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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

Werkgebied : 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

Werkgebied : 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

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

Verlinden Jan 3de schepen
GEMEENTEBELANG&VLD

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

Werkgebied : openbare werken, landbouw

Kemland Roger 4de schepen sp.a

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

Werkgebied : Kafka, mobiliteit, personeel, sport

Cuylaerts Dorien 5de schepen SNR

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

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

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 gemeenteraad keurt het verslag van de gemeente-
raadszitting van 25 januari 2010 goed.

De jaarrekening 2008 van de Kerkfabriek Sint-
Willibrordus Rijkevorsel/Merksplas wordt gunstig 
geadviseerd.

Voor de verdere uitbouw van de buitenschoolse kinder-
opvang wordt vanwege J. Sterkens een perceel hof-
grond aangekocht, gelegen Molenstraat 16, groot 
162 m2, voor de prijs van 16.200 euro.

De raad keurt een elfde reeks aktes van eigendomsover-
dracht goed ter realisatie van fietspaden langsheen de
Merksplassesteenweg.

Een subsidiereglement voor de aanleg van een extensief
groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak)
wordt vastgesteld : de premie bedraagt maximum 31
euro per m2 groendak. Indien de aanlegkosten, inclusief
btw, van het groendak lager zijn, wordt de werkelijke
kostprijs beschouwd als subsidiebedrag. De totale 
subsidie per woning mag maximaal 3.100 euro 
bedragen.

Aan de actie ’HAITI LAVI 12-12’ van het Belgisch
Consortium voor Noodhulpoperaties kent onze
gemeente een subsidie van 2.500 euro toe.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 22 FEBRUARI 2010
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Beste inwoners,

Op maandag 1 maart startte de “Week van de Vrijwilliger” en op zaterdag 6 en zondag 7 maart werden in de
vijf Vlaamse hoofdsteden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet met het evenement “Ik vrijwillig”. Ook
Rijkevorsel is zijn vrijwilligers niet vergeten. Ons O.C.M.W. heeft op 2 maart extra aandacht besteed aan allen
die zich belangeloos inzetten voor anderen en op de campus werden zij hartelijk ontvangen door de 
voorzitter. Na de maaltijd bedankte Renilde Willemse allen voor hun engagement. Volgens onze gegevens is
één op vijf Rijkevorselaren actief als vrijwilliger en dat verdient alle lof. Het geeft mij een goed gevoel dat er
zoveel vrijwilligers zijn. Zij hebben het hart op de goede plaats!

Op 8 maart vond de internationale vrouwendag plaats en in de aanloop naar die dag stapten ’s zaterdags 
honderden manifestanten door Brussel. Die vrouwendag heeft een belangrijke symbolische waarde ondermeer
omdat de aandacht wordt getrokken op de mensonterende toestanden van miljoenen vrouwen buiten Europa.
De einddoelstelling van die vrouwendag moet de volledige gelijkheid van mannen en vrouwen zijn via gelijke
kansen en het wegwerken van de loonkloof. Gelijk loon voor gelijk werk.

In ons Aster Berkhofmuseum loopt tot eind mei de unieke tentoonstelling over de wereldberoemde schilder
en kunstenaar Joan Miró.
Als burgemeester ben ik enorm fier zo’n expositie naar Sint-Jozef te krijgen en ik vind het een grote eer voor
Rijkevorsel veertig originele lithografische werken van Miró in ons museum te mogen tentoonstellen.
Ik hoop dat alle inwoners van ons dorp, jong en oud, deze kunstwerken gaan bewonderen.
’t Is een unieke kans!
Onze cultuurdienst heeft enorme inspanningen geleverd om Miró naar Rijkevorsel te krijgen en ik feliciteer
hen van harte.

Tot volgende maand.
Uw burgemeester,
Gust Van De Mierop
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Art. 8 van het belastingsreglement op de aflevering van
administratieve stukken wordt aangepast zodat de
vestiging en invordering van de belasting en ook de
geschillenbeslechting gebeurt volgens de modaliteiten
vervat in het gelijknamige decreet van 30 mei 2008.

De aanpassing van het belastingreglement op de afgifte
van elektronische identiteitskaarten wordt van de 
agenda gehaald.

Mevrouw Gerd Lambrechts uit de Molenakkers wordt
aangeduid tot lid van de sectie gebruikers van het
beheersorgaan van de openbare bibliotheek.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 26 april 2010 vanaf 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elektronisch informatiebord in het Dorp, het gemeen-
telijk 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 de gemeente-
raadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

Op paasmaandag 5 april zijn alle gemeentelijke 
diensten gesloten.

De gemeenteraad keurde in zitting van 22 februari 2010
het subsidiereglement voor het aanbrengen van een
extensief groendak goed. Dit reglement treedt in werking
op 1 april 2010 en geldt voor het aanleggen van een 
extensief groendak op een woning op het grondgebied van
Rijkevorsel. 

Planten op het dak?
Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofd-
zakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal
plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte,
vorst en uitdroging. De aanleg van groendaken zorgt voor
heel wat voordelen voor het leefmilieu, maar ook voor de
dakeigenaar en de omwonenden. Groendaken zijn niet
alleen aantrekkelijk en mooi. Ze kunnen ingericht worden
als (bijkomende) tuin en vormen zo nieuwe gebruiks-
ruimten. Ze leveren een positieve bijdrage tot de water-
huishouding, hebben een lucht- en klimaatzuiverend
effect en brengen een klimaatverbetering teweeg. Een
groendak zorgt voor een langere levensduur van de dak-
bedekking, geluidsisolatie en brandveiligheid. Er wordt

NIEUW IN ONZE GEMEENTE :
PREMIE VOOR GROENDAKEN

SLUITINGSDAG 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING
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een onderscheid gemaakt tussen de intensieve groen-
daken, die veeleer daktuinen zijn, en de extensieve groen-
daken.

Extensieve groendaken
De gemeentelijke subsidie geldt enkel voor de extensieve
groendaken. Deze groendaken vergen geen of weinig
onderhoud omdat de begroeiing die erop groeit beperkt is
tot mossen, vetplanten en kruiden. Hierdoor is dit type
ook makkelijk toepasbaar op sterk hellende daken. De
beperking tot deze lage planten hangt samen met de 
dunnere substraatdikte waardoor het gewicht van deze
daken veel geringer is, 20 tot 200 kg/m2. Hierdoor vergen
ze gewoonlijk geen aangepaste dakconstructie en kunnen
ze ook op reeds bestaande gebouwen aangebracht worden.
Je vraagt dit best na bij een architect of bij een 
geregistreerd plaatser, gezien het afhangt van jouw 
specifieke dakconstructie. De belangrijkste groep van
planten zijn de sedums, die in velerlei kleuren en vormen
beschikbaar zijn. Afhankelijk van de substraatdikte, de
oriëntatie, de hellingsgraad en nog een aantal lokale 
factoren zullen bepaalde plantensoorten beter gedijen dan
andere. Op basis van de substraatdikte kan een 
eenvoudige indeling gemaakt worden van de meest voor-
komende plantensoorten: 
- substraatdikte van 2 tot 6 cm: mossen en sedums 
- substraatdikte van 6 tot 10 cm: sedums, mossen en

kruiden 
- substraatdikte van 10 tot 15 cm: sedums, grassen en

kruiden.

Meer informatie over groendaken kunt u vinden via 
volgende link: http://www.natuurenbos.be/Home/Thema/
Groen/Groendaken_en_gevelgroen/Groendaken waar je
ook een uitgebreide brochure kunt downloaden. Of je
kunt ook gewoon langskomen bij de milieudienst.

Subsidie: 
de gemeente Rijkevorsel ondersteunt uw project
Om inwoners extra te stimuleren, verleent de gemeente
Rijkevorsel een subsidie van 31 EUR per vierkante meter,
met een maximumbedrag van 3.100 EUR. De aanvraag tot
het bekomen van de subsidie dient uiterlijk een jaar na
het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij de
gemeentelijke milieudienst. Om in aanmerking te komen
voor de subsidie moet je beroep doen op een geregistreerd
plaatser. Het volledige subsidiereglement is verkrijgbaar
via de milieudienst en kun je ook raadplegen op de
gemeentelijke website www.rijkevorsel.be. 

Graag meer info? Kom dan even langs bij de milieudienst
of neem contact op met Jasmine Jacobs via jasmine.
jacobs@rijkevorsel.be of via 03/340.00.28.

Na het succes van de voorbije edities, organiseert IOK de
komende maanden opnieuw een uitgebreide energie-info-
toer. 26 Kempense gemeenten nemen deel. In elke deel-
nemende gemeente wordt een infoavond voorzien. 
De rode draad is energiezuinig bouwen en verbouwen. 
De nadruk ligt op het belang van isolatie als wapen tegen
steeds stijgende olieprijzen en de bekommernis om de 
klimaatopwarming.
Op dinsdag 13 april 2010 gaat er om 20u in de raadzaal
van het gemeentehuis een infoavond door over ‘Na-
isoleren van een bestaande woning’. Hierbij wordt in de
eerste plaats gekeken naar welke mogelijkheden er
bestaan om een bestaande woning te isoleren. Dat kan
zowel gaan om kleine ingrepen (bv radiatorfolie) als 
grotere en complexe isolatiewerken (bv muurisolatie bij
een bestaande woning). Vandaag de dag bestaan er heel
wat vernieuwende technieken die ook aan bod zullen
komen.
Ook het belang van bio-ecologische bouwmaterialen zal
aan bod komen. De gemeente Rijkevorsel wil mensen
hierbij ook financieel ondersteunen en verleent een 
premie van 15% (max. 200 EUR) wanneer er geïsoleerd
wordt met bio-ecologische bouwmaterialen. Een over-
zicht van deze bouwmaterialen kun je terugvinden op de
databank van Vibe vzw via www.vibe.be. Meer informatie
kun je bekomen op de infoavond zelf, maar ook bij de
milieudienst in het gemeentehuis.
Indien je zelf vragen hebt over na-isoleren van een
bestaande woning, kun je hiermee altijd terecht op deze
infoavond. De infoavond is gratis. Inschrijven is niet
nodig. 
Wenst u meer informatie over deze infoavonden? Bel naar
het nummer 014/56.42.57 of neem contact op met de
milieudienst via 03/340.00.28. Je kunt ook een overzicht
(lopende acties) terugvinden van alle infoavonden via
http://www.iok.be/htmlsite/milieumain.html. Inwoners
van Rijkevorsel zijn ook op alle andere infoavonden 
welkom. Ook deze infoavonden zijn gratis en vrij toe-
gankelijk voor alle geïnteresseerden.

INFOAVOND OVER ’NA-ISOLEREN 
VAN EEN BESTAANDE WONING’

5
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Iedereen gebruikt een gedeelte
van de ruimte op aarde.
Hoeveel ruimte hangt af van
iemands consumptiepatroon.
Met de Ecologische Voetafdruk
kunnen we in hectares aan-
geven hoeveel oppervlakte

aarde een persoon gebruikt. Als alle bruikbare ruimte
op aarde verdeeld wordt over alle mensen en we geven
de natuur voldoende ruimte om te overleven, dan heeft
elke bewoner gemiddeld per jaar recht op 1,7 hectare
(ongeveer drie voetbalvelden). De Voetafdruk van rijke 
landen is veel groter dan die van arme landen. België
heeft een gemiddelde Voetafdruk van 6,7 hectare. 

Uw Voetafdruk wordt bepaald door verschillende 
activiteiten: o.a. het consumeren van voedsel, verkeer
en vervoer, wonen, onderwijs en ontspanning. Bij het
berekenen van de gemiddelde Voetafdruk van acht
gemeenten in Nederland bleek dat vooral het 
consumeren van voedsel een grote invloed heeft op de
Voetafdruk. Meer dan een derde (37%) van de
Voetafdruk wordt bepaald door voedsel. Vooral het eten
van vlees en zuivel vergroot de Voetafdruk, met name
omdat het verbouwen van voedsel voor vee veel ruimte
inneemt. 
Ook onderwijs en ontspanning hebben een groot aan-
deel in de Voetafdruk (29%). Hieronder vallen recreatie,
vakantie en papiergebruik. Wonen, met het energie-
gebruik dat daarbij hoort, en de ruimte die de huizen
letterlijk innemen is ook van belang. Toch is het aan-
deel van wonen minder dan de helft van het aandeel van
voedsel (18%). De vierde activiteit die invloed heeft op
de Voetafdruk is verkeer en vervoer met 8%.

Meet zelf uw Voetafdruk
Bent u nieuwsgierig naar uw eigen Voetafdruk? U kunt
deze berekenen via een gratis scan, die u kunt vinden
op de website www.voetafdruk.be. Na het invullen van
verschillende gegevens over uw consumptiegedrag,
berekent het programma uw Voetafdruk. Dit kan op
verschillende manieren naargelang de gewenste
precisie. 

Wil je graag meer weten over de ecologische voetafdruk
en duurzame ontwikkeling? Neem dan contact op met
de duurzaamheidsambtenaar via jasmine.jacobs@ 
rijkevorsel.be, via 03/340.00.28 of kom gewoon even
langs in het gemeentehuis.

In Vlaanderen komen van de huiszwaluw nog zo’n 8 à
10.000 broedkoppels voor. In vergelijking met de jaren
70 is dit een terugval van maar liefst 70%. De soort
werd recent (2004) zelfs op de rode lijst geplaatst in de
categorie ‘kwetsbaar’. Naast de huiszwaluw gaat ook de
boerenzwaluw en de gierzwaluw er sterk op achteruit.
De huiszwaluw is honkvast aan traditionele kolonies en
nog te vaak worden kolonies verwijderd bij renovatie-
of schilderwerken, zonder dat nadien speciale maat-
regelen volgen om de vogels terug te laten keren (bijv.
vervangende kunstnesten). Het plotse verlies van de
nesten en de grote ‘nieuwvrees’ zorgen ervoor dat ze
slechts zelden terugkeren na renovaties. Aangezien de
soort in Vlaanderen geen natuurlijke nestplaatsen heeft
en enkel nesten bouwt tegen gebouwen en bruggen, is
ze voor haar voortbestaan afhankelijk van de mens. 

Vanuit dit perspectief wil onze gemeente mensen
ondersteunen die een bijdrage willen leveren aan het
voortbestaan van de zwaluw. De zwaluwpremie bestaat
onder de vorm van een tegemoetkoming bij de aankoop
van zwaluwnesten en bijhorende mestplankjes. Er
bestaan verschillende kunstnesten voor zwaluwen met
een verschillende prijs:
1. kunstnest boerenzwaluw: 4 euro
2. kunstnest huiszwaluw : 8 euro
3. kunstnest huiszwaluw (met oefenkom): 7 euro 

Ben jij ook bekommerd om het voortbestaan van de
zwaluw? Wil je graag een kunstnest aankopen om in je
eigen tuin zwaluwen aan te trekken? Kom dan even
langs bij de milieudienst of neem contact op met
Jasmine Jacobs via jasmine.jacobs@rijkevorsel.be of via
03/340.00.28.

PREMIE IN DE KIJKER :
KUNSTNESTEN VOOR ZWALUWEN

HOE GROOT IS JOUW
ECOLOGISCHE VOETAFDRUK ?
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Negende editie Met Belgerinkel naar de Winkel - Lieven
Scheire en Walter Van Beirendonck doen alvast mee. 
Jij ook?

Van 8 mei tot 12 juni loopt de negende editie van de fiets-
promotiecampagne Met Belgerinkel naar de Winkel.
Onder het motto ‘Haal de max uit je fiets’ zullen de 
initiatiefnemers bewijzen dat de fiets ook uitstekend
geschikt is voor de grotere boodschappen. Net als vorig
jaar kunnen deelnemers tijdens de campagne een 
exclusieve – en dubbel zo grote – fietstas van Walter Van
Beirendonck bijeensparen. Lieven Scheire, naast 
tv-maker ook een enthousiast fietser, zet mee zijn 
schouders onder ‘Belgerinkel’ en wordt het gezicht van de
campagne. Het succes van de vorige edities van Met
Belgerinkel naar de Winkel bewijst volgens de partners
BBL, UNIZO en CM dat Vlaanderen overtuigd is dat de
fiets een milieuvriendelijk, gezond en stijlvol alternatief is
voor de wagen. Boodschappen doen met de fiets zorgt
voor minder verkeersdruk in dorps- en stadskernen en is
bovendien goed voor je gezondheid en voor je porte-
monnee. Uit rondvraag bij de deelnemers van Belgerinkel
blijkt dat veel mensen de fiets niet handig vinden als ze
grotere inkopen gaan doen. Voor meer dan 70% van de
ondervraagden is dit de belangrijkste reden om de fiets
thuis te laten. Onterecht, want met een grote fietstas, een
krat op het draagrek of een bakfiets kun je meer 
vervoeren dan je denkt. Daarom zetten we dit jaar de
onderschatte ‘laadcapaciteit’ van de fiets in de kijker.

Lieven Scheire haalt de max uit zijn fiets
Lieven Scheire, tv-maker, comedyman en gediplomeerd
fysicus, durft al eens experimenteren om de max uit zijn
fiets te halen. Hij weet alles over de optimale snelheid om
vloeiend over kasseien te crossen en droomt van een eigen
fiets voor elke gelegenheid. Hij is dus het perfecte gezicht
voor de nieuwe campagne van Belgerinkel. Lieven
Scheire: “Ik grijp vaak naar de fiets, maar eigenlijk nog te
weinig naar mijn goesting. Voor kleine verplaatsingen – in
de stad, naar de winkel… – is de fiets gewoon het snelste
vervoersmiddel.” Zelf rijdt Lieven met een degelijke stads-
fiets, al zou hij gerust verschillende modellen in huis 
willen halen. “Het moet toch super zijn om te kunnen
zeggen: ik moet naar de winkel, ik pak even de bakfiets.
Of: ik vertrek naar mijn ouders, veertig kilometer verder-

op, ik spring op mijn racefiets. En als ik naar een 
opgekleed evenement zou moeten, haal ik gewoon de stijl-
volle Hollandse fiets van stal.” 
(Lees het volledige interview op www.belgerinkel/pers)

Take a(nother) W ride
Net als vorig jaar kunnen deelnemers van Belgerinkel 
sparen voor een trendy fietstas die niet in de handel ver-
krijgbaar is. Door tijdens de campagne zeven stempels te
verdienen op je spaarkaart, kun je tegen verminderde prijs
een exclusieve Walter Van Beirendonck-fietstas bestellen.
De Antwerpse modeontwerper tekende vorig jaar speciaal
voor de campagne een ‘Smile + Bike’-draagtas. Liefst
16.500 exemplaren werden verdeeld. De tas groeide uit tot
een collectors item en kreeg zelfs internationaal heel wat
aandacht. Voor de editie 2010 herwerkte Van Beirendonck
het model tot een dubbele fietstas. De nieuwe ‘Take a W
ride’-tas heeft een inhoud van 37 liter en is gemaakt uit
100% gerecycleerd polyester. De tas is dus ideaal voor 
grotere inkopen en valt bovendien vrolijk op in het
verkeer. Wie vorig jaar geen Van Beirendonck-tas kon
bemachtigen, of wie uitkijkt naar een bijpassend 
exemplaar wordt dus op zijn wenken bediend.

Record van 175.000 deelnemers in 2009
In 2009 namen 196 gemeenten en ruim 15.800 hande-
laars deel aan de campagne. In totaal fietsten een record-
aantal van 175.000 klanten naar hun plaatselijke 
handelaar. Tijdens de campagneperiode 2010 plannen de
organisatoren in alle Vlaamse provincies Belgerinkel-
evenementen om de fiets in de winkelkernen nog meer
zichtbaarheid te geven.

Oproep handelaars: inschrijven kan nog steeds
Met Belgerinkel naar de Winkel wordt georganiseerd per
stad of gemeente. Ook de gemeente Rijkevorsel neemt
reeds enkele jaren deel aan de campagne. Handelaars 
kunnen deelnemen door te zich registreren via www.bel-
gerinkel.be en krijgen dan gratis het nodige promo-
materiaal bezorgd. Via de website worden de deelnemen-
de handelaars extra gepromoot. 

Tombola!
Tijdens de campagneperiode kunnen fietsers stempels
verzamelen door per fiets boodschappen te doen bij de
deelnemende handelaars. Met een volle spaarkaart kun je
een unieke fietstas bestellen voor 20 euro. Per gemeente
wordt ook een Belgerinkelfiets van Oxford met winkel-
waarde van 475 euro verloot. De gemeente Rijkevorsel wil
deelnemers extra ondersteunen om deel te nemen aan de
campagne en verloot daarom 10 dubbele campagnefiets-
tassen en VVV-waardebonnen.
Meer info: www.belgerinkel.be of neem even contact op
met de milieudienst.

HAAL DE MAX UIT JE FIETS
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Ons personeel en onze bezoekers;
- redden al 15 jaar het milieu door herbruikbare 

goederen een tweede leven te geven en de afvalberg te 
verkleinen !!

- werken al 15 jaar keihard aan werk voor langdurig
werkzoekenden !!

- verkopen al 15 jaar trendy en hippe spullen aan lage
prijzen, goed voor je portemonnee !!

Ben jij een Kringwinkelfan, laat je dan verrassen door
onze festiviteiten op woensdag 21, donderdag 22, vrijdag
23 en zaterdag 24 april !!

Nog geen fan? Kom ons ontdekken en verbaas jezelf !!

Alvast een kleine tip van de sluier:
- woensdag 21 april:  toneelvoorstelling “het afval-

monster” voor 6 à 7-jarigen - “Multiculturele markt”
- donderdag 22 april: ontbijt voor minderbedeelden -

kiennamiddag
- vrijdag 23 april: Theater Stap in De Kringwinkel !!
- zaterdag 24 april: “Het Kringwinkelspel zonder 

grenzen” voor 15-jarigen uit jeugdbewegingen

Doorlopend: toffe acties in onze winkel, lekker eten in het
Eethuis, …  Zet je alvast schrap voor de feestvierdaagse in
De Kringwinkel !! Niet te missen !!

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

(La Ganga – alleen kleding, schoenen, accessoires)
- Retie : St.-Martinusstraat 50   
- Hoogstraten (Meer) : Meerseweg 135B

Centraal telefoonnummer: 014-44 20 40
Klik door naar onze website om ons nog beter te leren
kennen en om op de hoogte te blijven van onze acties !!!
www.websweb.be

Openingsuren: 
- ma-vrij 10u-17u30, za 9u-16u30, zon gesloten
- La Ganga: ma-za 10u-18u, zon gesloten

Rijkevorsel telt 10.694 Belgen en 555 inwoners met een
andere nationaliteit.
Duitsland (Bondsrep.) : 10
Oostenrijk : 1
Spanje : 3
Frankrijk : 3
Verenigd Koninkrijk : 6
Hongarije (Rep.) : 1
Polen (Rep.) : 21
Portugal : 115
Roemenië : 15
Zweden : 2
Italië : 1
Nederland : 313
Servië en Montenegro : 1
Tsjechische Republiek : 1
Russische Federatie : 2
België : 10.694
India : 2
Indonesië : 1
Filipijnen : 3
China : 3
Thailand : 1
Afghanistan : 7
Georgië : 2
Iran (Islamitische Republiek) : 1
Pakistan : 1
Turkije : 4

Asielzoekers vermeld in wachtregister : 35

In Rijkevorsel zijn in totaal 4.453 gezinshoofden 
geregistreerd.
Zonder kinderen : 2.547
Met 1 kind : 813
Met 2 kinderen : 778
Met 3 kinderen : 257
Met 4 kinderen : 50
Met 5 kinderen : 5
Met 6 kinderen : 1
Met 7 kinderen : 1
Met 11 kinderen : 1

AANTAL GEZINSHOOFDEN

NATIONALITEITEN IN RIJKEVORSELDE KRINGWINKEL WEB 
BESTAAT 15 JAAR !!
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LEEFTIJD AANTAL GRAFIEK : EEN + = 003 INWONERS GRAFIEK : EEN + = 003 INWONERS AANTAL LEEFTIJD

103 0 1 103
102 0 0 102
101 0 0 101
100 0 1 100
99 0 + 3 99
98 0 + 2 98
97 0 + 2 97
96 0 0 96
95 0 + 4 95
94 0 1 94
93 0 + 2 93
92 1 + 4 92
91 1 +++ 8 91
90 1 ++ 6 90
89 4 + +++++ 15 89
88 9 +++ +++++ 16 88
87 6 ++ +++++ 16 87
86 7 ++ ++++++++++ 29 86
85 17 ++++++ ++++++ 18 85
84 14 +++++ +++++++ 20 84
83 19 ++++++ +++++++++++ 33 83
82 21 +++++++ ++++++++++ 29 82
81 17 ++++++ +++++++++++ 32 81
80 28 +++++++++ ++++++++++ 30 80
79 29 ++++++++++ ++++++++++++ 36 79
78 33 +++++++++++ ++++++++++++++++ 47 78
77 37 ++++++++++++ +++++++++++++ 38 77
76 36 ++++++++++++ +++++++++++++ 39 76
75 46 +++++++++++++++ +++++++++++ 34 75
74 40 +++++++++++++ +++++++++++ 34 74
73 45 +++++++++++++++ +++++++++++++++++ 50 73
72 44 +++++++++++++++ ++++++++++++++ 43 72
71 51 +++++++++++++++++ +++++++++++++++++ 51 71
70 48 ++++++++++++++++ +++++++++++++++ 44 70
69 40 +++++++++++++ ++++++++++++ 35 69
68 47 ++++++++++++++++ +++++++++++++ 39 68
67 55 ++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++ 54 67
66 63 +++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++ 65 66
65 62 +++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++ 52 65
64 48 ++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ 64 64
63 78 ++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++ 52 63
62 65 ++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ 63 62
61 63 +++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++ 77 61
60 79 ++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ 61 60
59 54 ++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++ 56 59
58 74 +++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ 74 58
57 76 +++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++ 78 57
56 71 ++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++ 78 56
55 73 ++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ 59 55
54 83 ++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++ 82 54
53 89 ++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++ 78 53
52 76 +++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++ 71 52
51 85 ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++ 66 51
50 87 +++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ 76 50
49 92 +++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++ 92 49
48 80 +++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ 83 48
47 88 +++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++ 81 47
46 86 +++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++ 79 46
45 96 ++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++ 88 45
44 98 +++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ 84 44
43 99 +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++ 86 43
42 79 ++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++ 72 42
41 88 +++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++ 95 41
40 95 ++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++ 86 40
39 84 ++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++ 86 39
38 95 ++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++ 90 38
37 77 ++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++ 86 37
36 78 ++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ 70 36
35 63 +++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++ 77 35
34 68 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ 69 34
33 66 ++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ 76 33
32 78 ++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++ 67 32
31 59 ++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ 64 31
30 60 ++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++ 82 30
29 72 ++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++ 73 29
28 96 ++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ 69 28
27 74 +++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ 61 27
26 82 +++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ 76 26
25 65 ++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++ 82 25
24 68 +++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++ 77 24
23 66 ++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++ 79 23
22 76 +++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ 59 22
21 66 ++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ 62 21
20 72 ++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++ 58 20
19 78 ++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++ 74 19
18 65 ++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ 61 18
17 81 +++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ 60 17
16 69 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ 69 16
15 56 +++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ 85 15
14 76 +++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ 68 14
13 79 ++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ 64 13
12 69 +++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++ 71 12
11 83 ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++ 73 11
10 71 ++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++ 66 10
9 70 +++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++ 65 9
8 56 +++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ 62 8
7 64 +++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++ 50 7
6 68 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++ 50 6
5 58 +++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ 59 5
4 56 +++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++ 56 4
3 75 +++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ 59 3
2 67 ++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ 62 2
1 89 ++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++ 69 1
0 69 +++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ 62 0

TOTAAL 5.687 MANNEN 11.249 VROUWEN 5.562



De gemeente gaat over tot een openbare verkoop van
meubilair, fietsen, hout e.d.
Deze verkoop vindt plaats op 24 april 2010 om 10.00 uur
in de gemeentelijke werkplaats (Vijversweg 12).
Bezichtiging van de loten is mogelijk vanaf 9.30 uur op
het bovenvermeld adres.

Op 20 april 2010 vangt de firma Nelis uit Opglabbeek
aan met onderhouds- en herstellingswerken van 
verschillende gemeentewegen. Het betreft hier het 
vernieuwen van de voegvullingen in de betonverhar-
dingen. De straten waar deze werken zullen uitgevoerd
worden, zijn Molenstraat, Bergsken, Eekhofstraat,
Lozenhofstraat en Looiweg.
De werken zullen in totaal een tiental werkdagen in
beslag nemen. Deze werken kunnen tijdelijk hinder
met zich meebrengen. We rekenen daarom op het
begrip van de weggebruikers.

Baangrachten zijn bijzonder belangrijk voor de
algemene waterhuishouding langsheen de wegen. Het
gemeentebestuur ijvert voor zoveel mogelijk open
grachten om aldus de natuurlijke infiltratie van het
water in de bodem te bevorderen. De technische dienst
van de gemeente evenals HidroRio, die een kwart van
de grachten en inbuizingen voor zijn rekening neemt,
spannen zich dan ook in om jaarlijks een heel deel van
deze grachten te ruimen.
Nu is het zo dat op vele plaatsen de grachten werden
ingebuisd. Als alles volgens de regels verlopen is,
gebeurde dit na de goedkeuring door het college van
burgemeester en schepenen. Omdat het hier een
ingreep op openbaar domein betreft, dient de inbuizing
immers aangevraagd te worden aan het gemeente-
bestuur. Bij goedkeuring van de aanvraag voor een
overwelving worden door de gemeente een aantal voor-
waarden opgelegd waaraan de inbuizing moet voldoen.
Dit betreft vooral een aantal technische bepalingen.

Wat echter nog vaak over het hoofd wordt gezien en
ook door de gemeente wordt opgelegd, is dat de aan-
vrager zelf moet instaan voor het onderhoud van de
inbuizing. Het is dus niet de gemeente die het onder-
houd voor haar rekening neemt, maar het is de aan-
vrager die verplicht is de inbuizing in goede staat te
bewaren en op geregelde tijdstippen te ruimen.

Het gemeentebestuur besloot om de begraafplaats van
Sint-Jozef een grondige opknapbeurt te geven. In het
kader van deze heraanleg worden een aantal blokken
van het kerkhof ontruimd.

Aan de ingang van de begraafplaats werd een lijst van de
betrokken graven uitgehangen. Aan elk individueel graf
werd ook een bericht geplaatst. Wettelijk is voor-
geschreven dat deze berichten één jaar lang moeten
uithangen voor de feitelijke ontruiming kan worden
aangevat; in dit geval wil dit zeggen tot 1 mei 2010.

De nabestaanden kunnen, na toelating van het
gemeentebestuur, nog steeds de zerken verwijderen,
evenals de graftekens en de voorwerpen (bloemen,
foto’s, e.d.) die zich op de grafstenen bevinden. De voor-
werpen en grafzerken die niet verwijderd zijn voor 1
mei 2010, worden eigendom van de gemeente en zullen
door de gemeentediensten verwijderd worden.
De gemeente is er zich van bewust dat deze zaak bij vele
nabestaanden gevoelig ligt. Niemand ziet immers graag
de laatste rustplaats van zijn dierbaren verstoord. Om
toch de herinnering aan de overledenen te kunnen
behouden, werd besloten een herdenkingszuil te 
plaatsen waaraan, op aanvraag, de namen van de
gestorvenen kunnen worden gehangen.

Gelieve contact op te nemen met de dienst burgerlijke
stand van het gemeentehuis (tel. 03/340.00.32) indien u
zelf de grafsteen wenst te verwijderen, indien u een
naamplaatje van uw overleden familielid op de
herdenkingszuil wenst of indien u meer informatie
wenst.

Omdat deze ontruiming een noodzakelijke maar ook
emotioneel geladen ingreep is, rekenen wij ten zeerste
op uw begrip.

GEDEELTELIJKE ONTRUIMING 
OP HET KERKHOF TE SINT-JOZEF

INBUIZINGEN : 
AANVRAGEN EN ONDERHOUDEN

VERNIEUWEN VOEGVULLINGEN

OPENBARE VERKOOP
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In het kader van de Week van de Amateurkunsten
(WAK) organiseren de bibliotheken van Rijkevorsel,
Merksplas en Baarle-Hertog een schrijfestafette.
Vertrekkende vanuit hetzelfde eerste hoofdstuk zal in
elke deelnemende bibliotheek door de ingeschreven
deelnemers een afgerond verhaal geschreven worden
(iedere deelnemer schrijft 1 hoofdstuk) zodat er drie
verschillende verhalen ontstaan. Heb je interesse om
één van de hoofdstukken van ons exemplaar te 
schrijven (je hoeft echt geen professionele auteur te
zijn !), schrijf je dan in, telefonisch (03/340.00.51) of via
mail (rijkevorsel@bibliotheek.be). Voor de deelnemers
zal er nog een workshop over het schrijven van boeken
volgen, zodat je nog de nodige uitleg krijgt en 
informatie kunt vragen.
Wanneer we starten met ons verhaal zal iedereen de
evolutie van ons boek kunnen volgen via een weblog die
zal aangemaakt worden.

De bibliotheek zal gesloten zijn op maandag 5 april 2010.

Op maandag 19 april om 20.00 uur bespreekt de leesclub
het boek ’Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan’
van Louis Couperus in de parketzaal boven de bibliotheek.

JEUGD
Voorleesboeken
- Fien in de hoofdrol [STRAATEN, Harmen van]

Kijk- en prentenboeken
- Beer snurkt door [P3]
- Verkleedfeest [P3]
- Het buitengewone beroepenboek van Tattoe en Pattoe

[P5]
- Het buitengewone slaapboek van Tattoe en Pattoe [P5]
- Allebei even lief [P5]
- De kleine zeehond [P5]

AA boeken niveau-lezen
- Olé, Pip ! [HOLL Niveau 4]
- Pony in nood [HOLL Niveau 5]
- Het geheim van de gemaskerde mannen 

[NAUS Niveau 7]

A-boeken (7-9 jaar)
- De spokenjagers (FUNKE, Cornelia)

B-boeken (9-12 jaar)
- Jim (EISELIN, Judith)
- Draken met stekkers (VENDEL, Edward van de)
- Eén minuut voor middernacht (CARROT, Joe)
- Opa laat zijn tenen zien (VENDEL, Edward van de)

C-boeken (12-16 jaar)
- Aanbiddelijk (ZIEGESAR, Cecily von)
- Jeremy Fink en de sleutel tot het bestaan 

(MASS, Wendy)
- Ik sterf duizend doden (FARKAS, Victoria)

Jeugd Non-fictie
- Zoom in : Dinosaurussen [576]
- Dit is mijn planeet [556]
- Vreemde nieuwe wezens [592.3]
- Ridders en kastelen [925]
- Regenwouden [578.9]
- Haaien [598.91]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN

DE LEESCLUB LEEST ...

SLUITINGSDAG

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
(23 APRIL - 2 MEI) : SCHRIJVERS GEZOCHT!
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NIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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VOLWASSENEN
Volwassenen Fictie
- Bekentenissen van een gigolo (GOLDEN)
- De boekhandelaar van Amsterdam 

(PAKRAVAN, Amineh)
- Gegijzeld (GONSALVES, Marc)
- Hypnose (KEPLER, Lars)
- De jongen in de koffer (KAABERBOL en Friis)
- Het jaar van de zondvloed (MENDOZA, Eduardo)
- Het verhaal van een vrouw (LANSENS, Lori)
- De dochters van de beul (DEKKER, Ted)
- Onschuld (HART, John)
- Im memoriam (DEAVER, Jeffrey)
- Halfschaduw (TIMM, Uwe)

Volwassenen Non-fictie
- Congo : De schoonste tijd van mijn leven (Jan

Raymakers) [939]
- Gewoon geniaal (Marcel Grauls) [640.5]
- Goesting anders bekeken (Geert van der Bruggen)

[629.2]
- IJsland (Sabine Barth) [IJsland 993]

Baarmoederhalskanker
is de derde belangrijkste kanker bij vrouwen, na borst-
kanker en darmkanker. In België krijgt 1/1000 vrouwen
baarmoederhalskanker (zonder vroegopsporing zou dit
1/100 zijn). Het is de doodsoorzaak van 200 vrouwen
per jaar. 
Als de kanker tijdig opgespoord wordt (de voorstadia)
dan is de kans op genezing 100%. De kans op genezing
wordt kleiner als de kanker zich verder heeft kunnen
ontwikkelen. De opsporing gebeurt door het nemen van
een uitstrijkje. Dit is een eenvoudig onderzoek dat de
huisdokter of de gynaecoloog uitvoert.

Oproep voor vrouwen van 25 tot 65 jaar
Drie jaar geleden werden alle vrouwen vanaf 25 tot 65
jaar uitgenodigd om een uitstrijkje te laten nemen. Zij
die niet op de vorige oproepen reageerden, krijgen nu
weer een uitnodigingsbrief via de gemeente. Vrouwen
die 3 jaar geleden reeds een uitstrijkje lieten nemen
krijgen via het Provinciaal Instituut voor Hygiëne een
persoonlijke uitnodiging in de bus.

Wat wordt er van jou verwacht ?
Is je laatste preventief baarmoederhalskanker-
onderzoek meer dan drie jaar geleden? Neem dan het
gele formulier mee naar je huisarts of gynaecoloog en
laat een uitstrijkje maken.

Heb je nu geen uitstrijkje nodig? 
Vul dan je formulier zelf in en deponeer het in de
speciale bussen. Je kunt het ook opsturen of je kunt je
gegevens doorbellen. De informatie staat op het gele
formulier. Al deze formulieren worden op het
Provinciaal Instituut voor Hygiëne ingezameld en 
verwerkt. Als het terug jouw beurt is voor een uitstrijk-
je, krijg je automatisch een uitnodiging.
Sommige vrouwen hebben geen baarmoeder meer. Als
je dit op het formulier invult, zal je niet verder onnodig
aangeschreven worden. 

Het doel van deze campagne is zoveel mogelijk 
vrouwen te bereiken om het probleem baarmoederhals-
kanker uit de wereld te helpen. Op tijd ontdekt = 100%
kans op genezing. Dit kan enkel maar gerealiseerd
worden als alle vrouwen van 25 tot 65 jaar meewerken. 
Wij rekenen ook op jou.

CAMPAGNE TER PREVENTIE
VAN BAARMOEDERHALSKANKER
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SCHOOLFEEST GLS DE WEGWIJZER
ZONDAG 2 MEI - 14.00 UUR

het leven zoals het is :

DE WEGWIJZER
optredens - dessertenbuffet - cafetaria - ...

VAN HARTE WELKOM !
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Digidak is een kleinschalig en laagdrempelig initiatief
waar je gratis terecht kunt om gebruik te maken van de
computers en het internet. Een begeleider staat er
altijd klaar om je verder te helpen met al je computer-
vragen.
Digidak is gebaseerd op twee pijlers: ‘Vrije inloop’ en
‘Initiaties’.

Vrije inloop
Zoals de naam het zegt, kun je gewoon binnenlopen
tijdens deze momenten en gratis gebruikmaken van de
computers, van een printer-scanner, van internet, … en
dit allemaal onder begeleiding.

Initiaties
We organiseren initiaties, zoals onder andere
computerwegwijs, internet, e-mail en chat, Word 2007
maar ook andere.

Elke initiatie bestaat uit 3 lessen van ongeveer 3 uur.
Deze lessen zijn gratis, maar wij vragen een waarborg
van 5 euro die je in de laatste les terugkrijgt.
Inschrijven voor de initiaties is verplicht op de locatie
waar je deze wenst te volgen.
De plaatsen in onze initiaties zijn beperkt, daarom kun
je je best vooraf opgeven voor de wachtlijst.  Dit kan
tijdens de vrije inloop in een van onze locaties.
Meer informatie kun je ook verkrijgen tijdens de vrije
inloop.

PLANNING INITIATIES 
PERIODE APRIL - JUNI 2010

Digidak Centrum – Het Klooster
Molenstraat 5, Klooster, 2310 Rijkevorsel, 03/340.00.39
- Computerwegwijs, dinsdagvoormiddag 20 en 27

april en 4 mei van 9.00 u tot 12.00 u
- Computerwegwijs, dinsdagvoormiddag 18 en 25

mei en 1 juni van 9.00 u tot 12.00 u
- Computerwegwijs, dinsdagvoormiddag 15, 22 en 29

juni van 9.00 u tot 12.00 u

Inschrijfmomenten (inschrijven verplicht) op onder-
staande datums of tijdens de vrije inloop
- donderdag 08/04 van 09.00 u  tot 12.00 u
- donderdag 15/04 van 09.00 u  tot 12.00 u

Vrije inloop : elke donderdag 09.00 u- 12.00 u

Computerwegwijs = leren omgaan met het toetsenbord
en de muis en verkennen van Windows

Digidak Sint-Jozef – Bibliotheek Aster Berkhof Sint-
Jozef
Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel, 03/340.00.90

De lessen in Digidak St.-Jozef starten op een later tijd-
stip. Meer nieuws hierover volgt later.

Vrije inloop : elke maandag 09.00 u- 12.00 u

VRIJWILLIGERS
Om de werking van digidak mogelijk te maken zijn we
momenteel nog op zoek naar vrijwilligers. We zoeken
mensen die hun computerkennis willen delen met
beginners. We zoeken begeleiders voor de vrije inloop
en lesgevers voor de initiaties.
We bieden een aangename tijdsbesteding die veel 
voldoening geeft. Je maakt deel uit van een toffe groep
vrijwilligers die heel wat initiatieven organiseren
binnen digidak. We voorzien zowel opleidingsmomen-
ten als vrijwilligersactiviteiten en vergaderingen.

Meer info
Website: www.digidak.be
E-mail: info@digidak.be
Telefoon: 014/71.11.03

DIGIDAK
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Sinds 1 maart 2010 kunnen personen met een handicap
gratis telefoneren naar de Directie-generaal personen met
een handicap.
Het groene nummer 0800/987 99 zal het oude 
algemene nummer vervangen.

Waarom een gratis nummer ?
Sinds de oprichting in 2005 kent het contact center van
de Directie-generaal personen met een handicap een
enorm succes. Zo heeft het contact center in 2009 meer
dan 530.000 oproepen behandeld.
Ondanks de vele inspanningen is het contact center 
echter niet altijd in staat om op elk moment het hoofd te
bieden aan de toestroom van oproepen. Deze situatie
leidt soms tot lange wachttijden voor de gebruikers.
Omdat de meeste aanvragers in een moeilijke financiële
situatie zitten, vindt de Directie-generaal personen met
een handicap het niet meer dan logisch en zelfs nood-
zakelijk om de kosten van de oproepen zelf te dragen.
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Voetbalclinic: coördinatietraining, hoe verweven in de
dagelijkse oefenstof te Oud-Turnhout
Inhoud – programma : Kinderen lijden aan bewegings-
armoede. Coördinatief is het gros van onze jeugdspelers
beperkt. Hoe bieden we hier als trainer een oplossing
voor? Tijdens deze praktische bijscholing schotelt
Sporta-Foot onder leiding van Thomas Caers en Jan
Volders een resem aan oefeningen voor die eenvoudig
in de wekelijkse trainingen kunnen verweven worden.
Datum: woensdag 7 april 2010 van 19u tot 22u
Plaats: kantine KSVOT, De Hoogt, 2360 Oud-Turnhout
Lesgever: Thomas Caers (Sporta-Foot)
Deelnameprijs: €10,00

Gymnastiek: aspirant-initiator
Inhoud – programma : Door het volgen van deze 
module leert de cursist naast de algemene doel-
stellingen:
- een recreatieve gymnastiekles voorbereiden op basis

van de ter beschikking gestelde oefenstof
- rekening te houden met de didactische basis-

principes in gymnastiek en met de organisatorische
tips van de oefenstof 

- basis van helpen en bijstaan in de recreatieve 
gymnastiek

Toelatingsvoorwaarden:
Minstens 16 jaar zijn of worden in de loop van het
kalenderjaar waarin de cursus start.
De sport beoefenen en sporttechnisch beheersen
Datum: donderdag 15, vrijdag 16, zaterdag 17 en zon-
dag 18 april 2010 van 14u tot 19u
Plaats: turnzaal gemeentelijke basisschool Heieinde,
Sint Jozefstraat 39, 2350 Vosselaar
Lesgever: Sander Raeymaekers (lesgever VTS)
Deelnameprijs: €35,00 + €5,00 cursustekst 

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.

Het is slecht gesteld met de conditie van de gemiddelde
Vlaming. Dat is algemeen bekend. We bewegen te 
weinig en dat heeft zo zijn gevolgen voor de gezond-
heid. Met dit project wil de provincie Antwerpen de
bewoners motiveren om meer te gaan bewegen! En wat
blijkt? De FITbus werkt! Sinds 2007 vonden al 11.000
enthousiaste sportievelingen de weg naar de FITbus.
“Samen met het Jeugdsportfonds Camille Paulus kiest
de provincie Antwerpen met de FITbus voor de snelste
weg naar gezondheid” aldus een trotse gedeputeerde
voor sport Koen Helsen, die zich ondertussen ook al
enkele keren liet testen! “We zijn dan ook blij dat
Rijkevorsel er ook voor gezorgd heeft dat de FITbus
hier een dagje mag parkeren”. En dit op zaterdag 24
april 2010 op de speelplaats van de gemeentelijke
lagere school De Wegwijzer.

Mobiele teststudio
De FITbus is een LIJNbus, die door de firma Van Hool
omgebouwd werd tot mobiele teststudio. Onder het
motto ‘meten is weten’ toert de FITbus sinds maart
2007 tot en met december 2010 door de provincie
Antwerpen. Jongeren en volwassenen die ‘ooit wel eens
iets aan hun conditie zouden willen doen’ kunnen zich
laten testen en krijgen beweegadvies op maat. Een vet-
meting en een fietsproef vormen de basis van de testen
in de FITbus.

Te vet?
De vetmeting vertelt iets over het percentage lichaams-
vet in verhouding tot de vetvrije massa. Rekening 
houdend met het geslacht en de leeftijd, krijgen de
geteste personen een score van één tot en met zeven
voor hun ‘lichaamssamenstelling’. Een lage score is een
te hoog vetpercentage en betekent dus een hoger risico
op hart- en vaatziekten. Door minder calorieën te eten
en meer te bewegen, daalt het percentage en dus ook
het risico.

FITBUS : MOBIEL TESTCENTRUM VAN
PROVINCIE ANTWERPEN BEZOEKT 
DIT JAAR OOK RIJKEVORSEL !

OPLEIDINGEN / VORMINGEN
IN DE REGIO

14



SSSS PPPP OOOO RRRR TTTT

15

Op zoek naar het omslagpunt
De andere test, de fietsproef, vertelt iets meer over het
uithoudingsvermogen van de deelnemers. De test die
gebruikt wordt is een gemodificeerde Conconi-test. Bij
deze test verhogen we geleidelijk aan de belasting. Op
basis van het verloop van de hartslag berekenen we het
zogenaamde omslagpunt (punt van verzuring). Hoe
hoger dit punt ligt, hoe beter de conditie. Met deze
resultaten krijgen de deelnemers opnieuw een score
van één tot en met zeven voor hun fitheid.

Gepersonaliseerd trainingsschema en hertesten
Elke deelnemer krijgt op basis van de resultaten een
persoonlijk trainingsschema. Zo kan de deelnemer
gedurende de volgende tien à twaalf weken zijn/haar
uithoudingsvermogen verbeteren en dat in zijn/haar
favoriete sport. Wandelen, joggen, fietsen of een andere
sport: het hoort allemaal tot de mogelijkheden. Na 10-
12 weken is er een hertest. In Rijkevorsel is die gepland
op 3 juli 2010. Dan komt de deelnemer te weten of de
inspanningen iets opgeleverd hebben. Deelnemen aan
de test en bijhorend advies duren ongeveer een uur.

Infosessie hartslagmeters
Het trainingsprogramma van de FITbus maakt gebruik
van persoonlijke hartslagzones en daarom is het
gebruik van een hartslagmeter essentieel. Net na de test 
organiseert Rijkevorsel een infosessie rond werken met
hartslagmeters op 3 mei 2010 in het gemeentehuis van
Rijkevorsel om 20u00. Tijdens deze sessie komen deel-
nemers te weten wat de voordelen zijn van werken met
een hartslagmeter en waar je specifiek moet op letten
bij de aankoop ervan.

Afhankelijk van het aantal deelnemers kan er nog een
van volgende sessies ingericht worden:
Infosessie Start To Eat®
Bij een test op de FITbus worden de deelnemers ook
geconfronteerd met hun vetpercentage en hun
gewicht. Om ook hier een soort “trainingsprogramma”
tussen test en hertest mee te geven werkt de FITbus
samen met Start To Eat®. Start To Eat® is een gezond
voedingsprogramma dat je op 10 weken gezond leert
eten en koken. Naast de verduidelijking van het Start
To Eat® programma zal er tijdens deze infosessie ook
plaats zijn voor alle mogelijke vragen rond gezonde
voeding.

Infosessie Sportschoenadvies
Belangrijk bij het sporten zijn de schoenen die je aan
hebt. Zo kan een slechte schoen heel wat negatieve
gevolgen hebben voor rug, enkels, heupen,… Je kunt
hier terecht voor tips, adviezen en uitleg over de ideale
sportschoen!

Infosessie Letselpreventie
Beginnende sporters hebben vaak te kampen met 
blessures, oververmoeidheid of chronische aan-
doeningen. De FITbus wil hier wat aan doen. Welke zijn
de veel voorkomende letsels en hoe kan je ze voor-
komen, wie behoort tot de risicogroep,… je komt er
goed en bruikbare tips te weten zodat je optimaal kunt
genieten van je training! 

Deelnemen
Deelnemen aan de test en de infosessie kost €10.
Voorinschrijven is de boodschap, want er kunnen maxi-
mum 49 deelnemers per dag getest worden. Bij het ter
perse gaan van deze editie van het infoblad zijn er reeds
24 mensen ingeschreven voor de FITbus in Rijkevorsel.
Op www.Fitbus.be vindt elke geïnteresseerde een over-
zicht van de data, locaties en gegevens waar de FITbus
langskomt.

FITste gemeente
Dit is een wedstrijd tussen de verschillende gemeenten
op basis van de resultaten van de deelnemers. De voor-
uitgang van elke deelnemer wordt gebundeld. De
gemeente die de meeste vooruitgang boekt tussen test
en hertest, is de FITste gemeente.

Inschrijven
Je kunt inschrijven via de sportdienst of online op
www.fitbus.be,  www.deelnemen.be en www.apbsport.be

Heeft u nog vragen over de FITbus in Rijkevorsel?
Contacteer dan:
Sportdienst Rijkevorsel - Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel - Tel: 03/340.00.36 - E-mail:  sportdienst@
rijkevorsel.be - www.rijkevorsel.be
of
Olivia Verelst of Joke Eeraerts - APB Sport  -
Boomgaardstraat 22 bus 1, 2600 Antwerpen  - Tel
03/240.62.91 - E-mail : fitbus@apbsport.provant.be  -
www.fitbus.be
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Op 19 februari 2010 vond het Sportgala 2009
Rijkevorsel plaats in de Kuiperij, de polyvalente zaal
van het Gemeenschapscentrum te Sint-Jozef
Rijkevorsel. In vergelijking met vorige jaren, werd de
huldiging dit jaar op een andere manier aangepakt. Zo
werden niet enkel de laureaten en kampioenen in de
bloemetjes gezet, maar was er ook een uitbreiding met
een extra categorie, nl. die van de sporters met een 
uitzonderlijke sportieve prestatie. Tussendoor gaf
Elegantia, vereniging voor ritmische gymnastiek en
actief in Lille en Westmalle, een aantal demonstraties.
Voor het tweede jaar op rij hadden wij ook de eer om
een aantal G-sporters te kunnen huldigen, zijnde Chris
Renders (Belgisch kampioene 25m rugslag op de
Special Olympics) en David Van der Linden (Bad-
minton). Het hoogtepunt van de avond was het bekend-
maken van de sportlaureaten 2009 voor de gemeente
Rijkevorsel. Volgende sporters en vereniging werden
door de leden van de sportraad tot laureaten van 2009
verkozen:
- Jeugdsporter 2009: Wannes Van Dooren –

Taekwondo (De Tijgers)
- Sportvrouw 2009: Dorien De Koning – Ruitersport

(LRV Sint-Willibrordus)
- Sportman 2009: Gert Dockx – Wielrennen (Team

Colombia)
- Sportvereniging 2009: Rijkevorsel Leeft

Wij wensen iedereen nogmaals proficiat en hopen dat
2010 een even hoogstaand sportjaar mag worden als
2009.

EllaMira is een project voor Kempense verenigingen en
bibliotheken. Open Doek en het Platform Vrouwen-
kracht Kempen stellen 20 vrouwenfilms voor : het 
verhaal gaat over een vrouw of de film werd gedraaid
door een cineaste.
Bij die films bieden we ook een vormingsactiviteit aan
die dieper ingaat op het verhaal van de film. 

In Rijkevorsel hebben de Bibliotheek en 6 
verenigingen, zijnde De Welzijnsschakel, KAV Centrum
en Sint-Jozef, KVLV Centrum en Sint-Jozef en ACV
Vrouwen, de handen in elkaar geslagen om dit 
prachtige project naar hier te halen.

Er wordt gekozen voor de film “Stella” van Sylvie
Verheyde :
Stella Vlaminck start haar nieuw schooljaar in de zesde
klas in een groot Parijs lyceum. Een nieuwe wereld gaat
voor haar open. Haar ouders hebben een café in een
volksbuurt en haar klasgenoten hebben het niet zo op
haar begrepen. Stella is het kneusje van de klas maar
dankzij de invloed van Gladys, dochter van Argentijnse
immigranten, wordt ze zich bewust van haar eigen-
waarde. Als jonge tieners ontdekken ze samen een
nieuw leven vol mogelijkheden. 

Tijdens een interessante begeleidende activiteit diepen
we het thema “Leven in armoede” verder uit via een
getuigenis van “vzw De Fakkel” :
vzw De Fakkel wil mensen in armoede uit Herentals en
omgeving samenbrengen en de uitsluiting in onze
samenleving bestrijden. Ze werken structureel aan
armoede vanuit de ervaringen van de mensen en in 
netwerken met andere organisaties. Ze willen zo 
mensen in armoede erkennen en groeikansen geven

EllaMiraSPORTGALA 2009

INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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zodat hun gevoel van eigenwaarde en gelijkwaardigheid
verhoogt en dat ze krachtig genoeg worden om voor
zichzelf op te komen. Via een getuigenis en een spel
werken we aan een positieve beeldvorming.

Praktische informatie :
Waar :
Zowel de film als de vormingsactiviteit zullen plaats-
vinden in het Gemeentehuis/Klooster. Afhankelijk van
het aantal inschrijvingen kan gekozen worden voor een
groter of kleiner lokaal.

Wanneer:
Film “Stella” op donderdag 15 april 2010 om 20u
Vormingsactiviteit “Leven in armoede” op woensdag 28
april 2010 om 20u

Inschrijving:
Inschrijven voor beide activiteiten kan bij de deel-
nemende verenigingen of op de cultuurdienst in het
Klooster of via cultuurdienst@rijkevorsel.be of 
03/340 00 37. 
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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

EXPO MIRÓ, MÉÉR DAN SCHILDERKUNST !
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VVVV VVVV VVVV

Op 25 april wordt overal in de Kempen het toeristisch
seizoen geopend.
VVV-Toerisme Rijkevorsel verwelkomt je vanaf 10.00
uur in het bezoekerscentrum aan de stenen bergmolen,
Looiweg, alwaar de nieuwste toeristische folders voor-
gesteld worden. Er is een degustatie van Veusselse
lekkernijen.
Uiteraard is ook de molen te bezichtigen. Molen en
bezoekerscentrum zijn geopend van 10.00 uur tot
17.00 uur.

Het weekend van 24 en 25 april 2010 is eveneens het
openingsweekend van ’Hoogstraten viert Feest’. 800
jaar geleden verleende Hendrik I, de hertog van
Brabant, vrijheidsrechten aan Hoogstraten. 2010 wordt
een fantastisch feestjaar in Hoogstraten. Het volledige
programma kunt u bekijken op www.hoogstraten.be.

De evenementenkalender 2010 van Grensland kunt u
afhalen aan de VVV-infobalie in het gemeentehuis.

Sinds kort pakt Grensland uit met een nieuw initiatief !
Elke maand kun je in één van de vier partnergemeen-
ten deelnemen aan een geleide wandeling.
De wandelingen vertrekken steeds om 14.00 uur.
Deelnemen kan aan 1 euro per persoon. Je vindt een
overzicht van alle wandelingen, met meer informatie
over de wandelingen en over de vier gemeenten in de
nieuwe brochure ’Wandelen in Grensland’. Je kunt de
brochure downloaden via www.toerismegrensland.be
door op de cover te klikken of afhalen aan de VVV-info-
balie in het gemeentehuis.

Op maandag 5 april (paasmaandag) kun je in
Rijkevorsel deelnemen aan de begeleide wandeling
’Louis Domspad’. Louis Doms was de promotor van de
typische Achtelse volksdansen, die in dit eeuwenoude
gehucht hun oorsprong vonden. Hij verwierf bekend-
heid in heel het Vlaamse land. Je wandelt door het pit-
toreske Achtel en langs mysterieuze Zwartbossen.
Een vrij bezoek aan de kapel van Achtel is mogelijk en
halte wordt gehouden aan het bevruchtings- en ver-
beteringscentrum voor bijen met proevertje.
Vertrek : Kapel van Achtel te 14.00 uur.
Inschrijven : VVV-Toerisme Rijkevorsel, Molenstraat 5,
tel. 03/340.00.00 (12), vvv.toerisme@rijkevorsel.be.

Reeds voor het derde jaar op rij zal een groep van vrij-
willigers tijdens het weekend van 11 en 12 september
de molen letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes 
zetten.
De voorbije twee edities van Monument in de
Bloemetjes waren een groot succes.
Aan een dergelijk project gaat heel wat voorbereidend
werk vooraf. Binnen een werkgroep wordt gezocht naar
een thema, creaties worden uitgetekend, bloemen 
worden uitgezocht. De werkgroep is op zoek naar 
helpende handen. Ben je creatief bezig met bloemen,
heb je groene vingers, heb je nog tijd vrij om bezig te
zijn met je hobby ?
Binnenkort organiseren
we een vrijblijvend
kennismakingsmoment.
Interesse in onze 
activiteit ?
Contacteer ons op het
nr. 03/340.00.12 of mail
je gegevens door naar
vvv.toerisme@rijkevor-
sel.be

© Bart Huysmans

MONUMENT IN DE BLOEMETJES
ZOEKT HELPERS

WANDELKALENDER GRENSLAND

OPENING TOERISTISCH SEIZOEN :
25 APRIL 2010
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Op woensdag 7 april 2010 is te Rijkevorsel een door-
tocht van een wielerwedstrijd gepland, namelijk van de
klassieke wedstrijd voor beroepsrenners ’Scheldeprijs
Vlaanderen’.
De renners komen rond 14.00 uur vanuit Merksplas en
rijden via de Merksplassesteenweg en Beersebaan naar
Beerse toe.
Gedurende een twintigtal minuten zal er geen verkeer
tegen de rijrichting van de renners in toegelaten 
worden.
Volg de aanwijzingen van de signaalgevers en de 
bevelen van de begeleidende politie zodat de verkeers-
hinder tot een minimum beperkt blijft.

In de Zuiderdijk wordt op 1 mei de jaarlijkse rommel-
markt georganiseerd, vanaf 6.00 uur tot 17.00 uur.
Hierdoor zal er verkeershinder ontstaan in de Zuider-
dijk vanaf huisnummer 10 tot aan het kruispunt met de
Kievitsheide. Enkel de wagens van de deelnemende
marktkramers verkrijgen alsnog doorgang.
Weggebruikers en bewoners van Klundert en Kievits-
heide kunnen die dag de Zuiderdijk best links laten 
liggen en via de Gemeentebossen en Vlimmersebaan
gaan of rijden.

Enkel de titularis van het voertuig kan aangifte bij de
politiediensten doen van verlies of diefstal van een
inschrijvingsbewijs.
Let er bij de aankoop van een tweedehands voertuig op
dat u steeds in bezit gesteld wordt van de vereiste
boorddocumenten. Indien u het betreffende voertuig
wilt laten inschrijven zonder dat u over de vereiste
boorddocumenten beschikt, kunt u het voertuig niet
aanbieden ter keuring en kan het ook niet ingeschreven
worden. Aangezien u geen titularis bent van het voer-
tuig kunt u geen aangifte van verlies of diefstal
verrichten. Dit moet gebeuren door de laatste titularis
en/of eigenaar !
Deze opgelegde regels zijn er gekomen om fraude met
gestolen voertuigen tegen te gaan.

Na een witte winter met de nodige gladheid op de weg
en verkeersoverlast tot gevolg, kunnen we nu toch al
met grote regelmaat genieten van zonnige en warmere
perioden. Met ook de jaarlijkse halfvastenstoet achter
de rug, is de lente onmiskenbaar terug in het land. Dat
betekent dat vogels hun lied terug komen zingen en
bloemen prachtig gaan bloeien. Maar dat betekent ook
dat het bij de doorgewinterde motorrijder alsmaar
meer begint te kriebelen om zijn stalen ros terug van
stal te halen. Onze vrienden met hun tweewielers
genieten er weer van om op onze wegen te cruisen. Of
het nu is om naar het werk te rijden of gewoon ter 
ontspanning…

HOU VOLDOENDE REKENING
MET MOTORRIJDERS

VERLIES OF DIEFSTAL

ROMMELMARKT

DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD
’SCHELDEPRIJS VLAANDEREN’
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Motorrijden heeft voordelen, maar ook …
Motorfietsen spelen een alsmaar belangrijkere rol in
het verkeer. Het aantal voertuigkilometers dat jaarlijks
door motorrijders wordt afgelegd, is sinds 1991 meer
dan verdubbeld. Alles wijst erop dat motoren op dit
moment erg “in” zijn en het ook nog een tijdje zullen
blijven. De motor is de fase van de loutere vrijetijds-
besteding ontgroeid en geldt vandaag als een 
volwaardig alternatief voor de auto in het woon-werk-
verkeer.
De keerzijde van deze flexibele manier van verplaatsen
is de enorme kwetsbaarheid van motorrijders in het
verkeer. Een goed motorpak en dito helm bieden wel
enige bescherming, maar zijn niet te vergelijken met
het koetswerk dat de inzittenden van een wagen
beschermt. Het stijgende aantal verplaatsingen per
motor en de grote kwetsbaarheid hebben de afgelopen
decennia dan ook voor een stijgend aantal slachtoffers
onder motorrijders gezorgd. Op de moto is het over-
lijdensrisico maar liefst 20 keer groter dan in de auto.

Waar is het risico het grootst?
Bij de  dodelijkste motorongevallen is de eerste aan-
rijding een zijdelingse aanrijding. Bij andere voer-
tuigen gaat het meestal om een aanrijding tegen een
obstakel buiten de rijbaan. Motorongevallen vinden
meestal plaats bij normale weersomstandigheden.
Hoewel motorongevallen zich voornamelijk voordoen
in de bebouwde kom, zijn ze buiten de bebouwde kom
ernstiger dan op de autosnelweg of binnen de 
bebouwde kom. Ze komen ook vaker voor en zijn 
ernstiger op weggedeeltes buiten de kruispunten dan
op kruispunten of rotondes.

Wat kan ik doen?
Belangrijk is dat menselijke fouten veruit de grootste
oorzaak zijn van motorongevallen, met op kop waar-
nemingsfouten van de andere weggebruiker, foute
beslissingen van de motorrijder en waarnemingsfouten
van de motorrijder. Gebruik als automobilist dus met
grote regelmaat je spiegels (zeker voor het maken van
manoeuvres zoals het wisselen van rijstrook, linksaf
slaan, inhalen, …) zodat je motorrijders tijdig kunt
zien aankomen, en houd rekening met de dode hoek
van je auto. Motorrijders kunnen de risico’s ook 
beperken door afstand te houden tot hun voorligger en
op voorhand te anticiperen op wat de voorligger 
mogelijk gaat doen. De eigen zichtbaarheid vergroten
met behulp van een fluovestje zal ook zeker helpen.

Als we rekening houden met elkaar, raken we het snelst
en veiligst op onze bestemmingen!

Eigenaars van een alarmsysteem dat niet is aangesloten
op een alarmcentrale, krijgen vier maanden extra tijd
om het systeem te registreren. De Minister van Binnen-
landse Zaken heeft beslist om de registratieperiode te
verlengen tot 1 juli 2010.
Binnenlandse Zaken schat dat ongeveer 100.000 tot
150.000 Belgen een alarmsysteem hebben dat niet is
aangesloten op een alarmcentrale. De registratie van
dergelijk systeem gebeurt online sinds 1 september
2009. Al 66.000 mensen hebben hun systeem 
geregistreerd via de site.

Jerôme Glorie, directeur-generaal Veiligheid en
Preventie bij Binnenlandse Zaken: “De registratie van
de alarmsystemen moet de doeltreffendheid van de
interventies, en dus ook de veiligheid van de burger,
verbeteren. Wanneer de politiediensten een oproep 
krijgen, kunnen ze via de databank meteen alle nodige
gegevens opvragen en onmiddellijk bepalen hoe ze het
best kunnen handelen. Een interventie voor een 
noodoproep van een juwelenzaak vraagt immers een
andere aanpak dan voor een rijwoning.”

Alarmsystemen die zijn aangesloten op een alarm-
centrale worden automatisch geregistreerd bij Binnen-
landse Zaken. Alarmsystemen die niet zijn aangesloten,
worden sinds 1 september 2009 geregistreerd via
www.police-on-web.be. Deze aangifte kan tot nu toe
enkel online gebeuren met elektronische identiteits-
kaart en een kaartlezer of gratis ‘token’. De aangifte
moet ook jaarlijks hernieuwd worden.
Omdat nog onvoldoende mensen hun alarmsysteem
aangegeven hebben, is de registratieperiode nu met vier
maanden verlengd van 1 maart naar 1 juli 2010.

Callcenter
Voor mensen die er niet in slagen om de registratie via
de website in orde te brengen, kijkt de FOD Binnen-
landse Zaken ook uit naar de mogelijkheid van 
telefonische registratie. Jérôme Glorie: “Dit moet de
toegankelijkheid van het registratiesysteem verhogen
voor mensen zonder internetverbinding. Wij hopen
tegen begin mei 2010 een callcenter klaar te hebben
waar je je alarmsysteem telefonisch kan aangeven.”

REGISTRATIEPERIODE 
ALARMINSTALLATIES 
VERLENGD TOT 1 JULI 2010

PPPP OOOO LLLL IIII TTTT IIII EEEE ---- OOOO CCCC MMMM WWWW
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Het organiseren van een dergelijk callcenter vergt enig
overleg en voorbereiding. De persoon die telefonisch
aangifte doet, moet bijvoorbeeld met honderd procent
zekerheid kunnen worden geïdentificeerd. Bovendien
moet de privacy van betrokkenen volledig 
gerespecteerd en gegarandeerd kunnen worden.

Praktisch:
- Voor technische problemen met de online 

registratie via www.police-on-web.be kun je terecht
bij de helpdesk van de Federale Overheidsdienst
voor Informatie- en Communicatietechnologie
(FEDICT): 078/15.03.11 (keuze 4).

- Alle nodige informatie over de registratie van het
alarmsysteem staat in de brochure ‘Geen nodeloos
alarm. Spelregels bij inbraakalarmen’. U vindt deze
brochure terug op www.besafe.be 
(rubriek ‘publicaties’) .

In INFO Rijkevorsel van maart 2010 werden de voor-
waarden opgesomd om in aanmerking te komen voor
de provinciale toelage ter ondersteuning van de thuis-
verzorging van kinderen met een handicap.  

Ondertussen ontvingen we van het provinciebestuur de
nieuwe voorwaarden, en daaruit blijkt dat er enkel nog
een toelage wordt gegeven voor kinderen met een
maximumleeftijd van 21 jaar, en niet meer van 25 jaar.
De inkomstenvoorwaarden blijven wel dezelfde. 

De aanvragen kunnen nu ingediend worden tot 1 juli
2010, dit is een verlenging van de termijn met twee
maanden.

Meer informatie is te bekomen bij de sociale dienst. 

De provincie geeft een toelage aan de man of vrouw  die
thuis een zorgbehoevende verzorgt. De toelage
bedraagt € 450,00 per jaar binnen de perken van het
krediet op de begroting van de provincie. Er kan slechts
één toelage aangevraagd worden door zorg-
behoevenden die elkaar verzorgen.

Voor wie?
- De aanvraag kan gebeuren door de man of vrouw die

thuis een zorgbehoevende verzorgt en die op het-
zelfde adres staat ingeschreven als de zorg-
behoevende.  Het netto belastbaar inkomen van 
2 jaar voor de aanvraag van de aanvrager en van
zijn/haar partner mag niet hoger zijn dan 
€ 22.890,00. 

- De zorgbehoevende moet : 
- minimaal 75 jaar oud zijn;
- in het bezit zijn van het WIGW- of OMNIO-

statuut;
- niet in aanmerking komen voor een uitkering van

de zorgverzekering;

PROVINCIALE TOELAGE 
VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE 
THUISVERZORGING VAN OUDEREN 2010

DE PROVINCIALE TOELAGE 
TER ONDERSTEUNING  VAN DE
THUISVERZORGING VAN KINDEREN 
MET EEN HANDICAP 2010 : 
AANPASSING VOORWAARDEN

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 15 APRIL 2010
- 20.00 UUR

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
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Welke bewijsstukken moeten bij uw aanvraag gevoegd
worden?
- Een kleefvignet van het ziekenfonds van de zorg-

behoevende;
- Een recent attest van de gezinssamenstelling dat u

kunt verkrijgen bij het gemeentebestuur en waaruit
moet blijken dat de verzorger en de verzorgende op
hetzelfde adres woonachtig zijn;

- Een doktersattest waaruit blijkt dat men inderdaad
zorgbehoevend is;

- Een attest van de zorgkas waaruit blijkt dat men
niet in aanmerking komt voor een vergoeding van
de Vlaamse Zorgverzekering;

- Een kopie van het aanslagbiljet in de personen-
belasting betreffende de inkomsten van de aanvra-
ger en zijn/haar partner van 2 jaar voor de aanvraag
(inkomsten 2008). 

Indien u niet onmiddellijk over alle stukken beschikt,
kunt u die tot drie maanden na de aanvraag nog 
indienen.

Verdere informatie en aanvraagformulieren kunt u
bekomen op de sociale dienst van het OCMW,
Prinsenpad 27, te 2310 Rijkevorsel (03/340.39.65). Ook
het model voor het doktersattest is hier te bekomen.

Opgelet : zonder bovengenoemde bewijsstukken komt
u niet in aanmerking voor deze uitkering, zodat het
belangrijk is dat u vooraf deze gegevens bijeenzoekt.

Het OCMW zet de vrijwilligers in het zonnetje. Na een
veel te lange winter is eindelijk de zon te zien dus 
konden we onze vrijwilligers letterlijk en figuurlijk in
het zonnetje zetten. Het bestuur is zelf in de huid
gekropen van de vrijwilliger en heeft voor hen een
heerlijke maaltijd bereid en opgediend.  
Wij hebben dan enkel de praktische kant van de zaak
kunnen beleven, maar onze vrijwilligers in het rusthuis
ondersteunen, helpen, vergezellen, praten …. met onze
bewoners. Ze verlichten het werk van ons verzorgend
en verplegend personeel. We kunnen hen daar alleen
maar voor bewonderen en bedanken. 
Ook onze vrijwillige chauffeurs van de minder mobiele
centrale waren uitgenodigd. Deze dienst draait 
volledig op vrijwilligers. 
Frans Fleerakkers hebben we gevierd voor zijn 10 
jarige inzet bij onze minder mobiele centrale. Van harte
bedankt Frans.
We zijn blij vast te stellen dat onze groep vrijwilligers
een hechte gemotiveerde groep mensen is. Wie zin
heeft om hier ook deel van uit te maken, kan altijd 
contact opnemen met het OCMW. Bij deze doe ik een
speciale oproep voor vrijwilligers voor ons LOI. Het
Lokaal Opvanginitiatief vangt asielzoekers op. De
administratieve afwikkeling van hun dossiers gebeurt
door onze maatschappelijk werkers. Voor de meer 
praktische zaken (winkelen, ons dorp leren kennen, de
school bezoeken, het openbaar vervoer gebruiken,
……) kunnen we steeds vrijwilligers gebruiken. 

VRIJWILLIGERS

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 6 APRIL 2010
IJSROOM MET WARME KRIEKEN

EN KOFFIE

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

2,50 EURO

Zoek je een job in eigen gemeente ?

Heb je een diploma als 

verpleegkundige of studeer je 

binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 

van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 

te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 

telefoonnummer 03/340.39.65
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Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-
Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op
vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit
jaar ongeveer 170 kinderen, waarvan 65 die voor de 
eerste maal komen. Ze wonen in Slovakije, Kroatië,
Bosnië en Herzegovina.

Dankzij de aansluiting bij de Europese Unie is de 
economische toestand in Slovakije zeker verbeterd.
Toch is er nog steeds een deel van de bevolking waarvan
de levensstandaard zeer laag is. Het is uit deze groep
dat de kinderen geselecteerd worden.

Voor Kroatië en Bosnië-Herzegovina gaat het om
kinderen uit gezinnen die de oorlog hebben mee-
gemaakt. Het zijn meestal ontheemde families, die niet
terug naar hun geboortestreek kunnen omdat daar
alles verwoest is. Moeizaam bouwen ze een nieuw
bestaan op.

Euro-Children werkt bewust mee aan de gedachte dat
men de mensen ter plaatse moet helpen, om zo de
migratiestroom te kunnen stoppen.

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar het-
zelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe
kandidaten. Dit jaar verwachten we 65 jongens en meis-
jes tussen 9 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar
Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-
Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriend-
schapsbanden willen onderhouden met deze kinderen
en hun ouders.

Kandidaat-gastgezinnen kunnen contact opnemen op
tel. 03/247.88.50 of e-mailen naar info@eurochildren
.be. Bijkomende informatie vindt u op onze website
www.eurochildren.be

Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa niet !

www.eurochildren.be

In 2009 richtte de Vlaamse overheid een Vlaams
Paardenloket op waar iedereen gratis terecht kan met
vragen rond paardenhouderij. Welke vergunningen heb
ik nodig ? Moet ik aangifte doen bij de Mestbank ? Mag
ik paarden van vrienden transporteren ? Is mijn paard
correct geïdentificeerd ? ... Voor al deze kwesties staat
het loket voor u klaar.

De Vlaamse paardenhouderij is een economische groei-
sector. Naar schatting telt deze regio meer dan 150.000
paarden en 200.000 betrokken personen. Er zijn boven-
dien meer dan 3.550 fulltime arbeidsequivalenten actief
in maar liefst 1.750 bedrijven. Zij realiseren samen een
toegevoegde waarde van 219 miljoen euro voor de
Vlaamse economie. In 2008 en 2009 organiseerde de
Vlaamse minister-president 7 dialoogdagen met de
sector om zowel de pijnpunten als mogelijkheden in
kaart te brengen. Hieruit vloeide het Vlaams Actieplan
voor de Paardenhouderij voort waarin onder andere de
oprichting van het Vlaams Paardenloket werd 
opgenomen. Deze organisatie zal de paardenhouderij
verder duurzaam helpen ontwikkelen.

vzw Vlaams Paardenloket kreeg daartoe een drieledige
functie :
1. Contact- en aanspreekpunt voor de sector en over-

heid
2. Analyse- en adviespartner voor de sector en over-

heid
3. Kennis- en documentatiecentrum

Kortom, indien u met paarden te maken krijgt, kan vzw
Vlaams Paardenloket u bijstaan :
1. U kunt er terecht met al uw vragen
2. U vindt op www.vlaamspaardenloket.be een schat

van informatie over paardenhouderij
3. U blijft automatisch op de hoogte van belangrijke

feiten en gebeurtenissen door uzelf aan te melden
voor de elektronische nieuwsbrief (via de website)

4. ...

vzw Vlaams Paardenloket, Duboislaan 2, 1560 Hoei-
laart, tel. 02/658.09.50, fax 02/659.09.51, info@vlaams-
paardenloket.be, www.vlaamspaardenloket.be

VRAGEN OVER PAARDENHOUDERIJ ?
HET VLAAMS PAARDENLOKET 
STAAT VOOR U KLAAR !

65 NIEUWE KINDEREN ZOUDEN GRAAG
HUN VAKANTIE IN VLAANDEREN 
DOORBRENGEN
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Een praktijkgerichte instapworkshop waarbij we
kennismaken met de in de uitleendienst beschikbare
apparatuur en andere hardware. Hierbij overlopen we
de meest elementaire bestanddelen, gaande van
opbouw en mediavoorbereiding tot bediening van 
projectoren, schermen, videomixers, samplers en 
bekabeling tot het kiezen van passend beeldmateriaal,
het leren van live beeldmanipulatie en het samen-
werken met licht- en geluidstechnici en artiesten. Op
zaterdag passen we toe wat we gezien hebben. We 
starten om 14 uur met het opstellen en uittesten van de
apparatuur. Rond 16 uur komt de band toe, waarna
eventueel nog iets kan aangepast worden. En na het
avondmaal ... the real thing.
Voor wie ? DJ’s, VJ’s, alle (potentiële) gebruikers van de
materialen van de uitleendienst. Je neemt de eerste
avond best je eigen laptop mee, waarop je liefst al (een
trialversie) van Resolume hebt geïnstalleerd.
Lesgever : Kanter Dhaenens, professioneel video-artiest
en VJ

Data en locatie :
- woensdag 12 mei van 19.30 tot 22.30 uur (PVM

Malle)
- zaterdag 15 mei van 14 tot 23 uur (Bouckenborgh

Merksem)

Wellicht de oudste en populairste richting in de foto-
grafie is het fotograferen van mensen. We leren foto’s
zo te maken dat ze er uit springen en dat doen we bij
’available light’, beschikbaar licht, binnen en buiten.
We zien ook hoe we onze foto’s omzetten naar een
kunstzinnig zwart/wit-portret.

Minder geschikt voor de absolute beginner. Kennis van
de instellingen van een reflexcamera zoals aangebracht
in onze cursus ’Fotograferen met de reflexcamera’ is
nodig.
Cursisten zonder eigen camera en/of statief gebruiken
materiaal van het PVM (Canon EOS 450D/Manfrotto-
statief). Wel vooraf laten weten ! Desgevallend hand-
leiding van het eigen toestel meebrengen.
Lesgever : Lukas Roels, professioneel fotograaf en 
ervaren docent
Datum : zaterdag 22 mei van 9.30 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 16.30 uur

FOTOGRAFIE - PORTRETTEN : PORTRETTEN
MAKEN DIE ER UIT SPRINGEN BIJ ’AVAILABLE
LIGHT’, BESCHIKBAAR LICHT BINNEN & BUITEN

VJ CRASH-COURSE : LEER HOE JE DE SOUND 
VAN EEN FEEST OF OPTREDEN AANVULT MET
SCHITTERENDE VISUALS

CURSUSSEN PROVINCIAAL 
VORMINGSCENTRUM MALLE

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

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

Kraantjeswater is het beste drinkwater.
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De VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de
Elektriciteits- en Gasmarkt) lanceerde een vernieuwde
verhuisfolder en verhuisformulieren. De folder werd
overzichtelijker, duidelijker en praktischer gemaakt. 
Als u verhuist van een bestaande woning naar een 
andere bestaande woning, kunt u de verhuizing van uw
elektriciteit en aardgas gemakkelijk regelen met de 
verhuisformulieren.
De VREG gaat echter nog een stap verder in het 
informeren van de energieafnemers.
Een aantal verhuizers bevindt zich in een specifieke
situatie:
- U hebt nog geen contract met een energie-

leverancier en u verhuist naar een eigen woning
(bijvoorbeeld omdat u het ouderlijke huis verlaat).

- U gaat samenwonen met een persoon die al een
energiecontract heeft.

- U verhuist naar een woning waar een actieve 
budgetmeter staat.

Voor die specifieke gevallen, maar ook als u verhuist
naar een nieuwbouw, naar het buitenland, naar een
rusthuis … ontwikkelde de VREG scenario’s op maat. 
U vindt ze op www.vreg.be. Nadat u een aantal korte
vragen hebt beantwoord, krijgt u als verhuizer 
informatie op maat. U krijgt een praktische oplossing
voor uw concrete situatie.
U kunt de vernieuwde verhuisfolder terugvinden door
te surfen naar www.vreg.be. U kunt hem ook aan-
vragen door te bellen naar het gratis telefoonnummer
1700 van de Vlaamse Infolijn. 
Als u wilt weten wat u moet doen om uw verhuizing te
regelen in uw specifieke situatie, kunt u surfen naar
http://www.vreg.be/nl/verhuisscenarios.asp. 
Als u naar aanleiding van uw verhuizing een energie-
leverancier moet kiezen, kunt u de V-test doen op
www.vreg.be voor een objectieve vergelijking van het
aanbod van de diverse leveranciers.
Wie geen toegang heeft tot het internet, kan voor
dezelfde informatie gratis naar het nummer 1700 van
de Vlaamse Infolijn bellen.

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen 
lanceerde met de steun van de Vlaamse Overheid de
website www.gidsvoorgezinnen.be.
De website bevat duidelijke en concrete informatie over
allerlei aspecten van het leven in een gezin.
Via links raken (jonge) gezinnen wegwijs in diensten
die hen kunnen helpen. De website wordt up-to-date
gehouden met de meest recente informatie.

WWW.GIDSVOORGEZINNEN.BEVERHUIZEN ... 
EN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be

INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN
DINSDAG 11 MEI 2010
INSTAP : MAANDAG 17 MEI 2010 
De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders
samen met hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 17 mei
2010) uit voor een gezamenlijk infomoment gevolgd door
een rondleiding en speelmoment in de klas.
We starten samen om 9.00 uur in de Banmolenweg 9
te Rijkevorsel (centrum ’Het Moleke’ + wijkschool 
’Het Kleine Moleke’) en ronden af om 11.00 uur.
Inschrijven voor woensdag 5 mei 2010 bij mevr.
Nicky Janssens, directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !

ONTVANGKANTOOR MALLE
(F.O.D. FINANCIËN, ANTWERPEN INVORDERING,

DIRECTE BELASTINGEN)

ANTWERPSESTEENWEG 27 - MALLE

IS VERHUISD NAAR

SPOORWEGSTRAAT 22
2300 TURNHOUT

NIEUW TEL.NR. : 0257/83180
NIEUW FAXNR. : 0257/96741

E-mail : ontv.db.malle@minfin.fed.be
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In het interactieve waterdoecentrum 'Hidrodoe' te
Herentals neem JIJ het roer in handen ! 
Wat moet je hiervoor doen? Vouw een A4 papier tot een
bootje en schrijf er een leuk weetje op over scheepvaart. 
Hidrodoe biedt jou en je boot een zee van ruimte op een
kunstige waterweg. 
Mis deze boot niet want zo krijg je 20% korting op het
toegangsticket! (voor het ganse gezin, met een maxi-
mum van 4 personen)

Wist je trouwens dat een vrachtwagen met 1 ton 
goederen met 5 liter brandstof slechts 20% van de
afstand kan afleggen tegenover een schip met dezelfde
lading en dezelfde brandstof? Dit en andere weetjes
kom je te weten tijdens de Paasvakantie in Hidrodoe. 
Voor de kleinere bezoekers staat er nog veel meer op
stapel. In de paasvakantie krijg je de kans om een heuse
kapitein te worden, compleet met tattoo!
Bovendien krijgen alle bezoekers de geheimen van 
drijven en zinken te weten; een aanrader! 
Ontdek tijdens de paasvakantie de wondere wereld van
het WATER in Hidrodoe, met zijn meer dan 120 
exhibits !!

Hidrodoe, Haanheuvel 7, 2200 Herentals (achter
Netepark en Bloso-centrum), 014-44.26.44 
E-mail: info@hidrodoe.be, www.hidrodoe.be 
Hidrodoe is elke dag open van 09u30 tot 17u00.
Hidrodoe is gesloten op woensdag en zaterdag en op
Paasdag. 

(De actie van 20% is niet cumuleerbaar met andere promoties, kortingen
of arrangementen. Niet geldig op verjaardagsfeestjes)

HIDRODOE GOOIT HET OVER 
EEN ANDERE BOEG !



28

DDDD IIII VVVV EEEE RRRR SSSS EEEE NNNN

’APRILKWIS’
ZATERDAG 17 APRIL - 20u

t.v.v. B-reserven St.-Jozef

GEMEENSCHAPSCENTRUM ST.-JOZEF
Kerkdreef 61 - Sint-Jozef Rijkevorsel

Algemene quiz : 
actua, varia, sport, media, muziek, politiek, ...

Prijzen voor top 3 - tombola

4 tot 6 personen met ploeg (enkel amateur-
ploegen), 15€ inschrijvingsgeld

Inschrijven via www.breservensintjozef.be
april-kwis@breservensintjozef.be

FOTOVRIENDEN
RIJKEVORSEL vzw

in samenwerking met 

SFNK vzw

FOTO
TENTOONSTELLING

& DIGITALE BEELDEN

ZATERDAG 17 APRIL 2010
VAN 15 - 22 UUR 

digitale projecties om 16 - 18 en 20.30 uur

ZONDAG 18 APRIL 2010
VAN 10 - 18 UUR 

digitale projecties om 11 - 13.30 - 15 en 16.30 uur

Klooster, Molenstraat 5, Rijkevorsel

BRASS BAND CONDOR

36STE

LENTECONCERT
ZATERDAG 24 APRIL 2010 

GEMEENSCHAPSCENTRUM SINT - JOZEF RIJKEVORSEL
BEGIN 20.00 UUR

INKOM : € 5 (kinderen gratis)
VVK : € 5 (incl. Trappist tijdens Trappistenstand)

Kaarten in voorverkoop te bekomen : 
brassbandcondor@telenet.be of tel. 03 311 68 86 - 03 314 39 02

PAASVIERINGEN

donderdag 1 april 19.00u Witte Donderdagviering

in kerk St.-Willibrordus

vrijdag 2 april 19.00u Goede Vrijdagviering

in kerk St.-Jozef met

uitbeelding lijdensverhaal

door vormelingen

zaterdag 3 april 19.30u Paaswake 

in kerk St.-Jozef, viering 

opgeluisterd door koor

21.00u Paaswake in kerk

St.-Willibrordus, viering

opgeluisterd door koor

zondag 4 april 9.00u Plechtige eucharistie-

viering opgeluisterd

door koor in kerk Sint-Jozef

11.00u Paasgezinsviering in kerk

Sint-Willibrordus
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AARD VAN DE MELDING

Ik meld de beschadiging van ■■

een defect aan ■■

een voorstel voor ■■

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

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer Datum melding : 

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER

Vogelkundige kring ‘De Havik’ 

organiseert

PAAPWEDSTRIJD
17 APRIL 2010

Chirolokaal Sint-Jozef Rijkevorsel
Zuiderdijk

INSCHRIJVEN VANAF 13 UUR !

BRUGQUIZ
VRIJDAG 11 JUNI - 20.00 uur

Feestzaal Den Bakker

NU INSCHRIJVEN !

De Brug presenteert op vrijdag 11 juni e.k. de BRUGQUIZ
2010. Deze quizavond gaat door in Feestzaal Den Bakker,
Bochtenstraat 2 te Rijkevorsel.

Zoals elk jaar stellen we de deelnemers een hoop vragen
‘over van alles en nog wat’. Bovendien proberen we u te
vermaken met een  aantal gevarieerde rondes en wie
weet wat nog allemaal !

Inschrijven doe je best zo vlug mogelijk : het aantal 
plaatsen bij ‘Den Bakker’ is immers beperkt!

WELKOM !!!

PRAKTISCH :
6 spelers / per ploeg
deelname : € 20 per ploeg (ter plaatse te betalen)
Meer info en inschrijven op het Brugsecretariaat:
(03/314.33.10, per e-mail: debrug.rijkevorsel@telenet.be)

De Brug
Veussels Volksblad

Het gemeentebestuur
wenst je

prettige paasdagen !
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M A A R T   -   A P R I L

30 maart • kwb Rijkevorsel Centrum en Sint-Jozef : Startdag ’Joggen voor beginners’, 
Gemeentelijke sportterreinen Bavelstraat, aanvang 19.15 uur.

1 april • Parochie : Witte Donderdagviering in kerk Sint-Willibrordus te 19.00 uur.
• kwb Rijkevorsel Centrum en Sint-Jozef : Startdag ’Joggen voor beginners’,

Gemeentelijke sportterreinen Bavelstraat, aanvang 19.15 uur.
• vzw De Singer : Concert van George Kooijmans en Frank Carillo (try-out). 

De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties:  www.desinger.be.

2 april • Parochie : Goede Vrijdagviering in kerk Sint-Jozef, met uitbeelding lijdensverhaal door
vormelingen, te 19.00 uur.

• kwb Volley Heren : Fuif Black & White in café Cartouche. VVK 2 euro, kassa 3 euro.
Dresscode black & white, gratis cocktail.

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

• vzw De Singer : Jazzconcert van de Nederlandse Big Band ’Bik Bent Braam - Serendipities’.
De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

3 april • Parochie : Paaswake in kerk Sint-Jozef, viering opgeluisterd door koor, te 19.30 uur.
Paaswake in kerk Sint-Willibrordus, viering opgeluisterd door koor, te 21.00 uur.

• LRV Rijkevorsel : Springwedstrijd voor pony’s en paarden, op de terreinen van de vereniging
langs de Beersebaan, aanvang 9.00 uur, inkom gratis. Iedereen van harte welkom !

• Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Op fotojacht te Minderhout met leden en sympathisanten,
vertrek met eigen vervoer aan de Oude Pastorij, Dorp 47 te 14.00 uur stipt.
Vergeet uw fotomateriaal niet, iedereen welkom.

4 april • Parochie : Plechtige eucharistieviering opgeluisterd door koor te 9.00 uur in Sint-Jozefkerk.
Paasgezinsviering te 11.00 uur in Sint-Willibrorduskerk.

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

5 april • Grensland : Wandeling Louis Domspad, vertrek te Achtel om 14.00 uur, voorafgaande
inschrijving noodzakelijk, deelnameprijs 1 euro. Meer info : zie rubriek VVV.

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

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

• Natuurpunt afd. Markvallei : Wandeling Kelsdonk Etten-Leur, vertrek Vredesboom Meer
te 8.00 uur. Meer info : 03/315.71.85.

• Rijkerack : 3G, vanaf 19.00 uur in De Valk.

16 april • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
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17 april • B-Reserven Sint-Jozef : Quiz, Gemeenschapscentrum Sint-Jozef, aanvang 20.00 uur.
Meer info : www.breservensintjozef.be.

• vzw De Singer : Rootsrockconcert (try-out) van Steven De bruyn, Tony Gyselinck en Roland.
De Singer, Bavelstraat 35 om 21.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

• Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Fototentoonstelling en digitale projectie, vanaf 15.00 uur,
Klooster Molenstraat. Meer info : zie rubriek Diversen.

• Vogelkundige Kring ’De Havik’ : Paapwedstrijd, Chirolokaal Sint-Jozef - Zuiderdijk,
inschrijven vanaf 13.00 uur. 

18 april • Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Fototentoonstelling en digitale projectie, vanaf 10.00 uur,
Klooster Molenstraat. Meer info : zie rubriek Diversen.

• Rijkerack : 3G, vanaf 19.00 uur in De Valk.

22 april • CAW De Kempen ism Welzijnszorg Kempen : Infoavond ’Megamindy en Spiderman in huis !’
Raadzaal gemeentehuis, van 20.00 uur tot 22.00 uur. Meer info : zie rubriek Kinderclub -
Jeugddienst.

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

• vzw De Singer : Klassieke muziek gebracht door ’Duo Landini’, met pianist
Jan Van Landeghem en violiste Jenny Spanoghe. De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur.
Meer info en reservaties : www.desinger.be.

24 april • Rijkevoc : Laatste thuisweekend van het seizoen, Sportcentrum De Valk.
Jeugdvolleybal vanaf 14.00 uur, volwassenen vanaf 18.00 uur met om 20.30 uur de 1ste dames-
en herenploeg. Afsluitend kampioenenviering.

• vzw De Singer : Jazzconcert van het Stéphane Kerechi Trio feat. tenorsaxofonist Toby Malaby
(FR/VS). De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

• Brass Band Condor : Lenteconcert 2010, Gemeenschapscentrum Sint-Jozef,
begin te 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

• Sint-Luciaschool : ’Het geheim van de diepte’ te 14.00 uur, met o.a. cocktailbar en
kinderdisco, iedereen welkom !

• Chiro Sint-Jozef : Appelverkoop in de voormiddag.
• kvlv vzw : Hang het uit !! Meer info : zie rubriek Diversen.

25 april • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opening toeristisch seizoen, 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.
• Rijkerack : 1D, vanaf 19.00 uur in De Valk.
• kvlv vzw : Hang het uit !! Meer info : zie rubriek Diversen.

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

EXPO MIRÓ : van dinsdag tot en met zondag, telkens van 14u tot 18u in het Aster Berkhofmuseum
te Sint-Jozef. Meer info : www.expo-miro.be

Aankondigingen van activiteiten MEI 2010 moet je uiterlijk op 9 april 2010 binnenbrengen of mailen 
naar secretariaat@rijkevorsel.be. Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
Deze INFO en ook vorige edities te lezen op de gemeentelijke website www.rijkevorsel.be onder de rubriek Informatieblad.
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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 wachtdiensten tandartsen : 0903/39.969
De wachtdienst geldt uitsluitend tijdens het weekend en op feestdagen, van 9u tot 18u en enkel voor dringende gevallen

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 014/410.410
- 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 de late avond en nacht in de week : Dokter van wacht uitsluitend telefonisch bereikbaar op het nummer 014/410.410


