009 en op
maandag 28 september 2009, telkens te 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de data 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 achttal dagen voor de raadszitting 
bekendgemaakt.

Iedereen kan de openbare zitting van deze gemeente-
raadsvergaderingen bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING
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Kraantjeswater : een (h)eerlijke, gezonde en milieu-
vriendelijke dorstlesser. Stilaan geraken meer en meer
mensen hiervan overtuigd. De laatste twijfel rond dit
unieke natuurproduct verdwijnt stilaan.

De term ’kraantjeswater’ is de laatste jaren uitgegroeid
tot een echt keurmerk.
Kraantjeswater staat voor kwaliteit, duurzaamheid,
milieuvriendelijkheid, maar natuurlijk ook voor
gewoon lekker, goedkoop en gezond.

Kraantjeswater is het beste drinkwater.
Na de gemeenteraadszitting van 29 juni bevestigden
onze gemeenteraadsleden dat er inderdaad geen excuus
meer is om geen kraantjeswater te drinken !

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx heeft op vrijdag
26 juni samen met gedeputeerden Inga Verhaert en
Koen Helsen een bezoek gebracht aan Rijkevorsel.
Op een werkvergadering besprak het gemeentebestuur
met de gouverneur een aantal dossiers die zowel de
gemeente als de provincie aanbelangen.
Na de vergadering bezocht de delegatie per autocar de
bezienswaardigheden in de gemeente.

Met Belgerinkel naar de Winkel’, de campagne die
mensen wil stimuleren om vaker op de fiets te springen
om te gaan winkelen, was ook dit jaar weer een succes
in Rijkevorsel. Door te fietsen blijf je fit en gezond. Het
scheelt een hap in je budget. Je bent sneller ter plaatse.
Bovenal is de fiets klimaatneutraal. Én meedoen met de
actie ’Met Belgerinkel naar de Winkel’ kan een mooie
prijs opleveren. Tijdens een receptie op 15 juli werden
de winnaars bekendgemaakt en de prijzen overhandigd.

Wint de hoofdprijs, een Belgerinkelfiets :
Kenis Anna Hellesteeg 2/0003
Winnen een unieke fietstas 
ontworpen door Walter Van Beirendonck :
Janssens Maria Otterdaelstraat 32
Konings Ils Potbergstraat 62
Antonissen Liliane Scherpengeerstraat 24
Lambrechts Elsa Akkerstraat 3
Scheyltjens Rita Otterdaelstraat 29/1
Van Helvert Maria Dellenweg 3
Nuyts Ils Eekhofstraat 41
Vervloet Monique Sint-Jozef 67
Van Leuven Lea Pastoor Lambrechtsstraat 13
Winnen een waardenbon t.w.v. 20 euro :
Verbraeken Frans Dorp 33/1
De Prins Regina Sparrenweg 9
Snijders Ruth Hoogstraatsesteenweg 79
Van Bael Leen Lepelstraat 14, 2340 Beerse
Laurijssen Willi Helhoekweg 72
Verdonck Jenny Lijsterstraat 49
Van Herck Carine Molenakkers 48
Mertens Chris De Parre 11
Van Gompel Greta Eikendreef 26
Crijnen Elena Donk 25

Proficiat aan alle winnaars!  
De prijzen kunnen afgehaald worden op het gemeente-
huis, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel. En een hartelijke
bedankt aan alle deelnemende handelaars.

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL
WINNAARS

GOUVERNEUR OP WERKBEZOEK 
IN ONZE GEMEENTE

ONZE GEMEENTERAAD DRINKT ...
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De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur,
kortweg milieuraad, heeft tot doel het maatschappelijk
draagvlak voor het milieu- en natuurbeleid te 
verbreden. De milieuraad adviseert het gemeente-
bestuur over het gemeentelijke milieu- en 
natuurbeleid, hetzij op het verzoek van het college van
burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad,
hetzij op eigen initiatief.
Op 24 september 2009 zal een ‘open’ milieuraad 
georganiseerd worden. Hierbij zijn alle geïnteresseerde
inwoners van Rijkevorsel uitgenodigd om deze 
vergadering bij te wonen.
De agenda van deze vergadering zal bekendgemaakt
worden op de gemeentelijke website  www.rijkevorsel
.be.
De vergadering gaat door in de raadzaal van het
gemeentehuis en start om 20.00 uur.

JUBILEUMJAAR: 15E EDITIE VAN ACTIE

Traditiegetrouw organiseren IOK, Natuurpunt vzw, Velt
vzw, JNM en 22 Kempense gemeentebesturen, waar-
onder Rijkevorsel, in de periode september-november
een sensibiliseringscampagne gekoppeld aan een
bomen- en struikenverkoop. Deze actie is bij het brede
publiek bekend als de ‘Behaag onze Kempen!’-actie. 
Dit jaar is de actie aan zijn 15e editie toe.

AANBOD

Via de actie worden inheems en streekeigen haag-
plantsoen, (hoogstam) fruitbomen, kleinfruit, vrucht-
bomen en steunpalen aangeboden.

GEMENGDE HAAG IN DE KIJKER

De organisatoren promoten inheemse en streekeigen
haagplanten en bomen. Deze gedijen van nature goed
op onze arme Kempense zandgronden. Inheemse en
streekeigen soorten trekken meer diersoorten aan en
vergroten de natuurwaarde van je tuin. 

De nadruk ligt op gemengde hagen: hagen die uit meer
dan één soort bestaan. Gemengde hagen zijn beter
bestand tegen ziekten en plagen, hebben een mooi
blad-, bloesem- en besseneffect in zowel het voorjaar als
het najaar. Een gemengde haag hoeft niet ‘wild’ te zijn.
Ze kan net zo goed strak geschoren worden als een 
klassieke (haag)beukenhaag. Misschien wil je enkel een
deel van de haag aanleggen als gemengde haag? Ook dat
kan, bijvoorbeeld achter in de tuin of op een minder
gebruikt stuk van je tuin.

HOE BESTELLEN

Bestellen doe je bij voorkeur via het online bestel-
formulier op de website  www.iok.be/behaagonze-
kempen. Maar je kan ook op andere manieren bestellen:
via bijgevoegd bestelformulier, via een folder of bestel-
formulier dat je bij de milieudienst vindt of telefonisch
bij de milieudienst (03/340.00.23) of bij Herman Puls
(18-21u: 014/21.96.08). Een ingevuld bestelformulier
kan je binnenbrengen bij de milieudienst of versturen
naar Herman Puls, Vest 13 te 2200 Herentals.
Bestellen kan tot 31 oktober.

MEER INFO?

Informeer je goed vooraleer je bestelt. 
Bezoek de website (www.iok.be/behaagonzekempen),
vraag een gratis infobrochure aan of neem contact op
via behaag.onze.kempen@iok.be.
Heb je specifieke vragen over bomen en struiken (nrs 1-
17), over de aangeboden haagpakketten (nrs 18-20) of
over gemengde hagen? Neem dan contact op met Eddy
Vercammen (0478/45.45.47). Meer info over de aan-
geboden fruitbomen kan je opvragen bij Frank Van
Gorp (014/42.02.48 na 18u).
Velt organiseert infoavonden en cursussen rond de 
ecologische tuin: voor activiteiten in je buurt:
www.velt.be.
Met vragen kan je altijd terecht bij behaag.onze.kem-
pen@iok.be.

AFHALEN PLANTGOED

Het bestelde plantgoed dien je zelf af te halen op zater-
dag 21 november tussen 9.30u en 11.30u aan het
Gemeentemagazijn, Industrieweg 3-5 te 2330
Merksplas. Betalen doe je ter plaatse.

BEHAAG ONZE KEMPEN !

OPEN MILIEURAAD
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Bij het aankopen van houtproducten hebben we vaak
een lijstje met criteria in de hand: het hout moet er
mooi uit zien, het moet lang meegaan, makkelijk te
bewerken zijn, enzovoort… De afkomst van het hout
staat vaak niet bovenaan dit lijstje met criteria. Toch is
erg belangrijk om hieraan aandacht te schenken.
Misschien koop je anders zonder je het beseft een tuin-
tafel die afkomstig is uit de wildkap van tropische 
bossen! Kopen we dan best geen houtproducten meer?
Helemaal niet, integendeel, hout is net een erg duur-
zaam product aangezien het nagroeibaar is en geen
gebruik maakt van eindige fossiele bronnen. Maar hoe
kan je te weten komen of jouw begeerde houtproduct
uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is of niet?
Hiervoor werd het onafhankelijke FSC-label in het
leven geroepen. 
Verantwoord kappen, verantwoord kopen… of hoe je
met FSC producten het bos kan sparen. FSC staat voor
Forest Stewardship Council (vrij vertaald ‘Raad voor
Goed Bosbeheer’) en is een internationale organisatie
die duurzaam bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereld-
wijd strenge regels voor bosbeheer, die de basis zijn
voor haar controlesysteem.
Als boseigenaren zich aan de FSC-afspraken houden,
kan hun bos worden gecertificeerd. Vanaf dan kunnen
ze hun hout als ‘FSC-gelabeld hout’ verkopen. Nadien
worden ook de verdere verwerkers gecontroleerd en
gecertificeerd, waardoor het hout gevolgd wordt door-
heen de hele handelsketen. Hout- en papierproducten
afkomstig uit zo een FSC gecertificeerd bos kan je 
herkennen aan het FSC logo, het bekende boompje. Zo
bent u als consument zeker dat het papier of hout dat u
koopt uit goed beheerde bossen komt.

FSC IS UNIEK
FSC is een uniek systeem, daar het er in slaagt om alle
belanghebbenden evenwichtig te verenigen. De FSC-
regels stellen dan ook strenge eisen zowel op ecolo-
gisch, sociaal als op economisch vlak. Daartoe wordt
FSC ondersteund door alle grote milieuorganisaties
(waaronder het WWF), sociale bewegingen (noord-zuid
organisaties, vakbonden), en economische actoren
(papieren houtproducenten). Enkel zo kunnen we onze
bossen vrijwaren voor de toekomst, en dit in al hun
aspecten.

STEEDS MEER FSC-BOS 
Wereldwijd dragen al meer dan 100 miljoen hectare
bossen - zowel tropische als niet tropische - het FSC
keurmerk. Deze FSC bossen zijn verspreid over de hele

wereld, gaande van de tropen tot het hoge Noorden.
Ook in ons land is er reeds zo’n 10.000 hectare FSC-bos
verspreid, en de oppervlakte blijft nog toenemen.

GROTER AANBOD EN EERLIJKE PRIJS
Ondertussen hebben al meer dan 350 Belgische 
bedrijven uit de hout- en papiersector, zoals (lokale)
houthandelaars, schrijnwerkers, papierhandelaars en
drukkerijen hun FSC-certificaat gehaald. Ook bij 
diverse doe-het-zelfzaken en warenhuizen kan je reeds
FSC-gelabelde producten terugvinden. Het aanbod
FSC-gelabelde producten zit dus sterk in de lift. Het
aanbod gaat van zaaghout, plaatmaterialen, tuinhout
tot afgewerkte producten zoals (tuin)meubels en 
diverse bouwtoepassingen. Ook het aanbod aan FSC-
gelabelde papierproducten is al ruim, gaande van 
kopieer- of printpapier tot wc-papier, en van afgewerkte
producten zoals enveloppen tot allerhande drukwerk.
Een vaak gehoorde fabel is dat FSC-hout veel duurder
zou zijn. Dit is niet helemaal waar. Eigenlijk betaalt u
voor FSC producten een eerlijke prijs. FSC-hout uit de
gematigde bossen - zoals vuren, grenen of eiken - is
meestal niet of amper duurder. Bij tropisch hout kan de
meerprijs oplopen tot 10 à 20 procent. Dit komt omdat
de bosbouwers in die landen enorme inspanningen
moeten doen om aan de FSC-criteria van duurzaam
bosbeheer te voldoen. Zo wordt er bijvoorbeeld geïnves-
teerd in veiligheid, worden sommige stukken bos niet
gekapt o.w.v. bijzondere natuurwaarden, worden speci-
ale voorzieningen getroffen voor de bosarbeiders en
hun families… De meerprijs van het tropisch hout
wordt dus goed besteed. Vraag raad aan uw houtleve-
rancier over de prijsverschillen tussen houtsoorten en
gecertificeerde producten.

WAAROP LETTEN BIJ AANKOOP?
Indien u FSC-producten koopt, kan u dit doen bij één
van de retailers en doe-het-zelfzaken, of bij één van de
350 FSC-gecertificeerde bedrijven in België. U kan deze
terugvinden via www.fsc.be > Particulier > Op zoek
naar FSC.
- Indien u FSC producten bij één van de retailers of

doe-het-zelf zaken koopt, dient het FSC-logo
(boompje) op het product te staan. Dit kan gaan van
een balk constructiehout tot een afgewerkte kast of
tuinmeubelset.

- Indien u daarbuiten FSC producten wenst te kopen,
gaat u langs bij één van de 350 FSC gecertificeerde
bedrijven (papier- en houtsector). Deze worden jaar-
lijks gecontroleerd om u de zekerheid te geven dat
uw hout- of papierproduct wel degelijk uit een goed
beheerd FSC-bos afkomstig is. Elk FSC gecertifi-
ceerd bedrijf heeft een unieke COC-code (bv. FSC-
COC-13245(AB)), en deze dient duidelijk op uw 

VERANTWOORD KAPPEN,
VERANTWOORD KOPEN
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factuur te worden vermeld. Op die manier bent u
zeker dat het om FSC-gelabeld hout gaat. Om 
helemaal zeker te zijn, kan je ook altijd bij je 
handelaar een schriftelijk bewijs vragen dat het aan-
gekochte hout wel degelijk FSC-gelabeld is.

WELKE HOUTSOORTEN EN TOEPASSINGEN?

Het gamma aan houtsoorten met FSC-label nam de
afgelopen jaren enorm toe. Hieronder nemen we een
tabel op van een aantal houtsoorten die verkrijgbaar
zijn met FSC-label. Hiermee willen we u een idee geven
van het aanbod en de toepassingen. We publiceren
slechts een gedeelte van dit omvangrijke overzicht. De
volledige tabel kan u bekomen via http://www.fscnl.org
/documents/docs/publications/matrix_FSC-gecertifi-
ceerd_hout_oktober07.pdf of via de milieudienst. Het
overzicht dateert uit 2007 en we merken hierbij op dat

er sindsdien ook al een aantal andere houtsoorten ver-
krijgbaar zijn met FSC-label.

Opgelet : eenmaal een houtsoort op deze lijst staat,
betekent dit niet dat al het hout van deze houtsoort
sowieso FSC-gelabeld is. Het betekent dat de houtsoort
in grote of kleine mate met FSC-label verkrijgbaar is op
de markt. 

Alle informatie kan u nog eens nalezen op de website
van FSC België: www.fsc.be. Hier kan u ook door-
klikken naar de online leveranciersgids, zodat u uw
FSC gecertificeerd bedrijf uit de buurt kan vinden.
Indien u niet over internet beschikt, bent u met uw 
vragen over FSC-hout ook altijd welkom op het
gemeentehuis bij de duurzaamheidsambtenaar
(Jasmine Jacobs).



Dat inwoners verplichtingen hebben ten aanzien van
het maaien van de bermen ter hoogte van hun perceel
is nog vaak onvoldoende geweten. Hoewel het hier
openbaar domein betreft, het deel tussen de rooilijn (de
scheidingslijn tussen privé eigendom en het openbaar
domein) en de rijweg, is het aan de bewoners zelf in te
staan voor het onderhoud van de bermen. Dit werd uit-
drukkelijk bepaald in het politiereglement. Dit zegt
immers : ’De eigenaars of huurders zijn verplicht
erover te waken of te laten waken ... dat de grasstroken
tussen de rooilijn en de rijweg gemaaid worden.’
(Hoofdstuk 3 Artikel 2.3).
Dit wil niet zeggen dat de gemeente helemaal niets aan
het bermbeheer doet. Tweemaal per jaar worden de
bermen door de Groendienst immers gemaaid met een
klepelmaaier. Voor het overige dienen de inwoners
echter zelf voor het onderhoud in te staan.

Het gemeentebestuur heeft de intentie om met een
aantal verenigingen het zwerfvuil in de gemeente aan
te pakken. De verenigingen krijgen hiervoor een 
vergoeding om hun werking te ondersteunen. Enkel
erkende verenigingen van Rijkevorsel komen in aan-
merking.
Een vereniging die een ophaling van zwerfvuil wil ver-
zorgen en hiervoor een vergoeding wenst te bekomen
voor de ondersteuning van hun werking moet recht-
streeks een overeenkomst afsluiten met het gemeente-
bestuur.

Hoe kan dit ?
Door uw kandidatuur te stellen :
- schriftelijk t.a.v. het college van burgemeester en

schepenen, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel
- via e-mail naar nancy.gabriels@rijkevorsel.be
- via fax 03/340.00.70
met opgave van :
- naam vereniging
- naam contactpersonen, adres, telefoonnummer en

eventueel e-mailadres
De kandidaturen moeten ten laatste op 1 oktober 2009
ingediend zijn. Meer concrete afspraken worden later
dan uitgewerkt.

De werken aan de schoolomgevingen verlopen volgens
plan. De eerste fase werd reeds voltooid. Deze bestond
uit de heraanleg van de Sint-Lenaartsesteenweg, die
intussen opnieuw werd opengesteld voor het verkeer.
Vooral aan het vernieuwde kruispunt (Banmolenweg -
Emiel Van Roeystraat) werd de veiligheid aanzienlijk
verhoogd. De uiteindelijke afwerking met de groen-
aanplantingen is gepland voor het najaar.
Bij het ontwerp van de Molenstraat, de Leopoldstraat en
de Banmolenweg is men uitgegaan van de aanleg van
zogenaamde Octopus-zones ter hoogte van de school-
ingangen. Deze zones worden ingericht volgens de
richtlijnen van het Octopusplan. Dit plan biedt
gemeenten, scholen, ouders en kinderen de mogelijk-
heid om samen te werken aan veiliger en kind-
vriendelijker schoolroutes (zie www.octoplusplan.be).
Om de mobiliteitskansen van onze kinderen te ver-
hogen was het dan ook noodzakelijk dat de wegeninfra-
structuur grondig werd aangepakt.
Naast deze bekommernis voor de schoolgaande
kinderen, was het ook zo dat de straten en de riolering
in de schoolomgevingen dringend aan vernieuwing toe
waren.
Bij het uiteindelijke ontwerp werd er ook aandacht
besteed aan het parkeerprobleem ter hoogte van het
gemeentehuis. Er wordt een blauwe zone voorzien
(parkeren met beperkte parkeertijd) in de Molenstraat
aan de voorkant van het gemeentehuis, zodat inwoners
minder problemen zullen ondervinden om hun auto te
parkeren als ze in het gemeentehuis moeten zijn.

De gemeente beseft dat de werken nog voor enige over-
last zullen zorgen, zeker aan het begin van het school-
jaar. We zijn er echter van overtuigd dat deze onge-
makken niet opwegen tegen het uiteindelijke resultaat
van deze ingrijpende werken : een veiligere, meer 
toegankelijke en duurzame schoolomgeving voor onze
kinderen. We willen de inwoners reeds bedanken voor
hun begrip voor deze overlast.

DE HERINRICHTING 
VAN DE SCHOOLOMGEVINGEN

OPROEP AAN VERENIGINGEN
INZAMELING ZWERFVUIL

ONDERHOUD VAN GRASBERMEN
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Ecosmos verovert je lunch !

Ben je het beu om elke dag kaas of salami tussen je
boterhammen te eten ? Gedaan ermee ! Vanaf nu is er
de ecosmos. De ecosmos is een biologisch broodje vol
met seizoensgebonden groenteverzinsels. Velt heeft
een vorming uitgewerkt waarin de ecosmos aan je
wordt voorgesteld. Vanaf nu wordt elke broodmaaltijd
een smaakexplosie in de mond.
De vorming ’ecosmos’ biedt je de kennis en de kunde
om verrassende combinaties van seizoensgebonden
groenten, peulvruchten, noten, enz. te creëren. In 2,5
uur leer je meer over de milieu-impact van voeding en
ook over de manier waarop jij deze impact kunt beïn-
vloeden. Proef je eigen creatie en word betoverd door
verrassende, lekkere en gezonde combinaties. Een Velt-
lesgever begeleidt deze vorming en zorgt ervoor dat ze
een smakelijke herinnering blijft !

- woensdag 16 september 2009 om 19.00 uur
- in de parketzaal boven de bibliotheek
- inkom gratis
- gelieve wel vooraf in te schrijven in de bib, 

per mail (rijkevorsel@bibliotheek.be) of telefonisch
(03/340.00.51)

Haal alvast je agenda boven want zaterdag 10 oktober is
het weer zo ver. Die dag is het feest in de bib en worden
jullie verwend. Natuurlijk zal er weer een grote boeken-
verkoop zijn !
Meer info vind je in het berichtenblad van oktober.

Maandag 21 september 2009 wordt door de leesclub 
’De infiltrant’ van Dennis Lehane besproken in de 
parketzaal boven de bibliotheek.

JEUGD
Prentenboeken
- Als ik boos ben (P3)
- Snuffel en het ei (P3)
- Bout en Moertje (P3)
- Naar het strand (P3)

A-boeken (7-9 jaar)
- Dierendieven (PAMELEN, Frank Van)

B-boeken (9-12 jaar)
- Potilla (FUNKE, Cornelia)
- Voorgoed verdwenen (ROOD, Lydia)
- Ik ben geen supermuis (STILTON, Geronimo)

C-boeken (12-16 jaar)
- Weerwolven (SHAN, Darren)
- Geheime Missie Stormstad (MOWLL, Joshua)

Jeugd Non-Fictie
- Zeemonsters. Prehistorische wezens uit de diepte

(576)
- De Dinosaurussen (576)
- Een piratenschip (658.2)
- Kapitein Winokio is beestig (788.2)
- De Smurfen zoekwoordenboek (783)

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN

DE LEESCLUB LEEST ...

DAG VAN DE BIBLIOTHEEKKLANT
10 OKTOBER 2009

ECOSMOS 16 SEPTEMBER 2009 - 19.00U
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OPENBARE BIBLIOTHEEK
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Jeugd strips
- Cedric
- FC De Kampioenen
- Jommeke
- Kid Paddle
- Kuifje
- Kiekeboe
- Mieleke Melleke Mol
- Naruto
- Samson en Gert
- Simpsons
- De smurfen
- W817

VOLWASSENEN
Romans
- De Indische klerk (LEAVITT, David)
- Rusteloos (BOYD, William)
- Ring van eeuwigheid (VERMEULEN, John C.)
- Misleid (ASPE, Pieter)
- Een graf in Gaza (REES, Matt Beynon)
- Trouw aan jezelf (STEEL, Danielle)
- Nacht over Budapest (KONDOR, Vilmos)
- Als een zeldzame vlinder (WYN, Nia)
- Nemesis (NAPIER, Bill)
- De koffiehandelaar (CAPELLA, Anthony)

Non-fictie
- Atlas van natuurgeesten (829.73)
- De maan (552.4)
- Overleven op de K2 (962)
- Harry Potter en de School der Wijzen (829.2)

Nieuwe strips
- Blacksad
- Betelgeuze
- Anatares
- Boerke
- Aldebaran
- Geheime driehoek
- Kinderen van de wind
- Titeuf

De Lijn zorgt vanaf 1 september voor een recht-
streekse verbinding van Rijkevorsel naar station
Noorderkempen.
Vanaf 1 september geeft De Lijn alle gemeenten in de
buurt van Brecht een rechtstreekse verbinding naar het
NMBS-station Noorderkempen. De nieuwe dienst-
regelingen zorgen er voor dat u vlot van de bus op de
trein kan overstappen.

1. Snelle verbinding met Antwerpen
Sinds de opening van het NMBS-station Noorder-
kempen is er op alle werkdagen één maal per uur een
supersnelle verbinding met Antwerpen Centraal : deze
treinrit duurt slechts 15 minuten.
Om een optimaal openbaar vervoersaanbod te bieden,
breidt De Lijn het busvervoer van en naar het station
gevoelig uit. Op die manier wordt Brecht een echt
mobiliteitsknooppunt en verlopen de verplaatsingen in
en vanuit de Noorderkempen veel vlotter.

2. Vlotte bereikbaarheid van station Noorderkempen
Concreet brengen volgende buslijnen u naar het station
Noorderkempen :
- 432 : Turnhout - Beerse - Merksplas - Rijkevorsel -

Brecht
Aan station Noorderkempen kan u niet alleen over-
stappen van bus op trein, maar ook van bus op bus. Er
komen daar aansluitingen op de volgende buslijnen :
- 432 : Turnhout - Vosselaar - Beerse - Merksplas -

Rijkevorsel - Brecht
- 440 : Essen - Malle - Herentals rijdt via Brecht
- 602 : Meer - Hoogstraten - Brecht - Schoten -

Antwerpen

VAN DE LIJN OP DE TREIN : 
MET DE BUS EN TREIN VIA BRECHT
NAAR ANTWERPEN

13



MMMM OOOO BBBB IIII LLLL IIII TTTT EEEE IIII TTTT

3. Bestaande buslijn 430, 432, 600, 605, 620 
veranderen hun dienstregeling
Vanaf 1 september verandert er heel wat in het aanbod
en de huidige dienstregelingen van de bussen in uw
regio. Zo kan er een goede aansluiting op de vertrek- en
aankomsturen van de trein geboden worden. Volgende
concrete veranderingen zullen merkbaar zijn :
- Bus 430 krijgt 2 extra ritten. De dienstregeling van

de bestaande ritten blijft behouden.
- Bus 432 vanuit Turnhout - Beerse - Merksplas -

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

- Bus 600 en 620 krijgen betere aansluitingen. Als
gevolg daarvan komen er ingrijpende veranderingen
in hun dienstregeling.

- Snelbus 605 naar Antwerpen rijdt enkel nog tijdens
de spits.

De dienstregeling van de snelbus 605 wordt aangepast.
Tijdens de daluren wordt het aanbod afgebouwd, omdat
de trein sneller is. Tijdens de spitsuren zorgt ze voor
een bijkomende verbinding met Antwerpen via de
autosnelweg zodat u (tijdens de spits) 2 maal per uur op
een snelle manier naar Antwerpen kunt.
In het weekend rijdt de trein niet. De vorige dienst-
regeling blijft dan gelden.
Voor de exacte informatie over de dienstregelingen kan
u terecht op www.delijn.be, in de Lijnwinkels of via
telefoonnummer 070/220.200 (0,30 €/min).

4. Combiticket De Lijn / De trein
In elk NMBS-station kunt u een abonnement kopen
voor een treintraject gecombineerd met een 
netabonnement van De Lijn. Een gecombineerd abon-
nement is goedkoper dan twee afzonderlijke abon-
nementen en biedt u dezelfde gebruiksvoorwaarden als
een Buzzy Pazz of Omnipas. Bovenop de prijs van de
treinkaart betaalt u dan een supplement (zie tabel)

Buzzy Pazz Omnipas Omnipas
(-25 jaar) (25-59 jaar) (+60 jaar)

1 jaar 106,00 € 151,00 € 122,00 €
3 maanden 44,00 € 57,00 € 47,50 €
1 maand 16,20 € 20,30 € 16,80 €
1 week 4,90 € 6,10 € 5,10 €

Aan de rand van sluis 1 in Rijkevorsel wordt hard 
gewerkt aan de voltooiing van een nieuw gebouw. Wat
staat hier te gebeuren ?

Het nieuwe gebouw aan sluis 1 krijgt meerdere func-
ties. Er komen werkplaatsen, garages en ruimtes voor
onderhoud en opslag. De hoofdfunctie wordt echter de
centrale bediening van een aantal bruggen, een
primeur voor nv De Scheepvaart. Achter de meters-
brede glazen wand in de voorgevel, zullen bruggen-
wachters van op afstand alle bruggen tussen Turnhout
en Brecht openen en sluiten.

Bruggen met afstandsbediening

Al deze bruggen werden de voorbije jaren uitgerust met
nieuwe elektro-hydraulische installaties. Al in 2007
werd over de ganse lengte van het kanaal glasvezelkabel
gelegd. Deze kabels zorgen voor de dataoverdracht van
de afstandsbediening en het informaticanetwerk.
In een latere fase worden aan elke brug de nodige 
camera’s en technische apparatuur voor de afstands-
bediening geïnstalleerd. Dit gebeurt wellicht in de loop
van 2011.

De centrale bediening van de bruggen vanuit het
nieuwe gebouw in Rijkevorsel zal stap voor stap worden
ingevoerd. nv De Scheepvaart voorziet een ruime test-
periode met mogelijkheid voor aanpassingen en 
bijsturingen van het systeem. Als het systeem goed
draait, zullen er aan de bruggen geen bruggenwachters
meer aanwezig zijn. De schippers en de pleziervaar-
tuigen verwittigen de centrale via de marifoon wanneer
ze een brug naderen.

Van op de oever kan iedereen het centrale bedienings-
gebouw contacteren via een interfoon, een soort praat-
paal die bij de bruggen geïnstalleerd wordt.

En de sluizen ?

Alle sluizen op het kanaal Dessel - Turnhout - Schoten
blijven wel lokaal bediend. Het is technisch moeilijk
haalbaar en om veiligheidsredenen niet aangewezen
om de sluizen van op afstand te bedienen. Daar blijft de
sluiswachter dus op post.

CENTRALE BEDIENING VAN DE KANAAL-
BRUGGEN VAN TURNHOUT TOT BRECHT
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Sinds de eerste vaststelling van de Mexicaanse griep op
18 maart 2009 in Mexico, heeft de griep zich onder-
tussen wereldwijd verspreid. De verschillende over-
heden, waaronder ook de gemeenten, nemen de nodige
maatregelen om voorbereid te zijn op een eventuele
verdere verspreiding van het griepvirus. Indien u meer
informatie wenst of vragen heeft over de Mexicaanse
griep kan u terecht op www.influenza.be of bij het call-
center van influenza op het gratis nummer 0800/99.777

Na de meeste vakanties worden we in de scholen en de
andere opvanginitiatieven geconfronteerd met het-
zelfde fenomeen : luizen. Deze vervelende diertjes 
verplaatsen zich van het ene kind op het andere en
bezorgen een vervelende jeuk in de haren.
Je kan de strijd aangaan tegen luizen door de NAT-
KAM-METHODE toe te passen. Deze methode wordt
hieronder uitvoerig toegelicht.
Maar 1 ding is héél belangrijk als je kind luizen heeft :
je moet de school of de opvang waar je kind verblijft op
de hoogte brengen van het feit dat je kind luizen heeft.
Op deze manier kan er tegen het voorval direct 
opgetreden worden door voldoende info te geven en
preventief op te laten treden. Zo kan men misschien
een plaag verhinderen ...

Wat heb je nodig om de Nat-Kam-Methode toe te
passen ?
- een gewone shampoo
- balsem of crèmespoeling
- 2 handdoeken
- lavabo
- keukenpapier
- gewone kam
- luizenkammetje

Hoe ga je te werk ?
1. Maak het haar nat en gebruik een gewone shampoo

om het haar te wassen. Spoel goed het haar maar
droog het niet.

2. Verdeel veel balsem of crèmespoeling op het haar en
wrijf goed in. Kam met de gewone kam vervolgens
het haar los.

3. Met de luizenkam kam je vervolgens ongeveer 15
minuten op de volgende wijze :
- hou het hoofd boven een propere handdoek en

kam het haar van achter naar voor en veeg de 
luizenkam af op wit keukenpapier.

- kam nu het haar van voor naar achter en veeg de
luizenkam af op wit keukenpapier.

- kam nu het haar van rechts naar links en veeg de
luizenkam af op wit keukenpapier.

- kam nu het haar van links naar rechts en veeg de
luizenkam af op wit keukenpapier.

4. Na het kammen spoel je de balsem uit en droog je
het haar met een propere handdoek. Was hand-
doeken, kleren en lakens op 60°. Gooi het keuken-
papier weg en spoel de kammen met heet water.

Doe dit elke dag gedurende 10 dagen.
Uiteraard kun je met je vragen altijd terecht bij je huis-
arts of bij het CLB van de school.

LUIZEN : DOE ER IETS AAN !MEXICAANSE GRIEP (A/H1N1 GRIEP)
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Op 8 november 2009 organiseert de Cultuurraad van
Rijkevorsel een ontmoetingsdag voor gehandicapten en
zieken.
Deze ontmoetingsdag gaat door in de polyvalente zaal
(’Kuiperij’) van het Gemeenschapscentrum te Sint-
Jozef.
Meer informatie hieromtrent volgt in de volgende 
editie van ’Info Rijkevorsel’ en is te bekomen op de cul-
tuurdienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, tel.
03/340.00.37, cultuurdienst@rijkevorsel.be.

We staan aan de start van een nieuw werkjaar, en daar-
om wil de cultuurdienst iedereen een leuk werkjaar
toewensen. Mensen die op zoek zijn naar informatie
over een culturele activiteit kunnen steeds terecht bij
de medewerkers van de Cultuurdienst.

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.
Inschrijven kan zoals elk jaar op de sportdienst in het
Klooster en dit nog tot vrijdag 4 september. Kom dus
zeker langs en schrijf je nu nog in voor ’De Tofste
Zondag : De Gordel !’ 
Voor meer inlichtingen, tel. 03/340.00.36 of sport-
dienst@rijkevorsel.be

Bloso lanceert samen met de Vlaamse Sportfederatie
(VSF) een nieuw initiatief om het belang van sporten in
clubverband te benadrukken. Hiervoor zullen de sport-
clubs in Vlaanderen niet één dag maar een hele week
lang aangemoedigd worden om hun deuren open te
gooien voor het grote publiek.
De actie loopt van 12 tot 20 september 2009 en heeft als
slogan : ’De week van de sportclub. Ontdek je sportplek
van 12 tot 20 september !’. De baseline van de actie
wordt : ’Wij willen jou erbij !’.
Ook de sportverenigingen in Rijkevorsel zullen deel-
nemen aan deze actie. Via folders, affiches en de website
zullen jullie geïnformeerd worden over de 
verschillende acties.

Net zoals de voorgaande jaren, gaat ook het komende
schooljaar de sportacademie weer van start.
De Rijkevorselse Sportacademie is een naschoolse
sportlessenreeks voor de kinderen van alle lagere 
scholen in de gemeente Rijkevorsel. De lessen gaan
door van 15.30 uur tot 17.00 uur.
De Sportacademie komt tot stand door een samen-
werking tussen de sport- en jeugddienst, de kinderclub,
de lagere scholen en de sportacademie van Rijkevorsel.
De kinderen krijgen in een tiental lessen een waaier van
sportactiviteiten aangeboden. Er wordt steeds getracht
om met gediplomeerde lesgevers te werken.
Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar
wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling van alge-
mene motorische vaardigheden. De leerlingen van het
derde t.e.m. het zesde leerjaar krijgen initiatie in een
bepaalde sporttak, gegeven door een Rijkevorselse
sportclub. Voor de lessen voor het 3de t.e.m. 6de leerjaar
zijn wij nog op zoek naar clubs die sportacademieles
kunnen geven op donderdag.
Voor meer informatie over de data, inschrijving e.d. kan
u terecht op de sportdienst, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel of via sportdienst@rijkevorsel.be of
03/340.00.36.

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

NIEUWE WERKJAAR

SPORTACADEMIE 2009-2010

WEEK VAN DE SPORTCLUB

DE GORDEL

NIEUWE WERKJAAR

ONTMOETINGSDAG CULTUURRAAD

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 2008-2009 waren er een aantal belangrijke wijzigin-
gen in het systeem van de school- of studietoelagen. Dit
schooljaar verandert er weinig, er wordt verdergegaan
met de aanpassingen van vorig jaar.

- School- en studietoelagen zijn er voor bijna alle
onderwijsniveaus : kleuters en leerlingen uit het
lager onderwijs, ook toelagen voor de leerlingen in
het deeltijds secundair onderwijs en in de leertijd bij
Syntra

- De inkomensgrenzen zijn gelijk voor alle onderwijs-
niveaus

- Eén op vier leerlingen / studenten komt in aan-
merking

- De aanvraagprocedure is eenvoudig en kan digitaal
gebeuren

Schooltoelage voor kleuter- en lager onderwijs
Kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs komen in
aanmerking voor een schooltoelage. Dezelfde in-
komensgrenzen worden gehanteerd voor zowel het
basisonderwijs, als voor het secundair en hoger onder-
wijs : zo kan een kind vanaf de kleuterschool tot aan het
einde van zijn of haar studiecarrière rekenen op studie-
financiering.

Deeltijds leerplichtonderwijs
Ook leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair
onderwijs, jongeren die begeleid worden door een cen-
trum deeltijdse vorming en jongeren in de leertijd
(leercontract) bij Syntra, hebben recht op een school-
toelage.

Hoger onderwijs en studietoelagekrediet
Studenten kunnen vaker en gemakkelijker veranderen
van studierichting dan vroeger. Voordien moesten 
studenten daarvoor hun jokerkrediet inzetten omdat
die verandering gelijkgeschakeld werd met studie-
vertraging. Daar is sinds vorig jaar verandering in
gekomen : de studievoortgang wordt bepaald aan de
hand van het aantal studiepunten waarvoor de student
het afgelopen academiejaar geslaagd was.

Studenten beschikken over een studietoelagekrediet.
Dat studietoelagekrediet is vergelijkbaar met een rug-
zakje waarvan de inhoud jaarlijks opgebruikt én
opnieuw aangevuld wordt aan de hand van de studie-
punten die de student verwerft. Studenten moeten
alleen een beroep doen op hun jokerkrediet als ze niet
geslaagd zijn.

Wie komt voor een toelage in aanmerking ?
Naar schatting heeft één op vier leerlingen en 
studenten recht op een school- of studietoelage. De
belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet
te hoog is. Naast het inkomen spelen de nationaliteit en
de aanwezigheid op school ook een rol.

Aanwezig ?
Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig
zijn op school. Het aantal dagen dat ze aanwezig 
moeten zijn, stijgt bovendien met de leeftijd. Voor leer-
lingen uit het lager en secundair onderwijs geldt dat ze
niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig
mogen zijn. Als de leerling te vaak afwezig is, wordt de
toelage het tweede schooljaar ingehouden of terug-
gevorderd.

Hoe hoog is de toelage ?
- Kleuters krijgen een vast bedrag van 82,16 euro.
- Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt

92,43 tot 184,86 euro.
- Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de

toelage van 115,12 euro tot 2.755,47 euro.
- Voor het deeltijds leerplichtonderwijs varieert de

toelage van 96,83 euro tot 403,46 euro.
- Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van

225,94 euro tot 4.707,62 euro.

Eenvoudige aanvraagprocedure
U kunt de school- en studietoelage aanvragen vanaf 15
augustus 2009 tot en met 30 juni 2010. De aanvraag-
procedure is sterk vereenvoudigd. Als uw gezin zowel
kinderen in het basisonderwijs als in het secundair of
hoger onderwijs heeft, hoeft u maar één dossier in te
dienen. Het aantal toe te voegen documenten is 
beperkt : een aanslagbiljet van de belastingen of een
inschrijvingsformulier van de school is bijvoorbeeld
niet langer nodig.
Bovendien kunt u de aanvraag online indienen : op de
website www.studietoelagen.be kunt u digitaal een aan-
vraagformulier invullen. Uiteraard blijft het mogelijk
om een papieren aanvraagformulier in te dienen. De
formulieren kunt u downloaden van het internet en
afdrukken maar ze worden ook verspreid via univer-
siteiten, hogescholen, schoolsecretariaten, CLB’s,
OCMW’s, vakbonden, integratiecentra...

SCHOOL- EN 
STUDIETOELAGEN 2009-2010
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Ouders die problemen ondervinden bij het invullen van
de aanvraag, kunnen bij die instanties terecht voor 
gratis hulp. Ze kunnen ook bellen naar 1700, het gratis
nummer van de Vlaamse overheid. Op dat nummer
kunnen ze ook terecht met al hun vragen over de voor-
waarden om in aanmerking te komen voor een toelage.
Vanaf 15 augustus 2009  kunnen gezinnen een aan-
vraag doen voor kleuters en leerlingen uit het lager
onderwijs, uit het secundair onderwijs en voor 
studenten uit het hoger onderwijs.

ZITDAG VAN DE DIENST SCHOOL- EN 
STUDIETOELAGEN TE RIJKEVORSEL

Op verzoek van het College van Burgemeester en
Schepenen organiseert de Vlaamse overheidsdienst
school- en studietoelagen op woensdag 14 oktober
een zitdag in het gemeentehuis.
Van 13.30 uur tot 16.30 uur stelt een medewerker
van de dienst zich ter beschikking om inlichtingen
over de school- en studietoelage te verstrekken en
om te helpen bij het indienen van een aanvraag.

Breng zeker je eID (elektronische identiteitskaart)
mee en vergeet de pincode niet. In geval van alimen-
tatiegeld moet je ook een rekeninguittreksel mee-
brengen dat het bedrag van de alimentatie vermeldt.

Ook voor jou een studietoelage ?
Kijk het zeker eens na !

Tot nog toe moesten werknemers, zelfstandigen en
ambtenaren bij drie aparte pensioeninstellingen aan-
kloppen om informatie te krijgen over hun (toe-
komstige) pensioen. Om onnodige stappen voor de 
burger te vermijden, hebben die drie instellingen nu de
handen in elkaar geslagen. Het resultaat daarvan is dat
je vanaf nu met al je vragen over je pensioen terecht
kunt bij een pensioenpunt in je buurt.

Bij een pensioenpunt krijg je een antwoord op vragen
over :
- de raming van je toekomstig pensioen;
- de betaling van je pensioen;
- de cumulatieregels indien je een gemengde loop-

baan hebt of had;
- de gevolgen van loopbaanonderbreking op je pen-

sioen;
- de toegelaten beroepsactiviteit na je pensionering;
- enz.

- Antwerpen :
Gewestelijk kantoor RVP
Sint Katelijnevest 54/7, 5e verdieping
maandelijkse zitdag : elke maandag van 10.00 uur
tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur

- Turnhout :
Gewestelijk kantoor RVP
Renier Sniedersstraat 2-4
maandelijkse zitdag : elke tweede donderdag van
10.00 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30
uur

VRAGEN OVER JE PENSIOEN? KOM NAAR
HET PENSIOENPUNT IN JE BUURT  !
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In het landelijke Vlaanderen van onze voorouders
namen de molens een bijzondere plaats in. Vooral de
windmolens spraken dikwijls tot de verbeelding, want
meer dan eens waren molens plekken voor wezens met
kwade bedoelingen ... Het is dan ook niet verwonderlijk
dat in de loop der eeuwen rond de molens en de figuur
van de molenaar ook hier in de Noorderkempen een
zekere geheimzinnigheid is ontstaan.
Op de avonden van 12, 13, 14, 19, 20 en 21 november
2009 nodigt VVV-Toerisme Rijkevorsel je uit op een
evocatie rond oude Kempense molenverhalen in het
bezoekerscentrum aan de molen, Looiweg 43 te
Rijkevorsel.
Prijs : 5 euro. De voorstelling begint telkens om 20.00
uur. Het aantal plaatsen is beperkt. Gelieve dus te 
reserveren aan de VVV-balie, Molenstraat 5, via tele-
foonnummer 03/340.00.12 of 09 of e-mail vvv.toerisme
@rijkevorsel.be van VVV-Toerisme Rijkevorsel.

VVV-Toerisme Rijkevorsel nodigt iedereen uit om op
zaterdag 19 september de Polar Bearstocht te fietsen.
Vertrek aan het bezoekerscentrum aan de Molen,
Looiweg.
- tussen 10.00 uur en 15.00 uur : vrij vertrek
- om 14.00 uur : gegidste fietstocht (duur ± 2,5 uur)
Deelnemers maken kans op een mooie prijs.

De gemeentebesturen van Baarle-Hertog-Nassau,
Merksplas, Rijkevorsel en de vzw Spearhead werkten
een programma uit voor dit herdenkingsweekend.
Deze programmafolder wordt bijgevoegd aan dit info-
blad.

Wist je dat vele gekende gezegden en spreuken uit de
vroegere molentaal komen ?
Ieder van ons kent ongetwijfeld de uitdrukkingen ’’t kaf
van ’t koren scheiden’, ’in nesten zitten’, ’de maat is
vol’...
Deze en nog meerdere gezegden en spreuken zijn een
bron van inspiratie geweest voor de editie Monument in
de Bloemetjes 2009.

Een groep van enthousiaste vrijwilligers, waarvoor
bloemschikken een hobby is, hebben een heel jaar
gedacht en gewerkt rond dit thema.
Met mooie bloemstukken wordt de letterlijke en figuur-
lijke betekenis van de gezegden en spreuken uitgebeeld.
Voor het resultaat moet je op 12 en 13 september in en
rond de molen komen kijken. De aanwezige molenaar
zal je eveneens wegwijs maken in de molentaal.
Op het terrein rond de molen nodigen rustbanken en
picknicktafels uit tot heerlijk genieten. In het
bezoekerscentrum kan je terecht voor een gezellige
babbel, info en eventueel een drankje.

Afspraak aan de molen van Rijkevorsel, Looiweg.
Gratis toegang.

Inlichtingen : VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, tel. 03/340.00.12 (09)

MONUMENT IN DE BLOEMETJES
12 & 13 SEPTEMBER 2009 - 10-17 UUR

HERDENKING BEVRIJDING WO II
19 & 20 SEPTEMBER 2009

POLAR BEARSTOCHT

DUIVELSE MOLENS ... OUDE KEMPENSE
MOLENVERHALEN KOMEN TOT LEVEN
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Een heel weekend lang - op zaterdag 29 en zondag 30
augustus - naar hartenlust ’schakelen’ in de Antwerpse
Kempen... dat is zonder twijfel de leukste manier om de
zomervakantie af te sluiten. Op zaterdag ’schakel’ je de
mooiste wandellussen aan elkaar en op zondag ’schakel’
je al fietsend door de prachtige decors van de Antwerpse
Kempen. Een compleet schakelweekend garandeert dus
dubbele pret. De Schakel is zondermeer het leukste en
grootste fiets- en wandelfeest van de Antwerpse
Kempen.

Tijdens het laatste weekend van augustus staan de vele
fiets- en wandelmogelijkheden van de Antwerpse
Kempen extra in de kijker. Talloze unieke en beweg-
wijzerde lussen sturen duizenden wandelaars en 
fietsers op een verrassende tocht langs prachtige 
groene decors en gezellige dorpjes. Je stippelt zelf een
traject uit door de lussen aan elkaar te schakelen. Zo
bepaal je zelf hoe lang je tocht wordt en wat je onder-
weg zoal zal beleven.

Op zaterdag is De Schakel een wandelhappening.
Natuurpunt selecteerde drie bijzondere wandellocaties,
waar je zaterdags op eigen houtje of samen met een
gids op verkenning kan gaan. De voormalige land-
loperskolonie van Wortel, de Molse Meren of de vallei
van de Kleine Nete in Lichtaart zijn stuk voor stuk aan-
raders.

Op zondag is er de razend populaire fietshappening.
Een korte lus met leuke kinderanimatie voor de jonge
fietsertjes ? Of wat langer ’doorschakelen’ door een
afwisselend decor van bossen, waterplassen en eeuwen-
oude abdijen ? De keuze is nagenoeg eindeloos. Je kiest
uit de ruim 30 startplaatsen je favoriete vertrekpunt en
laat je onderweg verwennen met allerlei versnaperin-
gen en animatie. Live muziek, uitnodigende terrasjes,
rondleidingen in boeiende monumenten of heerlijke
streekproevertjes zorgen voor extra sfeer.

De Schakel is bovendien een erg familievriendelijk 
evenement. Jong en oud beleeft plezier aan de Schakel.
Op zaterdag kunnen kinderen zich laten grimeren als
een vleermuis, op schattenjacht gaan of ritjes per pony-
koets maken. Op zondag zijn er kindvriendelijke en
kortere trajecten. Kinderanimatie vind je op diverse
startplaatsen, waaronder een heus zeepbellencircus,
boogschieten voor kinderen of een fietstocht langs een
nieuwe stripmuur. Op diverse plaatsen test CM je 
conditie.

Verder zijn er ook de Schakelarrangementen.
Je logeert in een prima stacaravan, gezellige gasten-
kamer of stijlvol hotel. Een vitaminerijk ontbijt staat
gegarandeerd op het menu. Een schakelbrochure boor-
devol tips en je deelnamekaartjes voor de Schakel lig-
gen alvast voor je klaar.

Kortom, De Schakel is een ideale gelegenheid om 
familie of vrienden uit te nodigen naar de Antwerpse
Kempen !
De gratis programmabrochure is verkrijgbaar bij alle
toeristische infokantoren in de Antwerpse Kempen.
Alle praktische info over De Schakel en de Schakel-
arrangementen vind je op www.schakel.be en bij de 
verschillende Schakelsecretariaten.

- De Schakel Zuid : Toerisme Geel, tel. 014/56.63.80
en deschakel@geel.be

- De Schakel Noord : Toerisme Oud-Turnhout, tel.
014/47.94.94 en toerisme@oud-turnhout.be

- De Schakel West : Toerisme Brasschaat, tel.
03/650.03.00 of jan.floren@skynet.be

- De Wandelschakel : Wandelsecretariaat, schakel@
antwerpsekempen.be

DE SCHAKEL : HET GROOTSTE FIETS-
EN WANDELFEEST VAN DE ANTWERPSE
KEMPEN

VVVV VVVV VVVV
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Begin september is het nieuwe schooljaar gestart.
De Lokale Politie zal zoals in het verleden tezamen met
de talrijke gemachtigde opzichters instaan voor de 
veiligheid van uw kinderen.
Op de gevaarlijkste oversteekplaatsen zal dagelijks een
politieagent of gemachtigde opzichter aanwijzingen
geven. Volg aub de bevelen van de politie en de aan-
wijzingen van de gemachtigde opzichters nauwgezet
op.
Het negeren van het bevel van de politieagenten of het
niet opvolgen van de aanwijzingen van de gemachtigde
opzichters kan u een zware boete opleveren.
Tijdens de eerste weken is het voor de leerlingen (en
ouders) even wennen zowel in de klas als in het verkeer.
Er zijn nieuwe leerlingen die het traject van huis naar
school nog niet goed kennen.
Daarom beste ouders : begeleid uw kind naar school.
Wijs het op de gevaren onderweg. Neem een veilig 
traject. De kortste weg is niet altijd de veiligste weg.
Kortom maak uw kind (weg)wijs in het verkeer. Leer
uw kind fietsen. Tracht vanaf de eerste schooldag uw
auto thuis te laten. Diezelfde auto zorgt immers voor
de verkeerschaos aan de schoolpoort.
Indien u toch genoodzaakt bent om uw kind per auto te
brengen : pas uw snelheid aan, zet uw kind niet af pal
voor de schoolpoort.

Nieuw in 2009 : Vanaf september 2009 hebben de
gemachtigde opzichters nieuwe onderrichtingen mee-
gekregen van de politie. Zij zullen trachten om, voor-
al ’s morgens, zoveel mogelijk de kinderen te 
groeperen vooraleer hen te laten oversteken. Dit
houdt in dat de overstekende fietsers en voetgangers
mogelijk even moeten stoppen aan de oversteekplaats.
De kinderen en hun begeleiders kunnen dan geza-
menlijk de rijbaan oversteken onder het toezicht van
de gemachtigde opzichter. Dit zal de veiligheid van de
kinderen en van de gemachtigde opzichters ten goede
komen. Uit statistieken blijkt dat verplaatsingen van
fietsers en voetgangers in groep aanzienlijk veiliger
zijn.

Nadeel is dat de ouders en hun kinderen soms even
moeten wachten op de aanwijzingen van de gemach-
tigde opzichters. Voordeel is dat de kinderen beter
opgevoed worden in het verkeer en zich leren
gedragen in het verkeer.
Vooral tijdens de wintermaanden is het van belang
dat er in groep gereden wordt voor de zichtbaarheid
van de fietsers.
Mogelijk zullen de files in het dorp wat korter worden
doordat de gemachtigde opzichter het verkeer minder
vaak moet stilleggen.

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

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

- Laat je kind opvallen in het verkeer. Draag de reflec-
terende vestjes, armbanden, strips zelfs bij daglicht.

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

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

Een tip voor de automobilisten
Wees dubbel voorzichtig nabij de schoolpoort en op alle
plaatsen waar kinderen zijn. Tracht te rijden met
dezelfde snelheid als de voor u fietsende kinderen.
Voorbijsteken van fietsers op de rotonde of in het dorps-
centrum is gevaarlijk. Even geduld en rij veilig.

TERUG NAAR SCHOOL

PPPP OOOO LLLL IIII TTTT IIII EEEE

OPGEPAST !

ZE ZIJN ER WEER !
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Rijkevorsel kermis wordt ook in 2009 ingezet met een
proloog op vrijdag 28 augustus 2009 voor wieler-
toeristen. De proloog start dit jaar t.h.v. de Hoek en 
vervolgens via Helhoekweg naar Prinsenpad,
Borgerhoutstraat terug naar Dorp en Hoek.
Dit parcours zal volledig verkeersvrij gemaakt worden
vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur. Gepaste omleidingen
zullen gesignaleerd worden.

Er worden ter gelegenheid van Rijkevorsel kermis 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 tot 17.00 uur.
Ingevolge de werkzaamheden vooraan in de Molen-
straat is er een parcourswijziging t.o.v. vorige jaren.
De renners vertrekken in het Dorp, via de rotonde naar
de St.-Lenaartsesteenweg, Banmolenweg, Korte
Molenweg, Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, Merret,
oversteken St.-Lenaartsesteenweg, Torendries, Oude
Baan, Helhoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oost-
malsesteenweg en via Hoek terug naar Dorp. Deze
omloop zal volledig gesignaleerd worden als éénrich-
tingsstraat uitgezonderd de rotonde en de St.-
Lenaartsesteenweg. Elders is verkeer tegen de rijrich-
ting van de renners verboden. Op de gehele omloop
geldt er een parkeerverbod en autoverkeer mag enkel
op het parcours rijden 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.

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 
gesignaleerd.
Het dorpscentrum is volledig afgesloten voor alle 
verkeer vanaf zaterdag 29 augustus tot en met dins-
dag 1 september te 24.00 uur.
Het dorpscentrum blijft afgesloten ook op uren dat er
geen kermisactiviteiten zijn in het dorpscentrum.

INFO : Steeds stelt de politie vast dat vele auto-
bestuurders de aanwijzingsborden (omleidingen)
gewoon negeren met als gevolg dat zij iets verderop
verplicht zijn om terug te keren. Volg tijdig de aan-
wijzingen zodat u zichzelf niet klemrijdt in het 
centrum van Rijkevorsel.

Op 30 augustus 2009 passeert Schakel Noord weerom
doorheen Rijkevorsel met als stopplaats ’de molen’ aan
de Looiweg.
Duizenden deelnemers 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.

Op zondag 13 september 2009 vanaf 7.00 uur tot 15.00
uur wordt de Doelenpad ter gelegenheid van de jaar-
lijkse boerenmarkt volledig afgesloten voor alle 
doorgaand verkeer.

BOERENMARKT

SCHAKEL NOORD

KERMIS RIJKEVORSEL CENTRUM

KERMISKOERSEN - 29 AUGUSTUS 2009

PROLOOG - 28 AUGUSTUS 2009

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER
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Op 19 en 20 september 2009 zijn er de jaarlijkse
Opendeurdagen gepland nabij de brandweerkazerne in
de Looiweg. Op zondag 20 september vanaf 10.00 uur
tot 19.00 uur wordt een gedeelte van de Looiweg 
afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Omleidingen
worden gesignaleerd.

Het laatste weekend van september zijn er nabij de St.-
Luciakapel weerom allerlei activiteiten gepland. Op 25,
26 en 27 september 2009 wordt de Molenstraat gedeel-
telijk afgesloten voor het doorgaand verkeer. Gelieve
hiermede rekening te houden en volg de omleidingen.

Op zaterdag 19 en zondag 20 september 2009 zijn er
verschillende ’militaire’ activiteiten voorzien te Sint
Jozef Rijkevorsel.
Zaterdag omstreeks 10.00 uur is er een rondrit voor
militaire oldtimers richting Ulicoten.
Om 18.00 uur start de bevrijdingstocht aan ’t sas, 
richting Sint-Jozef, Scherpengeertstraat, Venweg,
Pastoor Lambrechtsstraat, Kerkdreef en Meir. Dit par-
cours is tijdens de bevrijdingstocht volledig verkeers-
vrij. Omleidingen zullen gesignaleerd worden.

Tijdens de ceremonie aan het monument op zondag om
14.00 uur is er verkeershinder voor de fietsers over het
jaagpad. Zij zullen verplicht worden om af te stappen of
een kleine omleiding te volgen.
Eveneens zondag om 15.00 uur is er een parade
gepland van militaire voertuigen doorheen Rijkevorsel.
Gelieve rekening te houden met deze traagrijdende
militaire voertuigen.
Zondagnamiddag is er weerom een fly-over van enkele
militaire vliegtuigen.

Op zondag 27 september 2009 vanaf 8.00 uur tot 12.00
uur worden er weer een duizendtal wielertoeristen ver-
wacht aan de voetbalterreinen van SK Sint Jozef aan de
Zuiderdijk.
De jaarlijkse veldtoertocht wordt aldaar georganiseerd.
De deelnemers rijden voornamelijk op veldwegen maar
stukken van het parcours lopen over openbare wegen.
Wees attent, rij voorzichtig.

Begin juli 2009 werden de werken voltooid aan de Sint-
Lenaartsesteenweg.
Er werd door het bestuur geopteerd om geen 
versmallingen en/of drempels aan te brengen in dit
gedeelte van de Sint-Lenaartsesteenweg. Dergelijke
hindernissen veroorzaken immers teveel lawaai door
het afremmen en optrekken van voertuigen. Bovendien
komt er daardoor een massa fijn stof vrij wat de gezond-
heid niet ten goede komt.
Door de aard van het wegdek blijkt echter dat er te snel
gereden wordt. Om de autobestuurders te waar-
schuwen werden er reeds preventieve acties uitgevoerd
(o.a. plaatsing snelheidsindicator).
In de loop van juli werden er ook repressieve snelheids-
controles uitgevoerd waarbij tientallen auto-
bestuurders een boete opliepen.
Let op uw snelheid en niet alleen in de Sint Lenaartse-
steenweg want ook elders wordt er gecontroleerd.

Momenteel voert aannemer Vermetten werken uit in de
Leopoldstraat (fase 2) en in het eerste gedeelte van de
Molenstraat (fase 3). Dit brengt uiteraard verkeers-
hinder met zich mee. Volg de omleiding en tracht uw
verplaatsingen te doen te voet of per fiets. Alzo draagt u
bij tot de verkeersveiligheid in de buurt van de scholen.

WERKEN EN SNELHEID

VELDTOERTOCHT

RONDRITTEN, FLY OVER EN MEETING
MILITAIRE VOERTUIGEN

ST.-LUCIABEGANKENIS

OPENDEUR BRANDWEER

PPPP OOOO LLLL IIII TTTT IIII EEEE
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Het gemeentebestuur dankt dhr. Jos Goetschalckx, 
sergeant-majoor, voor zijn jarenlange inzet bij het
brandweerkorps van Rijkevorsel. Op zaterdag 20 juni
werd op gepaste wijze afscheid genomen van Jos en zijn
echtgenote door het gemeentebestuur en zijn collega’s-
brandweermannen. Hij genoot zichtbaar van de belang-
stelling. ’Jos, alle taken had je onder controle. Dit ging
van het kleinste karwei tot een industriebrand en het
redden van mensen in benarde situaties. Bedankt voor
je grote inzet.’ Met die woorden zorgden de brandweer-
mannen voor een hartverwarmend afscheid.

KORTOM, VERGEET NOOIT …
- Wanneer de frietketel vuur vat, sluit het gas (of de

stroom) af en plaats het deksel of leg een vochtige
doek op de frietketel

- Laat nooit jonge kinderen zonder bewaking in huis.
- Sluit het kraantje van de gasfles wanneer ze niet

gebruikt wordt.
- Bij een lek van aardgas, butaan of propaan, draai

onmiddellijk het kraantje dicht en verlucht het
lokaal.

- Doof de vlam van een gaslek niet, sluit de gastoevoer
af, de vlam verdwijnt meteen.

- Leid geen elektrische draad onder de mat.
- Hang geen linnen te drogen boven een kachel of

radiator.
- Bij het stoken met stookolie of steenkool : laat de

schoorsteen jaarlijks vegen en de brander regelen.
- Leg geen boeken, kranten en recipiënten met water

op de TV.
- Reinig de dampkap van de keuken en kijk ze na.
- Rook nooit in bed.
- Gooi een sigaret niet weg, trap ze plat.
- Wanneer je kleren vuurvatten, ga liggen en rol over

de grond.
- Als getuige van brand of een verdachte rook, BEL

100 of 112.
- Koop goedgekeurd materiaal.

VERMIJD BRAND THUIS

Brandweer Rijkevorsel

OPENDEUR
DAGEN

18 & 20 SEPTEMBER 2009

Plaats : Brandweerkazerne, Looiweg 32

Programma :

Vrijdag 18 september 2009 :
- Jokprijskamp om 20.00 uur

50 euro vooruit

Zondag 20 september 2009 :
- opendeurdag vanaf 10.00 uur
- demonstraties
- brandpreventie
- kinderanimatie

Rondritten met brandweerwagens, 
spuitoefeningen, springkasteel

Doorlopend cafetaria en barbecue

Iedereen welkom !
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Zoals we in een vorig berichtenblad reeds lieten weten,
werden de voorwaarden om een tussenkomst van het
sociaal stookoliefonds te kunnen bekomen vanaf 1
januari 2009 ingrijpend veranderd. De voornaamste
veranderingen betreffen het feit dat nu gedurende het
ganse jaar een aanvraag kan ingediend worden en dat er
geen minimumprijs meer moet betaald worden per
liter.

We willen er met deze aan herinneren dat mensen die
verwarmen met mazout, propaan of verwarmings-
petroleum, die genieten van het WIGW-statuut of het
OMNIO-statuut, of wiens laatst gekende bruto belast-
baar inkomen niet hoger is dan 14.624,70 euro, 
verhoogd met 2.707,42 euro per persoon ten laste,
mogelijk in aanmerking komen.

Meer informatie is terug te vinden in een vorige editie
van het berichtenblad of bij de sociale dienst van het
OCMW.

Opgelet : u hebt per jaar recht op een tussenkomst voor
1.500 liter en u moet de aanvraag indienen bij het
OCMW binnen de 60 dagen na levering.

Waar vindt u meer informatie ?
- bij het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel,

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

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

OOOO CCCC MMMM WWWW

De poging tot verzoening die vroeger bij woninghuur
verplicht vooraf moest gaan aan een procedure 

tot huurverbreking werd afgeschaft. Voortaan zal
de poging tot minnelijke schikking op een inleidende

zitting gebeuren. Indien er geen akkoord is, kan
de zaak onmiddellijk ten gronde worden behandeld

door de vrederechter.

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

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 6 OKTOBER 2009
RIJSTPAP MET KOFFIE

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

2,50 EURO

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



Heb jij (tijdelijke) ondersteuning nodig bij verzorgende
en huishoudelijke taken? Wil jij thuis verzorgd worden
in je vertrouwde omgeving? Heb je graag wat extra
ondersteuning en hulp tijdens je zwangerschap en
kraamtijd?  Dan kun je beroep doen op de diensten van
Familiehulp.

Familiehulp Turnhout stelt 650 personeelsleden
tewerk, die instaan voor de zorg- en dienstverlening bij
ongeveer 4000 cliënten. Iedereen die (tijdelijke) onder-
steuning nodig heeft bij verzorgende en huishoudelijke
taken kan een beroep doen op volgende diensten:

- Gezins- en bejaardenzorg: onze verzorgenden 
helpen bij de lichaamsverzorging, het bereiden van
de maaltijden, de was en strijk, boodschappen en
het onderhoud van de woning.  Zij bieden ook de
nodige psychosociale ondersteuning.

- Poetshulp: bejaarden die niet meer kunnen instaan
voor het regelmatig onderhoud van de woning 
kunnen hierop beroep doen.  We werken met een
wachtlijst per gemeente en ons aanbod hierin kan
per gemeente sterk verschillen.

- Crisisopvang poetsdienst: Net omwille van lange
wachtlijsten in de poetsdienst richtten wij een
urgentieteam op dat gedurende 4 weken poetshulp
kan leveren in een crisissituatie (bvb. naar aan-
leiding van revalidatie, breuk,…). Na 4 weken is de
cliënt meestal gerevalideerd of dient deze over te
schakelen op een andere vorm van zorg- of dienst-
verlening. 

- Kraamzorg: we bieden professionele thuishulp naar
aanleiding van zwangerschap of geboorte. Vanaf de
1e dag van de zwangerschap tot 8 weken na de
bevalling kunnen jonge gezinnen beroep doen op
een gespecialiseerd team van kraamverzorgenden
onder leiding van een verpleegkundige.

- NIEUW ! Vanaf 1/7/09 beschikt Familiehulp over
een nieuwe dienstverlening:  DE KARWEIDIENST.
Voor woningaanpassing, kleine reparaties (deurbel
herstellen, lekkende kranen, verven en behangen
…) en opfriswerken & andere klussen (klein tuin-
werk, grote opruimwerken…).

Kan ik een beroep doen op Familiehulp? Hoeveel gaat
mij dit dan kosten? Met deze en tal van andere vragen
kun je bij ons terecht.  Neem gerust eens contact met
ons op:

Familiehulp Turnhout
Korte Begijnenstraat 18 - 2300 Turnhout
014/40.33.40 - fax 014/40.33.80
turnhout@familiehulp.be

THUISZORG ZOALS JE ‘T ZELF ZOU DOEN.

Kinderen en jongeren kunnen bij
de Kinder- en Jongerentelefoon
terecht met hun verhaal, vraag of
probleem via telefoon, chat, forum
of e-mail. Elk contact blijft 
anoniem. De telefonische oproepen
zijn bovendien volledig gratis en
niet zichtbaar op de factuur.

Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bieden heel
wat vrijwilligers een luisterend oor of een vlotte pen om
vragen te beantwoorden, kinderen moed in te spreken,
raad te geven of gewoon even mee te gniffelen. De
Kinder- en Jongerentelefoon beantwoordt per jaar
ongeveer 33 000 oproepen. En toch blijven heel wat
kinderen en jongeren met hun vraag in de kou staan…
De Kinder- en Jongerentelefoon is daarom op zoek naar
nieuwe vrijwilligers die telefoon, chat, forum of e-mail
willen beantwoorden. KJT biedt een degelijke opleiding
en een zinvolle vrijetijdsbesteding binnen een tof team.
Jouw engagement kan het verschil maken! 

Meer weten over het vrijwilligerswerk bij de Kinder- en
Jongerentelefoon of inschrijven voor een infoavond bij
jou in de buurt: surf naar  www.kjt.org/volwassenen of
neem contact op met het secretariaat op het nummer
02/534.37.43.

DE KINDER- EN JONGERENTELEFOON
ZOEKT STEMMEN EN PENNEN

FAMILIEHULP TURNHOUT VERZORGT
EN HELPT BIJ JE THUIS
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De verkoper mag geen onredelijke korte termijn
bepalen om gebreken te melden.
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Je kleinkind schaaft zijn elleboog, je zus verzwikt haar
voet tijdens een wandeling, je grootvader grijpt naar
zijn borstkas wanneer hij de trap afkomt ... situaties
waar eerste hulp goed van pas komt. Wilde je al lang
weten hoe je het doet ?

Je leert kleine en grote wonden verzorgen, bloedingen
stelpen, omgaan met verslikking, breuken, verstuikin-
gen en ontwrichtingen. Ook vergiftigingen en hoofd-
en wervelletsels komen aan bod, en de aanpak van een
hartaanval of een beroerte. Bovendien leer je reani-
meren. En het belangrijkste van allemaal, je leert hoe je
zo’n eerstehulpsituatie nu eigenlijk aanpakt, of het nu
om een groot of een klein ongeval gaat.
Je komt er meer te weten over flauwte, hersen-
schudding, insectenbeten en tekenbeten, kortademig-
heid, hyperventilatie, onderkoeling, zonneslag en hitte-
slag, epilepsie, koortsstuipen, diabetes en amputatie.

De cursus is gratis en gaat door in het Klooster aan de
Molenstraat te Rijkevorsel op 29 september, 6, 13, 20 en
27 oktober, 3, 10 en 17 november. Telkens van 19.30
uur tot 22.45 uur.
Op het einde van de cursus kan je een examen afleggen
en de brevetten Eerste Hulp - Helper behalen.

Inschrijvingen : vorming@rijkevorsel.rodekruis.be
tel. 0486/94.65.82

Op heel wat plaatsen in de provincie Antwerpen kom je
één van deze borden tegen. 
Een waarschuwing dat je je hier in een bijzonder gebied
bevindt : de bron van uw drinkwater.

Pidpa, de provinciale en intercommunale drinkwater-
maatschappij van de provincie Antwerpen, levert aan
meer dan 480.000 klanten gezond en lekker drinkwater
van de beste kwaliteit, zeven dagen op zeven, 24 uur per
dag.

Voor de productie van dit (h)eerlijke drinkwater maakt
Pidpa gebruik van grondwater, dat zich, dankzij de 
specifieke samenstelling van de bodem, hiertoe uit-
stekend leent.

Juist daarom moeten wij met zijn allen ervoor zorgen
dat de kwaliteit van dit grondwater niet wordt aan-
getast. Pidpa telt in de provincie Antwerpen 26 water-
winningen, waar grondwater wordt opgepompt en/of
gezuiverd. Rond deze winningsplaatsen werden 
speciale gebieden afgebakend, de zogenaamde bescher-
mingszones, waar het grondwater extra aandacht ver-
dient. Bij de officiële afbakening werden alle eigenaars
van percelen binnen deze zones hier schriftelijk van op
de hoogte gebracht.

In een straal van 400 meter rond de plaatsen waar
grondwater wordt opgepompt, vind je deze borden
terug. Zij duiden aan dat in dit gebied voorzorgsmaat-
regelen gelden. Voor (ver)nieuwbouw in dit gebied
wordt onder meer gevraagd om bij voorkeur geen
gebruik te maken van mazouttanks en indien geen 
riolering aanwezig is, wordt de plaatsing van een indi-
viduele afvalwaterbehandelingsinstallatie aanbevolen.
Daarenboven wordt iedereen gevraagd om mogelijke
verontreinigingen onmiddellijk te melden op het 
telefoonnummer dat op het bord staat vermeld.

Voor meer informatie over de beschermingszones kan u
steeds terecht op http://www.pidpa.be/nl/waterkwaliteit
/beschermingszones.htm

OPGEPAST... DRINKWATER IN WORDING!CURSUS EERSTE HULP - HELPER
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Vlaanderen

KAOS zoekt
BOEIENDE MENSEN

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

Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van KAOS.

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

MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009
om 20u in de lokalen van KAOS Papenbruggestraat 6 te Turnhout

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

In september is het weer zo ver,
dan start het nieuw seizoen bij
Judoclub De Bres.

Heb je zin in judo en wens je deze sport te beoefenen,
kom dan vrijblijvend eens een kijkje nemen of meedoen
in een van onze lokalen.
Daar kan je geheel gratis een volledige maand de
trainingen bijwonen.
Indien het je dan bevalt kan je beslissen of je al dan niet
wenst in te schrijven in onze club.
We zouden willen vragen om indien mogelijk een
gewoon trainingspak mee te brengen.

Wie kan meedoen ?
Alle jongens en meisjes vanaf het derde leerjaar (het
jaar waarin ze 8 jaar worden)

Wanneer kan je terecht ?
- Dojo St.-Jozef Rijkevorsel, Past. Lambrechtsstraat 5

vanaf woensdag 9 september 2009 starten wij met
de trainingen om 19.00 uur
alle woensdagen daarna om 19.30 uur

- Dojo Hoogstraten, Achtelsestraat 72
vanaf woensdag 9 september 2009 om 18.30 uur

Dan geven wij ook de nodige informatie i.v.m. onze
club nl. trainingsdagen, -uren, verzekering enz. Meer
informatie kan je ook altijd vinden op onze website.

Vermelden we nog dat al de trainingen gegeven worden
onder leiding van Jef Verhoeven - zwarte gordel 5de dan
- trainer BLOSO, Werner Hofkens - jeugdsportbege-
leider - zwarte gordel 2de dan, Bob Torremans - Chris
Renders - Wim Hermans - zwarte gordel 1ste dan.

Niet vergeten : 9 september 2009

Via deze weg sturen de inrichters deze mededeling :
We kunnen er niet onderuit, wij zowel als u worden in
2009 vijfenzestig jaar ! Zoals reeds velen voor ons, gaan
wij dit vieren.
Daarom organiseren wij op 17 oktober 2009 een feest
voor allen die in 1944 geboren zijn. Zij die in
Rijkevorsel geboren zijn, zij die er school liepen en zij
die er nu wonen worden uitgenodigd om mee te doen.
Tijdens een etentje, nadien bij een drankje en een 
gezellig dansje hebben wij volop de gelegenheid om
iedereen te ontmoeten, herinneringen op te halen en
wat bij te praten over vroeger.
De meeste onder jullie hebben via een brief deze
informatie al gekregen, maar het is voor diegenen waar
wij geen gegevens van hebben dat deze oproep wordt
verspreid.

Viering vijfenzestigjarigen op zaterdag 17 oktober 2009
Feestzaal Den Bakker, Bochtenstraat 2, 2310 Rijke-
vorsel

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

LAATSTE OPROEP : VIERING
VIJFENZESTIGJARIGEN 1944-2009

AANWERVING

INSCHRIJVINGEN VAN DE VORMELINGEN
VAN SINT-JOZEF DIE OP 13 MEI 2010

HUN VORMSEL WILLEN DOEN 

Zaterdagvoormiddag 5 september van 10.30u - 11.30u

Maandagavond 7 september van 19.30u - 20.30u

Beide inschrijvingsmomenten gaan door 
in de Pastorij van Sint-Jozef.

De catechisten van Sint-Jozef
Nancy, Vicky, Christel, An en Inge



31

DDDD IIII VVVV EEEE RRRR SSSS EEEE NNNN

Kandidaat vormelingen (in
principe geboren in 1998)
kunnen ingeschreven wor-
den voor de voorbereiding op
het Vormsel (13 mei 2010)
en bijkomende inlichtingen
hieromtrent kunnen verkre-
gen worden :

- op donderdag 3 september 2009 tussen 19.00 en
20.30 uur in het Parochiecentrum (klein lokaal
boven)

- op maandag 7 september 2009 tussen 10.00 en
11.30 uur in de Pastorij (Doelenpad)

- op dinsdag 8 september 2009 tussen 19.00 en 20.30
uur in het Parochiecentrum (klein lokaal boven)

Reeds geplande nuttige data :
- 23 september 2009 om 20.00 uur in het PC : ouder-

avond
- 18 oktober 2009 om 9.00 uur : startdag met aan-

sluitend om 11.00 uur naamopgave
- 12 december 2009 vanaf 13.30 uur : kerstfeest
- 6 en 7 maart 2010 : weekend te Malle
- 11 mei 2010 om 19.00 uur : generale repetitie met

om 20.00 uur boeteviering
- 13 mei 2010 om 11.00 uur : vormselviering

De catechistenploeg

De Rucphense Bossen, meer dan 1.000 ha natuur, is een
gebied waar je tot rust en stilte kan komen.
Van de Bakkersmolen van Wildert is het een boog-
scheut om te genieten van dit brokje natuur.
Pasar Rijkevorsel nodigt je uit om echt mee te genieten
van een heerlijke fietstocht van ongeveer 55 km op 
zondag 6 september.
Vertrek om 10.00 uur aan de Bakkersmolen te Wildert
De nodige drinkstop is voorzien.
Info : tel. 014/63.33.81 of via onze website www.pasar.be
/rijkevorsel.

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

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

Dus, wil je graag je hobby tonen en eigen artikelen 
verkopen, neem dan contact op met Patrick van Gorp,
coördinator vzw Markdal, tel. 014/63.47.12 tijdens de
kantooruren.

Vooraf inschrijven is nood-
zakelijk. Je standplaats wordt
toegewezen bij de inschrijving.
Er wordt dan ook een borg van
20 euro gevraagd.

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

FIETSTOCHT 
DOOR DE RUCPHENSE BOSSEN

INSCHRIJVINGEN VORMSEL 2010
ST. WILLIBRORDUS RIJKEVORSEL

Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel in september 

maandag 7 september op de markt

zaterdag 12 september in de bib

RijkevorselRijkevorsel
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Startdagen joggen voor beginners op donderdag 17 
september en dinsdag 22 september 2009 begeleid door
KWB Rijkevorsel Centrum en St.-Jozef.
Een aanrader voor iedereen die op een verantwoorde,
ontspannende en gezonde manier wil bewegen.
Doelgroep : iedereen die zijn conditie wil verbeteren,
ongeacht zijn leeftijd.
De joggingclub ’KWB Run 4 Fun’ biedt je de mogelijk-
heid om gedurende 11 weken in groep te joggen.
Kostprijs 10 euro, verzekering inbegrepen.
Het doel is dat de deelnemers na 11 weken probleem-
loos 5 kilometer kunnen joggen. Snelheid is hierbij
onbelangrijk.
Wie wil niet zijn hart, longen en bloedvaten in optimale
conditie brengen, zich wapenen tegen verhoogde
bloeddruk, overgewicht en tegelijk zich ontspannen in
een groepsfeer en in de natuur.

Afspraak, in sportieve kledij, voor onze eerste groeps-
trainingen op donderdag 17 of dinsdag 22 september op
het gemeentelijk sportterrein in de Bavelstraat om
19.30 uur.

Voor info :
- Erik Druyts, tel. 03/311.75.27
-  Frans Wouters, tel. 03/312.40.83 en 0474/89.44.64

De meeste mensen met honger, zijn landbouwers. Het
voedselvraagstuk staat centraal in de beklijvende docu-
mentaire van de Oostenrijker Erwin Wagenhoffer met
als titel ’We feed the world’. Op 1 uur en 36 minuten
schetst hij wondermooi en tegelijk keihard de ont-
wrichting van onze voedselproductie wereldwijd : de
greep van de multinationals, de miljoenen kleine 
boeren die worden weggesaneerd en dikwijls weg-
gejaagd, de onmacht van de consument en de grote
slachtoffers : miljoenen hongerdoden en een verknoeid
milieu.
Prachtig in beeld gebracht, straffe interviews o.a. met
Jean Ziegler (de VN-man die biobrandstoffen als mis-
daad tegen de menselijkheid declareerde). Kortom : een
meesterwerk.
Na afloop van de beelden voegt Vredeseilanden daar een
zeer korte uitleiding aan toe om een minidebat op gang
te brengen. Jan Aertsen en Chris Claes zijn experts in
duurzame landbouw. Zij zetten ons op weg via enkele
grote inzichten en verbanden en gaan samen met u op
zoek naar diepgang in de analyses en naar oplossingen.
Ook hier is Vredeseilanden goed geplaatst om wereld-
wijd voorbeelden aan te geven voor alternatieven op
mensenmaat, want : ’ja, die zijn er’.
Vredeseiland voorziet ook een kleine infomap zodat u
nog eens rustig kunt nalezen waar het om draait in het
voedselvraagstuk.

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 15 september en
wordt georganiseerd door Oxfam Wereldwinkel
Rijkevorsel in samenwerking met Vormingplus en
Vredeseilanden. De vorming vindt plaats in de voor-
malige slaapzaal van het klooster (tussen het
gemeentehuis en lagere school Sint-Lucia) in de
Molenstraat, start om 19.00 uur en wordt geheel gratis
aangeboden.
De organisatie zorgt voor een kleine versnapering en
een drankje. Hiervoor inschrijven kan tot uiterlijk 
zondag 6 september via mail wernerpauwels@
yahoo.com met vermelding We feed the world.

Meer info : www.vredeseilanden.be

WE FEED THE WORLDSTARTDAGEN JOGGEN

INSCHRIJVING CURSUSSEN
VZW KREATIEF RIJKEVORSEL

Inschrijven voor Engels, naad, breien, handwerk, sokken
leren breien, bloemschikken (overdag en ’s avonds),
regenhoedje, huis- en tuindecoratie (avondlessen).

Inschrijven op bureel vzw Kreatief, E. Van Roeystraat 8,
Rijkevorsel vanaf 24 augustus van 9.00 uur tot 12.00 uur.

De werkstukken zijn ter plaatse te bezichtigen.

Alles aan democratische prijzen en voor eenieder 
toegankelijk.

Voor alle info : R. Rombouts, tel. 03/314.37.86 
of 0477/99.27.88 tijdens kantooruren



Op 7 september lanceren alle regionale TV-omroepen
en de Koning Boudewijnstichting opnieuw de 
gezamenlijke oproep ‘DE PLUIM’. Al wie zich belange-
loos inzet voor een open en aangename samenleving
komt in aanmerking voor een pluim (2.000 euro). Je
kunt kandidaten nomineren tot 5 oktober 2009.

Mensen die zich met veel energie inzetten voor anderen
en voor de samenleving verdienen zeker erkenning, een
'pluim'. De Koning Boudewijnstichting en de regionale
tv-omroepen hebben elk op hun manier veel aandacht
voor het engagement van mensen. Ook al gaat het om
relatief kleine initiatieven op lokaal niveau, de 
tv-omroepen en de Stichting vinden dat deze mensen
erkenning verdienen. Daarom lanceren ze voor de
zesde keer 'De Pluim'.

De bedoeling is burgers te nomineren van wie je het
engagement bewondert. Het gaat om mensen die zich
inzetten voor culturele en sociale doelen. De kandi-
daturen worden ingediend per zendgebied en dienen
voor 5 oktober verzonden te worden naar jouw regio-
nale zender. In elk zendgebied selecteert een 
onafhankelijke jury vijf laureaten. Elke zender zal via
reportages 'zijn' vijf kandidaten voorstellen. Daarna
kunnen de kijkers stemmen voor de kandidaat die 
volgens hen De Pluim verdient. In het weekend van 12
en 13 december worden de winnaars bekendgemaakt.
Elke winnaar krijgt behalve een pluim, 2 000 euro. De
vier overige geselecteerden per zender ontvangen elk
500 euro.

Voor meer informatie en het nominatieformulier kan je
terecht op www.depluim.be, bij je regionale zender, of
op het nummer 070-344 083.

Dans je graag op de laatste nieuwe 
liedjes, beweeg je graag als een danser
(es) uit de videoclips ... Kom dan zeker
deelnemen aan onze lessen jeugd- en
jazzdans ! De lessen worden gegeven
door een ervaren dansjuf, die weet wat
jullie leuk vinden.

De eerste lessen hebben plaats op woensdag 9 septem-
ber in de slaapzaal van het Klooster, Molenstraat,
ingang langs de zijkant. Iedereen kan hier aan deel-
nemen :
- 14.05 uur tot 15.00 uur : 1ste, 2de en 3de leerjaar
- 15.05 uur tot 16.00 uur : 4de, 5de en 6de leerjaar
- 19.30 uur tot 20.25 uur : leerlingen middelbaar en

’jongvolwassenen’
- 20.30 uur tot 21.25 uur : volwassenen

Lessen zijn :
- 9, 16, 23, 30 september
- 7, 14, 21, 28 oktober
- 18, 25 november
- 2, 9, 16 december
- 6, 13, 20, 27 januari
- 3, 10, 24 februari
- 3, 10, 17, 24, 31 maart

De deelnameprijs voor deze reeks van 25 lessen
bedraagt 50 euro (verzekering inbegrepen). Vanaf de
2de persoon van hetzelfde gezin krijgt u 5% korting op
uw gezinsspaarkaart.

Wil je zeker zijn van een plaatsje ?
Schrijf je dan al snel in ! 
Dit kan je doen bij :
- Christine Michielsen, Klaterstraat 6

tel. 03/314.38.44
- Herman Adams, Oostmalsesteenweg 99

tel. 03/314.62.01
- Marianne Van Wesenbeeck, Hoogstraatsestwg. 67

tel. 03/314.80.04.

JEUGDDANS / JAZZDANSAAN WIE GEEF JIJ EEN PLUIM ?
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Kleuters kunnen zich weer
komen uitleven. Samen met de
begeleiders gaan we in groep
op een speelse manier turnen, 
spelen, lopen, met de bal 
spelen, enz.

De lessen gaan door in de turnzaal van de gemeente-
school De Wegwijzer, ingang langs de fietsrekken in de
Leopoldstraat.
De reeks loopt over 10 woensdagnamiddagen. De 
kleuters worden ingedeeld in groepjes van max 15 
kinderen. Turnpantoffels meebrengen.
Lessen zijn op 23 en 30 september - 7, 14, 21, 28 okto-
ber - 18, 25 november - 2, 9 december.

Broertjes en zusjes kunnen op hetzelfde uur komen.
Elke kleuter geboren in 2006 of vroeger kan meedoen.
De prijs voor deze reeks is 20 euro (verzekering inbe-
grepen).

Inschrijven kan via de Gezinsbond-afgevaardigden :  
- Marianne van Wesenbeeck, Hoogstraatsestwg. 67
- Secretariaat, Oostmalsesteenweg 99

Op 10 oktober 2009 zal Oxfam Wereldwinkel in
Rijkevorsel een gloednieuwe winkel openen.
Het adres is Oostmalsesteenweg 4 (naast de Joma).

Na een jaar van voorbereidingen zal Rijkevorsel haar
eigen Oxfam wereldwinkel krijgen, in samenwerking
met de gemeente.
De gemeente steunt het idee van eerlijke handel en de
opening van de winkel is een eerste stap naar erkenning
van Rijkevorsel als Fairtrade gemeente.
De afgelopen tijd heeft de bevolking al kennis kunnen
maken met Oxfam tijdens de verkoopstands op de
markt, in de bibliotheek en bij diverse andere 
activiteiten.
Het enthousiasme is groot, zowel bij de vrijwillige
medewerkers als bij de consument.
Eerlijke handel is voor velen heel belangrijk, producten
gemaakt met respect voor mens en milieu geven een
beter gevoel.
Oxfam wereldwinkel Rijkevorsel zal de inwoners in de
nieuwe winkel een ruim keuze bieden aan kwaliteits-
producten van eerlijke handel, zowel voeding als 
prachtige geschenkartikelen.
We hopen u vanaf 10 oktober te mogen verwelkomen
op de Oostmalsesteenweg 4.

OXFAM WERELDWINKEL OPENT 
IN RIJKEVORSEL

BEWEGINGSOPVOEDING 
VOOR KLEUTERS

voor : iedereen van 2de en 3de kleuterklas
waar : turnzaal van ‘de Wegwijzer’ in de Leopoldstraat te Rijkevorsel

wanneer : zaterdag van 10u tot 11u
begindatum : zaterdag 5 september

prijs : 20 euro voor 10 lessen

inschrijven en betalen : voor 12 september op het rekeningnummer
van vzw Rijko 860-0103461-41 met vermelding :

’naam van het kind en geboortedatum’
de eerste les op 5 september is gratis, 
zo kan je proberen of je het leuk vindt

met vragen kan je altijd terecht bij Ole Lagatie op het nummer
03/321.03.07 of via e-mail bewegingsschool@hotmail.com

dit is een organisatie van vzw RIJKO

BEWEGINGSSCHOOL
VOOR KLEUTERS

klimmen, klauteren, ballen vangen,
dansen, ... kortom op een leuke, 

speelse manier basisvaardigheden
ontwikkelen
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CAMP 
PLUMBRIDGE

TREFFEN VOOR MILITAIRE VOERTUIGEN
(ALLE PERIODES)

18, 19 EN 20 SEPTEMBER 2009

TERREIN CHIRO St.-Jozef Rijkevorsel
Organisatie: vzw Spearhead i.s.m. gemeentebestuur en Chiro St.-Jozef Rijkevorsel

Vrijdag 18 september
10.00 uur : Camp Plumbridge opent zijn deuren

Zaterdag 19 september
10.00 uur : Rondrit met bloemlegging te Ulicoten,

Baarle en Merksplas
18.00 uur : Bevrijdingstocht door St.-Jozef Rijkevorsel

(thema bevrijding 1944)

Zondag 20 september
14.00 uur : Ceremonie aan het monument

15.00 uur : Parade met militaire voertuigen door Rijkevorsel
Individuele rondrit met roadbook is het ganse weekend mogelijk    

1944  65THE LIBERATION 2009

PROGRAMMA 
ST.-LUCIEFEESTEN 2009
Inrichting : Koninklijke Harmonie Broederband Feesttent Molenstraat

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 

- vanaf 20.00 uur : 

2DE GROTE SINT-LUCIE-QUIZAVOND

ZATERDAG 26 SEPTEMBER

- vanaf 12.00 uur : MOSSELFESTIJN OF KOUDE SCHOTEL

- vanaf 14 uur : ’SCHIJT JE RIJK’
5 euro inzet (misschien 500 euro te winnen) - de koe beslist !!
Koop deelnamekaarten bij onze leden

- vanaf 17.30 uur : 
Gelegenheidsconcerten door bevriende korpsen

ZONDAG 27 SEPTEMBER

4de ROMMELMARKT van 7.00 tot 18.00 uur

- vanaf 11.00 uur : Frühshoppen met D.J., gezelligheid en sfeer
gewaarborgd

- vanaf 14.00 uur : GROTE DANS- EN MUZIKALE
NAMIDDAG VOOR JONG EN OUD

met live-muziek en dans door de Sint-Jorisgilde 
en dansgroep  Gepensioneerden
muziek, dans en zang met de Heidemuzikanten

Tijdens onze feesten : 
TRAPPIST en LINDEMANS KRIEK VAN ’T VAT 

3 dagen TOMBOLA ten voordele van onze jeugdwerking met een
mooie prijzentafel (elke omslag = een gegarandeerde prijs) 

NIET TE VERGETEN : 2 dagen jumbo-mosselen of koude schotel
zaterdag van 12.00 uur tot 22.00 uur - zondag van 12.00 uur tot 20.00 uur
(zolang de voorraad strekt). Mosselen en/of koude schotels kunnen ook meegenomen worden .

Contact : 03/314.62.48 - khbroederband@telenet.be

Zondag 13 september 2009
Doelenpad 9.00 uur tot 13.00 uur

BOERENMARKT
KINDERROMMELMARKT

Verkoop van verse land- en tuinbouw-

producten, speciale broodsoorten, rijstpap

Tentoonstelling van enkele tractoren, 

vee en klein vee

Kinderkleurwedstrijd

Dit alles onder optreden van een livemuziekband
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Uurregeling schooljaar 2009-2010

Dinsdag :
Groep 1 : 18.30 uur - 19.30 uur

voor kinderen geboren in 1999 tot ...
(5de leerjaar tot ...)

Groep 2 : 19.30 uur - 20.30 uur
dames grondoefeningen

Woensdag :
Groep 3 : 16.30 uur - 17.30 uur

voor kinderen geboren in 2003 en 2002
(1ste en 2de leerjaar)

Groep 4 : 17.30 uur - 18.30 uur
voor kinderen geboren in 2001 en 2000
(3de en 4de leerjaar)

Groep 5 : 18.30 uur - 19.15 uur
senioren (+60 - jarigen)

Groep 6 : 19.15 uur - 20.15 uur
dames grondoefeningen

Groep 7 : 20.15 uur - 21.00 uur
aerobics
(vanaf geboortejaar 1996, 
ook voor volwassenen)

Groep 8 : 21.00 uur - 22.00 uur
dames fattburning

Meer info : Verbraeken Ria, tel. 03/314.61.48

TURNKRING 
LENIG EN GEZWIND
start op dinsdag 1 september 

& woensdag 2 september

VRIJDAG 25 SEPTEMBER - 20.00 UUR

JOKPRIJSKAMP 
in de tent in de St. Luciestraat, inschrijven vanaf 19.00 uur

50 euro vooruit, inleg 3 euro - Iedereen heeft prijs

ZATERDAGNAMIDDAG 26 SEPTEMBER - 14.00 UUR

VOLKSSPELEN
voor de kinderen in de St.-Luciestraat

van 14.00 uur tot 17.00 uur, inschrijven vanaf 13.00 uur
Inschrijvingsgeld 2,50 euro.

3 categorieën : 6-8 jaar / 9-11 jaar / 12-15 jaar
Alle spelen moeten per fiets uitgevoerd worden.

De kinderen moeten hun eigen fiets meebrengen.

ZATERDAG 26 SEPTEMBER - 18.00 UUR

PLECHTIGE MISVIERING
aan de Sint-Luciakapel in de Molenstraat

Bij regenweer zal de mis doorgaan in de tent in de St. Luciestraat

ZONDAGVOORMIDDAG 27 SEPTEMBER

JAARMARKT
in de Molenstraat en de Sint-Luciestraat

Tijdens al deze feestelijkheden zal er drank en belegde broodjes
te verkrijgen zijn in de tent in de St. Luciestraat

Org.: vrienden van St.-Lucie, p/a Molenstraat 39, 2310 Rijkevorsel, 03/314.47.72

52STE SINT-
LUCIAFEESTEN

Nieuwe cursussen bij het Centrum 
voor Basiseducatie Kempen

Schrijven zonder fouten : van september 2009 tot juni 2010
Rekenen : van september 2009 tot juni 2010
Schrijven met de computer :

1 reeks van september 2009 tot januari 2010
1 reeks van februari 2010 tot juni 2010

Ken je GSM : voorjaar 2010
Verstandig omgaan met geld en energie :

januari 2010 tot maart 2010
Op stap met kaart en openbaar vervoer :

april 2010 tot juni 2010
Opkomen voor jezelf : najaar 2009
Omgaan met apparaten : najaar 2009
Kunst en cultuur : januari 2010 tot maart 2010
Gezond leven : najaar 2009

Inschrijven vanaf 18 augustus 2009
Kom langs of bel ons : Otterstraat 109, 2300 Turnhout

Tel. 014/42.27.87, www.basiseducatieturnhout.be
Vooruitgaan in het leven. Dat is basiseducatie.

Gratis cursussen voor volwassenen

Rouwverwerkinggroep Noorderkempen OVOK

nodigt ouders van een overleden kind 

uit op een bijeenkomst op vrijdag 4 september 2009

om 20.00 uur in GC Blommaert, 

Aloïs Blommaertstraat 22 te Wuustwezel.

Tijdens deze avond kan je open en vrij praten 

over je kind, je verdriet, je moeilijkheden 

en dit in het gezelschap van lotgenoten die je 

begrijpen, met je meevoelen en je steunen 

in moeilijke donkere perioden.

Meer info :

May Mertens, tel. 03 669 98 52

Marie-louise en Richard Staes, tel. 03 663 68 83

Marc en Karin van Loon, tel. 03 633 05 60
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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

Tover je kot om tot de hipste plek !!
En verbaas je medestudenten met onze originele, 

unieke meubelstukjes en spullen allerhande !
En dit aan ongelooflijk lage prijzen !

Wat mag je verwachten ?
- Ga je dit jaar voor het eerst op kot of heb je al verschillende jaren een

eigen plek, geef het dan een uniek en origineel karakter met spulletjes
die je in onze Kringwinkel vindt.

- Je verbaast er niet alleen je medestudenten mee, maar helpt ook het
milieu een stevig handje, door onze herbruikbare spullen in jouw kot
een tweede leven te geven !

- Als (toekomstige) kotstudent krijg je op vertoon van je studentenkaart
of inschrijvingsbewijs tijdens de maanden augustus en september 20%
korting op al onze goederen (uitgezonderd computers, elektro en 
atelierproducten)

- Er zal een extra aanbod in onze winkel voorzien worden aan micro-
golfovens, waterkokers, computers, kleine TV-toestellen, éénzitten,...

KOM DUS IN AUGUSTUS UIT JE KOT EN HAAST JE NAAR ‘T WEB !

Hier vind je onze winkels in jouw buurt :
- Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout

- St.-Martinusstraat 50, 2470 Retie
- Meerseweg 135, 2321 Hoogstraten (Meer)

- Korte Gasthuisstraat 39, 2300 Turnhout (La Ganga kleding)

Centraal telefoonnummer 014/44.20.40  -  www.websweb.be

VRIJWILL IGERS GEZOCHT

Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel zal in oktober a.s.
een winkel openen. Graag zouden wij ons team van

enthousiaste medewerkers uitbreiden.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met
Astrid Meijer, tel. 03/464.29.93

of astrid.rome@telenet.be

RijkevorselRijkevorsel
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A U G U S T U S  -  S E P T E M B E R

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

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Wandelhappening De Schakel. Meer info : zie rubriek VVV.

30 augustus • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen 10.00 uur tot 17.00 uur. Meer info : 03/340.00.12.
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Fietshappening De Schakel. Meer info : zie rubriek VVV.
• 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.

1 september • Turnkring Lenig en Gezwind : Startdag turnen voor groepen 1 en 2. Meer info : 03/314.61.48.

2 september • Turnkring Lenig en Gezwind : Startdag turnen voor groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Meer info : 03/314.61.48.

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

5 september • RIJKO vzw : Bewegingsschool voor kleuters, startdag, turnzaal De Wegwijzer, van 10.00 uur
tot 11.00 uur, eerste les gratis. Meer info : 03/314.74.75.

6 september • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur,
inkom gratis.

• Natuurpunt afd. Markvallei : Wandeling Broskens, van 9.00 uur tot 12.00 uur, afspraak Kerkplein 
Minderhout, laarzen meebrengen. Meer info : 03/315.71.85.

• Pasar Rijkevorsel : Fietstocht Rucphense Bossen, vertrek 10.00 uur aan bakkersmolen Wildert, 
ongeveer 55 km. Meer info : zie rubriek Diversen.

9 september • Judoclub De Bres : Startdag. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Gezinsbond : Eerste lessen Jeugddans / Jazzdans. Meer info : zie rubriek Diversen.

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

• Vermaak na Arbeid : Info- en inschrijvingsavond, ’t Centrum - lokaal 21, van 18.30 uur tot 20.30 uur.
Meer info via : http://www.vnarijkevorsel.be, tel. 03/314.08.22 - 0472/55.65.76.

12 september • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Monument in de Bloemetjes, Molenterrein Looiweg, van 10.00 uur tot 
17.00 uur. Meer info : zie rubriek VVV.

13 september • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Info : 03/340.00.12
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Monument in de Bloemetjes, Molenterrein Looiweg,

van 10.00 uur tot 17.00 uur. Meer info : zie rubriek VVV.
• Landelijke Raad : Boerenmarkt, kinderrommelmarkt, Doelenpad, van 9.00 uur tot 13.00 uur.
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15 september • Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel : i.s.m. Vormingplus Kempen en Vredeseilanden :  Vormingsavond
’We feed the world’, Klooster Molenstraat, vanaf 19.00 uur. Inschrijven tot 6 september 2009 via 
wernerpauwels@yahoo.com. Meer info : zie rubriek Diversen.

16 september • Bibliotheek centrum : Vorming Ecosmos, 19.00 uur. Meer info : zie rubriek Bibliotheek.
• Badmintonclub Rijkerack : Initiatielessen badminton.

17 september • KWB Centrum en Sint-Jozef : Eerste startdag joggen voor beginners, Gemeentelijk sportterrein
Bavelstraat, tussen 19.15 uur en 19.30 uur, kostprijs 10 euro. Meer info : 03/311.75.27
en 03/312.40.83.

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

• Brandweer Rijkevorsel : Jokprijskamp, Brandweerkazerne Looiweg. Meer info : zie rubriek Brandweer.

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

20 september • Brandweer Rijkevorsel : Opendeurdag, Brandweerkazerne Looiweg. Meer info : zie rubriek Brandweer.
• Herdenking bevrijding : zie affiche rubriek Diversen (Camp Plumbridge) en bijgevoegde folder.

Info : 03/340.00.12.

22 september • KWB Centrum en Sint-Jozef : Tweede startdag joggen voor beginners, Gemeentelijk sportterrein
Bavelstraat, vanaf 19.30 uur, kostprijs 10 euro. Meer info : 03/311.75.27 en 03/312.40.83.

23 september • Gezinsbond : Startdag bewegingsopvoeding voor kleuters. Meer info : zie rubriek Diversen.

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

• Broederband : Sint-Luciefeesten, quizavond, feesttent Molenstraat. Info : 03/314.62.48, zie rubriek Diversen
• Vrienden van Sint-Lucie : Jokprijskamp. Meer info : zie rubriek Diversen.

26 september • Vrienden van Sint-Lucie : Volksspelen voor de kinderen, Sint-Luciabegankenis in de Molenstraat,
mis met verering relikwie Sint-Lucia aan de kapel te 18.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

• Broederband : Sint-Luciefeesten, vanaf 12.00 uur : mosselfestijn of koude schotel, vanaf 14.00 uur ’Schijt je
rijk’, vanaf 17.30 uur : gelegenheidsconcerten. Info : 03/314.62.48. Meer info : zie rubriek Diversen.

27 september • Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Info : 03/340.00.12.
• Vrienden van Sint-Lucie : 52ste jaarmarkt rond Sint-Luciakapel in de Molenstraat.

Meer info : zie rubriek Diversen.
• Rijkevorselse Wielertoeristen : Mountainbiketocht, keuze tussen 15 - 25 - 42 - 52 km, vertrek : 8.00 uur -

10.30 uur, inschrijven voetbalkantine Sint-Jozef Zuiderdijk 10. Meer info : www.rijkevorselsewielertoeristen.be
• Broederband : Sint-Luciefeesten, vanaf 11.00 uur frühshoppen met DJ, vanaf 14.00 uur dans- en muzikale

namiddag voor jong en oud. Info : 03/314.62.48. Meer info : zie rubriek Diversen.

29 september • Rode Kruis Rijkevorsel : Start cursus Eerste Hulp - Helper. Meer info : zie rubriek Diversen.

30 september • Badmintonclub Rijkerack : Initiatielessen badminton.

Aankondigingen van activiteiten OKTOBER 2009 moet je uiterlijk op 4 september 2009
binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be. 

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht 101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer 100
Lok. Politie Noorderkempen, 03/340.88.00

Vrijheid 13, 2320 Hoogstraten fax 03/340.88.01

Veilig Vrijenlijn 078/15.15.15

Antigifcentrum 070/245.245

AA Rijkevorsel 0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra 03/217.75.95
016/33.22.11

De Lijn 070/220.200
abonnementen 03/218.15.61/63/64
info over treinen (NMBS) 03/204.20.40
Lijnwinkel Turnhout,
Grote Markt (Stadhuis) 014/43.06.31

Rode Kruis Rijkevorsel: Hulpdienst 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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