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Spreekuren burgemeester en schepenen

Van De Mierop Gust burgemeester
GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis : dinsdag 9.00 - 11.30 u
donderdag 18.30 - 19.30 u

gemeenschapscentrum : 2de woensdag maand 10.30 - 11.30 u

Bevoegdheden : veiligheid, politie, brandweer, burgerlijke
stand, communicatie

Roefs Karel 1ste schepen sp.a

gemeentehuis : woensdag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de maandag maand 18.30 - 19.30 u

Bevoegdheden : sociale zaken, onderwijs, huisvesting, 
tewerkstelling, buitenschoolse kinderopvang, 
openbare gezondheid, Kind en Gezin, derde leeftijd

Boeckx Jos 2de schepen SNR

gemeentehuis : dinsdag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand 18.30 - 19.30 u

Bevoegdheden : informatica, financiën, begroting, cultuur,
ruimtelijke ordening, feestelijkheden

Keysers Lizette 3de schepen SNR

gemeentehuis : dinsdag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand 18.30 - 19.30 u

Bevoegdheden : jeugd, gelijke kansen, erediensten, toerisme,
milieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, middenstand,
Europese aangelegenheden

Verlinden Jan 4de schepen
GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis : maandag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand 10.00 - 11.00 u

Bevoegdheden : openbare werken, landbouw

Kemland Roger 5de schepen sp.a

gemeentehuis : woensdag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de maandag maand 18.30 - 19.30 u

Bevoegdheden : Kafka, mobiliteit, personeel, sport

Openingstijden diensten
Gemeentelijke administratie 
en jeugd-, sport- en cultuurdienst Molenstraat 5
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur 
en van 13.30 uur tot 19.30 uur

Gemeentelijke werkplaatsen Vijversweg 12
dinsdag en donderdag 
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 15.30 uur,
andere dagen gesloten

Containerpark De Meiren Ambachtsweg 14
dinsdag 8.30 uur - 19.00 uur, woensdag 8.30 uur - 15.30 uur 
donderdag 8.30 uur - 12.00 uur, vrijdag 8.30 uur - 15.30 uur 
zaterdag 8.00 uur - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum Molenstraat 20
maandag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
dinsdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
woensdag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
donderdag 10.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
zaterdag 10.00 uur - 12.00 uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef Kerkdreef 61
maandag t.e.m. vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
en maandag van 15.30 uur tot 19.30 uur

VVV-kantoor Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 13.30 uur - 19.30 uur
dinsdag t.e.m. donderdag 9.00 uur - 12.00 uur 
en 13.00 uur - 16.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

Politie, wijkpost Rijkevorsel Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 17.00 uur - 20.00 uur
dinsdag 9.00 uur - 12.00  uur
woensdag 13.00 uur - 17.00 uur
donderdag 9.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

OCMW Prinsenpad 27
maandag t.e.m. donderdag van 8.30 uur tot 12.15 uur 
en van 13.00 uur tot 17.00 uur
vrijdag van 8.30 uur tot 13.15 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

OCMW Kerkdreef 61, gemeenschapscentrum
dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

Juridische dienst OCMW Prinsenpad 27
donderdag van 14.00 uur tot 16.30 uur

PWA Molenstraat 5
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur 
en na afspraak voor dringende zaken

Kinderclub Molenstraat 22
schooldagen : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag : van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
vrije dagen en vakanties : van 6.45 uur tot 19.00 uur, 
collectieve sluiting in de week van 21 juli 
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub Pioenstraat 26
schooldagen : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag :
van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
woensdag : van 6.45 uur tot aanvang school, 
van einde school tot 13.00 uur, 
nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties : geen opvang in Sint-Jozef, 
zie Centrum
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De notulen van de gemeenteraadszitting van 2
september 2009 worden goedgekeurd.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het algemene
kader van het interne controlesysteem, dat door de
gemeentesecretaris, na overleg met het management-
team, werd vastgesteld.

De raad bepaalt wat onder het begrip ’Dagelijks
personeelsbeheer’ wordt verstaan.

De bestaande bijzondere aanwervings- en bevorderings-
voorwaarden, het examenprogramma en examen-
commissie voor de statutaire functie van bibliothecaris
B1-B3 worden opgeheven en vervangen door nieuwe
bepalingen.

De Gemeentelijke Holding nv plant een buitengewone
Algemene Vergadering op 30 september 2009. De
gemeenteraad keurt de agenda van deze bijeenkomst
goed.

KORT VERSLAG GEMEENTERAAD
D.D. 28 SEPTEMBER 2009
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Rijkevorsel, 19 oktober 2009

Beste vrienden,

In de vorige editie heb ik iedereen een prettige nazomer gewenst en die wens is inderdaad waarheid 
geworden. Hopelijk duurt dit goede weer nog lang.

Enkele weken geleden opende de Oxfam Wereldwinkel de deuren. Zij die de winkel nog niet bezocht hebben,
raad ik aan zich één van de komende dagen te begeven naar de Oostmallesteenweg t.h.v. de parking van de
Wissel. Het is echt de moeite.
Bij deze wens ik de voorzitter en alle vrijwilligers van de Oxfam Wereldwinkel veel succes en laat ons hopen
dat binnenkort bij het binnenrijden van Rijkevorsel er een bordje hangt “Rijkevorsel - FairTradeGemeente”.

Wat de werken rond de scholen betreft, zit de aannemer op schema. De asfalteringswerken in de Leopoldstraat
en de Molenstraat zijn voltooid en de wegen zien er prachtig uit met de nieuwe stoepen en met de felgekleurde
signalisatiepalen. De aannemer is nu volop bezig in de Banmolenweg en de Korte Molenweg. 

Op de Merksplassesteenweg zijn de meeste bomen al gerooid en werden de stronken uitgefreesd terwijl de
nutsmaatschappijen Eandis en Belgacom begonnen zijn met het ondergronds brengen van de leidingen. Hier
zitten we ook op schema zodat het dossier van de werken nog voor Nieuwjaar aan de gemeenteraad kan
voorgelegd worden.

Verder hebben we ook goed nieuws van de Hoge Heideweg waar we een fietspad aan één kant krijgen samen
met de rioleringswerken van Hidrorio.
Tijdens deze werken wordt ook een middengeleider gebouwd op de Beersebaan en in de Hoge Heideweg wordt
een asverschuiving van de weg gemaakt zodat de Vorselmoerweg en de Hoge Heideweg visueel niet in elkaars
verlengde liggen.

Beste vrienden, ik wens iedereen nog een prachtig najaar en tot kijk.

Uw burgemeester
Gust Van De Mierop
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De gemeenteraad stelt het retributiereglement inzake
Kunstnesten voor zwaluwen en het boek ’Stappen naar
een ecologische tuin : aanleg en beheer’ vast.
Het bedrag van de retributie voor een kunstnest voor
zwaluwen wordt bepaald als volgt :
- Voor een kunstnest voor huiszwaluw: 8 euro/stuk
- Voor een kunstnest voor huiszwaluw met oefenkom:

7 euro/stuk
- Voor een kunstnest voor boerenzwaluw: 4 euro/

stuk

Het bedrag van de retributie voor het boek ’Stappen
naar een ecologische tuin : aanleg en beheer’ wordt
bepaald op 15 euro/stuk.

De raad vaardigt een politiereglement op het weg-
verkeer in de Kruispad uit :
- Het huidige éénrichtingsverkeer in het gedeelte van

de Kruispad, vanaf het kruispunt met de Oostmalse-
steenweg tot aan het sportcentrum, wordt om-
gekeerd.

- Komende vanaf de Oostmalsesteenweg is alle 
verkeer -3,5 ton toegelaten.

- Komende vanaf het sportcentrum is enkel verkeer
van fietsers en bromfietsers klasse A toegelaten.

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en de
kostenraming ten bedrage van 537.500 euro, btw
inclusief, voor de opdracht met als voorwerp ’Wegen-
en rioleringswerken in de verkaveling Achterstede’. De
raad stelt ook de lastvoorwaarden vast.

Voor de opdracht met als voorwerp ’Wegen- en rio-
leringswerken in de verkaveling Lijsterstraat’ wordt
goedkeuring gehecht aan het bestek en aan de kosten-
raming ten bedrage van 108.300 euro, btw inclusief, en
worden de lastvoorwaarden vastgesteld.

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en de 
raming ten bedrage van 179.921,56 euro, btw inclusief,
voor de opdracht met als voorwerp ’Onderhoudswerken
gemeentewegen 2009. KWS verhardingen’. De last-
voorwaarden worden vastgesteld en besloten wordt om
de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare
aanbesteding.

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en de
kostenraming van 1.289.043,87 euro, btw inclusief,
voor de opdracht met als voorwerp ’Wegenis- en rio-
leringswerken in Sparrenweg, Heuvelweg en Uit-
breidingsstraat’. De lastvoorwaarden worden vast-
gesteld en besloten wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de openbare aanbesteding.

Gunstig advies wordt verleend aan het ontwerp van
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Meubelhuis Van
Leuven mits aanpassing van punt 3.3 van de Plannings-
context ’Relatie met het voorlopig vastgesteld
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Rijkevorsel’
waarbij de woorden voorlopig vastgesteld en voor-
ontwerp GRS dienen geschrapt, gezien het Gemeente-
lijk Ruimtelijk Structuurplan Rijkevorsel door de 
deputatie van de provincie Antwerpen werd goed-
gekeurd op 5 maart 2009.

Goedkeuring wordt gegeven aan de zevende reeks aktes
voor de realisatie van fietspaden langsheen gewestweg
N131 Merksplassesteenweg.

Een repel grond in de Scherpengeertstraat met een
oppervlakte van 96ca wordt afgestaan aan mevrouw
Jansen Maria mits het bedrag van 13.920 euro, hetzij
145 euro/m2, exclusief onkosten.

Het verkavelingsontwerp Koekhoven fase 4B en 5B
voorziet de aanleg van nieuwe weggedeelten. De
gemeenteraad hecht goedkeuring aan het wegtracé.

CD&V voegde een punt toe aan de agenda van de raad :
instelling van een overgangsregeling in verband met de
gemeentelijke premie Duurzaam wonen.
De raad besloot om een overgangsprocedure te
voorzien voor inwoners die vóór 1 oktober 2009 een
bouwaanvraag hebben ingediend voor het plaatsen van
een installatie voor het gebruik van zonne-energie.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting is gepland op
maandag 30 november 2009 te 20.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis.
Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elektronisch informatiebord in het Dorp, het
gemeentelijk aankondigingsbord langs de Molenstraat
en onze website www.rijkevorsel.be onder de rubriek
Bestuur.

De agenda wordt een achttal 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



BBBB EEEE SSSS TTTT UUUU UUUU RRRR

Alle gemeentelijke diensten, behalve de Kinderclub,
zijn gesloten op maandag 2 november en op woensdag
11 november.
De Kinderclub sluit de deuren op woensdag 11
november.

Wij vragen de inwoners van Rijkevorsel hun huizen te
bevlaggen met de Belgische driekleur of met de vlag
van de Vlaamse Gemeenschap op woensdag 11 
november e.k., de dag waarop wij de wapenstilstand
herdenken.
Om hulde te brengen aan onze dierbare gesneuvelden
en om aan de 11 novemberviering een plechtig 
karakter te geven, hopen wij ook op een grote vertegen-
woordiging van onze verenigingen en van gans de
bevolking, waarvoor alvast onze hartelijke dank.
’Een volk dat zijn helden eert, is een groot en dankbaar
volk !’

PROGRAMMA
9.30 uur : Bijeenkomst gemeentehuis
9.45 uur : Stoetvorming en optocht
10.00 uur : H. Mis
11.00 uur : Optocht naar het monument
11.10 uur : Huldebetoon aan het monument

Tijdens het weekend van 19 en 20 september herdacht
Rijkevorsel de heldendaden van zijn bevrijders. Enkele
Britse veteranen werden uitgenodigd om terug te keren
naar Rijkevorsel, de plek waar zij destijds hard hebben
moeten vechten om het bruggenhoofd te vormen.

© Bart Huysmans

ONTVANGST BRITSE VETERANEN

11 NOVEMBERVIERING

SLUITINGSDAGEN NOVEMBER 2009
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GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aan-
werving van volgende voltijdse betrekking, met aanleg van
een wervingsreserve van twee jaar :

BIBLIOTHECARIS
statutair dienstverband - m/v - B1-B3

Een functie voor u ?
Als bibliothecaris staat u in voor de algemene leiding en het
beheer van de bibliotheek en de uitleenpost. U verricht 
beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk en als
dienfsthoofd bent u verantwoordelijk voor het aansturen en
coördineren van het personeel van de gemeentelijke bibliotheek.

Profielvereisten :
- leidinggevende vaardigheden
- brede belangstelling hebben voor de culturele sector en de

literatuur
- grondige kennis van het vakgebied en de wetgeving ter

zake
- betrokkenheid bij het werk
- zelfstandig kunnen werken en problemen oplossen
- flexibiliteit inzake de te verrichten taken
- stressbestendigheid

Verdere informatie en kandidaatstellingen
U dient in het bezit te zijn van een bachelordiploma, ofwel een
diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee
gelijkgesteld onderwijs, of houder zijn van een einddiploma
hogere bibliotheekwetenschappen.

Er wordt een aanwervingsexamen georganiseerd op basis van
welomschreven studiemateriaal. U kunt een informatiebrochure
met een uitgebreide functiebeschrijving, een overzicht van de
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure e.d. vinden op
onze website www.rijkevorsel.be. Verdere informatie kunt u
bekomen op de personeelsdienst op het nummer 03/340.00.13
of 03/340.00.14.

Heeft u interesse voor deze functie ?
De kandidaturen moeten, vergezeld van een kopie van het
vereiste diploma, aangetekend worden verzonden of tegen 
ontvangstbewijs afgegeven worden op de personeelsdienst t.a.v.
het College van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te
2310 Rijkevorsel, uiterlijk op 20 november 2009.
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De gemeenten Rijkevorsel, Baarle-Hertog, Vosselaar en
de steden Turnhout en Hoogstraten slaan de komende
maanden de handen in elkaar om een samenaankoop
van zonne-energie te realiseren voor hun bevolking. Dit
project wordt gerealiseerd in samenwerking met de
intercommunale IOK.

Je energierekening is de laatste jaren zeker en vast
gestegen. Energiebesparing en omschakelen naar
hernieuwbare energie zijn meer dan ooit aangewezen.
Meer en meer gezinnen overwegen om de om-
schakeling naar zonne-energie te maken omdat door de
hogere energieprijzen en de verbeterde subsidie-
voorwaarden de investering rendabeler is geworden.
Alhoewel de kostprijs daalt, blijft de plaatsing van een
zonne-installatie een belangrijke investering. Om de
drempel zo laag mogelijk te maken organiseert onze
gemeente samen met de buurgemeenten en IOK een
samenaankoop voor zonne-energie.

De bedoeling van deze SAMENAANKOOP is, om door
groepering van geïnteresseerde inwoners goede voor-
waarden te bedingen bij leveranciers/installateurs voor
de aankoop en plaatsing van zonne-installaties: zonne-
boilers voor warm waterproductie en fotovoltaïsche
zonnepanelen voor stroomopwekking. 

De uiteindelijke keuze van de installateurs zal gebeuren
door een stuurgroep die volledig uit toekomstige
klanten zal bestaan. Zij gaan voor de beste prijs/
kwaliteitverhouding.

De samenaankoop start op 15 oktober en de plaatsing
van de installaties is voorzien voor het voorjaar van
2010.

Wil je meer weten over zonne-energie én de samen-
aankoop, steek dan je licht op op één of meerdere van
de volgende infoavonden (start telkens om 20 uur):

- Startmoment samenaankoop infomoment :
Donderdag 15 oktober : Stadhuis, Zaal De wel-
gezinde, Hoogstraten

- Infoavond fotovoltaïsche zonnepanelen :
Dinsdag 10 november : Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel

- Infoavond zonneboiler :
Dinsdag 17 november : Aula Europeion, Campus
Blairon, Turnhout

- Infoavond fotovoltaïsche zonnepanelen :
Dinsdag 24 november : CC. Reynaert, Vosselaar

- Finale samenaankoop bekendmaking weerhouden
firma’s : 
Woensdag 16 december : CC. Baarle-Hertog,
Pastoor De Katerstraat 5, 2387 Baarle-Hertog

Voor meer informatie kun je terecht bij de duurzaam-
heidsambtenaar via jasmine.jacobs@rijkevorsel,
03/340.00.00 of kom eens langs bij de Milieudienst.

Bij verhardingen zoals een oprit of een wandelpaadje in
de tuin durven planten al eens tussen de stenen welig
tieren. Dit zorgt vaak voor de nodige ergernissen en
men tracht via bestrijdingsmiddelen deze planten te
verwijderen. Deze bestrijdingsmiddelen doden vaak
niet alleen planten, maar ook al het leven in de buurt
van deze planten. Het ecologisch evenwicht wordt hier-
bij grondig verstoord. Bepaalde stoffen dringen zelfs
door tot diep in de bodem en komen uiteindelijk in ons
drinkwater terecht. Ook werden in het bloed van
kinderen en volwassenen reeds schadelijke afbraak-
producten teruggevonden van intussen verboden
bestrijdingsmiddelen.

De gemeente Rijkevorsel is gelegen in een water-
winningsgebied en wil graag sensibiliseren omtrent het
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daarom organiseert
de gemeente in samenwerking met Velt vzw en Pidpa

VORMING MILIEUVRIENDELIJK BEHEER
VAN VERHARDINGEN
OOK IETS VOOR JOU ?

SAMENAANKOOP ZONNE-ENERGIE IN
ONZE GEMEENTE
HAAL DE ZON IN HUIS !
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een vorming rond het milieuvriendelijk beheer van 
verhardingen. Bij deze vorming komen volgende
thema’s aan bod:
- Kiezen voor een beheer zonder gif is logisch
- Wat is onkruid? Wat is gewenst/ongewenst?
- Preventie van ongewenste kruidengroei
- Alternatieve methoden en technieken voor het 

verwijderen van ongewenste kruiden
- Antwoord op praktische vragen

De vorming is opgebouwd aan de hand van een power-
pointpresentatie. Daarnaast komt ook de praktijk aan
bod en worden enkele voorbeeldtoestellen buiten
gedemonstreerd. Ook je eigen vragen kunnen uit-
gebreid aan bod komen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze gratis vor-
ming in de Raadzaal van het gemeentehuis op zaterdag
14 november 2009 om 14u. 

Meer info over gifvrije tuinen? Neem dan een kijkje op
www.durftuinierenzonder.be of kom even langs bij de
milieudienst in het gemeentehuis.

De gemeente Rijkevorsel wil graag mensen aan-
moedigen om duurzaam te bouwen. Vorige maand
maakte de gemeente via het infoblad de nieuwe premies
in het kader van ‘Duurzaam bouwen’ bekend. De
nieuwe premies op vlak van duurzaam bouwen zijn de
volgende: premie bij duurzaam planadvies, premie bij
een hemelwaterinstallatie, premie voor een installatie
op hernieuwbare energie, premie bij verbeterings- en
aanpassingspremie van de Vlaamse overheid, premie bij
aankoop van bio-ecologische materialen, zwaluw-
premie, premie voor een tegeltuin en een premie bij
aankoop van het boek ‘Stappen naar een ecologische
tuin: aanleg en beheer’.

Aangezien de gemeente duurzaam bouwen erg 
belangrijk vindt en dit ook ten volle wil promoten, 
verloot de gemeente drie planadviezen van Kamp C en
drie boeken over ecologisch tuinieren.
Het duurzaam planadvies voor aanstaande bouwers en
verbouwers wordt gegeven door het provinciaal 
informatiecentrum voor duurzaam bouwen, Kamp C.
Plannen zullen onder meer nagekeken worden op 
compactheid, isolatie en vermijden van koudebruggen,
waterzuivering, materiaalgebruik, verwarmings-
systemen, passief en actief gebruik van zonne-energie,
premies en subsidiëring,... Het planadvies vindt plaats
na afspraak en duurt ongeveer 40 minuten. 
Meer informatie is te bekomen via  www.provant.be/
leefomgeving/duurzaam_bouwen of via de milieu-
dienst. 
Het boek ‘Stappen naar een ecologische tuin: aanleg en
beheer’ van Velt vzw neemt de natuurlijke processen als
uitgangspunt. Dat wil niet zeggen dat een ecologische
tuin een wildernis is. De auteurs leggen uit hoe je bijv.
een bloemenakker, een bloemenborder of een speel-
bosje aanlegt, welke planten je kunt kiezen en hoe je
deze beplantingen beheert. De lezer leest ook telkens
hoeveel werk en hoeveel groenafval een beplanting
oplevert. Op die manier kan hij voorspellen of hij een
bepaalde beplanting aankan of niet. Een ecologische
tuin is ook een gifvrije tuin. Er worden dan ook aller-
hande tips aangereikt om het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen te vermijden.

Hoe kun je deelnemen? Vul het onderstaande invul-
strookje in en bezorg het terug aan de onthaalbalie in
het gemeentehuis of deponeer het in de brievenbus van

GEÏNTERESSEERD IN EEN BOEK 
OVER ECOLOGISCH TUINIEREN OF 
IN EEN DUURZAAM PLANADVIES ?
DOE MEE EN WIN !
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het gemeentehuis of stuur het op per post ter attentie
van Jasmine Jacobs naar Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel. Dit moet gebeuren vóór 25 november
2009. Na inzameling van de invulstrookjes zal de 
verloting plaatsvinden tijdens een collegezitting. De
winnaars worden aangeschreven en uitgenodigd om
hun prijs bij de milieudienst op te halen.

--------------------------------------------------------------------

Naam : ..................................................................................................................................................................

Voornaam : ...................................................................................................................................................

Adres : ...................................................................................................................................................................

Telefoonnummer : ...........................................................................................................................

Mijn voorkeur gaat uit naar (duidt aan wat past):
O  een planadvies van 40 minuten bij Kamp C

OF
O  een exemplaar van het boek ‘Stappen naar een eco-

logische tuin: aanleg en beheer’

Gelieve dit invulstrookje vóór 25 november 2009 terug te bezorgen.

Deze verloting is enkel bedoeld voor inwoners van Rijkevorsel.

Iedere inwoner kan slechts éénmaal deelnemen.

De gemeente Rijkevorsel organiseert in samenwerking
met Natuurpunt Markvallei de ‘Dag van de Natuur’. In
het Natuurpuntreservaat De Bonte Klepper zal iedereen
die het wenst op zondag 22 november de handen uit de
mouwen kunnen steken. In het reservaat wordt een
opknapbeurt gehouden waarbij onder meer volgende
activiteiten aan bod kunnen komen: het maaien van 
pijpenstrootje, plaggen van vergraste heide en inperken
van boomopslag van wilgen. 

De natuurjeugdvereniging JNM zorgt voor kinder-
animatie, dus gezinnen zijn ook meer dan welkom. Om
14 uur vangt Natuurpunt Markvallei iedereen op aan de
brug over het kanaal op de baan Rijkevorsel naar Malle.
Van daaruit gaat het dan verder naar de ingang van De
Bonte Klepper. Uiteraard is er naast het werk ook oog
voor de prachtige natuur in dit gebied.

Meer info bij Drej Oomen (Natuurpunt Markvallei) via
0476/53.58.44 of bij de milieudienst in het gemeente-
huis. 

Op 1 januari 2010 wordt de energieprestatieregelgeving
strenger. De belangrijkste wijziging is dat nieuwe
woningen, appartementen en studio’s, met aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2010,
maximum E80 op het vlak van energieprestatie mogen
behalen (in plaats van maximum E100 tot en met 31
december 2009). Daarnaast moeten zowel bij nieuw-
bouw, verbouwingen als uitbreidingen, de buitenmuren
en daken beter worden geïsoleerd. Om de nieuwe 
isolatie-eisen te behalen zal ofwel een dikkere ther-
mische isolatie, ofwel een beter isolerende thermische
isolatie nodig zijn. Praktisch betekent dat in buiten-
muren zeker ± 8 cm minerale wol, ± 7 cm XPS of ± 6
cm PUR. In daken is minstens 15 cm minerale wol 
vereist. Mogelijks zijn er wel grotere dikten nodig zodat
de woning ook voldoet aan maximum E80 en K45. De
globale isolatie-eis van maximum K45 en de verplichte
minimale gecontroleerde ventilatie voor een gezond
binnenklimaat blijven behouden.

Het bouwen van een meer energiezuinige woning zal
wat extra investering vergen, maar met de huidige en te
verwachten energieprijzen wordt die meerinvestering
binnen een aanvaardbare termijn terugverdiend door
een lagere energiefactuur. Daarna heb je zuivere winst
in de portemonnee.

Meer informatie bij het Vlaams Energieagentschap op
www.energiesparen.be.

Je architect zal je bijstaan bij het realiseren van een
woning die aan de strengere energieprestatie-eisen vol-
doet. Een lijst van architecten die het label van 
’energiebewust architect’ hebben verkregen, kun je
raadplegen via www.energiebewustarchitect.be.

UW WONING ENERGIEZUINIGER 
VANAF 2010 !

KOM JIJ OOK NAAR 
DE DAG VAN DE NATUUR ?

8



9

DDDD UUUU UUUU RRRR ZZZZ AAAA AAAA MMMM HHHH EEEE IIII DDDD ---- MMMM IIII LLLL IIII EEEE UUUU

De afgelopen jaren werden er heel wat fauna-uitstap-
plaatsen aangelegd langsheen het kanaal. Hebben deze
ingrepen hun nut al bewezen ? Volgens de boswachters
en de wildbeheereenheden, is dat zeker het geval.

Waarover gaat het ?
De oever van een kanaal moet sterk en onderhouds-
vriendelijk zijn. In de eerste plaats dient de oever-
versterking immers om afkalving en dijkdoorbraken te
voorkomen. Vaak is de oever verstevigd met hard-
houten materiaal, met betonnen wanden of metalen
damplanken. Dieren die in het kanaal geraken, kunnen
er omwille van de steile oever, niet of moeilijk terug uit.
Fauna-overstapplaatsen bieden hiervoor een oplossing.
Ze bestaan uit een aangepaste oeverconstructie waarbij
er in de lengterichting langs de oever een helling wordt
aangelegd. Als een dier dat langs de steile oever zwemt,
vaste grond onder de poten voelt, zal het langs die 
helling het kanaal kunnen verlaten.

Waar worden deze uitstapplaatsen aangelegd ?
De meest geschikte locaties voor de aanleg van fauna-
uitstapplaatsen worden aangeduid in samenspraak 
tussen de dienst voor Natuurtechnische Milieubouw
(NTMB), het agentschap Natuur en Bos (ANB) van de
Vlaamse overheid en nv De Scheepvaart. De plaatselijke
wildbeheereenheden geven advies over de plaatsen waar
vaak wild in het kanaal belandt. Zij zijn het best op de
hoogte van de typische oversteekplaatsen waar reeën
uit vrije wil het kanaal oversteken omdat hun leef-
gebied zich over beide zijden van het kanaal uitstrekt.
Vooral in de maanden mei en juni zijn er heel wat reeën
die per ongeluk in het water belanden. Het zijn meestal
jonge, onervaren dieren die in paniek of opgejaagd, wel
eens in het kanaal belanden. Er moet wel rekening
gehouden worden met de technische beperkingen. Op

sommige plaatsen is de oever immers te smal of ligt het
kanaal in ophoging. Daar kunnen we geen uitstap-
plaatsen bouwen.
Aan de hand van alle elementen wordt een prioriteiten-
lijst opgesteld die systematisch wordt uitgevoerd.

Werkt het systeem van de uitstapplaatsen ?
In het gebied ten oosten van Turnhout werden in de
jaren 2005 tot 2007 op strategische plaatsen uitstap-
plaatsen gerealiseerd. Ondertussen komen er zeer 
positieve verhalen over de werking. Zo werden in de
zone Arendonk vroeger gemiddeld 17 verdronken reeën
uit het water gehaald. Dat aantal is nu sterk 
gereduceerd. Ook andere dieren zoals hazen en marter-
achtigen blijken van de uitstapplaatsen gebruik te
maken. Je ziet ook vaak eendennesten aan de uitstap-
plaatsen. De jonge eendjes die nog niet kunnen vliegen,
kunnen op deze plaats gemakkelijk in en uit het water
klimmen.

Recent werden nieuwe fauna-uitstapplaatsen aangelegd
in Schoten en Brecht. Dit gebeurde tegelijk met de ver-
vanging van de oeverversteviging. Telkens wanneer nv
De Scheepvaart ergens belangrijke werkzaamheden aan
de oevers uitvoert, zal in de toekomst nagegaan worden
of er ook uitstapplaatsen kunnen worden voorzien.

Goed om weten !
Boswachter Jos Peeters uit Beerse geeft ons nog een
goede raad. Als je een ree in het kanaal ziet zwemmen
mag je het vooral niet zelf benaderen. Uiteraard hebben
voorbijgangers de beste bedoelingen om het dier te 
helpen. Dit doe je het best door vooral niet in de buurt
te komen. Een ree is een schuw dier en het zal zeker
niet uit het water klimmen als er mensen rondlopen,
laat staan als er veel lawaai is.
Je doet er wel goed aan om via het noodnummer 100 de
brandweer te contacteren. De korpsen van de kanaal-
gemeenten weten hoe ze met de situatie moeten
omgaan. Indien nodig brengen ze het dier voor 
verzorging naar een dierenarts. Als de ree niet gewond
is, zetten ze hem weer in de vrije natuur... zo ver 
mogelijk van het kanaal.

Meer info : brigitte.geerts@admin.provant.be

FAUNA-UITSTAPPLAATSEN LANGSHEEN
KANAAL DESSEL-TURNHOUT-SCHOTEN



Bij verlies of diefstal van je elektronische identiteits-
kaart, contacteer je best DOC STOP. Deze helpdesk
staat 24 uur op 24 in dienst van iedereen die het verlies
of de diefstal van zijn kaart wil melden. Overal ter
wereld kun je bellen naar het gratis nummer
00800/2123.2123 (of naar 32 2 518 2123 als het 00800-
nummer niet bereikbaar is).
Eerst controleert men of je wel degelijk de eigenaar van
het document bent. Daarna blokkeert de operator je
identiteitskaart. Op die manier kan niemand zich 
identificeren of een elektronische handtekening 
plaatsen met jouw identiteitskaart en kan de kaart niet
frauduleus gebruikt worden.
Als je de kaart nadien toch terugvindt, moet je je zo
snel mogelijk tot de dienst burgerzaken wenden.
Geblokkeerde kaarten kunnen soms terug geactiveerd
worden (enkel binnen de 7 dagen na de blokkering en
met je pincode). Na 7 dagen wordt je identiteitskaart
geannuleerd en moet een nieuwe worden aangevraagd.

Voor meer informatie over de elektronische identiteits-
kaart kun je terecht bij www.eid.belgium.be, www.doc-
stop.be of bij de dienst burgerzaken (03/340.00.30) in
het gemeentehuis.

De gemeentelijke technische dienst verwittigt dat vanaf
dinsdag 24 november de verwelkte bloemen van de
gedenkstenen op de kerkhoven zullen verwijderd 
worden.
Indien u zelf de bloempotten wenst weg te doen, moet
dat vóór die datum gebeuren. Anders zal de technische
dienst deze verwijderen.

Het PWA is dringend op zoek naar 2 gemachtigde 
opzichters.

De tewerkstelling kadert binnen het PWA-systeem.
Verkeersopzichters worden ingeschakeld op kruis-
punten om de kinderen veilig te laten oversteken; op de
meeste verkeerspunten gebeurt dit ’s morgens, ’s mid-
dags en ’s avonds, telkens een half uurtje.
Waar en wanneer de nieuwe opzichters ingeschakeld
worden, gebeurt in onderling overleg, rekening
houdend met de plaatsen en uren van de huidige
opzichters.

Wie komt in aanmerking ?
- als je jonger bent dan 45 jaar : volledig uitkerings-

gerechtigd werkloos zijn gedurende minstens 2 jaar
- als je 45 jaar of ouder bent : volledig uitkerings-

gerechtigd werkloos zijn gedurende minstens 6
maanden

- diegenen die een uitkering van het OCMW ont-
vangen én minstens 1 dag volledig werkloos zijn

Je blijft je werkloosheidsvergoeding / OCMW-uitkering
integraal behouden en ontvangt een belastingsvrije
toeslag van 4,10 euro per begonnen arbeidsuur.
Wij verwachten van de kandidaten een gemotiveerde
inzet en voldoende verantwoordelijkheidszin. Vooraf
krijg je een korte opleiding (ongeveer anderhalf uur) bij
de politie.
Spreekt deze PWA-job je aan ? Of heb je nog vragen ?
Neem dan contact op met de PWA-dienst, Greet De
Gruyter (03/340.00.58).

GEZOCHT : 
2 GEMACHTIGDE OPZICHTERS

BEGRAAFPLAATSEN

HERINRICHTING SCHOOLOMGEVING
(BEGIN OKTOBER 2009)

ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART
GESTOLEN OF VERLOREN ?
BEL GRATIS 00800-2123.2123
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Leopoldstraat

Molenstraat
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Marijke Goossens is een sprankelende verhalen-
verteller. Zij heeft van sprookjes en verhalen haar
beroep gemaakt !

Met magische woorden en klanken tovert zij als uit het
niets ... gevleugelde fantasiewerelden tevoorschijn.
Zaterdag 28 november om 10.30 uur nodigt zij alle
kinderen van 5 tot 9 jaar uit op haar verteltapijt in de
bibliotheek voor de verhalen van Kikker en Pad. Ook
Pad weet hoe leuk het is om voor te lezen. Hij leest zelfs
voor aan zijn ... pasgezaaide zaadjes. En Frederik de
Muis ? Hoe klein hij ook is, hij kent de grote kracht van
verhalen. Zou hij zijn vriendjes kunnen helpen de
koude winter door te komen ?
Kom je warmen aan deze heerlijke dierenverhalen voor
zij aan hun winterslaap beginnen !
Gelieve vooraf in te schrijven in de bibliotheek, 
telefonisch (03/340.00.51) of via mail (rijkevorsel@ 
bibliotheek.be)

Om alle misverstanden te vermijden, zouden we nog
eens willen vragen om steeds je bibliotheekpasje mee te
brengen als je boeken wilt ontlenen.

Maandag 30 november 2009 wordt door de leesclub
’Het wintergewelf’ van Anne Michaels besproken in de
parketzaal boven de bibliotheek.

JEUGD Prentenboeken
- Wie wordt mijn baasje (P5)
- Voordat jij er was (P6)
- Een huis vol spoken (P3)
AA-boeken
- Pip geeft niet op (AA4)
- Slapen in een stal (AA5)
- ZZZoef (AA7)
A-boeken
- Spekkie en Sproet en het geheim van de soes (den

Hollander, Vivian)
- Milla Sugar : de zilveren dame (Bat, Prunella)
B-boeken
- Snoep je wel genoeg ? (Sassen, Erna)
- Niet zomaar een heks (Ibbotson, Eva)
- De mestkever (Stuffmakers)
C-boeken
- Voorbij (Goudsmit Bobje)
- Waanzin (de Vries, Mel Wallis)
Non-fictie
- Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden (628)
- Voetbal, de ultieme gids (619.1)

VOLWASSENEN Romans
- De Stille dood (Kutscher, Volker)
- Vriendschap, liefde en andere stommiteiten (Neill,

Fiona)
- De kunstroof (Rankin, Ian)
- De helse rivier (Reverte, Javier)
- Achtste bekentenis (Patterson, James)
- Kwade bedoelingen (Sandford, John)
- Trouwplannen (Fforde, Katie)
Waar gebeurd :
- Ik was negen toen ik moest trouwen (Ali, Nojoud)
- Alleen tegen de wereld (Mam, Somaly)
- Ik overleefde voor mijn kind (Rojas, Clara)
- Het vliegende tapijt (Jaber, Hala)
- Niet zonder jou (Brogan, Alan)
Non-fictie
- Hoog intuïtieve kinderen (416.5)
- België : een geschiedenis van het gewone volk en

van zijn koningen (931)
- De stoel van Petrus : achter de schermen van het

vaticaan (246.3)
- Vreemdgaan met je partner (418.2)
- De wet van de verbindingskracht (172)

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN

DE LEESCLUB LEEST ...

BIBLIOTHEEKPASJE MEEBRENGEN

VOORLEESWEEK : ZATERDAG 
28 NOVEMBER - MARIJKE GOOSSENS
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NIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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In het voorjaar van 2009 hebben 105 kleutertjes uit de
omgeving van de kanaalzone in Beerse en St.-Jozef
Rijkevorsel deelgenomen aan een bloedonderzoek. In
dit onderzoek werd het loodgehalte in het bloed
bepaald. In 2006 werd zo’n onderzoek al eens uit-
gevoerd in Beerse in de buurt van de metaal-
verwerkende industrie. Dit onderzoek werd nu 
herhaald en uitgebreid naar de parochie St.-Jozef
Rijkevorsel omdat er onduidelijkheid en ongerustheid
bleef bij de ouders, school, gemeente,...

Doel onderzoek
De bedoeling van het onderzoek is om de loodbelasting
bij de kleuters uit de kanaalzone West op te volgen.
Lood in bloed geeft aan hoeveel de kleuters de
afgelopen 3 maanden in contact gekomen zijn met
lood. De resultaten worden vergeleken met inter-
nationale richtwaarden, maar ook met de resultaten
van 2006 en gelijkaardige onderzoeken in andere
regio’s van Vlaanderen.
Het loodonderzoek vormt een onderdeel van het actie-
plan ’Samen werken aan een gezonder leefmilieu en
samenleving in de kanaalzone West te Beerse’. Dit
actieplan werd opgemaakt door alle betrokkenen die
verenigd zijn in een permanente stuurgroep (bedrijven,
gemeentebesturen, omwonenden, Vlaamse adminis-
traties, huisartsen,...). Het onderzoek wordt 
gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en de
gemeente Rijkevorsel.

Wie werd onderzocht ?
Kleuters nemen via hand-mondgedrag en via contact
met bevuild speelgoed relatief meer zware metalen op
dan volwassenen. Ze zijn ook gevoeliger voor de
gezondheidseffecten van lood.
In totaal werden 105 kleuters tussen 2,5 jaar en 6 jaar
onderzocht. Die kunnen in drie groepen verdeeld
worden :
1. 65 kleuters die wonen en schoollopen in Den Hout

/ Absheide
2. 15 kleuters die enkel wonen in Den Hout / Absheide
3. 25 kleuters die wonen en schoollopen in St.-Jozef

De ouders vulden allen een vragenlijst in. De lijst bevat
vragen over de woonplaats, verblijf binnen het onder-
zoeksgebied, voedingsgewoonten, leefstijl, gebruik van
putwater en lokale voeding. Deze gegevens zijn belang-
rijk voor de interpretatie van de resultaten.

Resultaten per doelgroep
De gemiddelde loodgehalten van de drie doelgroepen
lagen alle drie onder de internationale richtwaarde.
Slechts één kind overschreed de richtwaarde van 10
microgram per deciliter bloed. Het gemiddelde lood-
gehalte lag wel hoger bij de kleuters van het Kompas
dan bij de kleuters die schoollopen in Schransdries.
Het gehalte van de kinderen die wonen en niet school-
lopen is vergelijkbaar met het gehalte van de kinderen
die wonen én schoollopen in Schransdries.

Vergelijkingen met resultaten van 2006
Het loodgehalte van de kleuters die schoollopen in
Schransdries (wonen in Den Hout / Absheide) is
duidelijk gedaald tegenover het onderzoek in 2006. Het
gehalte van de kleuters die schoollopen in het Kompas
is te vergelijken met het gehalte in Beerse in 2006.

Welke factoren hebben de loodbelasting bij de
kinderen beïnvloed ?
Meisjes hadden gemiddeld een iets hoger gehalte dan
jongens. De kinderen hebben meer lood in het bloed
indien ze op straat spelen, indien ze een moestuin
hebben en indien ze wonen in een oudere woning.

Wie werkte allemaal mee ?
Het onderzoek werd gecoördineerd door afdeling
Toezicht Volksgezondheid; Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie; de Medisch Milieukundige van Logo
(Lokaal Gezondheidsoverleg) Kempen; Universiteit
Hasselt, PIH (Provinciaal Instituut voor Hygiëne);
gemeente Beerse, gemeente Rijkevorsel, Gezondheids-
dienst Beerse, directie Schransdries en directie Het
Kompas.

Wat gebeurt er met de resultaten ?
De resultaten worden besproken samen met alle
betrokkenen in de stuurgroep. Er zal bekeken worden
of een aanpassing van het lopende actieplan noodzake-
lijk is. De komende jaren wordt er sowieso door alle
betrokkenen verder samengewerkt om de kanaalzone
West zo gezond en leefbaar mogelijk te maken.

Kan u de loodbelasting ook zelf inperken ?
Ja, door een aantal relatief eenvoudige maatregelen te
treffen :
1. Het gebruik van zelfgeteelde ongewassen of

ongeschilde groenten te beperken.
2. De kinderen regelmatig de handen laten wassen en

vuil te verwijderen onder de nagelranden.
3. Speelgoed en stoffen knuffeldieren hebben af en toe

ook een wasbeurt nodig. Een gevallen zuigfles of
tutje op de grond spoel je direct af. Geef geen oud
geschilderd speelgoed aan kinderen.

RESULTATEN LOODONDERZOEK
KLEUTERS KANAALZONE WEST
(BEERSE-RIJKEVORSEL, VOORJAAR 2009)
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4. Zorg voor een gevarieerde voeding. Bij een 
volwaardige voeding die rijk is aan eiwitten, calcium
en ijzer zal lood minder goed worden opgenomen.
Bij een voeding die rijk is aan vetten en suikers zal
lood gemakkelijker worden opgenomen.

5. Controleer of uw woning loden waterleidingen heeft
en vervang deze door nieuwe leidingen.

Meer info ? Contactpersoon ?
Wenst u zich uitgebreider te informeren, dan kunt u
een geïntegreerd eindrapport downloaden van de web-
site www.mmk.be. Telefonisch kunt u terecht bij de
medisch milieukundige (MMK) van de Logo Kempen :
Koen Wynants, tel. 0494/52.30.57, mmk.koenwynants
@skynet.be

Op 8 november 2009
richt de Cultuurraad van
Rijkevorsel, i.s.m. met de
Rijkevorselse socio-
culturele verenigingen,

KVG en Ziekenzorg, een ontmoetingsdag voor gehan-
dicapten 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 kunt u genieten
van muziek, dans, toneel, knutselen, schilderen,
volksspelen, een boekenstand met verloting van
boeken, demonstratie van weven en spinnen, enz... 
Er is ook de mogelijkheid tot het nuttigen van een
drankje en een hapje.
Wie met de Handicar of Minder Mobielen Centrale
komt, krijgt de onkosten terugbetaald (inlichtingen bij
cultuurdienst: 03/340 00 37).
Iedereen van harte welkom op deze dag!

Tentoonstelling van Diane Mees in het Aster Berkhof-
museum

Op 13 november 2009 zal de tentoonstelling “Kleur
naast kleur” van Diane Mees geopend worden.
Diane Mees is een kunstenares uit Rijkevorsel en haar
schilderijen zullen tot en met 16 januari 2010 tentoon-
gesteld worden in het Aster Berkhofmuseum. 

Naast de normale openingstijdens van het Aster
Berkhofmuseum, zal de tentoonstelling ook geopend
zijn op de zondagen 22/11/2009 - 06/12/2009 -
13/12/2009 - 20/12/2009 - 03/01/2010 - 10/01/2010. 
De kunstenares, Diane Mees, zal op die dagen zelf aan-
wezig zijn.

Iedereen van harte welkom!

Intussen verscheen Aster Berkhof
zijn 100ste boek onder de titel “Alle
verhalen”. 
Het schrijven van 100 boeken is een
hele prestatie en niet veel auteurs
hebben hem dit voor gedaan.
Ondertussen is hij zelfs bezig aan
zijn volgende boeken.

Op 31 oktober 2009 te 15.00 uur zal zijn nieuwe boek
dan ook officieel voorgesteld worden aan de pers en het
publiek. Aster Berkhof zal die dag zelf aanwezig zijn in
het museum.

ASTER BERKHOFMUSEUM

KLEUR NAAST KLEUR

ONTMOETINGSDAG CULTUURRAAD
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INFO

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

Vaccinatie is sterk aangeraden bij mensen met diabetes of
een andere chronische ziekte, bij 65-plussers, zwangere
vrouwen en gezondheidspersoneel.

Meer info : 
www.griepvaccinatie.be,
www.influenza.be en 
bij uw huisarts en apotheker.

Dit jaar laat ik me zeker vaccineren
tegen seizoensgriep. U toch ook ??
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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 8u30 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 
communiceren 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 sportlaureaten, kampioe-
nen en uitzonderlijke sportprestaties 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
- Een belangrijke bijdrage leveren aan het sportge-

beuren in Rijkevorsel

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

OPROEP KANDIDATUREN 
SPORTLAUREATEN 2009

OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO
NAJAAR 2009
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In februari 2010 zullen onze “kampioenen van 2009”
in de bloemetjes gezet worden. We doen een oproep aan
alle verenigingen en alle inwoners om een overzicht
van hun kampioenen binnen te brengen op de
Sportdienst, dit vóór 5 januari 2010. 

Vanaf heden zal er nog een categorie bijkomen,
namelijk de categorie van de “uitzonderlijke sportieve
prestaties van 2009”. We denken hierbij aan het
behalen van een zilveren of bronzen medaille op
provinciale, landelijke of internationale kampioen-
schappen en tornooien, het behalen van een zwarte
gordel of dan in de gevechtsporten, het promoveren
naar een hogere afdeling zonder kampioen te spelen, …
Ken je iemand of een team die zulke prestatie geleverd
heeft, laat het dan weten aan de sportdienst vóór 5 
januari 2010. 
Bij twijfel of de prestatie inderdaad wel ‘uitzonderlijk’
genoemd kan worden, zal de beheerraad van de
sportraad hierover beslissen.

Formulieren voor beide categorieën kun je terugvinden
op de website van de gemeente of bekomen op de sport-
dienst.

Wegens omstandigheden zullen
twee leden de beheerraad van de
sportraad verlaten. Wij zijn op
zoek naar 2 nieuwe kandidaten.
Ben je begaan met het sportieve
gebeuren in Rijkevorsel stel je
dan kandidaat. 

Of je nu aangesloten bent bij een sportclub of niet,
speelt geen rol. Kandidaturen binnenbrengen kan tot
15 november 2009 op de sportdienst.

De beheerraad vergadert maandelijks (ongeveer 10x per
jaar) op maandagavond. Als beheerraadslid ben je zeer
nauw betrokken bij het sportbeleid in onze gemeente.
Er moeten adviezen omtrent gemeentelijke zaken 
geformuleerd worden, het optimaliseren van de
subsidiereglementen behoort ook tot de taken, evenals
het ondersteunen van initiatieven, enz. …

Decretaal zijn we verplicht om een minimale 
man-vrouwverhouding 1/3 - 2/3 te hebben in onze
beheerraad. De nieuwe bestuursleden dienen dus zeker
1 man en 1 vrouw te zijn.

Voor meer informatie kun je terecht op de sportdienst
of bij de voorzitter van de sportraad, Harry Potters via
hendrik.potters@skynet.be of 03/314.34.79.

GLS De Wegwijzer is één van de 20 scholen uit de
Kempen die geselecteerd waren voor de eerste editie
van het project ’Klimaatscholen’. Het project is een
organisatie van de IOK en werd dankzij de financiële
steun vanuit verschillende instanties (gemeente,
Vlaamse overheid, Europa) gratis aan de deelnemende
scholen aangeboden. Op vrijdag 13 november wordt het
project afgerond met een apotheose voor de 20 deel-
nemende scholen; voor deze apotheose koos de IOK
GLS De Wegwijzer als locatie.

Energiemeesters
De intercommunale energiemeesters begeleidden in de
tweede helft van vorig schooljaar onze gemeentelijke
lagere school bij het project.
1. De energiemeesters voerden een snelle energieaudit

uit op het schoolgebouw van De Wegwijzer en
stelden er een rapport van op. Mogelijke energie-
besparende maatregelen werden in het rapport
opgenomen.

2. Een energiemeester lichtte de energietoestand van
de school toe op een personeelsvergadering.

3. Een energiemeester kwam begin oktober in alle
klassen een les geven over het thema.

4. Binnen de school worden energiebesparende acties
afgesproken en uitgevoerd.

5. Tijdens de apotheose op 13 november krijgt elke
klimaatschool een eindrapport, waarin de resultaten
van de acties geëvalueerd worden.

GLS DE WEGWIJZER : PROJECT 
KLIMAATSCHOOL WORDT AFGEROND

OPROEP KANDIDATEN-LID 
BEHEERRAAD VAN DE SPORTRAAD

OPROEP

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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Structurele maatregelen
Een aantal structurele maatregelen die het voorbije
jaar in de school werden uitgevoerd, sluiten perfect aan
bij dit project :
1. De zolder van de school werd vakkundig geïsoleerd.
2. Op het dak van de school werd pas een foto-

voltaïsche installatie (zonnepanelen) geplaatst,
zodat de Wegwijzer haar eigen - groene - elek-
triciteit produceert.

3. De computerklas werd helemaal heringericht met
een energiezuinig officestation.

Tijdens de voorbije maand werden op het zuidelijk
georiënteerd dak van de school zonnepanelen geplaatst.
Een investering die de gemeente zal lonen ! De foto-
voltaïsche installatie is voor 70% gesubsidieerd. De
installatie heeft een jaarcapaciteit van ± 33000 kWh.
Het jaarverbruik van de school is ± 2500 kWh. De
meerproductie wordt op het net geplaatst en de ver-
worven groencertificaten brengen bovendien een 
aardige duit in het zakje.

Iedereen zal trouwens de resultaten kunnen volgen :
aan de kant van de Hoogstraatsesteenweg wordt
namelijk een digitaal display van 1m x 0,8m geplaatst
waarop je de momentopbrengst, de totaalopbrengst en
de totale besparing CO2-uitstoot kan aflezen.

20 jaar geleden, op 20 november 1989, werd het inter-
nationale Kinderrechtenverdrag unaniem goedgekeurd
door de leden van de Verenigde Naties. Vrijwel alle 
landen van de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag
inmiddels ondertekend en sinds januari 1992 is dit
Verdrag van kracht in België.

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind, waarbij
’kind’ slaat op iedereen tot 18 jaar, gaat uit van
kinderen en jongeren die volwaardige burgers zijn en
recht hebben op gezondheidszorg en onderwijs, op

bescherming tegen mishandeling en misbruik, op
informatie, op vrije meningsuiting, op vrienden en
vriendinnen, op privacy, op inspraak en participatie...

Dit Verdrag is erg belangrijk, omdat de overheden van
ons land, waaronder ook de gemeenten, verplicht zijn
de bepalingen in het Verdrag om te zetten in de prak-
tijk.

Het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat en de
Franstalige Délégué Général aux Droits de l’Enfant
willen ervoor zorgen dat deze verjaardag niet onop-
gemerkt voorbijgaat. Zo creëerde het Kinderrechten-
commissariaat bovenstaand logo ’20 jaar kinder-
rechten’ en zal ondermeer Ketnet tijdens de week van
20 november speciaal aandacht besteden aan het
betrekken van kinderen bij hun programma’s.

De realisatie van de Rechten van het Kind is een
opdracht voor ieder individu, voor elke organisatie of
instantie. De gemeente Rijkevorsel draagt kinder-
rechten hoog in het vaandel. Het waarmaken van
kinderrechten is een permanente opgave.

Meer informatie over kinderrechten vindt u op de web-
site van het Kinderrechtencommissariaat (www.kinder-
rechten.be), de kinderrechtswinkel (www.kinderrechts-
winkel.be) en de kinderrechtencoalitie (www.kinder-
rechtencoalitie.be)

Het verhaal begint met een gereedschapskist. Een
11.11.11-affiche met een roestige bak vol mensen.
Zoals die arbeidsters uit de elektronicasector die ook na
de werkuren geen toelating krijgen om het fabrieks-
terrein te verlaten. Opgeborgen in slaapboxen. Gereed-
schapskisten, zeg maar.
Met ’Werknemers zijn geen gereedschap’ lanceert
11.11.11 een campagne voor waardig werk. Tien-
duizenden dragen die boodschap met een pin op hun
tas.
Dat is het verhaal van de 11.11.11-campagne van vorig
jaar.

11.11.11 BLIJFT EROP HAMEREN !
OP 20 NOVEMBER 2009 
VIERT HET KINDERRECHTENVERDRAG
ZIJN 20STE VERJAARDAG
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Nagels met koppen
Dit jaar blijft 11.11.11 erop hameren dat werknemers
geen gereedschap zijn.
Een goede job en een fatsoenlijk loon zijn immers de
beste hefbomen om uit de armoede te geraken. Nu 
verdient de helft van alle werkende mensen minder dan
1,5 euro per dag en de basisrechten van werknemers
worden al te vaak met de voeten getreden.
Zo werkt de 30-jarige Indonesische Tuti al zes jaar in
een elektronicabedrijf, maar zonder een vast contract.
’Ik krijg elke keer opnieuw een contract van zes 
maanden. Daarom verdien ik al jaren het minimum-
loon. Tenzij ik overuren klop. Elke week hoop ik
daarop, want overuren worden extra betaald. Anders
kom ik niet rond.’ Zijn er dan geen regels om dergelijke
wantoestanden te beletten ?
Toch wel. Zo heeft Indonesië de internationale arbeids-
conventies overgenomen, maar de controles zijn mini-
maal en meestal slecht georganiseerd.

Politici, handen uit de mouwen !
Arbeidsrechten blijken niet echt afdwingbaar. Bedrijven
lappen ze voortdurend aan hun laars, ongestraft. Veel
ronkende verklaringen, maar werknemers hebben
juridisch vaak geen poot om op te staan. Exotische
diersoorten en de bloemetjes op een alpenweide 
genieten betere bescherming dan textielarbeidsters in
Thailand. We weten tot na de komma hoeveel calorieën
we met ons vruchtensap binnenkrijgen. Dankzij
Europese regelgeving. Het gehalte bloed, zweet en 
tranen van de Zuid-Afrikaanse fruitplukkers moet niet
op het etiket.
11.11.11 eist bindende regels, controles en sancties.
Ook Wereldsolidariteit, fos-socialistische solidariteit,
Oxfam Solidariteit en de drie vakbonden verzamelden
in het voorjaar en tijdens de zomermaanden hand-
tekeningen voor respect voor de rechten van werk-
nemers. In de campagne Waardig Werk bundelen we
onze krachten om ervoor te zorgen dat onze politici
dringend werk maken van die bindende regels. Met een
petitie willen we die eis meer kracht geven (zie
www.waardigwerk.be). De parlementsleden moeten bij
wet regelen dat je werknemers, waar ook ter wereld,
niet mag uitbuiten. Meer vragen we niet. Maar dan wel
met aandrang.
Wij blijven erop hameren. Hamer met ons mee op
www.hamererop.be.

Tijdelijke contracten in Indonesië
De opmars van uitzendarbeid is een groot probleem in
Indonesië. Arbeiders zijn niet langer rechtstreeks in
dienst van het bedrijf, maar worden aangeworven via
interimbureaus. Nu al heeft 75% van de arbeiders een
dag-, week- of maandcontract. Voor deze arbeiders
wordt er meestal geen sociale zekerheid betaald, en zij
kunnen vaak niet rekenen op het minimumloon.
K-SBSI voert actie tegen de opmars van tijdelijke con-
tracten, onder meer op de grote 1 meimanifestatie. K-
SBSI is een vakbondskoepel en partner van Wereld-
solidariteit en ACV. Ze benadert ook parlementairen en
houdt publieke vergaderingen over hun voorstellen.
Ook de presidentsverkiezingen gebruikten ze als hef-
boom. Getuige daarvan de slogan ’Stem niet voor een
president die uitzendarbeid goedkeurt’.
Andere zorgen voor de vakbond zijn het verbeteren van
de arbeidsinspectie, het optrekken van het minimum-
loon naar een leefbaar loon, uitbreiding van de sociale
zekerheid naar de massa mensen die zonder contract of
enige sociale bescherming aan het werk zijn.

11.11.11 in Rijkevorsel maakt er weer een soep van
Ook dit jaar gaan we weer soep verkopen. Zaterdag 14
november trekken mobiele soepkarren de gemeente
rond voor de soepverkoop huis aan huis. Wil je zeker
zijn van een portie tomatensoep, dan moet je de onder-
staande bon invullen en voor 6 november in het
gemeentehuis binnenbrengen. In dat geval wordt je
soep aan huis gebracht door onze vrijwilligers. Je kunt
ook tussen 10.00 uur en 13.00 uur de soepstand
bezoeken op de parking van de GB in Rijkevorsel-
Centrum. Werk je graag mee aan de verdere uitbouw
van de 11.11.11-werking in Rijkevorsel, duid dit even-
eens aan op de bon.

BON VOOR 11.11.11-SOEP
(in drukletters invullen aub

binnenbrengen op gemeentehuis voor 6 november)

Voornaam + naam : ..............................................................................................................

Adres : ............................................................................................ 2310 Rijkevorsel

Handtekening,

■■ bestelt 1 liter 11.11.11-tomatensoep aan 5 euro
■■ bestelt 2 liter 11.11.11-tomatensoep aan 10 euro
■■ wil graag meehelpen bij de soepverkoop 11.11.11
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Het Feest van de Derde Leeftijd wordt dit jaar geor-
ganiseerd op :
- maandag en dinsdag 16 en 17 november 2009 in het

Parochiecentrum, Dorp 21
- woensdag 18 november 2009 in de Parochiezaal te

Sint-Jozef

Programma :
- het middagmaal is voorzien

om 12.00 uur
- de ontspanningsnamiddag

om 14.00 uur
Chris & Chris brengen een
komisch programma met als
thema ’Lachen is gezond’.

Bij eventuele inschrijving moet u onderstaande strook
invullen en binnenbrengen in het gemeentehuis
(brievenbus of receptie). De inwoners van Sint-Jozef
kunnen hun inschrijving afgeven in de Aster Berkhof-
bibliotheek.
Opgelet ! De leden van een gepensioneerdenbond
zullen hun inschrijvingsformulier ontvangen via hun
wijkmeester.
Enkel inwoners van Rijkevorsel en diegenen die
behoren tot de parochie Sint-Jozef kunnen inschrijven
voor de festiviteiten.

Gelieve ermee rekening te houden dat ook dit jaar de
deuren pas om 11.00 uur geopend worden zodat het
personeel in de mogelijkheid is om de zaal tijdig in orde
te brengen.

INSCHRIJVINGSSTROOK
(zet duidelijk een kruisje achter de gekozen datum!)

Voornaam + Naam : ........................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Adres : ......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

wenst deel te nemen met ...................... personen

CENTRUM 16 november ■■

17 november ■■

ST.-JOZEF 18 november ■■
(inschrijven kan tot 7 november)

Op woensdag 18 november a.s. te 14.00 uur is het
verzamelen geblazen aan de kapel van Achtel voor het
wandelen van het Louis Domspad.
Louis Doms was de spilfiguur van vele feestelijkheden
en oude volksgebruiken in Achtel. Hij was in de eerste
plaats de promotor van de oude volksdansen die in
Achtel hun oorsprong vonden. Hij heeft deze volks-
dansen verspreid in het hele land. Daarnaast was hij
ook schilder en organist van de kapel.
Tijdens de wandeling ontdek je meer over Louis Doms
en het pittoreske gehucht Achtel met zijn eeuwenoude
kapel.

De wandelkalender 2009-2010 is gratis af te halen aan
de infobalie van het gemeentehuis.

WANDELKALENDER 2009-2010FEEST VAN DE DERDE LEEFTIJD

18
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De herfst is hét wandelseizoen bij uitstek. In de wandel-
map van Rijkevorsel met maar liefst 9 wandelpaden
vind je volop inspiratie voor een mooie najaars-
wandeling. Hierbij een overzichtje van de verschillende
wandelingen die je sinds kort ook los kunt verkrijgen.
Prijs wandelmap : 4,00 euro, prijs wandelmap los : 1,00
euro.

Bolk-Papenvoortpad

Deze mooie natuur- en landschapswandeling situeert
zich in het noordoosten van onze gemeente. De 
wandeling start aan het kruis in Bolk, een gehucht met
enkele woningen, en voert je langsheen velden en 
weiden naar een bosrijk stukje Rijkevorsel. Ongeveer de
helft van het traject is onverhard.
Afstand : 6 km.

Keirschotpad

In de vallei van de Bolkse Beek wandel je door het laagst
gelegen gebied van Rijkevorsel. Temidden de weilanden
ontdek je hier enkele vennetjes en verderop in de buurt
van gehucht Keirschot zie je de typisch Kempense
houtwal met berken en eiken. Dit landelijke wandelpad
loopt grotendeels over verharde weg. Een verkorting is
mogelijk doorheen het prachtige, zeer waardevolle
natuurgebied ’De vallei van de Bolkse Beek’.
Afstand : 7,8 km - Verkorting : 5 km.

Louis Domspad

Louis Doms, promotor van oude Achtelse volksge-
bruiken en vooral van de typisch Achtelse volksdansen,
ontleende zijn naam aan deze landschapswandeling die
zich volledig situeert in en om het gehucht Achtel. Het
overgrote deel van het traject is perfect met kinder-
wagen of rolstoel te berijden.
Afstand : 11,8 - 8,5 - 6,5 km.
(zie ook wandelkalender 2009-2010)

Peer Van Aertpad

Aan de kapel O.L.Vrouw van 7 Weeën in het gehucht
Achtel vertrekt deze mooie natuur- en landschaps-
wandeling, vernoemd naar de legendarische Achtelse
soldaat Peer van Aert. De wandelwegen, die grotendeels
verhard zijn, voeren je langs het voormalige gehucht
Houtel, Gammel en Achtel.
Afstand : 7,5 km.

Heespad

Via het Bergsken leidt dit wandelpad ons de dorpskern
uit om dan een stuk langsheen de Hees te wandelen. De
Hees is een oud feodaal herenlandgoed met loofbomen,
naaldhout en struikgewas. Verder leidt het pad ons
langs ver en open landschap naar een prachtige 
picknickplaats aan de Karreweg. Een gedeelte van dit
pad is onverhard.
Afstand : 9,1 - 7,5 km.

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.

Senator Coolspad

Deze mooie natuur- en landschapswandeling is
genoemd naar senator August Cools die rond 1900 in
zijn kasteel te Rijkevorsel woonde. Het wandelpad dat
zijn vertrekplaats heeft aan Brug 8 langs de weg
Rijkevorsel - Malle, telt heel wat onverharde stukken.
Afstand : 9,5 km.

Brandende Scheperpad

Deze legendewandeling brengt je naar het zeer oude
gehucht Melhoven waar zich volgens Hendrik
Conscience de geschiedenis van de brandende schaap-
herder zou hebben afgespeeld. Het pad leidt je langs
mooie stukjes natuur en telt heel wat bospaden en
onverharde stukken.
Afstand : 7,3 km.

Aster Berkhofpad

De schrijver, wiens naam zich leende voor deze
wandeling, stippelde deze ook zelf uit. De literaire 
wandeling start aan het huis te Sint-Jozef Rijkevorsel
waar de auteur zijn kindertijd en jeugdjaren doorbracht
en neemt je mee naar de plaatsen die op hem en zijn
werken een grote invloed hadden. Gedeeltelijk verhard,
gedeeltelijk bospaden.
Afstand : 8 km.

WANDELEN IN RIJKEVORSEL
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© Bart Huysmans

MONUMENT IN DE BLOEMETJES
Bloemstukken beeldden op 12 en 13 september de letterlijke en figuurlijke betekenis van gezegden 

en spreuken uit op het terrein van de molen. Proficiat aan de vrijwilligers die dit realiseerden.

3 november van 14.00 uur tot 15.00 uur, raadzaal
gemeentehuis, voor alle kleuters, inkom 5 euro,
begeleidende ouders gratis

Met Picalili krijgen we niet enkel een veelbelovend
jeugdig theatergezelschap over de vloer. Een van de 
drijvende krachten is bovendien afkomstig uit
Rijkevorsel. Hoofdrolspeler Joeri De Hauwere zal voor
velen geen onbekende zijn. Als monitor bij Kiekeboe
heeft hij vele jaren kinderen geanimeerd op de speel-
pleinen.

Nu doet hij hetzelfde op de podiumplanken.
In SOP neemt hij en zijn kompanen de aanwezige
kleuters mee in een wervelende fantasiewereld rond
schuim, zinkende schepen, stoere kapiteins en nog veel
meer. Vanuit een badkuip wordt alles op een zeer aan-
gename en interactieve manier gebracht zodat zelfs de
ouders achteraan in de zaal er een leuke namiddag aan
over zullen houden. Wij garanderen voor onze kleinste
kinderen alvast een bijzonder leuke voorstelling die
wellicht een spetterend vervolg zal krijgen thuis in de
badkamer. 

SOP
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Bij publicatie van dit artikel zullen de Leopoldstraat en
de Molenstraat volledig afgewerkt zijn.
Sinds half oktober werd met fase 4 gestart. Dit is de
herinrichting van de Korte Molenweg en het gedeelte
van de Banmolenweg gelegen tussen de kruispunten
met de Sint-Lenaartsesteenweg en Korte Molenweg.
Deze werken brengen eveneens serieuze hinder teweeg
voornamelijk voor de bewoners van de Molenakkers.
Door het aanleggen van een aparte werfweg is en blijft
er verkeer mogelijk van en naar deze straten. De
schoolgaande jeugd werd geïnformeerd om via de
Molenstraat de school veilig te bereiken.

In de gemeenteraad van september 2009 werd een
reglement goedgekeurd waardoor de verkeerssituatie in
de Kruispad gewijzigd wordt.
Het bestaande éénrichtingsverkeer tussen de Oostmal-
sesteenweg en sporthal De Valk wordt er omgekeerd.
Als de nodige signalisatie geplaatst is, is er alle
verkeer -3,5 ton mogelijk vanaf de Oostmalsesteenweg
naar sportcentrum De Valk toe. Verkeer van fietsers en
bromfietsers klasse A blijft toegelaten in beide 
richtingen. De politie zal regelmatig controles ver-
richten. Let ook op uw snelheid, want de Kruispad is
zone 30.

Van 12 tot 18 november 2009 loopt de themaweek van
het BIVV betreffende de ’gordeldracht’ bij bestuurders
en passagiers van voertuigen. Tijdens die week zal de
lokale politie Noorderkempen extra gerichte controles
uitvoeren op het dragen van de autogordel.
Een gewaarschuwd man is er twee waard !

Regelmatig stelt de verkeerspolitie vast dat er voer-
tuigen (voornamelijk auto’s) te koop worden gesteld op
de openbare weg. Volgens art 25.2 van het verkeers-
reglement van 1/12/1975 is dit verboden.
Bovendien moet elk voertuig dat op de openbare weg
rijdt of staat, ingeschreven zijn. Dit wil zeggen dat het
voertuig moet voorzien zijn van een geldige nummer-
plaat.
Overeenkomstig de wet van 21/11/1989 worden er
bovendien enkel motorvoertuigen op de openbare weg
toegelaten (rijden of geparkeerd) waarvan de burger-
rechtelijke aansprakelijkheid is gedekt door een 
verzekeringsovereenkomst.
Meestal zijn de te koop gestelde voertuigen niet meer
verzekerd.
De Politie heeft het recht om proces-verbaal op te 
stellen en de niet-verzekerde te koop gestelde voer-
tuigen te laten wegtakelen. Dit kan een dure zaak 
worden.
Wees wijs : verkoop uw auto, maar parkeer hem niet op
de openbare weg.

Steeds vaker krijgt de politie via buurtbewoners en
weggebruikers te horen dat verschillende bestuurders
de regels inzake éénrichtingsverkeer, met name ook in
de Bavelstraat, aan hun laars lappen. Dat zorgt voor
frustaties en verrassende toestanden, maar het creëert
daarnaast ook verkeersonveilige situaties.

De invoering van een regeling voor éénrichtingsverkeer
is er niet zomaar gekomen. Vaak laat de breedte van de
rijbaan geen vlot verkeer in twee richtingen toe en in
andere situaties kan het uitrijden van de straat in de
verboden richting de veiligheid van fietsers en andere
weggebruikers in het gevaar brengen.

Het negeren van het verkeersbord C1, het rode ronde
bord met de witte streep dat de toegang in die richting
voor iedere bestuurder verbiedt, is een overtreding van
de derde graad en kan aanleiding geven tot een
onmiddellijke inning van 150 euro. Deze boete is te 
vermijden door een klein blokje om te rijden, zoals dat
voorzien is. Houd rekening met de verkeerstekens en
vermijd onveilige situaties voor jezelf en voor anderen.

EÉNRICHTINGSVERKEER

TE KOOP STELLEN VAN VOERTUIGEN
OP DE OPENBARE WEG

GORDELDRACHT

GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE

HERINRICHTING SCHOOLOMGEVING

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

PPPP OOOO LLLL IIII TTTT IIII EEEE
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Verschillende bestuurders blijken nog steeds moeilijk-
heden te hebben met de voorrang van rechts. Hoewel
dit een belangrijk onderdeel is van het theoretisch en
praktisch rijexamen en door iedereen met een rijbewijs
daarom gekend hoort te zijn, blijft het moeilijk. Het
niet respecteren van de voorrang van rechts vormt 
jaarlijks ook de basis voor verschillende verkeers-
ongevallen, al dan niet met lichamelijk letsel.

Zeker op gemeentewegen is de voorrang van rechts van
toepassing, tenzij verkeersborden aangeven dat je je op
een voorrangsweg bevindt. Sinds een aantal jaren is het
zelfs zo dat een bestuurder zijn voorrang ten opzichte
van de andere weggebruikers blijft behouden als hij van
rechts komt, ook al is hij gestopt aan het kruispunt.
Wees daarom altijd extra voorzichtig wanneer je een
kruispunt nadert en verminder preventief je snelheid.
Als je tegenligger die van rechts komt een fietser is en
je verleent geen voorrang, dan kunnen de gevolgen
voor de fietser die voorrang zou hebben van levens-
belang zijn. Is de tegenligger die van rechts komt en
zijn voorrang neemt een zware landbouwtractor (wat
niet ondenkbaar is op de kleinere gemeentewegen) en
je bent als bestuurder niet extra voorzichtig op het
kruispunt, dan kunnen de gevolgen voor jou nefast
zijn.
Het is vooral ook op kruispunten waar recente 
verkavelingen aansluiten op bestaande gemeentewegen
dat er opvallend ’vlotter’ gereden wordt. Vaak zijn de
bewoners van dergelijke verkavelingen gemiddeld
gezien iets jonger, waardoor zij zich vlotter in het
verkeer mengen. Ongeacht of je als bestuurder in je
recht bent op een kruispunt, houd toch steeds rekening
met andere weggebruikers. Houd rekening met je eigen
veiligheid, maar ook met die van anderen. Een ongeval
is vaak snel gebeurd.
Het niet verlenen van de voorrang vormt een over-
treding van de tweede graad en wordt gestraft met een
onmiddellijke inning van 100 euro. Maar vooral het
materieel en lichamelijk letsel kunnen zwaar door-
wegen bij het negeren van de voorrangsregels op kruis-
punten.

Zoals we reeds herhaaldelijk lieten weten, werden de
voorwaarden om een tussenkomst van het sociaal
stookoliefonds te 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 eraan herinneren dat mensen die verwarmen
met mazout, propaan of verwarmingspetroleum en 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 aan-
merking komen.

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

AANVRAGEN FEDERALE VERWARMINGS-
TOELAGE NOG STEEDS MOGELIJK !

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 19 NOVEMBER 2008
- 20.00 UUR

VOORRANG VAN RECHTS

PPPP OOOO LLLL IIII TTTT IIII EEEE     ----     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

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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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

Ook in onze gemeente kampen
mensen met verplaatsings-
moeilijkheden. De Minder
Mobielen Centrale (MMC)
helpt deze mensen (bejaarden,
personen in een sociale woon-
situatie, personen die minder

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

De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs die met hun
eigen wagen mensen vervoeren.
De MMC is niet bedoeld als ziekenvervoer.
Gebruikers van MMC moeten een inkomen hebben dat
lager ligt dan tweemaal het leefloon. Voor alleen-
staanden komt dat overeen met een maandelijks 
inkomen van maximaal 1.451,58 euro per maand en
voor koppels met maximaal 1.935,44 euro per maand.

Als chauffeur bepaalt u zelf op welke dagen u kunt 
rijden voor de MMC. De chauffeurs zijn in principe
geen begeleiders van de gebruikers van de MMC.

Elke chauffeur is gedekt door een omniumverzekering
vanuit Taxistop te Gent. Elke chauffeur is net als een
MMC-lid ook verzekerd voor burgerlijke aansprakelijk-
heid.

Als chauffeur ontvangt u een onkostenvergoeding van
0,27 euro per km. De kilometers worden geteld vanaf
uw thuisadres en terug.

Voelt u zich aangesproken om chauffeur van onze MMC
te worden, neem contact op met onze sociale dienst,
telefoon 03/340.39.51 (maatsch.ass. Fons Jacobs) of
03/340.39.65 tijdens de openingsuren.

Openingstijden OCMW : maandag tot donderdag van
8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur,
vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur, maandagavond van
17.30 uur tot 19.30 uur.

Indien u overweegt om een nieuwe koelkast of was-
machine aan te kopen, dan is dit artikel misschien wel
interessant voor u.

Eandis geeft immers aan sommige klanten een
kortingsbon van 150 euro indien u een koelkast aan-
koopt met label A+ of A++. Hetzelfde bedrag kunt u
bekomen bij de aankoop van een wasmachine met label
AAA.

Enkel de zogenaamde beschermde afnemers komen
hiervoor in aanmerking. Meer concreet zijn dit de 
volgende categorieën van mensen :
- personen die van de sociale maximumprijs voor

elektriciteit en aardgas kunnen genieten (op voor-
legging van een attest van de FOD Sociale
Zekerheid);

- personen met een verhoogde tegemoetkoming van
het ziekenfonds (WIGW- of OMNIO-statuut);

- personen in collectieve schuldenregeling;
- personen in budgetbegeleiding bij het OCMW.

Indien u tot één van deze categorieën behoort, dan
kunt u bij Eandis een kortingsbon aanvragen. Deze bon
kunt u dan gebruiken op het ogenblik dat u de aankoop
doet. Het is dus wel belangrijk om vooraf reeds deze
bon aan te vragen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de sociale
dienst van het OCMW of bij Eandis op het telefoon-
nummer 078/35.35.34.

HEBT U RECHT OP EEN KORTINGSBON
BIJ AANKOOP VAN EEN KOELKAST 
OF WASMACHINE ?

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

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 1 DECEMBER 2009
APPELSTRUDEL, VANILLESAUS
IJS & KOFFIE

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

2,50€
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Op 14 september 2009 werd de Inventaris van het
Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen juridisch vast-
gesteld. Dat is de eerste, eenduidige lijst van het
Vlaamse patrimonium met erfgoedwaarde. Op de lijst
staan waardevolle gebouwen die zowel  beschermd als
niet-beschermd zijn.

De vaststelling heeft vooral gevolgen voor het niet-
beschermde patrimonium. Dankzij de vaststelling 
worden vijf wettelijke bepalingen in de regelgeving over
onroerend erfgoed, ruimtelijke ordening, wonen en
energieprestaties van kracht. 
Het gaat om deze uitzonderingsmaatregelen: 
1. Om een gebouw uit de vastgestelde lijst af te breken

is altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.
Die wordt door het gemeentebestuur al dan niet
afgeleverd, nadat de erfgoedwaarde van het gebouw
afgewogen is via een algemene onroerenderfgoed-
toets.

2. Een stedenbouwkundige vergunning is ook nodig
om zonnepanelen of zonneboilers op een plat dak te
plaatsen of te integreren in een hellend dak van een
gebouw uit de lijst.

3. Zonevreemde gebouwen uit de lijst kunnen vlotter
een nieuwe functie krijgen.

4. Gebouwen uit de lijst mogen afwijken van de gel-
dende normen op het gebied van energieprestatie en
binnenklimaat, voor zover die afwijking nodig is om
de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.

5. In de socialewoningbouw geldt de regel dat kosten
voor renovatie maximaal 80% mogen bedragen van
de prijs voor een nieuwbouw van dezelfde omvang.
Als de renovatiekosten meer bedragen, moet het
gebouw worden gesloopt en vervangen door nieuw-
bouw. Voor gebouwen  uit de lijst geldt die 80%-
regel niet. Op die manier wordt sociale huisvesting
in deze gebouwen door renovatie gestimuleerd.

De vastgestelde inventaris is voor iedereen beschikbaar
op inventaris.vioe.be. Daar kunt u nagaan of uw eigen-
dom erin opgenomen is. Het VIOE zal jaarlijks een
actuele lijst van de Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed publiceren. Op dezelfde website leest u ook
wat dit concreet voor u betekent als uw eigendom in  de
inventaris is opgenomen.

Tijdens de herfstvakantie is Hidrodoe helemaal in de
ban van piraten.
Kapitein Kater en matroos Flater nemen je mee op een
bijzondere zoektocht naar een piratenschat. Een groot
avontuur met spannende proefjes brengt je op het
spoor van gezonken schepen en verdwenen piraten.

De voorstelling duurt ongeveer 20 minuten en wordt
zowel in de voormiddag als in de namiddag vertoond.
De herfstvakantie 2009 loopt van zondag 1 november
tot en met zondag 8 november.
Hidrodoe is geopend op maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag én zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur.
www.hidrodoe.be, info@hidrodoe.be, tel. 014/44.26.44
Hidrodoe, Haanheuvel 7, 2200 Herentals

Davidsfonds Rijkevorsel

Dinsdag 17 november 2009 om 20.00 uur in de Gilde-
kamer, Dorp 47 te Rijkevorsel

Carine Caljon, die we nog kennen van de vrolijke taal-
tournee ’De Babylonische spraakverwarring ?!’ brengt
nu een humoristische vertelling, een culinaire speur-
tocht naar bizarre kronkels in culinaire taal over tijd-
en landgrenzen heen. Eten en drinken, daar genieten
we allemaal van, maar weten we ook waar hun be-
namingen vandaan komen en waar ze echt voor staan ?
Wat hebben bijvoorbeeld krenten, bearnaisesaus en
Parmezaanse kaas met elkaar gemeen ?
Carine Caljon presenteert ons een boeiend, veelzijdig
en origineel menu van etymologie, geschiedenis, 
cultuur, ingrediënten en recepten.
Davidsfonds Rijkevorsel geeft er een hapje en een
drankje bij ! Iedereen welkom.
Prijs : 10 euro (met gratis aanwezigheidstombola)
Voor deze activiteit vragen wij dan ook om in te 
schrijven. Meer inlichtingen : tel. 03/314.39.01 of
davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be. Inschrijven kan 
tot 10 november door storting van 10 euro per persoon
op rekeningnummer Davidsfonds Rijkevorsel 
416-8024419-88.

GEKONFIJTE TAALKRONKELS

GA OP SCHATTENJACHT IN HIDRODOE !INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG
ERFGOED JURIDISCH VASTGESTELD

OOOO CCCC MMMM WWWW ---- DDDD IIII VVVV EEEE RRRR SSSS EEEE NNNN
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1. Doelstelling project HidroPLUS - Water zonder
Grenzen

- Pidpa wil projecten ondersteunen die een bijdrage
leveren aan de uitbouw van een duurzame drink-
watervoorziening en afvalwaterbehandeling of een
duurzaam en integraal waterbeleid. Enkel projecten
die aansluiten bij die globale doelstelling komen in
aanmerking voor ondersteuning door Pidpa.

- Het ontwikkelingsproject moet verankerd zijn in
een lokale gemeenschap en de zelfredzaamheid van
de lokale bevolking ondersteunen. Het steunt dan
ook op een gemeenschappelijke en structurele aan-
pak en maakt gebruik van de plaatselijke mogelijk-
heden en dynamiek.

2. Oproep tot indienen van projecten 2009-2010
Pidpa doet een oproep tot indienen van projecten die
voldoen aan bovenstaande doelstelling en criteria zoals
beschreven in het reglement van HidroPLUS. Enkel
projecten die aangevraagd worden én reeds financieel
ondersteund worden door een of meerdere gemeenten
waar Pidpa water levert en/of de provincie Antwerpen
komen in aanmerking. Voor het indienen van de
projectvoorstellen maakt u gebruik van een
presentatiefiche, aangevuld met de nodige bijlagen. De
projecten dienen toe te komen bij Pidpa op het 
volgende adres : Pidpa communicatiedienst, Desguinlei
246, 2018 Antwerpen, uiterlijk op 15 januari 2010 om
15.30 uur in 1 schriftelijke en 1 elektronische versie.

3. Voorwaarden
Zie reglement HidroPLUS op www.pidpa.be - over Pidpa
- ontwikkelingsprojecten
U kunt het reglement ook aanvragen bij Pidpa (zie
contactgegevens)

4. Verloop
Projectvoorstellen dienen geadresseerd aan Pidpa 
communicatiedienst, Desguinlei 246 te 2018 Ant-
werpen, uiterlijk op 15 januari 2010 om 15.30 uur in
1 schriftelijke en 1 elektronische versie.
Indien uw dossier niet voldoet aan alle nodige basis-
voorwaarden dient u deze op verzoek vóór 31 januari
2010 alsnog te bezorgen aan Pidpa om verder in aan-
merking te kunnen komen.

Vóór 15 februari 2010 zal Pidpa u laten weten of uw
aanvraag in aanmerking kan komen voor verdere 
financiering of niet.
Omstreeks Wereldwaterdag (22 maart 2010) zullen de
winnaars bekendgemaakt worden. De aanvragers zullen
hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden.
De winnende projecten dienen vóór 15 februari 2010
een resultatenrapport in te dienen. Indien hieruit blijkt
dat er een sterke discrepantie is tussen deze resultaten
en het vooropgestelde doel zonder aanwijsbare 
redenen, heeft Pidpa het recht de uitgereikt steun terug
te vorderen.

5. Contactgegevens
Voor meer info kunt u terecht bij de communicatie-
dienst van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

Contactpersonen zijn :
- Annemie Campforts, tel. 03/216.89.82, annemie.

campforts@pidpa.be
- Alain T’ Syen, tel. 03/216.88.90, alain.tsyen@

pidpa.be

Wanneer mensen door zelfdoding uit het leven stappen,
blijven de nabestaanden vaak achter met een diepe
leegte, intense emoties en vele vragen. Zij worstelen
vaak met de waaromvraag, met schuldgevoelens, enz.
De groep (10 avonden) is een plaats om daarover te
spreken, mekaar te ondersteunen en (h)erkenning te
vinden bij elkaar.
Voor informatie kunt u terecht bij Mathy Paeshuyse 
en Geert Hulselmans, gsm 0473/75.97.51
e-mail: nazelfdoding.turnhout@werkgroepverder.be
website : www.werkgroepverder.be

GESPREKSGROEP VOOR NABESTAANDEN
NA ZELFDODING TURNHOUT

WATER ZONDER GRENZEN, EEN
ONTWIKKELINGSPROJECT VAN PIDPA :
RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN
PROJECTEN VOOR HIDROPLUS

OPEN KLIMAATHUIZEN
WEEKEND 7 & 8 NOVEMBER

Bond Beter Leefmilieu i.s.m. Passiefhuisplatform, 
gans Vlaanderen, iedereen welkom, gratis.

Meer info : www.ecobouwers.be/open-klimaathuizen 
of bij een gemeentelijke milieudienst
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LEADER staat voor ’Liaison Entre Actions de Dévelop-
pement de l’Economie Rurale’. Het is een Europees 
subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling
en een methode van samenwerken van onderuit (bot-
tom-up) georchestreerd en dit specifiek voor actoren op
het platteland. Het biedt kansen aan vernieuwende en
duurzame initiatieven op het platteland, bedacht en
uitgewerkt door mensen van ter plaatse. LEADER
MarkAante Kempen is erkend voor de periode 2008-
2013. Tijdens deze periode kunnen projecten rekenen
op Europese, Vlaamse en provinciale steun en
middelen.

Even kort voorstellen : LEADER MarkAante Kempen is
een plattelandsgebied in de Noorderkempen. 10 Noord-
kempische gemeenten maken deel uit van deze platte-
landsregio : Arendonk, Ravels, Baarle-Hertog, Merks-
plas, Hoogstraten, Rijkevorsel, Brecht, Kalmthout,
Wuustwezel en Essen. De Plaatselijke Groep LEADER
MarkAante Kempen stelt ongeveer 4,3 miljoen euro ter
beschikking van innoverende plattelandsprojecten uit
de regio, en dit verspreid over 6 jaar.

’Iedereen mee op de kar’ : dat is de slogan van LEADER-
gebied MarkAante Kempen en deze boodschap willen
wij ook uitdragen. Zoveel mogelijk mensen met ideeën
in het gebied bereiken en er samen iets moois van
maken !

Projecten kunnen ingediend worden door zowel 
publieke als private actoren in het afgebakende gebied.
Verschillende thema’s kunnen aan bod komen : toeris-
me, duurzame landbouw, cultureel en levend erfgoed,
natuur, ruraal ondernemerschap, leefbaarheid in 
dorpen en educatie. Hierbij gaan we nadrukkelijk op
zoek naar gebiedsgebonden, vernieuwende, grensover-
schrijdende en gemeenschapsbetrekkende plattelands-
ideeën.

Eind 2008 werden de eerste projecten door de
Plaatselijke Groep goedgekeurd. In totaal werden nu al
19 projecten goedgekeurd die momenteel al lopende
zijn of dat op korte termijn zullen doen. Zij hebben een
looptijd van max. 2 jaar en kregen een subsidie toe-
gekend van max. 65% van de totale projectkost. Elk
voorjaar (t.e.m. 2013) wordt er een nieuwe oproep
gelanceerd, waarin nieuwe projectvoorstellen kunnen
goedgekeurd en gesubsidieerd worden.

De Plaatselijke Groep LEADER MarkAante Kempen zou
graag van deze gelegenheid gebruik maken om een
nieuwe oproep te lanceren. Zij moedigt alle plattelands-
bewoners, verenigingen en lokale overheden uit het
gebied aan om op zoek te gaan naar vernieuwende,
gebiedsgebonden ideeën rond plattelandsontwikkeling.

Iedereen die zit te broeden op een goed idee kan steeds
terecht bij de coördinator van het LEADER-gebied, ook
indien het idee nog niet concreet werd uitgewerkt. In
samenspraak met de coördinator kan er dan gezocht
worden naar specifieke invalshoeken, oplossingen voor
praktische problemen en bv. betrekken van andere
partners.

Secretariaat MarkAante Kempen :
Miel Gillis, coördinator
Bredabaan 737 bus 3, 2990 Wuustwezel, gsm
0474/58.97.71
Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel, tel. 014/85.27.07, fax
014/85.36.15
miel.gilis@rurant.provant.be
www.leadermarkaantekempen.be

Winnende nummers :
1415   1226   0242   0655   1189   2508   1357   2066
2594   0758   0883   0227   2458   0816   1204   0902
2121   1298   0175   1043   2539   1348   0299   1029
0159   0906   1350   0357   0450   0216   0297   0263

Prijzen afhalen voor 15 december 2009
- Bremstraat 37, tel. 03/314.77.99
- Vlimmersebaan 104, tel. 03/312.25.16

KVG dankt iedereen die een of meerdere steunkaarten
kocht ! 

STEUNKAARTEN MET TOMBOLA
KVG RIJKEVORSEL

LEADER MARKAANTE KEMPEN
LANCEERT OPNIEUW EEN OPROEP



Zaterdag 10 oktober is de Oxfam Wereldwinkel
Rijkevorsel geopend voor het publiek. De avond ervoor
was er een openingsreceptie. Zowel de receptie als de
openingsdag waren zeer druk bezocht en sfeervol.
Het publiek was duidelijk enthousiast over de nieuwe
winkel aan de Oostmalsesteenweg 4. De inrichting,
deels gefinancierd door de Cera en met veel bamboe van
de firma Oprins, viel zeer in de smaak, net als het ruime
en aantrekkelijke aanbod.
Het is evident dat de nieuwe winkel aan een behoefte
voldoet in Rijkevorsel. Fairtrade producten zijn
gegeerd bij de consument. Veel klanten kennen de 
producten reeds van de markt en de bibliotheek en zijn
blij dat ze nu terecht kunnen in de fraaie winkel.

De gemeente steunt Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
en werkt met hen samen om van Rijkevorsel een
Fairtradegemeente te maken.

Klanten zijn welkom op maandag van 9.30 tot 12.30
(tijdens de markturen) en woensdag en zaterdag van
10.00 uur tot 16.00 uur.

In de maand december zijn er 2 extra koopavonden
gepland om het publiek gelegenheid te geven 
geschenken, wijn en voedingsartikelen te kopen voor de
feesten:  vrijdagavond 4 december en  vrijdagavond 11
december van 17-20 uur.

Oxfam Wereldwinkel zal ook aanwezig zijn op de kerst-
markt in het Dorp op zondag 20 december 2009.

Kom vrijblijvend eens kijken en geniet van het veel-
zijdige aanbod en de ontspannen sfeer. 

OPENING OXFAM WERELDWINKEL
RIJKEVORSEL
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Pastoor Lambrechtsstraat 3
2310 Rijkevorsel
tel. 03/312.37.33 - fax 03/309.46.04
het.kompas@telenet.be

15DE SPAGHETTIDAG
22 NOVEMBER 2009

Er kan zowel ’s middags (vanaf 11.00 uur) als ’s avonds
(vanaf 15.30 uur) spaghetti gesmuld worden in het
gemeenschapscentrum van Sint-Jozef Rijkevorsel.
Volwassenen betalen 7,20 euro en kinderen 5,10 euro.
Voor de niet-spaghetti-eters voorzien wij een broodjes-
maaltijd voor 6,20 euro.

Wij geven er een gratis drankje bij !

Hoe inschrijven ?
- in de school op het secretariaat
- via onze website www.het-kompas.be
- Nathalie Stoffelen, Kerkdreef 8,

2310 Rijkevorsel
- Sven Kemland, Hoge Heideweg 7,

2310 Rijkevorsel

Gesubsidieerde Vrije Basisschool
HET KOMPAS

www.het-kompas.be

Oudercomité De Wegwijzer organiseert

HERFSTWANDELING
2009

ZONDAG 22 NOVEMBER 2009

Inschrijven vanaf 13u tot 14u in de hal van 

GLS De Wegwijzer (ingang langs de speelplaats)

Keuze uit 2 trajecten : ± 6 km en ± 10 km

Deelname in de kosten :

2€ per persoon - 8€ gezinstarief

Tijdens de wandeling : 

zoektocht met mooie prijs - jenevertent

Na de wandeling : gratis verse soep met brood

Wandelaars op post !
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GROOT MISSIEFEEST
ZONDAG 15 NOVEMBER 2009

VANAF 13.00 UUR

in Parochiecentrum

pannenkoeken - oliebollen - koude schotels - enz.

Om 20.00 uur trekking tombola

Je kan onze missionarissen steunen door storting 

op 743-0431694-58 Missiewerking Rijkevorsel

KWB HOBBY-
TENTOONSTELLING
zaterdag 14 november van 13.30u tot 22.00u
zondag 15 november van 10.00u tot 19.00u

Gemeenschapscentrum Sint-Jozef

Hartelijk welkom !
Drank en versnapering aan

democratische prijzen !
SINT-JOZEF RIJKEVORSEL

JUDOCLUB ’DE BRES’
CLUBKAMPIOENSCHAP 2009

Waar : Gemeenschapscentrum 
St.-Jozef Rijkevorsel

Wanneer : zaterdag 21 november 2009
Uur : 18.30 uur weging

19.00 uur aanvang wedstrijden
Inkom : 3 euro

Alle sympathisanten op post !
SINT-JOZEF RIJKEVORSEL

HARRY 
POTTERTOCHT

Waar tovenaarsschool Zweinstein
voetbalkantine op de Zuiderdijk

Wanneer 6 november 2009
vertrek tussen 18u en 19.30u

Inkom leden gratis op vertoon van
lidkaart KWB - niet-leden 1 euro

Voor wie alle kinderen en volwassenen
vanaf 6 jaar

Als je verkleed komt, 

word je gratis geschminkt !

Heksenhapjes en tovernaars-

drankjes zijn te verkrijgen !
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N O V E M B E R

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

• Dagcentrum Markdal en semi-internaat ’t Vonderke : 1ste Halloweenavond, van 17.00 uur tot 22.00 uur,
Kloosterstraat en Kern Lindendijk te Merksplas. Meer info : 014/63.47.12 tijdens de kantooruren.

31 oktober • Gemeente : Voorstelling 100ste boek Aster Berkhof, 15.00 uur, Aster Berkhofmuseum.
Meer info : zie rubriek Cultuur.

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

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

• KWB Sint-Jozef Rijkevorsel : Harry Pottertocht, Voetbalkantine Zuiderdijk, vertrek tussen 18 en 19.30 uur.

8 november • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Info : 03/340.00.12.
• Badmintonclub Rijkerack : Thuiswedstrijd 3H. Sportcentrum De Valk, vanaf 19.00 uur, iedereen welkom.

11 november • Badmintonclub Rijkerack : Initiatielessen badminton, Sportcentrum De Valk, van 19.30 tot 20.30 uur.
• Gemeente : 11 novemberviering. Zie rubriek Bestuur.

13 november • vzw De Singer : Op Drift ! Try-out van deze nieuwe voorstelling van Hautekiet en de Leeuw.
De Singer, Bavelstraat 35 om 21.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

• Gemeente : Tentoonstelling Diane Mees ’Kleur naast kleur’, Aster Berkhofmuseum. Zie rubriek Cultuur.

14 november • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : JeuFa in Concert, The taste of Music : concert door het jeugd- en 
opleidingsorkest. Zaal ’t Centrum Rijkevorsel om 20.00 uur. Voorverkoop 3 euro bij de leden van JeuFa,
inkom 4 euro, kinderen -14 jaar gratis. Meer info : 0496/55.12.52, jimmy_janssen@telenet.be,
http://www.vnarijkevorsel.be.

• 11.11.11 Rijkevorsel : Soepverkoop. Zie rubriek Sociale Zaken.

15 november • Missiecomité : Groot missiefeest in het PC vanaf 13.00 uur.
• Natuurpunt afd. Markvallei : Wandeling Castelreesche Heide, van 14.00 uur tot 16.30 uur, afspraak 

De Klapekster Wortel Kolonie. Meer info : 03/315.71.85.
• Badmintonclub Rijkerack : Thuiswedstrijd 2G-3H. Sportcentrum De Valk, vanaf 19.00 uur, iedereen welkom.

17 november • Davidsfonds Rijkevorsel : Gekonfijte taalkronkels, Dorp 47 gildekamer, vanaf 20.00 uur, prijs 10 euro.
Meer info : zie rubriek Diversen.

18 november • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Wandelen, Louis Domspad, vertrek Kapel Achtel, 14.00 uur.

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

21 november • vzw De Singer : Jazzconcert van de Nederlandse groep Available Jelly met de bekende Amerikaanse
saxofonist Michael Moore. De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

22 november • Het Kompas : 15de Spaghettidag, Gemeenschapscentrum Sint-Jozef. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Oudercomité De Wegwijzer : Herfstwandeling, inschrijven van 13.00 uur tot 14.00 uur, twee trajecten.

Meer info : zie rubriek Diversen.
• Badmintonclub Rijkerack : Thuiswedstrijd 1H-2H. Sportcentrum De Valk, vanaf 19.00 uur, iedereen welkom.

26 november • vzw De Singer : Voorstelling ’Iedereen paranormaal’ van Gili. De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. 
Meer info en reservaties : www.desinger.be.

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

29 november • 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.
• Badmintonclub Rijkerack : Thuiswedstrijd 3H. Sportcentrum De Valk, vanaf 19.00 uur, iedereen welkom.

Aankondigingen van activiteiten DECEMBER 2009 moet je uiterlijk op 6 november 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
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