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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 raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 29 juni 2009 goed.

In de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
worden bepalingen inzake de haard- en standplaats-
vergoeding, de eindejaarstoelage en de modaliteiten
van het omstandigheidsverlof ter gelegenheid van de
geboorte van een kind aangepast.

Als de gemeentesecretaris of de financieel beheerder
afwezig of verhinderd zijn, wordt volgende waar-
nemingsregeling toegepast : 
Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris wordt de
stafmedewerker aangesteld tot waarnemend gemeente-
secretaris. Bij afwezigheid van zowel de gemeente-
secretaris als de stafmedewerker wordt de admini-
stratief hoofdmedewerker interne dienst aangesteld tot
waarnemend gemeentesecretaris.
Bij afwezigheid van de gemeenteontvanger (financieel
beheerder) wordt de administratief medewerker 
financiën met de hoogste dienstanciënniteit aangesteld
tot waarnemend gemeenteontvanger (waarnemend
financieel beheerder).

KORT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADS-
ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2009
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Rijkevorsel, 7 september 2009

Beste vrienden,

De vakantie is weeral achter de rug en we hebben dit jaar een prachtige zomer gehad.
De kermis is voorbij en onze kinderen kunnen met opgewekt gemoed naar school en ik wens hen allen een plezierig
schooljaar en vooral een leerzaam jaar.

Zoals ge allen gezien hebt, is de aannemer volop bezig met de wegwerkzaamheden rond de scholen. Eerst is de Sint-
Lenaartsesteenweg aangepakt en nu is de aannemer de Leopoldstraat aan het afwerken tegelijkertijd met de
Molenstraat. En wegenwerken brengen altijd overlast mee en daarom vragen wij begrip van iedereen, van de
bewoners, van de passanten en zeker van de leerlingen en leraars.

Op de Merksplassesteenweg zijn de te rooien bomen voor het fietspad gemarkeerd en de aannemer die ze gaat
opruimen, is deze week gekend.
Op het winkelcentrum Breebos dat door de provincie als zwart punt is bestempeld omwille van de vele accidenten,
loopt momenteel een openbaar onderzoek. Dit zwart punt valt onder een aparte aanbesteding met een aparte
wegenbouwer en een apart studiebureau. Hier hebben wij als gemeente niets in de pap te brokken. Hier op Breebos
is het studiebureau TV3V en dit valt volledig onder de bevoegdheid van de provincie terwijl wij voor de rest van de
steenweg het studiebureel Schillebeeckx hebben. Wij hebben het studiebureau TV3V nog maar eens opgeroepen om
met ons bestuur contact op te nemen en om de omwonenden en de winkeliers rond Breebos te informeren over de
onteigeningen en de werkzaamheden. We hebben zelfs een brief gestuurd naar minister Crevits om dat studie-
bureau op haar plichten te wijzen.
Na het rooien van de bomen kunnen de nutsmaatschappijen beginnen met het verleggen van de leidingen en daar-
na kunnen we het fietspad aanbesteden.
Terwijl de aannemer het fietspad aan de noordkant realiseert kunnen de onteigeningen aan de andere kant door-
gaan.

Ge ziet, beste mensen, er is nog een lange weg af te leggen.

Ik wens iedereen nog een prettige  nazomer en tot ziens!

Gust Van De Mierop
Burgemeester
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De brandweerkorpsen van de huidige zone Taxandria
(Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille,
Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout en
Vosselaar) en die van de gemeenten Hoogstraten en
Rijkevorsel zullen in de toekomst de nieuwe hulp-
verleningszone 4 vormen. Om de werking en middelen
van deze brandweerkorpsen reeds zoveel als mogelijk
op elkaar af te stemmen in afwachting van de
inwerkingtreding van de nieuwe zone, wordt de
intentieverklaring tot samenwerking met betrekking
tot de nieuwe hulpverleningszone 4 door de gemeente-
raad goedgekeurd.

De geplande Pidpa-watersaneringsprojecten HidroGem
en HidrIBA vereisen een statutenwijziging. Pidpa
organiseert daarom een Buitengewone Algemene
Vergadering op 19 oktober 2009.
De gemeenteraad keurt de agenda hiervan goed. Als
gemeentelijke afgevaardigden worden schepen Roger
Kemland als volmachtdrager en raadslid Dirk Schelles
als plaatsvervanger aangeduid.

De gemeenteraad keurt het gemeentelijk subsidie-
reglement rond ’Duurzaam bouwen’ goed :
- een premie bij duurzaam planadvies vanuit Kamp C
- een premie bij een installatie op hernieuwbare

energie (warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler
en pelletinstallaties)

- een aanvullende premie bij de Vlaamse
verbeterings- en aanpassingspremie

- een premie bij de aankoop van bio-ecologische
materialen (gebaseerd op de databank van VIBE
vzw)

- een zwaluwpremie bij de aankoop van kunstnesten
- een premie voor de aanleg van een tegeltuin met

inheemse planten
- een premie bij aankoop van het boek ’Stappen naar

een ecologische tuin : aanleg en beheer’ van Velt
vzw

Het subsidiereglement voor de verbouwingspremie en
het subsidiereglement zonne-energie worden vanaf 1
oktober 2009 opgeheven. Er wordt een overgangs-
procedure voorzien voorzien voor inwoners die tijdens
het kwartaal juli, augustus en september 2009 een 
renovatiepremie ontvingen. Deze personen hebben
recht op de gemeentelijke premie van 5% bij de
renovatiepremie.

De Gemeenteraad gaat akkoord met de verhoging van
de financiële bijdrage voor de Sportregio Noorder-
kempen ilv waarbij de gemeente aangesloten is.

Kennis en akte wordt genomen van de verslagen d.d.
17/03/2008, 02/10/2008, 12/01/2009, 16/03/2009,
04/05/2009, 26/05/2009 en 29/06/2009 van het beheers-
comité van scholengemeenschap De Schakel.

De gemeenteraad neemt ook kennis van de notulen van
de vergaderingen d.d. 2 april 2009 en 20 mei 2009 van
het Overlegcomité Gemeente / OCMW.

De raad hecht goedkeuring aan het bestek en de 
raming van de opdracht ’Sint-Willibrorduskerk.
Renovatie schip’.
De kostenraming bedraagt 768.445,28 euro, 21% btw
inbegrepen.
Deze opdracht zal gegund worden bij wijze van de
openbare aanbesteding.

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en de 
raming van de opdracht ’Aankoop tractor met klepel-
maaier en opzuigcombinatie’.
De kostenraming bedraagt 199.650,00 euro, 21% btw
inclusief.
Deze opdracht zal gegund worden bij wijze van
algemene offerteaanvraag.

In besloten zitting wordt het collegebesluit bekrachtigd
houdende de aanstelling van Tine Michielsen tot
waarnemend gemeentesecretaris tijdens het vakantie-
verlof van de titularis.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting is gepland op
maandag 26 oktober 2009 te 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elektronisch informatiebord in het Dorp, het
gemeentelijk aankondigingsbord langs de Molenstraat
en onze website www.rijkevorsel.be onder de rubriek
Bestuur.

De agenda wordt acht dagen voor de raadszitting 
bekendgemaakt.

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

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING
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De gemeente gaat over tot een openbare verkoop van
gekapte bomen (stam + dikhout) in de Angelicadreef.
Elke boom afzonderlijk stelt een lot voor. In totaal zijn
er 82 loten gemerkt met een cijfer van 1 tot 82.

De openbare verkoop vindt plaats op zaterdag 24 
oktober 2009 om 10.00 uur in de gemeentelijke werk-
plaats, Vijversweg 12.
De technische dienst laat u weten wanneer u uw
toegewezen lot kunt afhalen. Uw lot moet binnen de
twee weken opgeruimd zijn. Vanaf de telefonische
oproep bent u zelf verantwoordelijk voor uw lot. 

Bij verdere vragen over de verkoopsmodaliteiten kunt u
altijd de technische dienst contacteren tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis.

In Koekhoven gaat de uitbouw van de verkaveling
verder. De ringweg met aansluiting op de Kleine-
Markweg (2x), de Wouwer, de Waterdelt en Koekhoven
zal afgewerkt worden. Deze werken zullen uitgevoerd
worden door de firma Adams uit Merksplas. 

De aanvang van de werken is voorzien rond de jaar-
wisseling. Afhankelijk van zijn eigen planning zou de
aannemer enkele voorbereidende werken nog uitvoeren
op het einde van het jaar. De werken zullen afgerond
zijn in juli 2010 (behoudens onvoorziene omstandig-
heden). Bouwheer van deze wegenis is de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Einde oktober worden de begraafplaatsen weer extra in
orde gebracht met het oog op Allerheiligen en
Allerzielen, feestdagen waarop we massaal de rustplaats
van onze overledenen met bloemen sieren.
De technische dienst verzoekt in dit verband om voor
24 oktober geen bloempotten te plaatsen en de bloem-
potten ook niet in de grasperkjes in te spaden. 

Trage wegen ... wat zijn dat ? Het zijn alle baantjes die
niet bedoeld of niet geschikt zijn voor gemotoriseerd
verkeer. Bekend zijn de voet- en buurtwegen, holle
wegen en jaagpaden. Maar ook herbestemde spoor-
wegbeddingen zijn trage wegen.
Een breed spectrum dus !

Rond de Dag van de Trage Weg wordt op 24 en 25 
oktober een actieweekend georganiseerd waarbij 
burgers, verenigingen en besturen samenwerken om
verwaarloosde en verdwenen wegen weer open te
maken. Deze wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer
bieden ongetwijfeld ook voor jou heel wat voordelen : je
ontdekt er de natuur, ze zijn ideaal voor een fiets- en
wandeltocht en ze vormen een verkeersveilig alter-
natief voor drukke straten. Bovendien vertellen deze
vaak eeuwenoude verbindingen iets over de lokale
geschiedenis. Kortom, zorg dragen voor trage wegen is
zorg dragen voor mens en natuur.

GEMEENTE RIJKEVORSEL EN 
VVV RIJKEVORSEL MAKEN SAMEN WERK
VAN TRAGE WEGEN

ONDERHOUD EN BEBLOEMING
BEGRAAFPLAATSEN

WEGENIS-, RIOLERINGS- EN 
OMGEVINGSWERKEN KOEKHOVEN

OPENBARE VERKOOP :
BOMEN IN ANGELICADREEF
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Toch gingen in het verleden al heel wat trage wegen
verloren en nog altijd brokkelt het netwerk af. Dit
gebeurt vaak door verwaarlozing of onrechtmatige
inname. Op de Dag van de Trage Weg keren we dit 
proces om. Want met een beetje moeite kunnen we heel
wat van onze voet- en buurtwegen terug open maken.

In Rijkevorsel wil het gemeentebestuur zich samen met
VVV Rijkevorsel inzetten om de buurtwegen van weleer
terug open te stellen voor de inwoners. Op 25 oktober
te 14.00 uur wordt daarom gestart met het herstel van
de trage weg die loopt van de Vlimmersebaan 
richting het kanaal en vervolgens richting Krekelen-
berg. Het eerste gedeelte is reeds vrij toegankelijk. Het
tweede gedeelte is nu aan de beurt.

Wil je graag meehelpen in het actieweekend van de
’Dag van de Trage Weg’ ? Of heb je interesse om de
trage wegen in de gemeente eens onder de loep te
nemen via de Atlas der Buurtwegen of gewoon op het
terrein ? Alle geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met Jasmine Jacobs via 03/340.00.00 of via
jasmine.jacobs@rijkevorsel.be

Rijkevorsel, Hoogstraten, Baarle-Hertog, Vosselaar en
Turnhout slaan de komende maanden de handen in
elkaar om een samenaankoop van zonne-energie te
realiseren voor hun bevolking. Dit project wordt gere-
aliseerd in samenwerking met de intercommunale IOK.

Sinds een aantal jaren blijven energiekosten alsmaar 
stijgen en het betalen van de energiefactuur neemt een
steeds grotere hap uit het gezinsbudget. Maar dat hoeft
niet voor altijd zo te zijn of te blijven.

Rationeel omgaan met energie is de eerste stap in de
goede richting. Kleine gedragswijzigingen of ingrepen
kunnen soms zorgen voor aanzienlijke besparingen.
Daarnaast is het soms ook aangewezen om energie-
besparende investeringen te doen zoals het plaatsen
van dakisolatie of een nieuwe beglazing. Ook
investeringen in hernieuwbare energie zijn de
afgelopen jaren steeds meer in de aandacht gekomen.
De stijgende energiekosten en de aantrekkelijke subsi-
diemogelijkheden zullen daar wel niet vreemd aan zijn.

De installatie van een zonne-installatie blijft echter een
belangrijke investering. Om de drempel zo laag
mogelijk te maken, organiseert onze gemeente samen
met de buurgemeenten en IOK een actie voor zonne-
energie.

De bedoeling van de samenaankoop is, om via het
samenbrengen van geïnteresseerde inwoners betere
voorwaarden te bedingen bij leveranciers/installateurs
voor de aankoop en plaatsing van zonne-installaties.

Wil je meer weten over zonne-energie én de samen-
aankoop, steek dan je licht op op één of meerdere van
de infoavonden die hierover georganiseerd worden.
De eerste infoavond heeft plaats op 15 oktober vanaf
20.00 uur te Hoogstraten, stadhuis, zaal De Welgezinde
en handelt over het verloop van de samenaankoop. Alle
geïnteresseerden zijn welkom !
In november en december volgen dan ook nog info-
momenten over fotovoltaïsche zonnepanelen, over de
zonneboiler en over de finale samenaankoop met de
bekendmaking van de weerhouden firma’s.
Voor meer informatie kun je terecht bij de duurzaam-
heidsambtenaar via jasmine.jacobs@rijkevorsel.be of
via 03/340.00.00.

HAAL DE ZON IN HUIS ! 
SAMENAANKOOP ZONNE-ENERGIE IN
ONZE GEMEENTE
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Het begrip ‘duurzaamheid’ kent de laatste jaren steeds
meer ingang bij de brede bevolking. We beseffen dat
onze energievoorraden niet oneindig zijn en dat we ook
onze leefomgeving niet eindeloos kunnen belasten met
milieuvervuilende producten. Onze planeet verdient de
aandacht die ze nodig heeft en we zoeken dan ook met
z’n allen naar de nodige duurzame alternatieven om
onze levensstandaard op hetzelfde peil te kunnen 
houden zonder dat we onze leefomgeving daarvoor
zwaar hoeven te belasten. De afgelopen jaren kwamen
er verschillende ingenieuze producten op de markt die
een waardig alternatief aanbieden voor alledaagse toe-
passingen. Deze duurzame producten zijn vaak nog zo
nieuw dat ze amper gekend zijn bij de brede bevolking.
Ons bestuur wil hier graag verandering in brengen en
ontwikkelde daarom een nieuw premiestelsel in het
kader van ‘Duurzaam bouwen’. Vanaf 1 oktober zijn de
nieuwe premies van toepassing..

‘Duurzaam bouwen’... wat betekent dit precies? Het
houdt in dat je gaat bouwen met aandacht voor het
gebruik van milieuvriendelijke materialen en bronnen
én waarbij zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met
energie, water en ruimte. Bouwen bekijken we in de
brede zin. Het gaat zowel over nieuwbouw, renovatie
als om de tuin. Ons bestuur vindt het immers erg
belangrijk om de nodige aandacht te schenken aan de
omgeving waarin we leven en waarin onze kinderen
opgroeien. 

Het gemeentebestuur sleutelde vanuit dit perspectief
aan de bestaande premies zodat er meer mogelijkheden
worden gecreëerd en er ook meer inwoners in aan-
merking kunnen komen. Het nieuwe premiestelsel op
vlak van duurzaam bouwen bestaat uit acht premies:
premie bij duurzaam planadvies, premie bij een hemel-
waterinstallatie, premie voor een installatie op her-
nieuwbare energie, premie bij verbeterings- en aan-
passingspremie, premie bij aankoop van bio-
ecologische materialen, zwaluwpremie, premie voor
een tegeltuin en een premie bij aankoop van het boek
‘Stappen naar een ecologische tuin: aanleg en beheer’.
Hieronder lichten we al deze premies uitgebreid toe.
Het volledige subsidiereglement, aanvraagformulieren
en extra informatie zijn beschikbaar bij de dienst
ruimtelijke ordening en de milieudienst.

Premie bij duurzaam planadvies

Het provinciaal informatiecentrum voor duurzaam
bouwen, Kamp C, voorziet duurzaam planadvies aan
aanstaande bouwers en verbouwers. Plannen zullen
onder meer nagekeken worden op compactheid, 
isolatie en vermijden van koudebruggen, waterzuive-
ring, materiaalgebruik, verwarmingssystemen, passief
en actief gebruik van zonne-energie, premies en 
subsidiëring,... Belangrijk te weten is dat volgende
zaken niet besproken worden tijdens het planadvies:
berekeningen EPB, stabiliteit, ventilatie, kostprijs,
oplossen geschillen tussen bouwheer en architect,…
Werfbezoeken, werfcontroles en expertises worden ook
niet uitgevoerd door kamp C. Een planadvies duurt
ongeveer 40 minuten en de kostprijs ervan is 40 EUR.
Het planadvies gebeurt enkel op afspraak. Geïnteres-
seerden schrijven zich in via planadvies@admin.pro-
vant.be of via 014/27.96.50. Bij het aanvragen van de
premie dient men een attest bij te voegen dat aantoont
dat men daadwerkelijk een planadvies bij Kamp C bijge-
woond heeft. Meer informatie is te bekomen via
www.provant.be/leefomgeving/duurzaam_bouwen of
via de milieudienst. 

Via een financiële ondersteuning van 30 EUR wil onze
gemeente inwoners aanmoedigen om duurzaam 
bouwen al meteen in de startfase van hun
(ver)bouw(ings)project te integreren. Vaak realiseert
men pas achteraf dat men bijvoorbeeld met koude-
bruggen te kampen heeft of dat er ecologische 
alternatieven bestaan voor bepaalde bouwmaterialen.
Een dergelijk planadvies kan vooraf al op de aandachts-
punten wijzen.

Premie voor een hemelwaterinstallatie

Deze premie werd integraal behouden. De gemeente
verleent een premie voor de aanleg van een hemel-
waterinstallatie bij een bestaande woning waarvoor een
bouwvergunning werd verkregen vóór 1 februari 2005.
De premie bedraagt :
- € 150 voor een hemelwaterput met aansluiting van

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

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

minstens 1 wc, 1 wasmachine en 1 of meerdere 
bijkomende aftappunten.

NIEUWE PREMIES VOOR DUURZAAM
BOUWEN ... NIEUWE KANSEN VOOR 
DE GEMEENTE RIJKEVORSEL, 
HAAR INWONERS EN LEEFOMGEVING !
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Premie bij een installatie op hernieuwbare energie

De voorraden van eindige energiebronnen raken stilaan
maar zeker uitgeput. Daarom dienen we op zoek te
gaan naar alternatieven om ons te verwarmen, van
warm water te voorzien en elektriciteit te gebruiken.
Ons gemeentebestuur ondersteunt inwoners bij de
financiële inspanningen die zij leveren voor het gebruik
van hernieuwbare energie. Bij de plaatsing van een
installatie op hernieuwbare energie kunnen inwoners
dan ook een premie aanvragen. 

Er is een premie voorzien voor een pelletinstallatie,
zonnepanelen, zonneboiler en voor een warmtepomp
(type bodem/water of water/water). Via zonnepanelen
kun je met zonne-energie elektriciteit bekomen en via
een zonneboiler warm water. Pellets zijn kleine staafjes
van cylindrisch geperst zuiver afvalhout (zaag- en
schaafspanen) zonder chemisch bindmiddel (zie foto).
Ze zorgen voor een erg hoog rendement dat aanzienlijk
hoger ligt dan een doorsnee blok hout. Ook leveren 
pellets betere resultaten dan stookolie of gas. Een 
centrale verwarming op pellets genereert 80% minder
CO2-uitstoot dan stookolie. Bovendien steun je de 
economie in eigen land. Reeds een tiental fabrieken
produceren pellets. Via VIBE vzw (www.vibe.be) kun je
de dichtst bijzijnde handelaar terugvinden. Onder-
tussen zijn er al verschillende toepassingen van pellet-
installaties op de markt, waaronder de pelletkachel, het
- fornuis en de pelletketels voor centrale verwarming.
Een installatie plaatsen brengt ook geen grote ver-
bouwingswerken met zich mee. Behalve de ketel zelf
werkt een centrale verwarming met pellets op precies
dezelfde wijze als installaties op gas of stookolie. Je kan
dus probleemloos een bestaande ketel vervangen door
een ketel op pellets zonder dat je de leidingen moet
aanpassen. Bovendien kan een pelletinstallatie ook
dienst doen als naverwarming bij de zonneboiler.
Een ander milieuvriendelijk alternatief voor een klas-
sieke verwarmingsinstallatie is de warmtepomp. Een
warmtepomp werkt ongeveer op dezelfde manier als
een koelkast, maar in omgekeerde richting. Met behulp
van een compressor wordt warmte uit de grond, het
water of de lucht gehaald. Die warmte wordt vervolgens
op een hogere temperatuur gebracht via compressie en
in de woning gepompt. De opgepompte warmte wordt

dan in de woning verdeeld via het centrale-
verwarmingssysteem. 
De premie bedraagt 5% van de aankoop- en plaatsings-
factuur met een maximumbedrag van 200 EUR. De
plaatsing moet wel gebeuren door een erkend aanne-
mer. Voor ieder soort installatie kan slechts eenmaal
per adres een premie aangevraagd worden. Bij het hele
verhaal rond hernieuwbare energie willen we nog
opmerken dat isolatie erg belangrijk is. Ook al is de
opgewekte energie soms vrijwel ‘gratis’, het zou 
jammer zijn om die zomaar door slecht geïsoleerde
ramen en daken te laten ontsnappen.

Premie bij de verbeterings- en aanpassingspremie van
de Vlaamse overheid

Daar waar de renovatiepremie vooral gericht is naar de
middenklasse, richt de verbeterings- en aanpassings-
premie zich respectievelijk naar mensen die het minder
breed hebben en de ouderen (aanpassing van de woning
voor o.a. doorgang rolstoel, handgrepen aan sanitaire
voorzieningen, e.d.) in onze samenleving. De 
inkomensgrens ligt een pak lager dan bij de renovatie-
premie.  Uit sociale overwegingen wenst ons bestuur de
gemeentelijke premie bij deze verbeterings- en aan-
passingspremie te behouden.

Premie voor bio-ecologische bouwmaterialen

Wanneer mensen bouwen of verbouwen kiezen ze
meestal voor de traditionele bouwmaterialen. Hierbij
staat men vaak niet stil wat de impact is van deze 
materialen op het milieu en zelfs op de eigen gezond-
heid. Zo kunnen bepaalde isolatiematerialen erg 
schadelijk zijn bij het inademen.

8
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Al geruime tijd zijn bio-ecologische bouwmaterialen
aan hun opmars bezig. Het gaat om bouwmaterialen
die bestaan uit (quasi) onuitputtelijke en/of nagroei-
bare basisgrondstoffen, zonder of met zo weinig 
mogelijk chemische toevoegstoffen, zonder zware
milieubelasting en zonder schadelijke gevolgen voor de
menselijke gezondheid. 

Vaak gaat het zelfs om kwalitatiever materialen dan de
alom gekende variant. Denken we bijvoorbeeld maar
aan gipskartonplaten. De bio-ecologische natuurgips-
plaat is met papiervezels versterkt én is bovendien
brandveilig, hoog belastbaar, vochtregulerend en
geluidsisolerend. Deze plaat kan probleemloos 
gemonteerd en gevoegd worden.  Deze platen zijn iets
duurder dan de standaard gekende gipskartonplaten,
maar bieden wel een pak meer kwaliteit, zijn milieu-
vriendelijk en niet schadelijk voor de gezondheid. 

Deze gipskartonplaten zijn slechts één voorbeeld uit
het brede gamma van bio-ecologische bouwmaterialen.
Het gaat ook om isolatiematerialen, verven, vernis-
sen,... Kortom alles wat een onderdeel van een gebouw
is dat er tevens aan gehecht is. De aangekochte bio-
ecologische bouwmaterialen moeten wel voorkomen op
de databanklijst van VIBE vzw. Deze is te raadplegen via
de website  www.vibe.be. Ook via de gemeentelijke info-
balie kun je er informatie over inwinnen. Wanneer een
nieuw product (nog) niet voorkomt op de lijst in de
databank, stelt de bevoegde ambtenaar vast of het 
product voldoet aan de criteria voor bio-ecologische
bouwmaterialen.

De premie voor de aankoop van deze bio-ecologische
bouwmaterialen bedraagt 15% van de aankoopprijs met
een maximumpremie van 200 EUR per adres.

Zwaluwpremie

In Vlaanderen komen van de huiszwaluw nog zo’n 8 à
10.000 broedkoppels voor. In vergelijking met de jaren
70 is dit een terugval van maar liefst 70%. De soort
werd recent (2004) zelfs op de rode lijst geplaatst in de
categorie ‘kwetsbaar’. Naast de huiszwaluw gaat ook de
boerenzwaluw en de gierzwaluw er sterk op achteruit.
De huiszwaluw is honkvast aan traditionele kolonies en
nog te vaak worden kolonies verwijderd bij renovatie-
of schilderwerken, zonder dat nadien speciale maat-
regelen volgen om de vogels terug te laten keren (bijv.

vervangende kunstnesten). Het plotse verlies van de
nesten en de grote ‘nieuwvrees’ zorgen ervoor dat ze
slechts zelden terugkeren na renovaties. Aangezien de
soort in Vlaanderen geen natuurlijke nestplaatsen heeft
en enkel nesten bouwt tegen gebouwen en bruggen, is
ze voor haar voortbestaan afhankelijk van de mens.
Vanuit dit perspectief wil ons gemeentebestuur mensen
ondersteunen die een bijdrage willen leveren aan het
voortbestaan van de zwaluw.

De zwaluwpremie bestaat onder de vorm van een 
tegemoetkoming bij de aankoop van zwaluwnesten en
bijhorende mestplankjes. De inwoner betaalt:
- kunstnest boerenzwaluw: 4 euro
- kunstnest huiszwaluw : 8 euro
- kunstnest huiszwaluw (met oefenkom): 7 euro 

Het saldo vormt de eigenlijke zwaluwpremie. Op die
manier worden niet enkel mensen aangemoedigd die
reeds zwaluwen hebben, maar kunnen ook andere 
inwoners trachten zwaluwen naar hun tuinen te 
lokken.

Premie bij de aanleg van een tegeltuin

Bij een tegeltuin worden enkele tegels uit het voetpad
verwijderd en klemheesters, bloemen of bodem-
bedekkers aangeplant. Het fleurt meteen de buurt op en
er is meer groen in de straat. Bovendien kan een aan-
eenschakeling van tegeltuinen een belangrijke corridor
tussen groenzones betekenen voor zeldzame insecten
die moeilijk lange afstanden kunnen overbruggen.

Het gemeentebestuur wil via een gemeentelijke premie
van 20 EUR inwoners ondersteunen die een tegeltuin
aanleggen. Zij moeten hiervoor wel vooraf een aanvraag
tot aanleg van een tegeltuin indienen. De premie kan
enkel bekomen worden wanneer de planten inheems
zijn en ook zo aangeduid staan in het boek ‘Stappen
naar een ecologische tuin: aanleg en beheer’ van Velt
vzw. Dit boek kun je aan voordelig tarief aankopen in
het gemeentehuis, maar ligt er ook ter inzage. 

Premie bij aankoop van het boek ‘Stappen naar een
ecologische tuin: aanleg en beheer” (Velt vzw)

Het boek ‘Stappen naar een ecologische tuin: aanleg en
beheer’ van Velt vzw neemt niet de tuin-en landbouw-
cultuur als uitgangspunt, maar de natuurlijke proces-
sen. Dat wil niet zeggen dat een ecologische tuin een
wildernis is. Wie inzicht heeft in natuurlijke processen,
weet wat hij kan verwachten en hoe hij ermee om moet
gaan. De auteurs leggen uit hoe je bijv. een bloemen-
akker, een bloemenborder of een speelbosje aanlegt,



welke planten je kunt kiezen en hoe je deze 
beplantingen beheert. De lezer leest ook telkens hoe-
veel werk en hoeveel groenafval een beplanting 
oplevert. Op die manier kan hij voorspellen of hij een
bepaalde beplanting aankan of niet. 

Zelfs wie nog nooit in de tuin heeft gewerkt, kan met
dit boek aan de slag. Je moet er wel van overtuigd zijn
dat je ecologisch wilt werken. Uiteraard vinden ook
gevorderde tuiniers heel wat informatie in dit
standaardwerk. Tegelijkertijd is het een mooi boek, met
veel aandacht voor inspirerende foto's. Ook werd er nog
een uitgebreide plantenlijst opgenomen waarmee je
zelf kunt nagaan of een plant al dan niet inheems is. Via
inheemse planten kun je het ecologisch evenwicht in je
tuin bevorderen. 

Het gemeentebestuur wil ecologisch tuinieren stimu-
leren. Daarom voorziet de gemeente een tegemoet-
koming bij aankoop van het boek. Wanneer je het boek
in het gemeentehuis aankoopt, betaal je er nog 15 EUR
voor in plaats van 38,50 EUR in de boekhandel.
(p. 288, - A4-formaat liggend, harde kaft, ISBN:
9789080662278)
Voor meer informatie en voor het reglement met de
premievoorwaarden kun je terecht bij de milieudienst
via 03/340 00 00 of via e-mail:  jasmine.jacobs@ 
rijkevorsel.be. 

Zaad met pit !
Dit jaar gaat de Week van het Bos terug naar de kern
van de zaak : het zaadje. Zo zijn de bomen in onze
Vlaamse bossen allemaal ooit begonnen. Ze komen
ergens vandaan. Ze hebben hun eigen verhalen. En die
zullen tijdens de Week van het Bos verteld worden.
Tijdens de Week van het Bos kun je het ontdekken en
beleven : een handje meehelpen tijdens een zaadoogst,
op ontdekkingstocht gaan in een echte boomkwekerij,
lekkernijen maken van bosvruchten en -zaden, een
zaadje laten kiemen en opkweken in de klas, verwon-
derd worden door eeuwenoude hakhoutstoven... het
kan allemaal !

Autochtone bomen en struiken : wat en waarom ?
Het pad van een klein zaadje tot een oude boom is 
een heus hindernissenparcours. Oude imposante
bomen wekken dan ook heel wat ontzag op. Naast hun
indrukwekkende uiterlijke kenmerken zijn ook hun
innerlijke, genetische kenmerken wonderlijk. Je kan
die ’genetische binnenkant’ niet zien of aanraken, maar
wetenschappers kunnen ons wel veel vertellen over de
waarde ervan. En die waarde hangt nauw samen met de
herkomst van het zaadje.
Kristine Vander Mijnsbrugge van het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek zegt : ’Het verschil tussen
bomen waarvan de voorouders al eeuwen of zelfs 
millennia in onze regio voorkwamen en bomen waar-
van voorouders uit een andere regio afkomstig zijn, zit
in de genen, de overerfbare kenmerken. Van de bomen

WEEK VAN HET BOS
ZONDAG 11 - 18 OKTOBER 2009
ZAAD MET PIT !
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die zich na de laatste ijstijd in onze regio hebben 
gevestigd, hebben alleen die exemplaren overleefd die
zich het best aan onze bodem en ons klimaat konden
aanpassen. Die succesvolle overlevers en hun nakome-
lingen noemen we autochtone bomen en struiken.’
Een eenvoudig voorbeeld : een zomereik die afkomstig
is uit Oost-Europa, is niet autochtoon in Vlaanderen,
hoewel de soort zomereik hier wel inheems is.

Drie redenen om te kiezen voor autochtone bomen en
struiken :
1. Goed voor de biodiversiteit : autochtone bomen en

struiken vormen de ruggengraat van de voedsel-
keten. Het in blad komen, bloemen krijgen, 
bladeren verliezen,... is afgestemd op de levens-
cyclus van onze insecten, vogels en andere dieren.

2. Grotere overlevingskansen : autochtone bomen en
struiken zijn zeer goed aangepast aan onze milieu-
omstandigheden en ons klimaat. Dit resulteert in
minder groeiproblemen, minder vorstgevoeligheid,
minder vatbaar voor plantenziekten,...

3. Beter voor het milieu en de lokale werkgelegen-
heid : het gebruik van autochtone bomen en 
struiken vermijdt transport van plantmateriaal over
grote afstanden en is dus minder vervuilend. Extra
vraag naar autochtoon plantgoed betekent boven-
dien extra tewerkstelling bij lokale boeren, kwekers
en verkopers van plantmateriaal.

Bedreigd !
Het aantal groeiplaatsen van autochtone bomen en
struiken is de jongste decennia echter sterk achteruit
gegaan. Nog maar vijf procent van de bomen in onze
bossen is autochtoon. Ontbossing, verdwijnen van 
kleine landschapselementen en aanplant met niet-
autochtoon plantmateriaal liggen aan de basis van dit
probleem.
Het is dan ook vijf voor twaalf als we onze autochtone
bomen en struiken willen redden en versterken. Het
Agentschap voor Natuur en Bos trekt hiervoor, samen
met tal van verenigingen, aan de kar. Het agentschap
rondde dit jaar een gebiedsdekkende inventaris met de
resterende autochtone bomen en struiken in
Vlaanderen af. Enkele jaren geleden is men gestart met
de aanleg van autochtone zaadboomgaarden om de
beschikbaarheid van plantgoed te verhogen. Bij nieuwe
bosaanplanten wil het agentschap zo veel mogelijk
gebruik maken van autochtoon plantgoed, zeker wat
betreft struiken.

Op zoek naar meer informatie over het thema, het 
programma of het educatieve aanbod ?
Neem een kijkje op www.weekvanhetbos.be.

Aanbod
Nog tot 31 oktober kan een bestelling geplaatst worden
voor de jaarlijkse bomen- en struikenverkoop in het
kader van de actie ’Behaag onze Kempen !’
Via de actie worden inheems en streekeigen haagplant-
soen, (hoogstam) fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen
en steunpalen aangeboden. Welke haagplanten en
bomen men kan aankopen kun je terugvinden in de
vorige editie van het infoblad (nog te raadplegen op
www.rijkevorsel.be onder de rubriek informatieblad),
op de website www.iok.be/behaagonzekempen of in de
gratis infobrochure te verkrijgen bij de gemeentelijke
milieudienst.

Hoe bestellen ?
Bestellen doe je bij voorkeur online via het bestel-
formulier op de website www.iok.be/behaagonze-
kempen. Maar je kunt ook bestellen via de infofolder of
een bestelformulier dat je bij de milieudienst vindt of
telefonisch bij de milieudienst (03/340.00.23) of
Herman Puls (18.00 - 21.00 uur : 014/21.96.08).
Een ingevuld bestelformulier kun je binnenbrengen bij
de milieudienst of versturen naar Herman Puls, Vest 13
te 2200 Herentals.

Meer info
Via de website www.iok.be/behaagonzekempen of via
behaag.onze.kempen@iok.be. Met specifieke vragen
over bomen en struiken, over de haagpakketten of over
gemengde hagen kun je terecht bij Eddy Vercammen,
0478/45.45.47.
Meer info over de aangeboden fruitbomen kun je op-
vragen bij Frank Van Gorp 014/42.02.48 (na 18.00 uur)

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed moet je afhalen op zaterdag 21
november tussen 9.30 uur en 11.30 uur in de afhaal-
plaats die werd aangegeven op het bestelformulier of
die je ingevuld hebt via de website.

De afhaalplaats in Rijkevorsel is voorzien 
in het gemeentemagazijn, Vijversweg 12, 

2310 Rijkevorsel.
Betalen doe je ter plaatse !

BEHAAG ONZE KEMPEN !
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Red onze planeet !

En verras tegelijk jezelf met een 

hip hebbeding uit De Kringwinkel !

De Kringwinkel redt herbruikbare goederen van
de afvalberg en schenkt ze een tweede leven ...
Zo kun jij elke dag in De Kringwinkel shoppen op
zoek naar unieke en originele stukken uit ons
grote, dagelijks wisselende assortiment1. Voor of
na het shoppen kun je wat lekkers snoepen of uit-
gebreider eten in ons Eethuis, bij onze winkel in
Turnhout.

Op zaterdag 24 oktober zetten we onze winkel
en onze klanten extra in de bloemetjes, want dan
is ’De dag van De Kringwinkel’ !! Die dag
gebeuren er allerhande acties in je Kringwinkel !

De Kringwinkel in Hoogstraten viert boven-
dien zijn 5-jarig bestaan en zet ’Kunst
gemaakt met afval’ in de kijker !! Heb je iets
met het getal ’5’, kom dan zeker eens langs !

Waar vind je onze winkels in jouw buurt ?
- Turnhout : Steenweg op Tielen 70
- Turnhout : Korte Gasthuisstraat 39 (La Ganga

- alleen kleding, schoenen, accessoires)
- Retie : Sint-Martinusstraat 50
- Hoogstraten (Meer) : Meerseweg 135

Centraal telefoonnummer 014/44.20.40
www.websweb.be

Openingstijden : 
maandag tot vrijdag 10.00 - 17.30 uur
zaterdag 9.00 - 16.30 uur
zondag gesloten

La Ganga : 
maandag tot zaterdag 10.00 - 18.00 uur
zondag gesloten

1 oa brocante, meubelen, huisraad, speelgoed, boeken, elektro, 
computers, kleding...

DE WERKEN TOT HERINRICHTING 
VAN DE SCHOOLOMGEVING IN HET 
CENTRUM BEGIN SEPTEMBER 2009
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SAANVRAAG TOELAGE VOOR PERSONEN MET MEDISCHE REDENEN
EN ONTHAALOUDERS DIENSTJAAR 2009

Ondergetekende vraagt een toelage aan als:

■■ onthaalouder of minicrèche, erkend door Kind en Gezin (attest erkenning door Kind en Gezin bijvoegen)
■■ medische reden (medisch attest bijvoegen)

Naam ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Voornaam ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres ........................................................................................................................................................................................................................................................................

2310 RIJKEVORSEL

Geboortedatum ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Rijksregisternummer ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening en datum

Terugbezorgen vóór 1 november 2009 met attest aan de financiële dienst op het gemeentehuis, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel

AANVRAAG TOELAGE VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN DIENSTJAAR 2009

Ondergetekende vraagt een toelage aan als:

■■ school die gelegen is in de gemeente en die ingestapt is in het DIFTAR-systeem

■■ vereniging heeft een eigen lokaal binnen de gemeente of heeft de permanente beschikking over een 
lokaal binnen de gemeente en is ingestapt in het DIFTAR-systeem

Naam ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres ........................................................................................................................................................................................................................................................................

2310 RIJKEVORSEL

Voor scholen: aantal kinderen op 1/2/2009:  .............................

Voor verenigingen: gemiddelde leeftijd leden op 1/1/2009:  .............................

Handtekening en datum

Terugbezorgen vóór 1 november 2009 aan de financiële dienst in het gemeentehuis, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel

Sinds 1 juli 2008 werd het DIFTAR-systeem in onze gemeente ingevoerd voor restafval en
GFT. Bij de invoering van dit systeem wilde de gemeente Rijkevorsel door een premiesysteem
ook financieel tegemoetkomen aan volgende doelgroepen: gezinnen met jonge kinderen,
personen met een medische reden, onthaalouders, scholen en verenigingen met een eigen
lokaal binnen de gemeente. De financiële tegemoetkomingen worden via de DIFTAR-factuur
verrekend. Met dit formulier kan een aanvraag voor de toelage 2009 ingediend worden.
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Op zaterdag 10 oktober is het weer feest in de bib. Van
10.00 uur tot 13.00 uur worden alle bezoekers getrak-
teerd op een drankje en pralines. Natuurlijk zal er ook
de nodige animatie zijn, en zeker niet te vergeten : onze
grote boeken- en tijdschriftenverkoop in de parketzaal.
Meer informatie vind je op onze affiche (volgende blz).

Op maandag 26 oktober 2009 wordt door de leesclub
’De eenzaamheid van de priemgetallen’ van Paolo
Giordano besproken in de parketzaal boven de biblio-
theek.

Jeugd Kijk- en prentenboek
- Api leert zwemmen (Tineke van der Stelt) [STEL P5]
- Belle Beer : Een lichtje voor papa (An Melis) [MELI

P3]
- De slodderwolven (David Melling) [MELL P5]
- Het probleem met een draak (Debi Gliori) [GLIO

P5]
- Sebas de zeerover ziet de wereld half (Paul de Moor)

[MOOR P3]
- Het grote dieren seizoenenboek (Susan Niessen)

[NIES P3]
AA = Niveau lezen
- Het geheim van de gifgeest (Diet Verschoor) [VERS

AA5]
Jeugd Fictie A (7-9 jaar)
- Wegwezen (Marjon Hoffman) [HOFM]
- Eenmaal een heks altijd een heks (Prunella Bat)

[BAT]
- Donders (Selma Noort) [NOOR]
Jeugd Fictie B (9-12 jaar)
- Mijn broer, de nieuwe en ik (Martha Heesen)

[HEES]
- De eerste sleutel (Ulysses Moore) [MOOR]
- De tijgersteen (Jon Berkeley) [BERK]
Jeugd Fictie C (12-16 jaar)
- The next generation : Kus, kus, kus (Cecily von

Ziegesar) [ZIEG]
- Springers (Bavo Dhooge) [DHOO]
- Ik denk dat het liefde was (Kathleen Vereecken)

[VERE]
- Papinette (Kristien Dieltiens) [DIEL]
- De amulet van Merdur (Eline Nijs) [NIJS]
- Kapot ! (Vrank Post) [POST]
- Pas op, Tirza ! (Netty van Kaathoven) [KAAT]
Jeugd Non-fictie
- Oh, zit dat zo ! (Jörg Müller) [433.4]
- Het mysterie van de kunstveiling (Anna Nilsen)

[731]
- De sportdag (Nelleke Scherpbier) [456.78]
- De zeven wereldwonderen (Mauri Kunnas) [711.9]
- Websites maken voor kinderen (Ria Beentjens)

[528.52]
Voorleesverhalen
- Meer verhalen van de sprookjesverteller (Thé Tjong-

Khing) [TJON]
Volwassenen fictie
- De legende van Sigurd & Gudrun (J.R.R. Tolkien)

[TOLK]
- De casanova (Danielle Steel) [STEE]
- Genesis (Karin Slaughter) [SLAU]
- Derde legende - Robbie de hand (Raymond E. Feist)

[FEIS]
- Het boshuis (Leni Saris) [SARI]
- Skelet (Jonathan Kellerman) [KELL]
- Illusies (Michael Crummey) [CRUM]
- Confessions of a shopaholic (Sophie Kinsella)

[KINS]
- Het bonobo-alternatief (Erik van Vliet) [VLIE]
- De dirty secrets club (Meg Gardiner) [GARD]
- Schijnbeweging (Jeffery Deaver) [DEAV]
- Bloedrechters (Petros Markaris) [MARK]
- Heilig vuur (Jefferson Bass) [BASS]
Volwassenen Non-fictie
- De Gaumeroute (André Pierlot) [België 986.3]
- De Transardense route (Françoise Lempereur)

[België 985.3]
- Op stap in de Ardennen (Dennis Jusseret) [België

985.3]
- Circus voetbal (Gille Van Binst) [619.13]
- Tournée Générale (Geert Degrande) [678.71]
- Doen ! Jouw vorm, jouw stijl (Jani Kazaltzis) [615.4]
- Mijn man is op dieet... maar hij weet het niet (Lien

Willaert) [629.55]
- Heerlijkheden uit een glas (José Maréchal) [629.75]
- Composteren en kringlooptuinieren (Ivo Pauwels)

[638.4]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN

DE LEESCLUB LEEST ...

10 OKTOBER :
DAG VAN DE BIBLIOTHEEKKLANT

14

NIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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De vertrektijden vermeld in de lijnfolder die geldig is
vanaf 01/09/2009 zijn ondertussen aangepast.
De gebruikers van bus 432 moeten hiermee rekening
houden !

Deze winter mogen we zoals elk jaar een seizoensgriep
verwachten. Daarnaast zullen ook een aantal mensen
van de Mexicaanse griep ziek worden. Wanneer juist
weten we niet. Om de schade zoveel mogelijk te
beperken, is seizoensgriepvaccinatie voor alle kwets-
bare groepen (mensen met chronische aandoeningen
zoals diabetes, long- en hartaandoeningen, nier-
insufficiëntie en 65-plussers) meer dan ooit aan te
raden. Laat je in oktober of november zeker vaccineren
tegen seizoensgriep.

Vaccineren tegen seizoensgriep blijft belangrijk
Dat in ons land jaarlijks meer dan duizend mensen aan
de complicaties van de seizoensgriep sterven, lijkt door
de Mexicaanse grieppandemie wat op de achtergrond te
verdwijnen. De enige manier om u tegen seizoensgriep
te beschermen, is vaccinatie. Nog te weinig mensen
met een verhoogd risico op verwikkelingen doen dat.
Volgens het laatste rapport van de mutualiteiten laat
amper één derde van chronisch zieken jonger dan 65
zich vaccineren. Dat is veel te weinig. De 65-plussers
doen het beter. Zes op tien laten zich vaccineren tegen
de seizoensgriep. De Europese ministers van volks-
gezondheid streven ernaar dat 75 procent zich laat
inenten.

Hoe goed zijn de Vlamingen gevaccineerd tegen
seizoensgriep (bron IMA)
Thuiswonende 65-plussers 62,3 %
50- tot 64-jarigen 18,5 %
Rusthuisbewoners 80,5 %
Mensen met diabetes jonger dan 65 jaar 31 %
Mensen met diabetes ouder dan 65 jaar 72,4 %

Seizoensgriepvaccinatie helpt niet tegen Mexicaanse
griep
Als u zich tegen de seizoensgriep laat vaccineren bent u
niet beschermd tegen de Mexicaanse griep. Dat komt
omdat het Mexicaanse griepvirus een heel nieuw virus
is dat nog niet in het seizoensgriepvaccin is
opgenomen. Voor de Mexicaanse griep komt er een
nieuw vaccin dat apart van het seizoensgriepvaccin
moet worden gegeven.

Meer informatie op www.griepvaccinatie.be
en www.influenza.be

VACCINEREN TEGEN SEIZOENSGRIEP,
DEZE WINTER MEER DAN OOIT NODIG

NIEUWE REGELINGEN DE LIJN
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Op 8 november 2009 richt de Cultuurraad van
Rijkevorsel, i.s.m. met de Rijkevorselse socio-culturele
verenigingen, KVG en Ziekenzorg, een ontmoetingsdag
voor gehandicapten en zieken in en dit met de steun
van CERA.

Deze ontmoetingsdag vindt plaats in de “Kuiperij”
(polyvalente zaal) van het Gemeenschapscentrum te
Sint-Jozef. Gedurende die namiddag zal er muziek wor-
den opgevoerd, gedanst worden, zal er een knutsel-
stand zijn, een boekenstand met verloting van boeken,
een demonstratie van weven en spinnen, enz... . 
Er is ook de mogelijkheid tot het nuttigen van een
drankje en een hapje.

Op zondag 8 november 2009 zal het Aster Berkhof-
museum 1 jaar open zijn. Honderden bezoekers 
mochten we reeds in het museum verwelkomen.

Om deze verjaardag feestelijk te vieren zal op zondag 15
november 2009 de tentoonstelling Diane Mees geopend
worden.
Diane Mees is een kunstenares uit Rijkevorsel en haar
schilderijen zullen van 15 november 2009 tentoon-
gesteld worden in het Aster Berkhofmuseum. De 
tentoonstelling “Kleur naast Kleur” loopt tot en met 16
januari 2010.

De extra openingsdagen van het museum en de 
tentoonstelling zullen in de volgende editie van “Info
Rijkevorsel” meegedeeld worden.

Interessant om te melden is dat in september het
100ste boek van Aster Berkhof verschenen is. Het kreeg
de titel "Alle verhalen" en zou een ware traktatie voor de
echte Berkhof-liefhebbers zijn. De collectie van het
museum zal er ook mee uitgebreid worden.

Op dinsdag 25 augustus 2009 vond de Theater Stap
Airshow plaats in Rijkevorsel. Hieronder vindt u een
indruk van deze uiterst gezellige avond.

THEATER STAP AIRSHOW

ASTER BERKHOFMUSEUM

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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Net zoals de voorgaande jaren, gaat ook dit nieuwe
schooljaar de sportacademie weer van start. De
Rijkevorselse Sportacademie is een naschoolse sport-
lessenreeks voor de kinderen van alle lagere scholen in
de gemeente Rijkevorsel. De lessen hebben plaats van
15.30u tot 17u. De Sportacademie komt tot stand door
een samenwerking tussen de sport- en jeugddienst, de
kinderclub, de lagere scholen en de sportverenigingen
van Rijkevorsel.

De lessenreeks tijdens het eerste trimester gaat van
start op maandag 5 oktober 2009 voor het 1ste leerjaar
van St.-Lucia en De Wegwijzer, op dinsdag 6 oktober
2009 volgen dan het 2de leerjaar  van St.-Lucia en De
Wegwijzer en 1ste en 2de leerjaar van het Kompas. Op
donderdag 8 oktober 2009 kunnen de leerlingen van
het 3de t/m het 6de leerjaar van de 3 scholen komen
sporten. De lessenreeks duurt 8 weken, tijdens de
herfstvakantie is er geen sportacademie. 
Voor het 1ste en 2de leerjaar wordt de nadruk gelegd op
de ontwikkeling van algemene motorische vaardig-
heden. Het 3de t/m 6de leerjaar krijgt initiatie in een
bepaalde sporttak, gegeven door een Rijkevorselse
sportclub.

Voor meer informatie en inschrijvingen kun je steeds
terecht op de sportdienst, Molenstraat 5, 2310 
Rijkevorsel of via sportdienst@rijkevorsel.be of
03/340.00.36.

Volleybal: Aspirant-initiator – Arendonk
In deze sterk praktijkgerichte opleiding leer je een
basisoefenpakket toepassen voor jeugdsporters.
Toelatingsvoorwaarden: 
- Minstens 16 jaar zijn of worden in de loop van het

kalenderjaar waarin de cursus start
- De sport beoefenen en sporttechnisch beheersen
Deze opleiding vindt plaats in Arendonk op zaterdag 10
& 24 oktober, 14 & 28 november 2009 van 9u00 tot
13u00
Deelnameprijs: €35,00 + €5,00 voor de cursustekst

Oprichten van een G-afdeling - Vosselaar
Gebaseerd op de theoretische kennis en de praktijk-
ervaring van zowel de betrokken partners als van onze
Nederlandse noorderburen, wordt hier een leidraad
geboden bestaande uit 2 delen.
Een eerste schetst het kader van gehandicaptensport in
Vlaanderen, België en internationaal. Een tweede deel
omvat een concreet plan van aanpak, dat voor elke doel-
groep te hanteren valt.
Deze opleiding vindt plaats in Vosselaar op donderdag
15 oktober 2009 van 19u30 tot 22u30
Deelnameprijs: €10,00

Volleybalclinic: Basisaspecten van volleybaltechnieken
- Vosselaar
In deze clinic wordt ingegaan op de kernaspecten van
de verschillende volleybaltechnieken. Deze clinic richt
zich op de jeugdtrainer die de ambitie heeft om een
effectief en samenhangend curriculum op te bouwen en
zo zijn/haar jeugdspelers optimaal te helpen om zich de
elementaire volleybalvaardigheden eigen te maken.
Deze clinic vindt plaats in Vosselaar op zondag 25 
oktober 2009 van 10u tot 12u
Deelnameprijs: €10,00

Functionele krachttraining bij de jeugdige sporter -
Vosselaar
Toelichting van krachttraining: waarom, hoe, wat, waar
naartoe?
Krachttraining moet steeds geplaatst worden in het
kader van de betreffende sport. Het gaat om eerste
instantie om beter presteren in de sport, hogere perfor-
mantie, en dit met minder kans op letsels.
Sportieve kledij is vereist.
Deze vorming vindt plaats in Vosselaar op maandag 26
oktober 2009 van 19u30 tot 22u30
Deelnameprijs: €10,00

Fietsherstellingen - Malle
Ergens onderweg… platte band, ketting gebroken, rem
stuk, … Groot probleem? Geen probleem! 
De cursus is een vlotte afwisseling van theorie en 
praktijk. Wielrenners en mountainbikers leren er ver-
schillende herstellingen uit te voeren aan hun fiets. Je
eigen fiets meebrengen mag, maar hoeft niet. Om al je
opgedane kennis niet te vergeten, ontvang je eveneens
een cursustekst.

OPLEIDINGEN / VORMINGEN
IN DE REGIO - NAJAAR 2009

SPORTACADEMIE 2009 - 2010
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Nu alleen je handen nog vuilmaken!
Deze cursus vindt plaats in Malle op dinsdag 27 oktober
en 03 november 2009 van 19u00 tot 22u00
Deelnameprijs: €20,00

Zwemmen: Aspirant-initiator - Beerse
In deze sterk praktijkgerichte opleiding leer je een
basisoefenpakket toepassen voor jeugdsporters.
Toelatingsvoorwaarden: 
- Minstens 16 jaar zijn of worden in de loop van het

kalenderjaar waarin de cursus start
- De sport beoefenen en sporttechnisch beheersen
Deze opleiding vindt plaats in Arendonk op zondag 15
november 2009 van 08u30 tot 17u00 & zondag 22 en 29
november 2009 van 10u30 tot 15u00
Deelnameprijs: €40,00

Interne communicatie – Brecht
Een goede interne communicatie in jouw bestuur is de
basis voor een goede communicatie in het algemeen en
is noodzakelijk voor een vlotte werking van een club. In
deze workshop gaan we daarom in de eerste plaats
dieper in op de communicatie en dynamieken binnen
een bestuur. Daarnaast staan we ook stil bij het com-
municeren naar ‘derden’ toe.
Deze opleiding vindt plaats in Brecht op maandag 30
november 2009 van 19u30 tot 22u30
Deelnameprijs: €20,00 (leden €15,00)

Inschrijven kan via www.provant.be/sport!
Voor meer informatie kun je terecht bij de sportdienst
in het Klooster, via sportdienst@rijkevorsel.be of via
03/340.00.36.

Begin 2010 richt de sportraad i.s.m. het gemeente-
bestuur de “Huldiging van de sportlaureaten en de
kampioenen 2009” in. 
Langs deze weg willen we iedereen oproepen om een
sporter of sportvereniging kandidaat te stellen voor de
sportlaureaten 2009. 
Volgende laureaten worden er gehuldigd:
- Sportman van Rijkevorsel 2009
- Sportvrouw van Rijkevorsel 2009
- Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2009
- Sportvereniging van Rijkevorsel 2009
- Sportverdienste van Rijkevorsel 2009

Voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:
- Inwoner zijn van Rijkevorsel
- Als vereniging gevestigd zijn in Rijkevorsel
- Een pracht van een sportieve prestatie geleverd

hebben in 2009

Kandidaturen kunnen binnengebracht worden op de
sportdienst tot 15 november 2009. De nodige formu-
lieren vind je terug op de website of kun je bekomen op
de sportdienst.

Mountainbike 3-daagse voor jongeren
Herfstverlof en niet veel te doen? Zin in een actieve
vakantie? De mountainbikeroutes in de regio liggen op
jou te wachten om ontdekt te worden!
Schrijf je in voor 1, 2 of 3 dagen en bekijk de wereld
eens van op de fiets! Hou je van een uitdaging of van
competitie? Strijd mee voor de groene en gele trui!

WANNEER EN WAAR?
- Dinsdag 3/11/2009: PiereLiereBinkenpad, vertrek

aan de Baalse Hei in Turnhout.
- Woensdag 4/11/2009: Kolonieroute, vertrek aan de

sporthal in Merksplas.
- Donderdag 5/11/2009: Haarlebeekroute, vertrek aan

de Lilse Bergen in Lille.
Vertrek is telkens om 9.30 uur, je bent terug om 12.00
uur.

DEELNAMEPRIJS:
Per dag: € 5 als je zelf je fiets meebrengt, € 15 als je bij
ons een fiets huurt
Voor 3 dagen: € 12 als je zelf je fiets meebrengt, € 40 als
je bij ons een fiets huurt

MEEBRENGEN
Fietshelm verplicht!
Reservekledij, drinkbus

Voor inschrijvingen en meer informatie kun je terecht
bij de sportdienst in het Klooster, via  sportdienst@
rijkevorsel.be of via 03/340.00.36.

BIKE IN ’T SLIKE : MTB-DRIEDAAGSE

OPROEP KANDIDATUREN 
SPORTLAUREATEN 2009

INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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In onze vorige Info hebben we uitgebreid geïnformeerd
over de school- of studietoelagen. 
Twijfel je of je een toelage kunt krijgen ? Vermoed je dat
het gezinsinkomen iets te hoog is ?

Neem contact op met een van onderstaande diensten of
kom naar de gemeentelijke zitdag op 14 oktober a.s.
- www.studietoelagen.be
- gratis telefoonnummer 1700, elke werkdag van 9.00

uur tot 19.00 uur
- secretariaat van de school of dienst Studenten-

voorzieningen van de universiteit of hogeschool
- sociale dienst van het OCMW
- provinciale dienst, Kon. Elisabethlei 22, 2018

Antwerpen, elke maandag en woensdag van 13.30
uur tot 17.00 uur

ZITDAG SCHOOL- OF STUDIETOELAGE
IN HET GEMEENTEHUIS

- woensdag 14 oktober van 13.30 uur tot 16.30 uur
- gemeentehuis, lokaal ’vestiaire’ op de verdieping
- om je te helpen bij de aanvraag van de school- of

studietoelage of om informatie te verstrekken
over deze premie

- mee te brengen :
- elektronische identiteitskaart (vergeet pincode
niet)
- in geval van alimentatie : rekeninguittreksel
waarop bedrag van alimentatie vermeld staat

De computerklas van onze gemeentelijke lagere school
is volledig heringericht en vernieuwd; de kinderen 
kunnen er voortaan werken met het beste materiaal. De
school wordt via een glasvezelkabel verbonden met het
gemeentehuis, zodat het netwerk van de school 
verbonden is met dat van het gemeentehuis.
Ook de nieuwe website van de school is ondertussen
online : www.glsdewegwijzer.be

GLS DE WEGWIJZER PAKT UIT 
MET NIEUWE COMPUTERKLAS 
EN NIEUWE WEBSITE

SCHOOL- OF 
STUDIETOELAGEN 2009 - 2010

OOOO NNNN DDDD EEEE RRRR WWWW IIII JJJJ SSSS

WINTERTIJD
ZONDAG 25 OKTOBER 2009

Als het wintertijd wordt, gaat de klok van 3 uur ’s nachts naar 
2 uur ’s nachts, achteruit dus.
De ’wintertijd’ is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden.
Bij overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een uur
op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder
donker wordt.
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In het Justitiehuis te Turnhout geven advocaten van de
balie van Turnhout gratis advies over gelijk welke 
juridische vraag. Als het nodig is, wijzen ze je de weg
naar de juiste instanties. Iedereen is welkom.
Deze rechtshulp wordt georganiseerd door de
Commissie voor Juridische bijstand Turnhout die door
de overheid werd opgericht.
Sinds 1 september zijn de openingstijden van deze 
eerstelijnsdienst rechtshulp in het Justitiehuis te
Turnhout gewijzigd en volgende uren zijn nu van toe-
passing :
- maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur
- woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
- donderdag van 17.30 uur tot 18.30 uur
In onze gemeente wordt gratis eerstelijnsrechthulp
aangeboden door het OCMW van Rijkevorsel dankzij
een samenwerkingsverband tussen zes OCMW’s. Zo
kun je elke donderdagnamiddag van 14.00 uur tot
16.30 uur terecht op de juridische dienst van het
OCMW in de Prinsenpad 27. De maandagavond is het
van 18.00 uur tot 19.30 uur spreekuur van de juriste te
Merksplas, Markt 11.
In de rubriek OCMW vind je meer informatie over deze
vrijblijvende en gratis dienstverlening van het OCMW.

Op woensdag 28 oktober
organiseert het lokaal over-
leg kinderopvang een gratis
informatieavond rond kin-
deren en seksualiteit. 
De ontwikkeling van de 
lichamelijkheid en de sek-
sualiteit begint reeds als
baby. De baby exploreert
het eigen lichaam en

ervaart daarbij plezierige gevoelens. Duimzuigen of het
aanraken van de geslachtsdelen zijn voorbeelden van
auto-erotisch gedrag. Kinderen vertonen op vlak van
seksualiteit heel wat nieuwsgierigheid. Kinderen spelen
“doktertje” en “vadertje en moedertje”. Vanaf 6 jaar
kunnen kinderen seksuele en erotische fantasieën koes-
teren en beginnen vragen te stellen over seks.
Tijdens deze informatieavond voor ouders zal er meer
uitleg en achtergrondinformatie gegeven worden.

Eveneens zullen er tips gegeven worden om de commu-
nicatie te bevorderen. Via de Rijkevorselse scholen en
de bibliotheek zullen er nog flyers met inschrijvings-
formulier worden verdeeld.
Meer informatie over deze avond en inschrijven kun je
via de Rijkevorselse scholen of de Kinderclub.
De infoavond vindt plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis vanaf 19.30 uur.

Je hebt vragen of je hebt hulp
nodig ?
Een sociaal assistent van het Fonds
voor Arbeidsongevallen staat tot je
dienst om uitleg te geven over de
regeling van je arbeidsongeval, om

te helpen de schadevergoeding te krijgen waarop je
recht hebt, om de wetgeving op de arbeidsongevallen in
de privésector uit te leggen,...
Ook wanneer de verzekeraar van je werkgever het
arbeidsongeval weigert te erkennen of als blijkt dat je
werkgever niet verzekerd was op het moment van je
ongeval, kun je op het Fonds beroep doen.
Je kunt in de streek terecht bij onderstaande contact-
centra. Als je je moeilijk kunt verplaatsen, kun je 
vragen of de sociaal assistent(e) bij je thuis komt. Voor
een afspraak kun je ook naar de sociale dienst in
Brussel bellen. Dat kan elke donderdag op het nummer
02/506.84.94.
Contactcentra van de streek :
- Antwerpen :

Katrin Demey, tel. 03/220.75.27
Maritiem Huis, Olijftakstraat 7-13
Elke vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

- Turnhout :
Jos Smets, tel. 014/41.94.94
De Warande, Warandestraat 42
Elke eerste vrijdag van de maand van 9.00 uur tot
12.00 uur

Je schrijft liever een brief ?
Stuur je brief naar Fonds voor Arbeidsongevallen,
Sociale Dienst, Troonstraat 100, 1050 Brussel
Vermeld in je brief :
- je voornaam en naam
- je rijksregisternummer
- de datum van het ongeval
- het refertenummer van je dossier
- de naam van de verzekeraar
Je kunt ons ook per e-mail bereiken op het volgende
adres : inspect@faofat.fgov.be.

JE HEBT EEN ARBEIDSONGEVAL 
GEHAD ?

INFORMATIEAVOND
KINDEREN EN SEKSUALITEIT

GRATIS JURIDISCH ADVIES

SSSS OOOO CCCC .... ZZZZ AAAA KKKK EEEE NNNN
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In oktober kun je onder begeleiding van een gids
kennismaken met het Gammerspad.
De benaming van dit pad verwijst naar de noeste 
arbeiders die in de vroegere steenbakkerijen langsheen
het kanaal de bakstenen moesten stapelen. Van de
steenfabrieken resten enkel nog de vele kleiputten die
vaak prachtige natuurgebieden zijn geworden. Enkele
onverharde stukken van dit wandelpad kunnen in natte
periodes slijkerig zijn.
Afstand : 7,5 km
Op zaterdag 10 oktober 2009 te 19.00 uur kun je dit
pad meewandelen onder begeleiding van een gids. Het
vertrek is voorzien aan het tafeltennislokaal, Kruispad.
De deelnemers aan de wandeling worden getrakteerd
op een Rijkevorselse lekkernij.

De concentratie van abdijen en begijnhoven in de
wereld is nergens zo groot als in de Antwerpse Kempen.
Dat heeft alles te maken met de unieke ligging : 
schilderachtige plaatsen van rust en bezinning in een
uitgestrekte (en ooit) arme regio.

In de brochure ’Lekker wandelen bij paters en begijnen’
vind je 9 wandelingen langs de abdijen van Postel,
Westmalle, Tongerlo, Brecht, de priorij van Corsendonk
en de begijnhoven van Hoogstraten, Turnhout, Lier en
Herentals. Hou er wel rekening mee dat niet alle abdij-
en of begijnhoven vrij te bezoeken zijn.

Sommige wandelingen zijn gebaseerd op een wandel-
knooppuntennetwerk. Op een knooppunt vind je alle
aansluitende wandelwegen terug.

Langs het parcours van elk van deze wandelingen kun
je terecht in één of meer horecazaken voor een unieke
bierdegustatie. Via de degustatiefiches kom je meer te
weten over de bieren en de brouwgeschiedenis. Je krijgt
ook concrete tips over hoe je bier behoort te degus-
teren, ook het verschil tussen abdij- en een trappistbier
wordt nog eens duidelijk uit de doeken gedaan.

De gratis brochure kun je afhalen aan de VVV-infobalie
in het gemeentehuis.
De actie loopt tot 31 december 2009.

LEKKER WANDELEN 
BIJ PATERS EN BEGIJNEN

GAMMERSPAD

Brandweer Rijkevorsel

INFOAVOND BRANDVEILIGHEID
dinsdag 20 oktober 2009 van 19.30u tot 22u

brandweerkazerne Looiweg

Thema’s : - thuis brand vermijden
- overzicht eerste kleine blusmiddelen

Iedereen welkom !
Om organisatorische redenen verzoeken we om je
aanwezigheid op de infoavond te melden via
03/314.46.60 of luc.jansen4@pandora.be
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Fase 2 (Leopoldstraat) is bijna voltooid en momenteel
wordt de Molenstraat (fase 3) volledig heraangelegd
door aannemer Vermetten.
Vooral voor de ouders en hun kinderen is er verkeers-
hinder. In samenwerking met de aannemer, met de
inzet van de gemachtigde opzichters en de politie zal er
getracht worden om de veiligheid van de kinderen te
garanderen.
Soms is de school enkel te bereiken via onverhard 
terrein. Gevraagd wordt om daar af te stappen en de
fiets aan de hand te nemen.
Op de gevaarlijke punten waar er gemachtigde 
opzichters aanwijzingen geven, moet er stapvoets over-
gestoken worden met de fiets aan de hand.

Op 29 en 30 september 2009 wordt deze brug over het
kanaal Dessel-Schoten hersteld. Gedurende twee dagen
is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de rijbaan
Stevennekens-Vlimmersebaan.
Gepaste omleidingen worden ingesteld via de nabij
gelegen gemeentewegen zoals De Parre, Looiweg en
Gansheideweg.

Elke aandachtige vrachtwagenbestuurder heeft in
Rijkevorsel Centrum de aanwijzingsborden ’Beerse 3,5
T’ opgemerkt.
Het zware verkeer + 3,5 T wordt aangemaand om via
Malle naar Beerse te rijden. Dit verbod geldt niet op
Rijkevorsels grondgebied. Industrieterrein ’De Meiren’
blijft vrij toegankelijk voor het zware verkeer vanuit
Rijkevorsel Centrum.

De donkere maanden zijn weer in aantocht en dat
betekent toch altijd dat fietsers en voetgangers minder
zichtbaar worden in het verkeer.

Enkele nuttige tips van de lokale politie :

- Jonge fietsers vallen wel eens op het wegdek. Hoofd-
letsels zijn het gevolg. Een fietshelm kan geen
ongeval voorkomen maar de letsels zullen minder
erg zijn bij een valpartij of een aanrijding.

- Laat uw kind opvallen in het verkeer. Lichtkleurige
kledij en fluorescerende vestjes laten ze de auto-
bestuurders opmerken. Gebruik bij duisternis
reflecterende strips, armband of gordel rond de boe-
kentas. Dit verhoogt de veiligheid van elke fietser of
voetganger. Vermijd een te zware boekentas.

- Fietsverlichting :
- Alle weggebruikers (ook kinderen met een kinder-

fiets) moeten hun verlichting aansteken tussen
het vallen van de avond en het aanbreken van de
dag én in alle omstandigheden waarbij je minder
dan 200 meter ver kan zien (zoals bij dikke mist of
zware regenval).

- Fietsen moeten vooraan een wit of geel licht heb-
ben en achteraan een rood licht. Dat rode licht
moet ’s nachts, bij helder weer, tenminste zicht-
baar zijn van op een afstand van 100 meter.

- Momenteel mogen er verlichtingstoestelletjes (op
batterijen) gebruikt worden die niet op de fiets
gemonteerd moeten worden. De toestelletjes
mogen op de kledij of boekentas aangebracht 
worden en ze mogen zelfs knipperen.

- Tracht alle maatregelen te nemen om u als fietser
zo veilig als mogelijk doorheen het verkeer te
bewegen. Bij zware fout kunt u als fietser 
hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de
gevolgen van het ongeval.

Alle schoolgaande kinderen hebben een fluovestje
gekregen. Als ouders hebben jullie de morele plicht om
erop toe te zien dat die vestjes gebruikt worden door uw
kind(eren). Wees attent en oefen toezicht uit. Geef het
goede voorbeeld en draag er zelf ook een...

FIETSVERLICHTING

NIEUWE SIGNALISATIE

WERKEN BRUG ’T SAS

WERKEN SCHOOLOMGEVING

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

PPPP OOOO LLLL IIII TTTT IIII EEEE
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Reflectoren
Vooraan moeten fietsen een witte reflector en achter-
aan een afzonderlijk rode reflector hebben.
In de pedalen moeten altijd gele of oranje reflectoren
zijn verwerkt.
Ook van opzij moet u zichtbaar zijn. Dat kan door ofwel
een reflecterende strook op beide fietsbanden; ofwel
moet elk wiel minstens twee gele of oranje reflectoren
hebben met dubbel front. Dit wil zeggen : de fiets moet
aan beide zijden (reflecteren) zichtbaar zijn.

In oktober zullen alle fietsen van de schoolgaande
jeugd in Rijkevorsel gecontroleerd worden. Dit is een
preventieve actie. In de maand november zal de lokale
politie op de openbare weg controles verrichten. Zorg
dat uw fiets in orde is zoniet kunt u verplicht worden
om verkeersklas te volgen of kunt u een fikse boete
oplopen.
Hou het veilig.

Ontelbare kinderen en jongeren gaan dagelijks te voet
of met de fiets naar school. Ook liefhebbers van stappen
of fietsen mengen zich in hun vrije tijd in het verkeer
als groep of individueel. De rechten en plichten van
voetgangers en fietsers zetten we op een rijtje.

VOETGANGERS

Plaats van voetgangers (individueel)
Je volgt eerst en vooral de trottoirs, de delen van de
openbare weg die voorbehouden zijn voor voetgangers
of de begaanbare verhoogde bermen. Bij gebrek daar-
aan gebruik je de begaanbare gelijkgrondse bermen.
Als geen van deze aanwezig zijn, dan mag je gebruik
maken van andere delen van de openbare weg. De voor-
keur gaat daarbij naar parkeerstroken of fietspaden,
waarbij je wel voorrang moet geven aan bestuurders of
fietsers. Als je op de rijbaan loopt, dan moet je zo dicht
mogelijk bij de linkerrand ervan blijven. Ben je in
groep, dan loop je best achter elkaar.

Plaats van voetgangers (in groep)
Groepen die begeleid worden door een leider, volgen de
algemene regels voor voetgangers zoals hier aan-
gehaald. Zij mogen echter ook de rijbaan volgen, ook al
zijn er voetpaden aanwezig. De groep loopt dan aan de
rechterkant en neemt zeker niet meer dan de helft van
de rijbaan in beslag. Sinds 2004 mogen groepen van zes
of meer personen ook links op de rijbaan lopen. Zo zie
je het aankomend verkeer beter. Je bent dan wel 
verplicht om achter elkaar te lopen.

VERKEERSREGELS 
VOOR VOETGANGERS EN FIETSERS :
INDIVIDUEEL OF IN GROEP

FIETSCONTROLES
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Oversteken
Het oversteken gebeurt bij voorkeur op een oversteek-
plaats voor voetgangers. Wanneer er een zebrapad met
verkeerslichten aanwezig is, moet dit gebruikt worden.
Als het voetgangerslicht op rood springt terwijl je aan
het oversteken bent, dan mag je op een normale wijze
verder oversteken. Let ook altijd nog op voor auto’s die
het rode licht zouden negeren, of die afslaan naar de
weg die je oversteekt (zelfs al heb jij voorrang). Voor
groepen : wie zich nog op het trottoir bevindt op het
moment dat het licht op rood springt, mag niet meer
oversteken. Het is, zeker met een groep kinderen, daar-
om aangeraden om vooraan en achteraan begeleiding
te voorzien. Zo is er steeds een begeleider aanwezig in
de groep, wanneer deze wordt opgesplitst.

Zijn er geen verkeerslichten, maar is er op minder dan
30 meter een zebrapad, dan moet je dit gebruiken.
Bestuurders moeten in principe voorrang verlenen aan
voetgangers die zich op het zebrapad bevinden of op het
punt staan zich erop te begeven. Steek voorzichtig over
en hou rekening met de naderende voertuigen. Voor
groepen : het is elke weggebruiker verboden te breken
door een groep voetgangers die op reglementaire wijze
aan het oversteken is. Steek je als groep over op het
zebrapad, dan mag je dat blijven doen tot de hele groep
over is. Ook al komen er andere weggebruikers aan.
(Let op : het zebrapad is niet altijd doorgetrokken op
het fietspad. Fietsers kunnen dus voorrang hebben).

Is er geen oversteekplaats voor voetgangers voorzien,
kies dan een plek uit waar je goed ziet én goed gezien
wordt. Steek niet over in een bocht, op een helling,
onder een brug of tussen geparkeerde voertuigen.
Steek voorzichtig over en hou rekening met de 
naderende voertuigen. Voor groepen : anders dan op
zebrapaden, moeten diegenen die nog niet zijn over-
gestoken wachten als er een voertuig nadert.

Sinds 2004 hebben groepsleiders de mogelijkheid om
aanwijzingen te geven in het verkeer om de veiligheid
van een groep voetgangers te verzekeren. Om het ver-
keer stil te leggen, moeten ze gebruik maken van een
verkeersbordje C3. Let wel : deze aanwijzingen van de
groepsleider mogen niet verward worden met de
bevelen van bevoegde personen (zoals politie).

FIETSERS

Plaats van fietsers (individueel)
Fietsers zijn verplicht om altijd de fietspaden te 
gebruiken. De fietspaden worden aangeduid door twee
evenwijdige witte onderbroken strepen of door de
ronde blauwe verkeersborden met de afbeelding van
een fiets in. Bij gebrek aan fietspaden mag je de
parkeerzones en gelijkgrondse bermen gebruiken als
die rechts gelegen zijn. Buiten de bebouwde kom
mogen fietsers zelfs de voetpaden en verhoogde 
bermen ook gebruiken om op te fietsen. Als deze niet
aanwezig zijn, is het fietsen op de rijbaan vanzelf-
sprekend toegelaten.

Fietsers mogen maximum met twee naast elkaar
fietsen op de rijbaan. Hierop zijn toch ook een paar uit-
zonderingen : wanneer het kruisen met een tegenligger
onmogelijk wordt binnen en buiten de bebouwde kom
en als er achteropkomend verkeer in aantocht is buiten
de bebouwde kom.

Om je intenties vooraf kenbaar te maken, steek je als
fietser best je arm uit telkens als je van richting gaat
veranderen. Zorg er ook voor dat je fiets steeds 
wettelijk in orde is.

Plaats van fietsers (in groep)
Fietsers in groep (vanaf 15 personen) hebben twee
mogelijkheden : ofwel volgen ze dezelfde regels als de
individuele fietser, ofwel volgen ze de regels die gelden
voor fietsers in groep. Een groep heeft meer mogelijk-
heden, maar ook bepaalde verplichtingen na te leven.



Kies je ervoor de regels voor fietsers in groep te volgen,
dan is het gebruik van de fietspaden niet verplicht als
die toch aanwezig zijn. Je mag met twee naast elkaar
rijden op de rijbaan, op voorwaarde dat je één groep
blijft en niet meer dan de helft van de rijbaan inneemt.
Groepen van 15 tot 50 fietsers mogen zich laten bege-
leiden door ten minste twee wegkapiteins en één of
twee begeleidende auto’s. Telt je groep ten minste 51 
fietsers, dan is de inzet van twee wegkapiteins en de
inzet van twee begeleidende auto’s verplicht. Deze weg-
kapitein moet ten minste 21 jaar oud zijn en om zijn
linkerarm een band dragen met de nationale driekleur
en het woord ’wegkapitein’.

Oversteken
Als je als fietser de rijbaan oversteekt of op de rijbaan
komt om linksaf te slaan, dan moet je voorrang geven
aan de weggebruikers die de rijbaan volgen. Als er in de
omgeving een oversteekplaats voor fietsers (witte blok-
ken op de rijbaan) aanwezig is, dan moet je deze 
gebruiken. Let daarbij wel op : je hebt op deze over-
steekplaatsen voor fietsers geen voorrang op de auto-
mobilisten (terwijl voetgangers in principe wel voor-
rang hebben op een zebrapad). Begeef je dus steeds
voorzichtig op de oversteekplaats, rekening houdend
met de naderende voertuigen.

Dit artikel is gebaseerd op de brochure ’Veilig op stap :
te voet of per fiets, alleen of in groep’ (2007) van het
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en
op het artikel ’Stappen en fietsen in groep’ uit Via
Secura nr. 63.

Als het regent moet je je rijstijl aanpassen. Eerst en
vooral moet je minder snel gaan rijden om zo het
gevaar op slippen te verminderen. Als je immers op een
nat wegdek bruusk moet remmen, kunnen de wielen
van je auto gemakkelijk blokkeren en is de kans op
aquaplaning reëel. 
Een auto met ABS maakt het je gemakkelijker om de
controle over het stuur te behouden en stelt je meer in
staat om eventuele hindernissen te ontwijken. Bij
wagens die niet met ABS zijn uitgerust, is pompend
remmen de boodschap; anders ga je aan het slippen
voor je het zelf beseft.
Hou bij regenweer in ieder geval nog meer afstand tot
je voorligger dan bij droog weer.

AANGEPASTE RIJSTIJL BIJ NAT WEGDEK
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De Lokale Politie Noorderkempen - 5363 
gaat over tot de aanwerving van 

1 POETSHULP
NIVEAU D - 19 UREN/WEEK

contract van onbepaalde duur (weddeschaal DD1 
minimum 18.561,33 euro  maximum 20.316,00 euro,

bedrag aan huidige index bij fulltime)

Functiebeschrijving :
- polyvalente interieurverzorging
- reinigen van burelen, vergaderlokalen, sanitair, cellen,...

Functieprofiel :
- discreet
- correct en stipt
- zelfstandig kunnen werken
- initiatief nemen
- kunnen werken in groep
- in bezit van rijbewijs B

Algemene toelatingsvoorwaarden :
- over de nationaliteit beschikken van een land dat tot de

EU behoort
- de burgerlijke en politieke rechten genieten
- een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen
- mannelijke kandidaten dienen te voldoen aan de dienst-

plichtwetten
- de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor

het uitvoeren van de taken als poetshulp
- ten minste 18 jaar oud zijn

Werfreserve :
- er wordt een werfreserve aangelegd voor twee jaar.

Plaats van het werk :
Vrijheid 13-17, 2320 Hoogstraten

Kandidaatstelling :
Solliciteren doet u via een gewone brief met curriculum vitae
en de nodige bewijsstukken, gericht aan het Politiecollege,
Vrijheid 13-17, 2320 Hoogstraten of via e-mail naar poli-
tie.noorderkempen@skynet.be.
Uiterste datum van kandidaatstelling is 6 oktober 2009.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 15 en/of
16 oktober 2009.

Inlichtingen
Bijkomende inlichtingen kunt u inwinnen bij de personeels-
dienst van de Lokale Politie Noorderkempen, tel.
03/340.88.25 of 03/340.88.23

Marc Snels Arnold Van Aperen
Korpschef Voorzitter Politiecollege
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Zoals we reeds herhaaldelijk lieten weten, werden de
voorwaarden om een tussenkomst van het sociaal
stookoliefonds te kunnen bekomen sinds 01.01.2009
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 van wie het laatst gekende bruto
belastbaar 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 INFO Rijkevorsel of bij de sociale dienst van het
OCMW.

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

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

(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

Het OCMW van Rijkevorsel beschikt, samen met de
omliggende OCMW’s, over een juridische dienst, waar-
bij de juriste één halve dag per week een zitdag houdt
in Rijkevorsel op het OCMW, Prinsenpad 27, met name
op donderdagnamiddag tussen 14.00 uur en 16.30
uur.

Onze juriste is Greet Maes en je kunt bij haar terecht
voor vrijblijvend en gratis juridisch advies. De meest
voorkomende zaken waarvoor een beroep kan gedaan
worden op de juridische dienst zijn problemen in ver-
band met echtscheiding, huwelijksvermogensrecht,
erfrecht, testament, huur, kopen, verkopen, burenhin-
der, erfdienstbaarheden, eigendomsrecht, notariële
akten, pro deo / rechtsbijstand,...

De juridische dienst bied de volgende vormen van hulp-
verlening aan :
- geven van informatie en advies
- helpen met opstellen van een brief
- schrijven van brieven voor de cliënt
- begeleiden van sommige procedures
- overeenkomsten opstellen
- contacteren van tegenpartij voor inlichtingen en

bemiddeling
- doorverwijzen naar andere instanties

DE JURIDISCHE DIENST OCMW

AANVRAGEN FEDERALE VERWARMINGS-
TOELAGE NOG STEEDS MOGELIJK !

OOOO CCCC MMMM WWWW

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

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

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

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

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

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 3 NOVEMBER 2009
CHOCOLADEGEBAK MET KOFFIE

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

2,50 EURO
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GROEP 1
Maandagmorgen 22 juni om 9.30 uur vertrekken wij bij
mooi weer. Het verkeer zit goed mee dus een beetje
voor de middag komen wij Oostende binnen gereden en
kunnen wij samen lekker gaan eten in de Kinkhoorn.
Na het eten gaan wij al een eerste uitstap doen richting
polderkerk. Na de wandeling kunnen we in ons appar-
tementje en kunnen we alles installeren en beginnen
aan ons avondmaal.
Dankzij onze vrijwilligers Lidy en Toinne kunnen we ’s
morgens genieten van een lekker ontbijt en kunnen we
ons daarna klaarmaken voor een stevige wandeling. We
zijn samen naar het park geweest, naar de jachthaven,
de winkelstraat en naar de ’vistrap’.
Ook hebben we samen met enkele familieleden van de
bewoners een boottochtje kunnen maken (gelukkig
zonder zeeziek te worden) wat best een hele belevenis
is. Om deze drukke maar fantastische dag af te ronden
zijn we nog met een wombat (special rolstoel voor op
het strand) met iedereen naar de zee gereden wat voor
iedereen geweldig is. Na zo een drukke dag zijn we ’s
avonds met z’n allen best moe.
Na het ontbijt is het spijtig genoeg weer tijd om alles in
te pakken om na de middag terug naar huis te komen.
Als ’s middags de tweede groep arriveert, is het direct
heel gezellig om al wat bij te praten bij een lekker
middagmaal, wat voor ons een afscheid betekent aan
zee. Na het eten keren we dan ook huiswaarts waar we
nog even kunnen nakaarten bij een tas koffie.
De uitstap is zeker voor herhaling vatbaar !

GROEP 2
Groep 2 arriveert op woensdag.
Het is een fijne dag omdat we dan met de hele groep
gezellig tafelen. Het eten laat 2 uur op zich wachten
maar dat kan de pret niet bederven. Na het afscheid van
groep 1 gaan we aan het wandelen.
’s Avonds rijden we met de wombat naar zee !
Donderdag staat een wandeling op het programma en
een leuke pick-nick. Het park, de markt, de winkel-
straat en de haven, we zien het allemaal. Zelfs aan een
kaartje voor het thuisfront denken we. En ook een
avondwandeling met een ijsje mag niet ontbreken.
Vrijdag moeten we ons valies al terug pakken, maar
voor we naar huis vertrekken laten we ons nog eens
trakteren op een lekker etentje. Het is een fijne 
vakantie, vol zon en lachende gezichten...
Hopelijk volgend jaar weer paraat in Oostende !

RUSTHUIS AAN ZEE : EEN VERSLAG

Zoek je een job in eigen gemeente ?

Heb je een diploma als 

verpleegkundige of studeer je 

binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 

van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 

te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 

telefoonnummer 03/340.39.65
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Davidsfonds Rijkevorsel

- Zaterdag 3 oktober 2009: inschrijving met aan-
wezigheidstombola 

- Donderdag 8 oktober 2009: ruienwandeling in
Antwerpen 

- Zondag 8 november 2009: deelname ontmoetings-
dag met mensen met een handicap

- Dinsdag 17 november 2009: week van de smaak:
“Gekonfijte Taalkronkels” 

- Zondag 13 december 2009: Prometheus Ensemble
in De Singel te Antwerpen

- Zaterdag 19 december 2009: kerstkoor te Hoog-
straten 

- Zaterdag 16 januari 2010: opera in de cinema
“Carmen”

- Vrijdag 12 februari 2010: ledenfeest  
- Februari 2010: kaart- en spellenavond
- Donderdag 4 maart 2010: Ballet van Vlaanderen 
- Dinsdag 9 maart 2010: “Pracht of prullaria? Zin en

onzin over antiek.” 
- April 2010: bezoek groene stroomserre en etentje 
- Zaterdag 22 mei 2010: wandeling in de Halse

Beemden
- Zaterdag 19 juni 2010: daguitstap naar Dordrecht

Heb je interesse?
Kijk dan op de webstek  www.davidsfonds.be. Voor meer
inlichtingen:  davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be of tel
03/314.39.01.

Zondag 11 oktober : 14.00 uur parking De Ster Hoog-
straten
Voor deze sport in opmars kun je ook bij ons terecht.
Boerengolf is een ludieke sport overgewaaid vanuit
Nederland waar ze al echt populair is. Het is echt een
sport om samen met vrienden, familie of collega’s te
beoefenen. Een aanrader als teambuilding !!
Met een klompje aan een steel en een kleine lederen bal
probeer je met zo weinig mogelijk slagen de holes te
bereiken. Op de baan (weiland) vind je echter allerlei
hindernissen zoals grachten, heesters, koeien en
koeienvlaaien. Deze zorgen voor grappige momenten.
Het spel duurt 1,5 tot 2 uur. 
Info : 03/314.43.87 - GSM 0475/86.63.21
Je beleeft een onvergetelijke dag op den boerenbuiten.
Prijs : 6,50 euro per persoon inclusief een tasje koffie of
thee bij aankomst of vertrek en het gebruik van
materiaal.
Inschrijven kun je bij de bestuursleden of via rekening-
nummer 833-5658233-93.
Info op onze website : www.pasar.be/rijkevorsel
Allen van harte welkom

Zondag 25 oktober : 14.00 uur Boshuisje Zoersel
Wandeling rondom het Boshuisje Zoersel in het spoor
van Hendrik Conscience.
Een stokoud, laag gebouwtje langs een onverharde weg,
verborgen in een bos. Het oogt pittoresk, maar op het
eerste zicht ook bescheiden. Toch is dit één van de 
bekendste toeristische trefpunten in Vlaanderen.
Halverwege de negentiende eeuw was Hendrik
Conscience, de man die zijn volk leerde lezen, een
regelmatige bezoeker van Zoersel. Hier, in het
Boshuisje, zou hij het verhaal gehoord hebben dat hem
inspireerde tot het schrijven van De Loteling. In elk
geval situeerde hij hier zijn hoofdpersonages.
Afstand 7 km

Info : gsm 0474/27.42.55 
of op onze website www.pasar.be/rijkevorsel

WANDELING DOOR DE LOTELING

SPEEL EEN KEERTJE BOERENGOLF

JAARPROGRAMMA 2009-2010

vanaf oktober
niet meer op de markt ... niet meer in de bib ...

maar wel ... vanaf 10 oktober 2009
in de gloednieuwe winkel Oostmalsesteenweg 4

U bent van harte welkom op de

FEESTELIJKE OPENDEURDAG
ZATERDAG 10 OKTOBER 10.00 - 17.00 UUR

Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel 
Oostmalsesteenweg 4 - 2310 Rijkevorsel - 03 366 02 17

Openingstijden : maandag van 9.30 - 12.30 uur

woensdag van 10 - 16 uur - zaterdag van 10 - 16 uur

RijkevorselRijkevorsel
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Geluidstechnieken
Je krijgt inzicht in de componenten van een PA-
installatie : de functies van het mengpaneel, compres-
sor, limiter, equaliser, versterker, luidsprekers, kabel-
aansluiting enz.
Standaardtarief : 52 euro - Verminderd tarief : 40 euro
Data (2 sessies van 2 dagen) :
- 31 oktober : van 9.30 uur tot 16.30 uur
- 1 november : van 9.30 uur tot 16.30 uur

- 21 december van 9.30 uur tot 16.30 uur
- 22 december van 9.30 uur tot 16.30 uur

Inleidingscursus werken met video
Op filmisch verantwoorde wijze gebruik maken van een
camera.
Standaardtarief : 104 euro - Verminderd tarief : 80 euro
Data : van 21 oktober tot 7 november (8 halve dagen in
deze periode)

VJ-ing
Leren werken met vj-apparatuur en andere hardware
dat je in het Vormingscentrum kunt ontlenen.
Standaardtarief : 52 euro - Verminderd tarief : 40 euro
Data :
- 14 november van 9.30 uur tot 16.30 uur
- 15 november van 9.30 uur tot 16.30 uur

Belichting
Een basiscursus belichtingstechniek om van een 
theateropvoering of andere performance een lust voor
het oog te maken.
Standaardtarief : 52 euro - Verminderd tarief : 40 euro
Data :
- 19 december van 9.30 uur tot 16.30 uur
- 20 december van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Meer info : www.vormingscentrum.be

Zwijgen biedt geen uitkomst

Ouderenmis(be)handeling is voor veel mensen een nog
onbekend fenomeen. Toch wordt in België 1 op 3
ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van
mis(be)handeling. Ouderenmis(be)handeling speelt
zich vaak af achter gesloten deuren wanneer enkel
slachtoffer en pleger aanwezig zijn. Dit maakt dat het
voor hulpverleners en familieleden niet altijd makkelijk
te detecteren is. Voor de oudere zelf is erover praten
dikwijls zeer moeilijk. Toch hebben wij meestal zwaar
te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulp-
verleners die ermee geconfronteerd worden, zijn dit
moeilijke en aangrijpende situaties.

Vormen van ouderenmis(be)handeling
’Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand
vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen of nalaten
van handelen van al diegenen die in een persoonlijke
en/of professionele relatie met de oudere staan, waar-
door de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke
en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel
vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de
oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of vol-
ledige afhankelijkheid.’ (COMIJS e.a., 1996, pag. 18)
- Fysieke mis(be)handeling : slaan, vastbinden,...
- Psychische mis(be)handeling : vernederen, intimi-

deren,...
- Verwaarlozing : geen aangepaste voeding geven, te

weinig medische zorgen,...
- Financiële uitbuiting : verplichten tot het geven van

volmachten, giften eisen, misbruik maken van
goedgelovigheid,...

- Seksueel misbruik : aanranding, exhibitionisme,
zich onnodig vaak moeten uitkleden,...

- Schending van de rechten : post lezen of achter-
houden, het niet alleen laten van de oudere met zijn
bezoek,...

- Verzorging laat te wensen over : de oudere krijgt
verzorging maar die laat te wensen over

Het Vlaams Meldpunt staat steeds klaar om een
luisterend oor te bieden en indien gewenst samen naar
een geschikte oplossing te zoeken. Wij bieden de moge-
lijkheid om anoniem een melding te maken van een
situatie van ouderenmis(be)handeling. Alles wat wordt
verteld is onderworpen aan het beroepsgeheim.

OUDERENMIS(BE)HANDELING 
IN DE THUISSITUATIE

CURSUSSEN VORMINGSCENTRUM



Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
Sociaal Huis Pandora, Grotenbergestraat 24-26
9620 Zottegem, tel. 078/15.15.70, fax 09/361.06.57
e-mail: meldpuntomb@skynet.be
www.meldpuntouderenmishandeling.be

U wenst zich te wapenen tegen diefstal of brand ? Weet
dat u, voor de uitgaven gedaan in 2009, een belasting-
vermindering kunt genieten die gelijk is aan 50% van
de werkelijk gedane uitgaven, met een plafond dat
bepaald is op 690 euro voor het aanslagjaar 2010.

Door uw woning te beveiligen, beschermt u wat voor u
het meest kostbaar is.
Bovendien geniet u een belastingvermindering.
Dus waarom twijfelen ? Win aan veiligheid.

NA TE LEVEN VOORWAARDEN
Om deze belastingvermindering te genieten -en ook om
de kwaliteit van de installatie te garanderen- moeten de
prestaties verplicht door een geregistreerde aannemer
geleverd worden.
Deze vermindering is niet cumuleerbaar met andere
belastingverminderingen die voor hetzelfde geplaatste
materiaal zouden gelden.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de FOD
Financiën :
- Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Waterloolaan 76, 1000 Brussel, www.besafe.be

- Federale Overheidsdienst Financiën
Contactcenter 0257 257 57, www.minfin.fgov.be

VERPLICHTINGEN VOOR DE GEREGISTREERDE
AANNEMER
Hij moet op de factuur aangeven waar de werken 
werden uitgevoerd en een verklaring afleggen over de
kwaliteit ervan. Het geïnstalleerde materiaal moet vol-
doen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het
kader van deze maatregelen worden vastgesteld
(Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op
het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven
voor beveiliging van een privé-woning tegen inbraak of
brand).

VERPLICHTINGEN VOOR DE PARTICULIEREN
U kunt deze belastingvermindering genieten voor uit-
gaven die effectief gedaan zijn in de belastbare periode.

Zo moeten de uitgaven gedaan in 2009 vermeld worden
in de aangifte betreffende het aanslagjaar 2010 - inkom-
sten 2009 - die u in de loop van het eerste semester
2010 ontvangt. Voor de volgende jaren moet op dezelf-
de wijze tewerk gegaan worden.
We vermelden hier nog dat u eigenaar, bezitter, erf-
pachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder
moet zijn van het onroerend goed. U moet de factuur
met het attest van de aannemer alsook het betalingsbe-
wijs van deze factuur (ontvangstbewijs) ter beschikking
houden van de belastingcontrole.

LIJST MET HET MATERIAAL DAT RECHT GEEFT
OP DEZE BELASTINGVERMINDERING
- Water- of poederblussers van 6 kg
- Automatisch blustoestel in lokalen van ver-

warmingsketels op stookolie
- Deuren met een brandweerstand van een half uur

- tussen de garage en de woning
- aan de binnenkant van de keuken
- tussen het slaap- en woongedeelte van de woning
- aan de binnenkant van het verwarmingslokaal

- Inbraakvertragende elementen
- gepantserde deuren
- specifiek inbraakwerend glas met een gelaagde

kant
- veiligheidssloten en andere beveiligingssystemen

voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, licht-
koepels, dakvensters, keldergaten en hekken

- Diefstaldetectie
- alarmsystemen
- kosten voor de aansluiting op een alarmcentrale

(abonnement)
- camera’s uitgerust met een registratiesysteem

BEVEILIG UW WONING EN BESPAAR 690€€

33

DDDD IIII VVVV EEEE RRRR SSSS EEEE NNNN

MTB 2310 
RIJKEVORSEL 

organiseert haar

7DE KOERS OP ROLLEN
Wanneer : vrijdag 9 oktober 2009 om 19.30 uur
Waar : zaal ’t Centrum in Rijkevorsel
Hoe : ploegen van 4 personen, verschillende disciplines
(sprint, afvalling, ploegenkoers,...) steeds met vliegende start

Inlichtingen en inschrijvingen bij
Peter Lenaerts 03 314 14 64 
Paul Janssen 03 314 10 25
mtb2310@scarlet.be

voorinschrijving verplicht omwille van organisatorische redenen
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ZONDAG 4 OKTOBER 2009
VAN 10.00 UUR TOT 17.00 UUR

MEER INFO : WWW.OPENBEDRIJVENDAG.BE

FOTOVRIENDEN
RIJKEVORSEL VZW

stelt voor :

1STE DIGI-FESTIVAL
Digitale projectie van fotoreeksen

gemaakt door onze leden en gastfotografen

en in avant-première

’WENSEN’
de nieuwste film van Kenneth Kerckhofs

ZATERDAG 17 OKTOBER 2009
Oude pastorij - Dorp 47 - Rijkevorsel

start projecties 15u en 20u

in samenwerking met SFNK

INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN
DINSDAG 27 OKTOBER 2009
INSTAP : MAANDAG 9 NOVEMBER 2009 

De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders samen met
hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 9 november 2009) uit voor
een gezamenlijk infomoment gevolgd door een rondleiding en
speelmoment in de klas.
We starten samen om 9.00 uur in de Banmolenweg 9 te Rijkevorsel
(centrum ’Het Moleke’ + wijkschool ’Het Kleine Moleke’) en ronden
af om 11.00 uur.
Inschrijven voor woensdag 21 oktober 2009 bij mevr. Nicky
Janssens, directie, tel. 03/314.12.69, secretariaat@het-moleke.be

Alle ouders zijn van harte welkom !

R IJKEVORSEL

IJS- & PANNENKOEKENDAG
ZONDAG 18 OKTOBER

VAN 14.00 UUR TOT 18.00 UUR

in ’t Parochiecentrum - Dorp 21 - Rijkevorsel

Iedereen is van harte welkom !

Meer info : 03/312.45.79

BOEKENBEURS
2009

van 31 oktober tot 
11 november 2009

Antwerp Expo

GROTE WANDELDAG
OKRA ST.-JOZEF RIJKEVORSEL

8 OKTOBER 2009

Verschillende afstanden :
5 km (rood) - 7 à 8 km (blauw) - 11 à 12 km (geel)

Inschrijving vanaf 9.15 uur tot 14.00 uur
Start om 9.30 uur aan ’t voetbalveld St.-Jozef (Zuiderdijk)

Allen welkom

Info 03 311 60 79 (OKRA)

Vogelkundige Kring ’De Havik’ organiseert

PAAPWEDSTRIJD
10 OKTOBER 2009

Chirolokaal Sint-Jozef Rijkevorsel (Zuiderdijk)
Inschrijven vanaf 13.00 uur !

VOGELSHOW
17 & 18 OKTOBER 2009

Parochiezaal Sint-Jozef Rijkevorsel (Pastoor Lambrechtsstraat 2)
17 oktober : vogelshow vanaf 18.00 uur

18 oktober : vogelshow van 9.00 uur tot 22.00 uur
GRATIS INKOM !



DDDD IIII VVVV EEEE RRRR SSSS EEEE NNNN

35

vzw Ispahan zoekt vrijwilligers

De palliatieve thuiszorgorganisatie Ispahan vzw biedt
ondersteuning aan ongeneeslijk zieken in hun laatste
levensfase en aan hun familie.

De vrijwilligers staan in voor de emotionele onder-
steuning van de patiënten en hun omgeving. Zij 
kunnen bovendien beperkte praktische hulp bieden.

De kandidaten moeten minstens 30 jaar zijn, in het
arrondissement Turnhout wonen en bereid zijn tot het
volgen van een basisopleiding. Om palliatieve 
patiënten en hun familie thuis te begeleiden, is enige
levenservaring nodig. Beroepservaring is niet vereist,
emotionele stabiliteit is wel noodzakelijk.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met :
vzw Ispahan, t.a.v. Christa Vandenberk
Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout
tel. 014/42.66.02, christa.vandenberk@ispahan.be

NIEUW

Oudercomité GLS De Wegwijzer 
presenteert in oktober

PIZZA AAN TAFEL
grote (800 gram), versgemaakte pizza

om thuis af te bakken

2 overheerlijke smaken : 
bolognese & hawaï

aan democratische prijs : 
6 euro per stuk

Bestellen tot 10 oktober a.s. bij :
- GLS De Wegwijzer, tel. 03 314 75 68
- Moni Lauryssen, tel. 03 309 42 39

Afhalen vrijdag 16 oktober 2009 
tussen 15.45 uur en 18.30 uur in de refter van
GLS De Wegwijzer (ingang op de speelplaats)

Oudercomité De Wegwijzer dankt u 
voor het vertrouwen en de bestelling

BUON APPETITO

Proef               in ons KAV KAFFEE

KAV nodigt u uit !
Kom en proef ons programma.

Donderdag 1 oktober 2009 vanaf 19.00 uur tot

22.00 uur in de refter van het klooster
Breng je vriendin mee en kom samen genieten 

in ons KAFFEE. Promotietarief voor nieuwe leden

SPORTKRING
SINT-JOZEF

woensdag (september - mei)

Gemeenschapscentrum St.-Jozef

Kleuters (vanaf 3 jaar) 15u - 16u
een boeiend, afwisselend sportief programma
op een leuke, speelse manier

Lagere school (vanaf 6 jaar) 16u - 17u
een uitgebreid programma van verschillende
sporten

Jeugd (vanaf 12 jaar) 19.30u - 20.30u
een uiteenlopend programma van omnisport.
Ook niet-alledaagse sporten komen aan bod.
We houden rekening met je eigen voorkeur !

Dames 19.30u - 20.30u
een aangepast lessenpakket met aandacht
voor conditie en sportieve vaardigheden. Een
brede waaier van verschillende sporttakken.

PROBEREN KOM GERUST !!
EERSTE LES GRATIS  !!

Info : Nicole Jochems, Vlimmersebaan 45
2310 Rijkevorsel, tel. 03/309.05.14
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Beste inwoners van Rijkevorsel,

Vzw Arnica is ontstaan en gegroeid in Hoogstraten. Sinds 2007

zijn we verhuisd naar Rijkevorsels grondgebied. Velen hebben

zich al afgevraagd wat we eigenlijk doen en waar we voor staan.

Om dat duidelijk te maken willen we jullie graag informeren.

Daarom willen we jullie nu uitnodigen om te komen mee-

voelen, meekijken en meebeleven van een dag die helemaal

gewijd wordt aan onze internationale werking. Onze partners

uit Ierland en Oost-Afrika zullen aanwezig zijn en graag willen

we jullie helemaal informeren over de stand van zaken nu en de

perspectieven voor de toekomst. 

Het bestuur en de medewerkers van vzw Arnica hebben de
eer u uit te nodigen op deze feestelijke gebeurtenis

Wanneer: 17 oktober 2009
Waar: Zandweg 32 (verwarmde tent)

Contact: Hilde Stockman 0032 487 338966

PROGRAMMA

Voormiddag: 10.00 – 12.30:

Infostands van de netwerkpartners

Sociaal artistieke Workshops:

- Theater and dans met Sammy Gathii (Kenia)

- Percussie met Chris (Kameroen)

- Gospel met Faith and Sylvie (Kenia)

- Hip Hop met Cynthia (Belgie)

- Rap met Clement (Rwanda) en Boni (Benin)

Namiddag: Presentator: Sam

14.00u introductie door Anouk Depuydt (KULeuven)

14.30u welkom aan onze internationale partners

16.00u officiële start met doorknippen van het lint door 

Burgemeester Van De Mierop van Rijkevorsel.

16.15u optredens

Avond:

18.00u ballonwedstrijd

1ste prijs is een bezoek aan onze partners in Ierland!

18.30 wereldbuffet 

From eight till late: African partytime!!

Pendelbus tussen bushalte / 

parkeerplaats en het Arnicahof is voorzien!

We hopen jullie in grote getale te mogen ontmoeten!

ZATERDAG 14 NOVEMBER

VANAF NU KUN JE
INSCHRIJVEN !

Op zaterdagavond 14 november organiseert De Brug
’Kookeneten’. Tijdens de voorbije maanden gingen we op
zoek naar mensen die graag koken en dat ook 
willen doen voor een aantal gasten; die koks hebben we
ondertussen gevonden. Zodat ’Kookeneten’ op dat vlak
alvast een succes is !

50 ’ETERS’ GEZOCHT !
Je kunt inschrijven om op 14 november als ’eter’ deel te
nemen aan Kookeneten; we hebben in totaal een 50-tal
plaatsen aan tafel bij onze gastkoks. Snel zijn is dus de
boodschap ! Deelnemers aan deze exclusieve avond
betalen 30 euro p.p.

Wat krijg je daarvoor ?
Een verrassend etentje all-in, bestaande uit :

ten huize van de gastkok :
aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht

(incl. dranken bij het eten)
in De Singer :

dessertbuffet, koffie / thee
Begeleiding en/of vervoer (heen en terug) vanuit 
De Singer naar de woning van de gastkok.
Niet inbegrepen : dranken in De Singer vooraf (19.00 uur
tot 19.30 uur) en achteraf (na dessert)

De spelregels op de avond zelf
1. De deelnemers aan Kookeneten worden tegen 19.00

uur in De Singer uitgenodigd. Daar krijgen ze te
horen op welk adres ze worden verwacht en worden
ze er naartoe gebracht.

2. Rond 19.30 uur worden ze door hun gastvrouw/heer
ontvangen. ’Het ijs breken’ bij een aperitief, genieten
van de ’specialiteiten’ van uw gastheer/vrouw, een
plezante babbel,... Meer moet dat niet zijn !

3. Tegen 22.00 uur keert het gezelschap (koks en 
gasten) terug naar De Singer. Daar wacht het dessert
en kan er achteraf tussen pot en pint nog verder
verbroederd en nagepraat worden over de ervaringen
van deze avond. En -wie weet- eindigt het pas in de
vroege uurtjes ???

Inschrijven : via het Brugsecretariaat
p/a Varenvelden 4, Rijkevorsel
03/314.33.10, debrug.rijkevorsel@telenet.be

Je kunt als volgt inschrijven : alleen, per koppel of max.
per 2 koppels. Bij elke gastkok zijn er 4 plaatsen (we
kunnen dus max. 2 koppels bij elkaar plaatsen) !!
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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

TWEEDEHANDSBEURS
baby- en kinderkleding, materiaal en speelgoed

ZONDAG 25 OKTOBER 13.30u - 16.30u
Parochiecentrum – Dorp – Rijkevorsel

Leden krijgen 5% korting op gezinsspaarkaart

Inschrijvingen voor leden Rijkevorsel van 12 - 15 oktober vanaf 9u
Op 17 oktober (tussen 9u en 12u) 

voor alle anderen bij:
- Christine Michielsen, Klaterstraat 6, 03/314.38.44

- Marianne Van Wesenbeeck, Hoogstraatsestwg 67, 03/314.80.04

17 oktober : 
werelddag van verzet tegen armoede

Knoop mee de strijd aan !
Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen !

Overal in België vinden op 17 oktober activiteiten plaats
waarbij de strijd tegen armoede in de schijnwerpers
staat. Meer info is te vinden op www.17oktober.be
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O K T O B E R

1 oktober • KAV : KAV Kaffee, van 19.00 uur tot 22.00 uur, refter Klooster Molenstraat.

2 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 18.00 uur, iedereen welkom, gratis.

Meer info : 0474/31.25.67.

• De Singer vzw : De Roemeense zangeres Teodora Enache vertolkt bekende jazzstandards en 

bewerkingen van traditionele Roemeense liederen. Zaal De Singer te 20.30 uur.

Reserveren en info : www.desinger.be of 03/380.10.10.

• KWB Rijkevorsel Centrum : Proeven van verschillende bieren in het lokaal van de Sint-Sebastiaans-

gilde, Dorp 47, aanvang 19.30 uur. Meer info : 03/314.73.10.

3 oktober • De Singer vzw : Try-outconcert van Dez Mona (rock/gospel), Zaal De Singer te 21.00 uur.

Reserveren en info : www.desinger.be of tel. 03/380.10.10.

4 oktober • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur, 

inkom gratis.

• Natuurpunt afd. Markvallei : Wandeling Wortel Kolonie, van 14.00 uur tot 16.30 uur, afspraak 

De Klapekster Wortel Kolonie. Meer info : 03/315.71.85.

8 oktober • OKRA : Grote wandeldag, vanaf 9.30 uur aan voetbalveld Zuiderdijk, verschillende afstanden.

Meer info : zie rubriek Diversen en 03/311.60.79.

9 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur, 

iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

• MTB Rijkevorsel : 7de koers op rollen, zaal ’t Centrum, aanvang 19.30 uur.

Info en inschrijvingen : 03/314.14.64 en 03/314.10.25.

10 oktober • Vogelkundige Kring ’De Havik’ : Paapwedstrijd, Chirolokaal Zuiderdijk, inschrijven vanaf 13.00 uur.

• Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel : Opendeurdag nieuwe winkel, Oostmalsesteenweg 4, van 10.00 uur 

tot 17.00 uur. Tel. 03/366.02.17.

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Wandeling ‘Gammerspad’ met gids, vertrek te 19.00 uur in Kruispad.

Meer info : rubriek VVV.

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

• Pasar Rijkevorsel : Boerengolf, parking De Ster Hoogstraten. Meer info : zie rubriek Diversen.

14 oktober • Badmintonclub Rijkerack : Initiatielessen badminton, Sportcentrum De Valk, van 19.30 uur 

tot 20.30 uur.

• Gemeente / Vlaamse overheid : Zitdag school- en studietoelagen, gemeentehuis, 

van 13.30 uur tot 16.30 uur.

16 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur, 

iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
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17 oktober • vzw Arnica : Feestelijke opendeur. Meer info : zie rubriek Diversen.

• Vogelkundige Kring ’De Havik’ : Vogelshow, Parochiezaal Sint-Jozef, vanaf 18.00 uur.

• De Singer vzw : Concert van Jean Blaute en Eric Melaerts, Zaal De Singer te 21.00 uur.

Reserveren en info : www.desinger.be of tel. 03/380.10.10.

• Fotovrienden Rijkevorsel vzw : 1ste Digi-festival, avant-première ’Wensen’, Oude pastorij Dorp.

Meer info : zie rubriek Diversen.

18 oktober • KVG Rijkevorsel : IJs- en Pannenkoekendag, van 14.00 uur tot 18.00 uur in ’t Parochiecentrum.

Meer info : 03/312.45.79.

• Vogelkundige Kring ’De Havik’ : Vogelshow, Parochiezaal Sint-Jozef, van 9.00 uur tot 22.00 uur.

20 oktober • Vrijwillige Brandweer : Infoavond brandveiligheid, Brandweerkazerne Looiweg, van 19.30 uur tot 22.00 uur,

vooraf inschrijven. Meer info : zie rubriek Brandweer.

22 oktober • De Singer vzw : Kamagurka stelt voor ’Kamagurka geneest’, Zaal De Singer te 20.30 uur.

Reserveren en info : www.desinger.be of tel. 03/380.10.10.

23 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur, iedereen welkom, 

gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

• De Singer vzw : Concert van de Canadese celliste Julia Kent, Zaal De Singer te 20.30 uur.

Reserveren en info : www.desinger.be of tel. 03/380.10.10.

24 oktober • De Singer vzw : Jazzconcert Edgar Van Asselt Quartet feat. de Rijkevorselse trompettist Nico Schepers

en de Amerikaanse tenorsaxofonist David Schnitter.

Reserveren en info : www.desinger.be of tel. 03/380.10.10.

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

• Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.

• Pasar Rijkevorsel : Wandeling de Loteling, Boshuisje Zoersel te 14.00 uur, afstand 7 km.

Meer info : zie rubriek Diversen.

27 oktober • Badmintonclub Rijkerack : Initiatielessen badminton, Sportcentrum De Valk, van 19.30 uur tot 20.30 uur.

28 oktober • De Singer vzw : Try-out jazzconcert ’Answer Songs’ van de Belgische big band Flat Earth Society,

Zaal De Singer te 20.00 uur. Reserveren en info : www.desinger.be of tel. 03/380.10.10.

• Lokaal Overleg Kinderopvang : Infoavond ’Kinderen en seksualiteit’, 

Raadzaal Gemeentehuis vanaf 19.30 uur.

30 oktober • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur, iedereen welkom,

gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

• vzw Markdal en ’t Vonderke : Avondhappening in het teken van Halloween, van 17.00 uur tot 22.00 uur,

Kloosterstraat te Merksplas. Meer info : 014/63.47.12 tijdens de kantooruren.

Aankondigingen van activiteiten NOVEMBER 2009 moet je uiterlijk op 7 oktober 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 - Klantendienst 022/012345

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


