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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



De eerstvolgende gemeenteraadszitting is gepland op
maandag 31 mei 2010 vanaf 20.00 uur in de raad zaal
van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elek tronisch 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.

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING
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Rijkevorsel, 8 april 2010

Beste dorpsgenoten,

We hebben lang moeten wachten op de lente en eindelijk komt de zon erdoor. En goed weer in een gemeente
wil zeggen dat het tijd is om aan de wegenwerken te beginnen. De lange winter heeft fel geknabbeld aan onze
asfaltbanen en Rijkevorsel is op dit moment één grote bouwwerf. In elke straat zijn er werken aan de gang.
Voor ’onderhoudswerken wegen 2010’ hadden we in de begroting van 2009 een budget voorzien van ± 136.000
euro, maar door de strenge winter hebben alle wegen zo erg geleden dat we meer moeten herstellen dan
gepland met als gevolg dat het voorziene budget ruim wordt overschreden.

Op de Merksplassesteenweg liggen de werken voor het fietspad even stil omdat de nutsmaatschappijen af te
rekenen hebben met een te hoge grondwaterstand. De gasleidingen moeten op 1,4 m diepte worden
ingegraven en we zitten daar op een kleilaag zodat bronbemaling en droogzuiging geen enkel effect hebben.
Dus wachten is de boodschap totdat het waterpeil is gezakt. Met de grote werken aan het fietspad hopen we
nog altijd te beginnen na het bouwverlof.

Op de Beersebaan schieten de werken goed op, maar de overlast kan nog twee maanden duren. De aannemer
herstelt daar de kapotte betonvakken en hij pompt de hele vakken omhoog zodat ze vlak komen te liggen met
mekaar.

En er zijn nog andere werken in het vooruitzicht. De Uitbreidingsstraat en de Gansheideweg worden nog dit
jaar aangepakt alsook de weg langs de Vaart die in plaats van asfalt een volledig nieuwe betonbedekking krijgt.

Dus beste mensen, we vragen weer wat geduld en begrip voor die ongemakken, maar op termijn hopen we
iedereen tevreden te stellen.

Ik wens iedereen nog een prachtige lente en tot volgende maand.

Uw burgemeester,
Gust Van De Mierop

BESTUUR



4

Met uitzondering van het containerpark zijn alle
gemeentelijke diensten gesloten op
zaterdag 1 mei

donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei 
zaterdag 15 mei

maandag 24 mei

Op het containerpark kan men op vrijdag 14 mei en
zaterdag 15 mei wel terecht.

Biodiversiteit, c’est quoi?
BIO betekent leven. DIVERSITEIT betekent verschillende
vormen. BIODIVERSITEIT betekent dus verschillende
levensvormen. In een bos wonen heel veel verschillende
dieren en planten. In een woestijn wonen er weer hele
andere. Al die verschillen van leven maken onze aarde tot
een bijzondere en boeiende plek. Dit jaar, 2010, is het Jaar
van de Biodiversiteit. De Europese landen willen het bio -
diver siteitsverlies stoppen en zoveel mogelijk verschillen-
de soorten behouden en beschermen.

Biodiversiteit in Antwerpen
Ook de provincie Antwerpen en haar steden en gemeenten
willen hun steentje bijdragen. Wij werken reeds sinds
2008 samen voor een betere natuur in en rond beek -
valleien.
En aangezien jong geleerd oud gedaan is, richt de 
provincie Antwerpen zich met dit nieuwe initiatief op 
kinderen. De provincie gaf namelijk aan vzw DE DAGEN,
een jong Antwerps kunstcollectief, de opdracht een
natuurboek voor kinderen samen te stellen én een bij -
zonder biodivers feest te organiseren. Dat feest vindt
plaats op 22 mei 2010, op de Dag van de Biodiversiteit.

ROODWATERNACHT
De campagne
Alles altijd anders, dat betekent biodiversiteit. Dieren of
planten in alle kleuren, te land, ter zee of in de lucht, bij
dag of ‘s nachts. De campagne heet daarom ROODWATER-
NACHT. Vanaf 21 maart lees je alles op www.roodwater-
nacht.be.

Het natuurboek voor kinderen
DE DAGEN zocht de beste schrijvers en illustratoren uit
binnen- en buitenland en vroeg hen een verhaal te 
schrijven of een illustratie te maken rond ROOD, WATER
of NACHT. 
Deze kunstenaars werken mee: Bibi Dumon Tak, Joke Van
Leeuwen, Ingrid Godon, Bart Moeyaert, Gerda Den -
dooven, Sara Fanelli, Koen Broos, Marc Tritsmans, Ted
Van Lieshout en vele anderen.

Wil je kans maken op een gratis boek? Rep je dan vanaf 23
mei 2010 naar je plaatselijke bib en zoek uit hoe zij de
boeken verdelen.

Het biodivers feest
Op 22 mei verwachten we families met kinderen tussen 
4 en 12 jaar in en rond het Provinciaal Natuur- en
Landschapshuis (het Hallehof) in Zoersel. 
Een hele namiddag kun je er luisteren naar verhalen, met
illustratoren tekenen, natuurworkshops volgen van Art
Basics for Children, op ontdekkingsreis gaan en nog veel
meer.

Reserveren moet en kan vanaf 26 april (03/240.58.70).
Alle informatie en het volledige programma lees je op
www.roodwaternacht.be en in de programmakrant in de
bib.

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

ROODWATERNACHT,
ALLES ALTIJD ANDERS

BESTUUR-DUURZAAMHEID



60 gemeenten steunen al het initiatief, schaalgrootte
maakt groene stroom goedkoop

De provincie Antwerpen pakt uit met een opmerkelijk 
initiatief. In het najaar zullen àlle inwoners kunnen
instappen in één gezamenlijke groepsaankoop 100% 
groene stroom. De provincie gaat een externe dienst -
verlener inschakelen om de actie te begeleiden. Kort voor
de zomer zullen burgers effectief kunnen intekenen.
Hopelijk zullen veel mensen via deze groepsaankoop de
stap zetten naar groene energie. Want hoe meer gezinnen
meedoen met de groepsaankoop, hoe goedkoper de 
tarieven !

Steeds meer mensen krijgen het moeilijk hun energie -
rekeningen te betalen. De overheid neemt daarom tal van
initiatieven gaande van subsidies, gespreide betalings -
systemen tot energiezuinige tips. Eerder gingen een 
aantal OCMW’s en gemeentebesturen over tot de samen-
aankoop van stookolie, isolatiemateriaal, enz. Op deze
wijze kochten ook lokale en bovenlokale besturen samen
stroom en gas aan ten behoeve van de eigen admini -
straties.

Groepsaankoop groene stroom voor de volledige 
provincie
De provincie Antwerpen zal nu een faciliterende rol op -
nemen in de organisatie van groepsaankoop groene
stroom voor inwoners van de provincie. Eerst zullen
inwoners geïnformeerd worden over de groepsaankoop en
hoe het werkt. Daarna zullen de geïnteresseerde inwoners
intekenen.

De werking in een notendop van de groepsaankoop
Kort voor de zomer 2010 zal er een oproep gelanceerd
worden naar geïnteresseerde inwoners. Die kunnen 
intekenen tot eind september. Energieleveranciers krijgen
dan de kans om te bieden. De leverancier met het beste
bod zal dan een gepersonaliseerd contract aanbieden aan
de geïnteresseerde. Dan pas beslist die om al dan niet in te
stappen. ”De provincie laat hier haar schaalgrootte 
werken in het voordeel van haar inwoners en hoopt op
massale deelname om groene stroom brede ingang te
doen vinden aan scherpe prijzen. Zo slaan we twee 
vliegen in één klap : groen én goedkoper.”

Van 8 mei tot 12 juni loopt de negende editie van de
fietspromotiecampagne Met Belgerinkel naar de
Winkel. Onder het motto ’Haal de max uit je fiets’ 
zullen de initiatiefnemers bewijzen dat de fiets ook uit-
stekend geschikt is voor de grotere boodschappen.
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 de gezondheid en voor de
portemonnee.
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.

Take a(nother) W ride
Net als vorig jaar kunnen
deelnemers van Bel -
gerinkel sparen voor een
trendy fietstas die niet in
de handel verkrijgbaar is.
Door tijdens de cam -
pagne zeven stempels te

verdienen op je spaarkaart, kun je tegen verminderde
prijs een exclusieve Walter Van Beirendonck-fietstas
bestellen.
Voor de editie 2010 herwerkte Van Beirendonck het
model van 2009 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 
handelaars deel aan de campagne. In totaal fietsten een
recordaantal van 175.000 klanten naar hun plaatselijke

ANTWERPS PROVINCIEBESTUUR
ORGANISEERT SAMENAANKOOP
’GROENE STROOM’ VOOR ZIJN 
VOLLEDIGE GRONDGEBIED !
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handelaar. Tijdens de campagneperiode 2010 plannen
de organisatoren in alle Vlaamse provincies Bel -
gerinkel evenementen om de fiets in de winkelkernen
nog meer zichtbaarheid te geven.

Doe mee en win !
Tijdens de campagneperiode kunnen fietsers stempels
verzamelen door per fiets boodschappen te doen bij de
deelnemende handelaars. Met een volle spaarkaart kan
je een unieke fietstas bestellen voor 20 euro. Per
gemeente wordt ook een Belgerinkelfiets van Oxford
met winkelwaarde van 475 euro verloot. De gemeente
Rijkevorsel wil deelnemers extra ondersteunen om deel
te nemen aan de campagne en verloot daarom 10 
dubbele campagnefietstassen en 10 VVV-waarde -
bonnen.

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 zich te registreren
via www.belgerinkel.be en krijgen dan gratis het nodige
promomateriaal bezorgd. Via de website worden de
deelnemende handelaars extra gepromoot.

Meer info : www.belgerinkel.be of neem even contact
op met de milieudienst.

Op 8 en 15 juni 2010 zal de gemeente opnieuw een
inzamelronde van landbouwfolie organiseren. Aan de
inwoners van Rijkevorsel wordt de mogelijkheid 
geboden om op deze dagen, tegen vergoeding, land-
bouwfolie aan te leveren op het containerpark onder de
volgende voorwaarden :
- de folies worden afzonderlijk aangeboden in 2

onder soorten :
- op dinsdag 8 juni : kuilfolie en zakgoed (dikke
folie)

- op dinsdag 15 juni : wikkelfolie (stretchfolie)
- de folie wordt op het containerpark aangeleverd

(enkel op deze data) tijdens de openingsuren
Let op ! Het containerpark is enkel toegankelijk via een
toegangskaart. Er dient rekening gehouden met 
volgende beperkingen wat betreft de aanlevering :
maximumlengte van de voertuigen die aanleveren is 9,5
meter, d.i. een voertuig inclusief aanhang wagen.

Buiten dit formaat kan er niet gewogen worden en 
bijgevolg wordt de toegang tot het containerpark 
ontzegd.
- volgende materialen zijn niet toegelaten : netten,

zeilen, autobanden, harde kunststoffen, tuinbouw-
folie en geperforeerde folie, nopjesfolie, koorden en
touwen, oogstresten, zand

- de folies dienen bezemschoon te zijn
- de folie moet aangeleverd worden in bundels (circa

50 kg, maar minder mag ook)
- de folie mag niet eindeloos lang zijn

Kostprijs :
Volgende tarieven zijn van toepassing :
- kuilfolie en zakgoed (dikke folie) : 70 euro/ton
- wikkelfolie (stretchfolie) : 90 euro/ton
De folie wordt gewogen via de weegbruggen en de kost-
prijs wordt onmiddellijk betaald met de oplaadbare 
toegangskaart.

Kuilfolie en zakgoed = landbouwfolie dikker dan 0,10
mm :
- kuilfolie
- kunstmestzakken
- veevoederzakken
- kalvermelkzakken

Wikkelfolie :
- landbouwfolie dunner dan 20 micron
- wikkel- of stretchfolie van gras- of hooibalen

Om van deze dienstverlening gebruik te kunnen
maken, moet men vooraf inschrijven. Dit kan via de
milieudienst, tel. 03/340.00.23, fax 03/340.00.70, e-mail
nancy.gabriels@rijkevorsel.be.
Inschrijven ten laatste op 2 juni 2010.

Ontdek de geur van frisse voorjaarsbloeiers, bewonder een
jong blad dat zich ontrolt, een bloem die staat te pronken
op haar ranke steel, dauwdruppels fonkelend als groene
parels. Vogelgezang begeleidt je wandeling door je 
paradijs.
Knal ! Je droomballon doorprikt ! Het gras moet gemaaid,
het onkruid gewied, de tuinresten nog afgevoerd naar het
containerpark ... nog zoveel werk in het verschiet.

INZAMELING LANDBOUWFOLIE

MEER GENIETEN IN UW PRACHTIGE
TUIN ! PLANT UW TUIN VOL VRIJE TIJD !

DUURZAAMHEID-MILIEU
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Wist je dat het ook anders kan ?
Wat dacht je ervan om dat stukje gazon in de voortuin te
vervangen door bodembedekkers ? Ze creëren net als gras
een open ruimte, maar vragen niet om wekelijks - zeven
maanden lang - een trimbeurt te ondergaan en ze zadelen
je niet op met die vochtige massa maaisel waar je niet
altijd plaats voor hebt.
Ben je bezorgd dat die wekelijkse trimbeurt verandert in
een wekelijkse wiedbeurt ? Een fijn laagje compost op de
open plekken onderdrukt het onkruid, houdt de bodem
vochtig en fleurt je planten op.

Deze twee tips brengen de kringloopgedachte in je tuin :
je voorkomt tuinresten of je herbruikt ze in de tuin. Je
tuin en jij varen er wel bij. Benieuwd naar meer kring -
looptechnieken ? Hoe kies je de planten die zich goed 
voelen in je tuin ? Een aanplant waar je jaren plezier van
hebt ?  Hoe tover je resten om in zwart goud ? De
compost  meesters vertellen het je graag tijdens de 
activiteiten van Juni Compostmaand.

Overal in Vlaanderen verschijnen compostmeesters op
markten, infostands, in open tuinen en demoplaatsen. Zij
tonen hoe je voordeel haalt uit het toepassen van kring -
looptechnieken bij aanplant en onderhoud van vaste 
planten en borders. Voor exacte locaties raadpleeg je de
activiteitenkalender.

Win een compostvat vol verrassingen tijdens Juni
Compostmaand
Bezoek je een activiteit, dan kun je ter plaatse deelnemen
aan de kringloopwedstrijd. Er zijn 26 compostvaten vol
tuingereedschap elk ter waarde van 250 euro te winnen !

www.junicompostmaand.be
Meer informatie over kringlooptuinieren en de
activiteiten kalender vind je op deze website.

De compostmeesters van Rijkevorsel zullen op 26 juni
2010 tussen 9.00 uur en 13.00 uur aanwezig zijn op
hun demonstratieplaats (op het containerpark). Meer
hierover in de volgende INFO.

Mulchen
Bij het onderhoud van je tuin produceer je grasmaaisel,
snoeihout, haagscheersel en andere resten. Pas als je het
kwijt wil, wordt het afval. Hergebruik je het op een zin -
volle manier, dan maak je er weer een grondstof van en
stimuleer je de natuurlijke kringloop. Mulchen is daartoe
een uitstekend middel. Mulchen betekent : de bodem
bedekken met een laag organisch materiaal. In de natuur
vind je zelden een onbedekte bodem. Denk maar aan de
bladerlaag in een bos.

Gazonmaaisel
Met allerlei technieken, onder meer mulchmaaien, en
door een andere aanpak van de tuin waardoor je de opper-
vlakte van het gazon beperkt, kun je de hoeveelheid gras-
maaisel verkleinen. Grasmaaisel kan gebruikt worden als
mulch of worden gecomposteerd. Bodembedekkers kun-
nen het gazon en dus ook het grasmaaisel beperken.

Snoeihout
Versnipperd snoeihout kan gebruikt worden voor de aan-
leg van paadjes. Je kunt ook creatief met snoeihout
omgaan : verhoogde bedden, afsluitingen en vlechtwerk,
plantensteunen, takkenwal, snipperwand,...

Bladeren en naalden
Als mulch zullen deze materialen goede diensten bewij-
zen. Afgevallen bladeren vormen het meest natuurlijke
bodembeleg. Onder struiken en tussen vaste planten
geven ze voedsel aan de grond, ze verbeteren de structuur
en houden de bodem vochtig. Het is ook bruin materiaal
voor de composthoop, compostbak, compostvat.

Plantenresten uit sier- en moestuin
Met karton kun je op een natuurvriendelijke manier hard-
nekkige onkruiden verdelgen. Uiteraard kun je de
planten resten composteren en dan veranderen ze in het
zwarte goud dat we compost noemen.

Zeven tips om goede compost te maken
1. Start in de lente of in de zomer.
2. Gebruik zoveel mogelijk vers materiaal.
3. Voeg geen te grof materiaal toe.
4. Meng alles goed zodat de afbraakorganismen vol -

doende lucht, water en voedsel krijgen.
5. Let op voor grote hoeveelheden van één soort (gras,

bladeren). Voeg dit niet in één keer toe.
6. Hou je compostvat of -hoop in het oog. De compost-

hoop mag niet té nat worden.
7. Belucht de composthoop regelmatig.

TUINAFVAL - ENKELE TIPS

DUURZAAMHEID-MILIEU
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In 2008 en 2009 werd de vroegere landbouwtelling ver-
vangen door een steekproefenquête. In 2010 moet er,
conform de Europese wetgeving, opnieuw een volledige
landbouwtelling georganiseerd worden.
Bijgevolg moeten alle landbouwbedrijven een aangifte
doen in de maand mei. Hiervoor ontvangen zij per post
een vertrouwelijke vragenlijst die, volledig ingevuld,
afgegeven moet worden aan de onthaalbalie in het
gemeentehuis in de week van maandag 17 mei tot vrij-
dag 21 mei, tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Wie dient deze vragenlijst in te vullen ?
Ieder persoon, verantwoordelijk voor een landbouw -
bedrijf, die één van volgende producten produceert met
het oog op de verkoop :
- teelten : akkerbouwgewassen, groenten, fruit, sier-

teelt, boomkwekerijen, zaden,...
- dieren : runderen, varkens, schapen, geiten,

landbouw paarden, pluimvee, overige dieren
gekweekt voor het vlees

Wij rekenen op uw medewerking om de lijsten tijdig
binnen te brengen.

Het gemeentebestuur verzorgt al enkele jaren zitdagen
voor de belastingen in samenwerking met FOD
Financiën. Dit jaar organiseert het gemeentebestuur
ook een infosessie over ’Tax-On-Web’, de online 
belastingaangifte, en ’My MinFin’, het persoonlijk 
fiscaal dossier. Tijdens de sessie zullen de werking en de
voordelen van ’Tax-On-Web’ besproken worden en
wordt ook ’My MinFin’ voorgesteld.
Iedere deelnemer krijgt na afloop van de infosessie 
brochures over de beide toepassingen en promotie -
producten (o.a. kaartlezer).
De infosessie vindt plaats op 18 mei 2010 om 20.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis en duurt
ongeveer 1.30 uur.
Noteer ook alvast de data van de zitdagen voor de 
belastingaangifte :
- Gemeentehuis : 21 en 22 juni
- Gemeenschapscentrum Sint-Jozef : 24 juni
telkens van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot
16.00 uur.

Wie reisplannen heeft voor de komende maanden,
denkt best al even na over de nodige reisdocumenten.
Binnen België volstaat de identiteitskaart. Als men naar
het buitenland gaat, heeft men vaak een internationale
reispas nodig en buiten Europa soms een visum. Ook
voor kinderen is er dan een reispas nodig. Deze reispas
moet aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken.
Houd er rekening mee dat het ongeveer 10 werkdagen
kan duren vooraleer de reispas afgeleverd wordt. Een
reispas is 5 jaar geldig en kost 76,00 euro voor een 
volwassene en 41,00 euro voor een minderjarige.
Enkel in een aantal landen, waar er vrij verkeer van 
personen en goederen is, mag je binnen zonder reispas.
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar dienen dan wel
in het bezit te zijn van hun identiteitskaart. Voor 
kinderen onder de 12 jaar is er een Kids-ID of een 
kartonnen kinderpasje met foto nodig. Het kartonnen
kinderpasje met pasfoto blijft geldig indien de geldig-
heidsdatum niet overschreden is. Houd er rekening
mee dat het ongeveer een maand kan duren vooraleer
de Kids-ID afgeleverd wordt. Een Kids-ID kost 3,00
euro.

Wanneer een minderjarige op reis gaat naar het buiten-
land zonder zijn ouders of voogd, moet de vader, moe-
der of voogd van het kind een speciaal formulier
'Toelating reis voor minderjarige' ondertekenen. Dit is
een formulier waarmee je als ouder toelating geeft aan
je minderjarig kind om het land te verlaten, eventueel
onder begeleiding van een andere persoon of 
organisatie. Dit formulier kun je gratis ophalen bij de
dienst burgerzaken, die ook de handtekening van de
persoon die de toelating geeft, wettigt.  
Vraag dus tijdig de nodige reisdocumenten aan, want de
kosten voor een paspoort of Kids-ID via een spoed -
procedure kunnen hoog oplopen. Voor meer informatie
over de nodige reisdocumenten kun je terecht bij de
ambassade of het consulaat van het land waar je naar-
toe gaat, de website www.diplomatie.be of het reis -
bureau.  Je kunt ook contact opnemen met de dienst
burgerzaken in het gemeentehuis op het nummer 
03/340.00.30.

LANDBOUWTELLING 2010
VERPLICHT STATISTISCH ONDERZOEK

INFOSESSIE ’TAX-ON-WEB’ 
EN ’MY MINFIN’ - 18 MEI - 20.00 UUR

OP REIS ?

LANDBOUW-FINANCIËN-BURGERZAKEN
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Ben je benieuwd naar het verloop van ons boek ? Surf dan
vlug naar http://rijkevorselbib.wordpress.com en lees
iedere week een nieuw hoofdstuk ! Je komt op dezelfde
blog terecht als je via de gemeentelijke website gaat
namelijk www.rijkevorsel.be, diensten, bibliotheek, links.
Veel leesplezier !

De meeste mensen gaan op bedevaart met de trein,
auto, bus of vliegtuig. Paul Spapens, een autoriteit op
het gebied van folklore en volksdevotie, verkiest echter
de fiets ! Samen met zijn vrouw Hennie van Schooten
bezocht hij ondermeer Santiago de Compostela, Rome,
Barcelona, Warschau, Berlijn, Jeruzalem en Moskou.
Hij schreef ondermeer Abraham fietst naar het beloofde
land, een fietstocht van Nederland naar Jeruzalem en
Met de westenwind in de rug, een fietstocht van
Nederland naar Moskou. Reizen, fietsen, volkskundige
wetenswaardigheden... dinsdag 4 mei zal een boeiende
avond worden !

Na de Egyptische, Afrikaanse en Ierse dans van vorige
jaren gaan we dit jaar de Zuid-Amerikaanse tour op !
Vrolijke, pittige muziek waarvan je heupen vanzelf gaan
bewegen ! Salsa, merengue, cumbia, zumba... kom zelf
eens proberen of dit dansgenre iets voor jou is ! We 
verwachten je op dinsdag 18 mei om 20.00 uur. Geen
danspartner vereist !
Inkom : 2,50 euro.
Gelieve vooraf in te schrijven in de bibliotheek, telefo-
nisch 03/340.00.51 of via mail rijkevorsel@bibliotheek.be.

Maandag 31 mei om 20.00 uur, in de parketzaal boven de
bibliotheek, bespreekt de leesclub het boek ’Extreem luid
& ongelooflijk dichtbij’ van Jonathan Safran Foer.

De bibliotheek zal gesloten zijn :
- zaterdag 1 mei 2010
- van donderdag 13 mei tot en met zaterdag 15 mei

2010
- maandag 24 mei 2010

WEKEN VAN HET REISBOEK 

in samenwerking met 

en Benebib

PAUL SPAPENS : DINSDAG 4 MEI 2010
20U - BIBLIOTHEEK RIJKEVORSEL

SCHRIJFESTAFETTE ZUID-AMERIKAANSE DANS : 
DINSDAG 18 MEI 2010 - 20U
BIBLIOTHEEK RIJKEVORSEL

DE LEESCLUB LEEST

SLUITINGSDAGEN

NIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK



JEUGD
Voorleesboeken
- Celia en het koekjesfeest [ROJAS, Beatriz]

Kijk- en prentenboeken
- Slaap lekker, kleine muis [P3]
- Kraai [P4]
- Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam [P6]
- Telfeest ! [P4]
- Het slimme paaseierenplan [P4]
- De spin die het te druk had [P4]
AA boeken niveau-lezen
- De luie stoel [MORT Niveau 3]
- Ik ben Naat ! [GUNS Niveau 3]

A-boeken (7-9 jaar)
- Kakkers in Goudkust (BON, Annemarie)
- Het verhaal van de Minotaurus (COCK, Michael de)

B-boeken (9-12 jaar)
- De opdracht van de koning (SMIDS, Annejoke)
- Gebeten (VERHEYEN, Ronald)
- Droomtijd (DELANNOY, Caroline)
- Kind van de wildernis (MORPURGO, Michael)

C-boeken (12-16 jaar)
- Spiegeljongen (ZWIGTMAN, Floortje)
- Latino King (DUMON TAK, Bibi)
- De duisternis roept (SHAN, Darren)
- Het engelenhuis (BRACKE, Dirk)
- De draken van Atlantis (SMOLDERS, Karel)
- Dieven (GATTI, Will)

Jeugd Non-fictie
- Zoom in : Dinosaurussen [576]
- Zoom in : Het menselijk lichaam [600.5]
- Zoom in : Insecten [597.8]
- Over leven en dood [418.7]
- Goochelboek voor kinderen [622.3]
- For girls only ! Mijn paardenboek [618.44]

VOLWASSENEN
Volwassenen Fictie
- De gekwelde man (MANKELL, Henning)
- Kleine oorlogen (JONES, Sadie)
- Versier me dan (MANSELL, Jill)
- Zwanenroof (KOSTOVA, Elizabeth)
- Spel zonder grenzen (ILES, Greg)
- Tromps Armada (MASTRICHT, Wouter van)
- Tijd om te sterven (MACFADYEN, Cody)
- Paus Johanna (CROSS, Donna Woolfolk)
- De duivelse koningin (KALOGRIDS, Jeanne)
- Duel met de dood (PRESTON & Child)
- Dag des oordeels (ROLLINS, James)
- De Bourne sanctie (LUSTBADER, Eric van)
- Après-ski (VERMEER, Suzanne)
- Drijfzand (JOHANSEN, Iris)

Volwassenen Non-fictie
- Het Arabisch volbloedpaard [618.94]
- Heerlijke nieuwe wereld (Günther Wallraff) [311]
- 500 salades [629.76]
- 500 ijsrecepten [629.75]
- 100x proeven van straffe streekbieren [985.3]
- Met de westenwind in de rug [EUROPA 993]
- Leven in twee werelden [935.4] 

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Digidak is een sociaal initiatief om de bevolking gratis 

en onder begeleiding toegang te geven tot de computer

en het internet. Om Digidak mogelijk te maken, zoeken

wij begeleiders en lesgevers.

Meer info : www.digidak.be

e-mail : info@digidak.be

tel. 014 71 11 03

BIBLIOTHEEK-SOC.ZAKEN



Op eikenbomen kun je in de maanden mei, juni en juli
behaarde rupsen aantreffen. Dat ’natuurverschijnsel’ is
de larve van de eikenprocessievlinder. Vanuit hun 
nesten gaan de rupsen ’s nachts ’in processie’ op zoek
naar voedsel. Zichtbaar gevolg zijn kaalgevreten takken
in bomen. De overheid volgt deze ontwikkeling op de
voet, omdat veel mensen na contact met de brand -
haartjes van deze rupsen jeuk, huiduitslag of irritaties
aan ogen of luchtwegen kunnen krijgen.

Hoe vaak komt het voor ?
Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode
dat de eikenprocessierupsen brandharen krijgen (half
mei - juni) en bij verdere verspreiding van deze brand-
haren door verwaaien van brandharen en lege nesten
(juli - september).

Wat doe je eraan ?
Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan,
zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten.
- Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met

rupsen voor goede bedekking van de hals, armen en
benen en ga niet op de grond zitten.

- Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krab-
ben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen
goed met water.

- Eventueel de huid met plakband strippen.
- Was kleren grondig.

Klachten verdwijnen over het algemeen binnen twee
weken. Een zachte crème met kamfer of menthol kan
verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact
op met uw huisarts.

Sinds kort worden rookstopconsultaties gedeeltelijk
terugbetaald door het ziekenfonds als ze worden uit -
gevoerd door een arts of een erkende tabacoloog.
Waarom niet je kans grijpen om op 31 mei, de ’Wereld -
dag zonder Tabak’, te stoppen met roken ?

Zorgt de terugbetaling er nu voor dat rookstopbege -
leiding voor de roker volledig gratis wordt ? Nee, er is
slechts een gedeeltelijke terugbetaling. Zo’n 10 tot 20
euro dien je zelf te betalen bovenop het terugbetalings-
tarief, maar dat verdien je natuurlijk snel terug door te
stoppen !
Erkende tabacologen zijn psychologen of gezondheids-
werkers die geslaagd zijn in de opleiding tabacologie en
rookstopbegeleiding. Voor een lijst van erkende 
taba c ologen in jouw buurt, kun je terecht op
www.tabak stop.be.

Gedeeltelijke terugbetaling per consultatie :
- 1ste consultatie (minimum 45 minuten) 30 euro
- 2de tot 8ste consultatie (minimum 30 minuten)

1 reeks van 8 consultaties om de 2 kalenderjaren
20 euro

- zwangere vrouwenen : 1ste tot 8ste consultatie
(max 8 per zwangerschap) 30 euro

(KB 1 oktober 2009)

Waag je kans
Waarom zou je niet op maandag 31 mei, de ’Werelddag
zonder Tabak’ stoppen met roken ? Elke stoppoging
brengt je dichter bij een rookvrij leven en met hulp heb
je meer kans op slagen.
Stoppen met roken is niet eenvoudig. Roken is aan -
geleerd gedrag dat telkens beloond wordt met een
nicotine shot. Wanneer je stopt kunnen lichamelijke
ont wenningsverschijnselen optreden die na ongeveer
14 dagen verdwijnen. Je dient er dan enkel voor te zor-
gen dat je niet terug naar sigaretten grijpt uit gewoon-
te of bij stress. Met de hulp van een tabacoloog of jouw
huisarts vermijd je valkuilen en verhoogt de slaagkans.

EIKENPROCESSIERUPSEN :
ALLE CONTACT VERMIJDEN !

WAAROM BLIJVEN ROKEN ?
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Aantal rokers stijgt
In 2009 is het percentage rokers opnieuw flink 
gestegen, namelijk tot 32%. Dit is al de tweede stijging
op rij nadat het aantal rokers van 2002 tot 2007 stabiel
bleef. Steeds meer mensen herbeginnen, terwijl er als-
maar minder stoppen. Het uitblijven van belasting -
verhogingen op tabaksproducten en het niet invoeren
van een algemeen rookverbod in de horeca, kunnen
hiervoor een verklaring zijn.

Stoppen met roken, het kan ! Enkele tips
- Een roker heeft gemiddeld 5 tot 7 stoppogingen

nodig om definitief te stoppen. Geef dus niet op,
maar blijf proberen. Misschien is deze keer wel de
goede keer.

- Zowat alle stoppers krijgen af te rekenen met ’zin in
roken’. Zo’n moment duurt meestal maar enkele
minuten. Het komt plots op en verdwijnt weer van-
zelf. Probeer eraan te weerstaan.

- Neem je elke dag voor om die dag niet te roken.
- Gooi asbakken, aanstekers en laatste sigaretten weg

zodat je minder in de verleiding komt.
- Vertel aan familie en vrienden dat je gaat stoppen.

Ze kunnen een belangrijke steun zijn en je moti -
veren op momenten dat je het moeilijk hebt.

- Schrijf voor jezelf op waarom je wilt stoppen met
roken. Lees deze redenen bij momenten dat je het
moeilijk hebt.

- Beloon jezelf met een deel van het geld dat je uit-
spaart door niet te roken.

- Drink veel water en eet voldoende fruit om je 
voorraad vitamine C aan te vullen.

- Anticipeer op risicosituaties. Plan vooraf wat je gaat
doen als er zich een moeilijke situatie voordoet en
vermijd bijvoorbeeld tijdelijk om op café te gaan.

- Drink de eerste weken niet teveel alcohol want 
alcohol verhoogt de zin om te roken. Ook koffie kan
dit gevoel teweegbrengen.

- Blijf doorgaan met stoppen, ook als je toch een keer
hebt gezondigd. Leer van deze vergissing. Het zou
spijtig zijn als je na één vergissing weer met roken
begint.

Op maandag 3 mei 2010 om 20.00 uur vindt in de
Raadzaal een infosessie plaats over het gebruik van de
hartslagmeter bij het sporten. Wat is maximale hart-
slag, aan welke hartslag moet ik trainen om vet te 
verbranden, conditie op te bouwen, enz.
De infosessie duurt ongeveer 1,5u. Inschrijven kan via
www.deelnemen.be.

Voor meer info kan je terecht bij de sportdienst van
Rijkevorsel:
- Stijn Van Gestel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel

sportdienst@rijkevorsel.be, 03/3400036
of bij het APB Sport:
- Olivia Verelst, Boomgaardstraat 22 bus 1

2600 Berchem, 03/240.62.09
olivia.verelst@apbsport.provant.be

Volgende algemene vergadering van de sportraad vindt
plaats op maandag 10 mei 2010 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

Surrealisme in woord/muziek en beeld
Het gemeentebestuur van Rijkevorsel en de Academie
voor Muziek en Woord De Noorderkempen stellen je
een surrealistische avond voor waar woord/muziek en
beeld elkaar vinden in een droomwereld en dit op 
vrijdag 7 mei 2010.

FITBUS : INFOSESSIE 
GEBRUIK VAN DE HARTSLAGMETER

VERGADERING SPORTRAAD

EXPO MIRÓ, 
MÉÉR DAN SCHILDERKUNST !
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Terwijl je rondloopt in de tentoonstelling over Joan
Miró en zijn lithografieën bewondert, word je onder -
gedompeld in een surrealistische wereld van woord en
muziek. Dit alles wordt gebracht door jongeren uit
Rijkevorsel en omgeving die hun lessen volgen aan de
Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen!
Je kunt meegenieten van dit unieke spektakel op 
vrijdag 7 mei 2010 van 19u tot 20u. De inkom bedraagt
€ 5,00 per persoon.
Meer informatie over deze surrealistische avond kun je
bekomen op de cultuurdienst, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel, via 03/340.00.37 of cultuurdienst@rijke-
vorsel.be! Je kunt ook terecht bij de Academie voor
Muziek en Woord De Noorderkempen via 014/69.95.39
of madn@scarlet.be.

Spaanse avond
Op vrijdag 28 mei 2010 vindt een Spaanse avond plaats
naar aanleiding van Expo Miró, méér dan schilder-
kunst!
Je kunt tijdens deze avond kennismaken met deze 
wonderlijke Spaanse schilder en zijn werken en dit alles
in een typisch Spaanse sfeer. Je kunt proeven van heer-
lijke Spaanse tapas bij een lekker glaasje sangria. We
bieden je een workshop flamenco-dansen aan en sluiten
de avond af met een gezellige paëllaparty. Tijdens je
bezoek aan de tentoonstelling zul je al kunnen genieten
van de geuren van de paëlla die ter plekke zal worden
klaargemaakt.
Je kunt er volop dromen van de Spaanse zon en 
genieten van de zuiderse sfeer. Eén prijs : €  20 per 
persoon voor de inkom voor de tentoonstelling, de
initiatie in de flamenco en het eten en drinken! De
inschrijvingen zijn beperkt tot 150 personen en dienen
vooraf te gebeuren. Wacht dus niet te lang met 
inschrijven!
Meer informatie en inschrijven bij de cultuurdienst,
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, via 03/340.00.37 of
cultuurdienst@rijkevorsel.be met vermelding van het
aantal personen. 

Volgende algemene vergadering van de cultuurraad
vindt plaats op woensdag 28 april 2010 om 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis.

Op vrijdag 2 april liepen de meisjes en jongens van onze
Gemeentelijke Lagere School een uur lang rondjes op
de speelplaats. Niet zomaar voor de sport deze keer; de
rondjes waren immers gesponsord. Met z’n allen 
zamelden de kinderen op  deze manier € 2353 in ten
voordele van de projecten van Siddartha vzw in
Ethiopië. 
GLS De Wegwijzer heeft sinds enkele jaren via broeder
Gust Lauwerysen uit Merksplas een nauwe band met
deze organisatie. Juf Ruth Raeves van het 5de leerjaar en
Elly en Jos, de ouders van leerling Anton Verlinden
brachten twee jaar geleden zelfs een bezoek aan een
enkele projecten van Siddartha in Ethiopië; ze waren
erg onder de indruk en getuigen dat het sponsorgeld
heel zinvol besteed wordt.

EVEN VOORSTELLEN: SIDDARTHA IN ETHIOPIE

Ethiopië is één van de armste landen ter wereld; het telt
78 miljoen inwoners met een leeftijdsverwachting van
42 jaar. De hoofdstad Addis Abeba heeft 6,8 miljoen
inwoners waarvan 70% in krotten woont.
Op vraag van een vijftal jonge Ethiopiërs is Siddartha in
augustus 1999 voor het eerst naar ginder getrokken. In
januari 2000 startten ze met hun eerste project voor
alleenstaande moeders. Daarna volgden initiatieven
voor jonge vrouwen in de armoedeprostitutie, 
daklozen, rioolkinderen, aids-wezen. Alleen in de 
projecten in Addis werken op dit moment 61 
personeelsleden, allen Ethiopiërs, waarvan meer dan
40% van het personeel vroeger zelf deelnam aan één
van de projecten. 

De missie van Siddartha :
Ontwikkelingshulp geloofwaardig maken door aan
iedereen te bewijzen dat elke bijdrage goed besteed
wordt, en dat het  geld niet aan onze vingers blijft 
plakken!

VERGADERING CULTUURRAAD

SPONSORLOOP GLS DE WEGWIJZER :
€ 2353 VOOR ETHIOPIË
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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

CULTUUR-ONDERWIJS



De visie van Siddartha op ontwikkelingshulp: 
De Ethiopiërs moeten het zelf doen. Ze hebben de 
capaciteiten in huis. Niks voor niks! Geen Sinterklaas
spelen! Alles gebeurt in overleg: de weg naar demo -
cratie. Controleren en evalueren. Siddartha wil heel
juist weten wat er met ons geld gebeurt.

TWEEDEHANDS SPEELGOEDBEURS
Op woensdag 12 mei in de voormiddag organiseert GLS
De Wegwijzer in een tweedehands speelgoedbeurs t.v.v.
Siddartha.

Op vrijdag 2 april stond de namiddag in GLS De
Wegwijzer volledig in het teken van de verkeers -
veiligheid. De hele namiddag werden er door alle 
klassen op aangepast niveau verkeersoefeningen
gedaan. Daarvoor werd ondermeer de Leopoldstraat
verkeersvrij gemaakt.

Eerste en tweede leerjaar: 
te voet in een veilige omgeving
De kinderen van de eerste graad leerden hoe ze zich als
voetganger in het verkeer moeten bewegen. Dat deden
ze in een ‘veilige’ omgeving; op de speelplaats waren
immers enkele verkeerssituaties met krijt uitgetekend.
Daar leerden ze o.a. hoe je een zebrapad en een kruis-
punt oversteekt. Daarna pasten ze het geleerde toe in de
- voor de gelegenheid verkeersvrije - Leopoldstraat.

Derde en vierde leerjaar : te voet op de openbare weg
De kinderen van het derde en vierde leerjaar gingen een
stapje verder. Nadat ze hun vaardigheden als voet -
ganger geoefend hadden in de afgesloten Leopold straat,
begaven ze zich te voet in het drukke verkeer van ons
dorpscentrum.

Vijfde en zesde leerjaar : 
met de fiets op de openbare weg
Voor de oudsten van de school lag de lat nog wat hoger.
Zij oefenden hun fietsvaardigheden op de openbare
weg. Ze maakten o.a. individueel een ritje langs de
rotonde in het Dorp. Daarna fietsten ze onder 
begeleiding van ouders en leerkrachten het traject
waarop de kinderen van het zesde leerjaar jaarlijks in
mei het praktisch fietsexamen afleggen.

ZICHTBAARHEID EN VEILIGHEID VOOROP !
In GLS De Wegwijzer wordt doorlopend aandacht
besteed aan de verkeersveiligheid; er wordt constant op
toegezien dat de leerlingen hun fluovestje dragen. 
Sinds kort beschikt de school ook over 200 fietshelmen
(met dank aan het provinciebestuur dat deze aankoop
financierde in het kader van de ‘label 10 op 10-actie’);
die worden door de leerlingen gedragen tijdens de
wekelijkse fietsvaardigheidstrainingen en tijdens fiets-
uitstappen.

EEN LEERRIJKE EN VEILIGE AFSLUITER VAN HET
TWEEDE TRIMESTER !

VERKEERSVEILIGE DAG 
IN GLS DE WEGWIJZER
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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 !

ONDERWIJS
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De campagne ’Ik stap het af’, 
waarin de Provincie Antwerpen
iedereen aanmoedigt om elke dag
een half uur te bewegen, telt 
intussen vele fans.
Het uitgebreide en gevarieerde
wandelaanbod in de Antwerpse
Kempen zorgt ervoor dat de uit -
daging om dagelijks 10.000 
stappen te zetten nooit eentonig
wordt. Op www.antwerpse -

kempen.be ontdek je nu ook het precieze aantal 
stappen van alle 300 wandelingen in de regio. ’Naast
gezond is wandelen echter ook budgetvriendelijk en
leuk’, klinkt het bij Toerisme Provincie Antwerpen
(TPA).

Elke dag een andere wandeling
TPA toonde zich van bij de start een grote fan van het
project ’Ik stap het af’. Logisch voor een vereniging die
al decennialang wandelaars verwent.
Gedeputeerde voor Toerisme : ’Van bij de lancering
heeft TPA het project enthousiast ondersteund. Zo 
promoten we het consequent in onze toeristische 
brochures. Nu pakken we uit met een nieuwe module
op de website www.antwerpsekempen.be. Met één
muisklik op de homepage-button ’Begint het te kriebe-
len ?’ bekijk je het overzicht van de 300 bewegwijzerde
wandelingen in de regio, inclusief het precieze aantal
stappen. Je kunt dus moeiteloos elke dag van het jaar
een ander traject uitproberen. Ook de afstand bepaal je
zelf : van een voor iedereen haalbare trip in natuur -
gebied Den Diel in Mol (5.720 stappen) over het stevige
Pallieterpad in Lier (17.160) tot de ambitieuze Vennen -
wandeling in Turnhout (21.450). Volop variatie kort-
om.’

Gezond, goedkoop én gezellig
Het gezondheidsaspect is alvast één reden voor het feit
dat wandelen duidelijk aan populariteit wint. Maar er is
meer : in een economisch lastige periode vormt het
budgetvriendelijke karakter een extra troef.

Probeer de module uit op http://www.antwerpse -
kempen.be/10000-stappen.aspx. Alle details over het
project ’Ik stap het af’ en de deelnemende gemeenten
lees je op www.ikstaphetaf.be.
Het 10.000 stappenpakket bevat een stappenteller, een
handleiding en een dagboekje.

Ter informatie het aantal stappen van de Rijkevorselse
wandelingen :
Naam Aantal Aantal

km stappen
Achtel - Louis Domspad 11,8 km 16.874
Achtel - Peer Van Aertpad 7,5 km 10.725
Bolk - Keirschotpad 7,8 km 11.154
Bolk - Papenvoort 6 km 8.580
Gammerspad 7,5 km 10.725
Heespad 9,1 km 13.013
Senator Coolspad 9,5 km 13.585
Sint-Jozef - Aster Berkhofpad 8 km 11.440
Sint-Jozef - Brandende Scheperpad 7,3 km 10.439

Op zondag 2 mei a.s. kan je in Baarle-Hertog deel -
nemen aan de begeleide wandeling ’Vluchtroute’ 
(8 km).
Vanaf het VVV-kantoor volgt de wandeling de route die
neergestorte piloten tijdens WO II aflegden op hun
vlucht over de grens. Onderweg passeer je verschillen-
de verzetslocaties in Baarle.
Vertrek : VVV-kantoor van Baarle-Hertog-Nassau,
Nieuwstraat 16 te 14.00 uur.
Inschrijvingsgeld : 1 euro per deelnemer
Inschrijven : Toerisme Baarle-Hertog-Nassau, 0031 13
507 99 21, vvvbaarle-nassau-hertog@hetnet.nl.

Meer dan 50 spannende attracties, wervelende shows en
een goed gevulde evenementenkalender : familiepark
Bobbejaanland staat garant voor een plezant dagje uit.
Diegenen die één dezer dagen naar Bobbejaanland 
willen trekken, kunnen aan de VVV-infobalie inkom -
tickets kopen tegen volgende voordelige prijzen :
- Volwassenen en kinderen vanaf 1,40m : 25 euro 

(aan de kassa 31 euro)
- Kinderen van 1m tot 1,40m : 25 euro

(aan de kassa 27 euro)
- Kinderen -1m : gratis
VVV-Toerisme Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijke -
vorsel, tel. 03/340.00.12 of vvv.toerisme@rijkevorsel.be,
www.rijkevorsel.be

’IK STAP HET AF’-OPDRACHT 
WORDT LEUKE HOBBY MET
WWW.ANTWERPSEKEMPEN.BE

WANDELKALENDER GRENSLAND

TICKETS BOBBEJAANLAND

VVV



Op zondag 2 mei 2010 wordt er een schoolfeest 
georganiseerd in De Wegwijzer. Er zal lichte verkeers-
hinder zijn in de Leopoldstraat en Hoogstraatse -
steenweg in de nabijheid van de school. Voor de veilig-
heid van de kinderen vragen we je snelheid aan te 
passen.

Op zaterdag 8 mei 2010 vindt het schoolfeest van Het
Kompas te Sint-Jozef Rijkevorsel plaats. De Pastoor
Lam brechts straat zal volledig verkeersvrij gemaakt
worden vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur ’s avonds.
Gelieve met deze verkeershinder rekening te houden.

Op zaterdag 1 mei 2010 vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur is
er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zuiderdijk.
In een gedeelte van de Zuiderdijk wordt de jaarlijkse
rommelmarkt opgesteld en bijgevolg wordt de straat
volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Op parking zuid in het Dorp en in de Doelenpad wordt
er op 13 mei 2010 naar jaarlijkse gewoonte een 
rommelmarkt georganiseerd. Parkeren op parking zuid
zal zo goed als onmogelijk zijn en op 13 mei zal er geen
doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Doelenpad.
Hou er rekening mee.

Op 12 en 26 mei 2010, telkens in de voormiddag,  
leggen alle leerlingen van het 6de leerjaar een fiets -
examen af op de openbare weg. Een 100-tal leerlingen
van De Wegwijzer en Sint-Luciaschool gaan, elk 
afzonderlijk, een proef afleggen op de openbare weg in
Rijkevorsel centrum.
Het is een test voor de leerlingen van het 6de leerjaar om
hun rijvaardigheid en kennis van het verkeers -
reglement te testen. Zij leggen een bepaald parcours
volledig zelfstandig en individueel af onder toezicht van
ouders, leerkrachten en politie.
Het af te leggen fietsparcours is vanaf dit jaar perma-
nent bewegwijzerd zodat de ouders met hun kinderen
reeds vooraf kunnen oefenen.
Ook de leerlingen van Het Kompas leggen een examen
af op 18 juni 2010 op een parcours gelegen in de nabij-
heid van Sint Jozef Rijkevorsel. 
Aan de automobilisten wordt gevraagd om extra voor-
zichtig te zijn bij het passeren van deze jonge fietsers.
Kijk uit !!

Volgens het politiereglement van de Gemeente Rijke -
vorsel is het verboden dat de eigenaars van honden hun
dieren onbewaakt laten rondzwerven op de openbare
wegen, akkers, velden of om het even waar.
In de bebouwde kom, in parken, kerkhof en openbare
plantsoenen moeten de honden aan de leiband 
gehouden worden.
Op 21 mei 2003 keurde de gemeenteraad een reglement
goed dat bepaalt dat eigenaars en/of begeleiders van
honden ervoor moeten zorgen dat de openbare wegen,
openbaar domein, voet- en fietspaden, wandelwegen en
privaat domein niet bevuild wordt door honden -
uitwerp selen. Op al deze plaatsen moeten de eigenaars
of begeleiders steeds in bezit zijn van een aangepast
zakje, bedoeld voor het verwijderen van de uitwerpselen
van hun honden.

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

SCHOOLFEESTEN

ROMMELMARKT CENTRUM

FIETSEXAMENS

GEEN HONDENPOEP IN MIJN BUURTROMMELMARKT SINT-JOZEF
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Het zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen
moet op het eerste verzoek van de politie vertoond 
worden.
De eigenaars en/of begeleiders van honden zijn 
verplicht de uitwerpselen van hun honden onmiddellijk
te verwijderen.
Het niet naleven van deze verplichtingen wordt bestraft
met politiestraffen. De Politie Noorderkempen zal in de
toekomst controle uitoefenen.
Draag zorg voor je hond, geniet van de wandeltochten
met je hond, maar neem er de minder aangename
werkjes bij. Bezorg je buren geen overlast. Opgeruimd
staat netjes.

Voor wie is Trajectbegeleiding bedoeld ?
- Voor alle personen, minderjarig of volwassen, met

(een vermoeden van) een handicap. Ook ouders,
partner, broers, zussen en/of andere belangrijke 
personen kunnen bij de Trajectbegeleiding 
betrokken worden. 

- Deze personen willen zicht krijgen op hun eigen
behoeften en de nodige ondersteuningsmogelijk -
heden daarbij.

Wat biedt Trajectbegeleiding ?
- Verhelderen van het toekomstplan, de dromen en de

verwachtingen van de cliënt en onderzoeken welke
ondersteuningsbehoeften hij of zij heeft om deze
dingen te kunnen realiseren. Deze verwachtingen
kunnen betrekking hebben op verschillende levens-
domeinen :
- wonen
- dagbesteding
- vrije tijd
- onderwijs
- opleiding / werk
- relaties
- ...

- Samen op zoek gaan naar ondersteuningsmogelijk-
heden binnen het eigen sociale netwerk, reguliere
diensten en gespecialiseerde hulpverlening.

- De cliënt en de trajectbegeleider spreken af hoe vaak
(max. 20 begeleidingen per traject) en waar de 
begeleiding plaatsheeft.

Voorwaarden
In de provincie Antwerpen wonen, en best in of dicht bij
de volgende gemeenten :
- Brecht
- Malle
- Schilde
- Wuustwezel
- Zandhoven
- Zoersel

Contact
Voor meer informatie kun je terecht bij Klaartje
Gommers, Jeroen Weyler of Michael Lippens
Tel. 03/690.09.42 of 43
e-mail trajectbegeleidingclarafey@fracarita.org

klaartje.gommers@fracarita.org
jeroen.weyler@fracarita.org
michael.lippens@fracarita.org

TRAJECTBEGELEIDING

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 20 MEI 2010
- 20.00 UUR
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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

POLITIE-OCMW
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Wat ?

Personenalarmsystemen zijn elektronische apparaten,
die zijn ontworpen om (alleenwonende) bejaarden in
staat te stellen hulp in te roepen in geval van nood.
Wanneer een bejaarde in een noodsituatie verkeert, kan
deze via een zendertje dat om de hals wordt gedragen,
en de hierbij horende randapparatuur, een hulpoproep
uitsturen. Deze hulpoproep wordt ontvangen door de
meldcentrale van het Wit-Gele Kruis te Antwerpen, die
op haar beurt de hulpverleners (familie, buren, 
kennissen) verwittigt.

Voor wie?

Een personenalarmtoestel kan geplaatst worden bij
elke persoon van minstens 65 jaar of bij elk persoon die
minstens een invaliditeit heeft van 66%. In bijzondere
gevallen kan afgeweken worden van deze voorwaarden.

Vooraleer tot de toekenning van een personenalarm -
toestel over te gaan, wordt er vooraf een sociaal-
medisch onderzoek verricht. De huisdokter dient bv te
bevestigen dat het gebruik van een personenalarm -
toestel medisch verantwoord en/of noodzakelijk is.

Omdat het personenalarmtoestel aangesloten moet
worden op het elektriciteitsnet en aan het telefoon -
toestel, is het belangrijk om vooraf na te gaan of er in
de onmiddellijke nabijheid van de telefoonstekker ook
een elektriciteitstekker is voorzien. Voorlopig kunnen
onze alarmtoestellen enkel aangesloten worden bij
abonnees van Belgacom en Telenet. 

Hulpverleners ?

Tijdens de aanvraagprocedure zal gevraagd worden om
een lijst op te geven van vier à vijf personen (familie,
buren, kennissen,...) die mogen gecontacteerd worden
om in geval van een noodoproep hulp te gaan verlenen.
Het is belangrijk dat deze personen een sleutel hebben
van de woning of toch binnen kunnen in de woning van
de hulpvrager.

Kostprijs ?

Bij de plaatsing van het personenalarmtoestel wordt er
een waarborg gevraagd van € 130,00. Deze waarborg
wordt terugbetaald als het toestel verwijderd wordt en
nog in goede staat verkeert.

Maandelijks moet de gebruiker een huur betalen, die
momenteel € 14,04 bedraagt. Dit bedrag dient het
OCMW weer door te betalen aan het Wit-Gele Kruis
voor het gebruik van de meldcentrale.

Aanvraag en informatie

Verdere informatie en aanvragen kunnen gericht 
worden aan het OCMW van Rijkevorsel, Prinsenpad 27
te 2310 Rijkevorsel. Contactpersoon op de sociale
dienst  is Fons Jacobs (03/340.39.51 ofwel  ocmw@
ocmwrijkevorsel.be )

PERSONENALARMTOESTELLEN

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 4 MEI 2010
FRUITVLAAI 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

OCMW
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Oxfam Fairtrade voert momenteel campagne voor de
problematiek van de cacaoboeren in het midden-westen
van Afrika, met name Ivoorkust en Ghana.

Onder de titel ’Kindslavernij, lust ik niet !’ wordt de
kinderarbeid en kindslavernij in de cacaoteelt onder de
aandacht gebracht. De extreme armoede van de cacao-
boeren is de oorzaak dat kinderen vanaf 8 jaar dagelijks
moeten meehelpen om tenminste te kunnen overleven.
Dat kinderen zwaar en gevaarlijk werk moeten 
verrichten, onder andere onbeschermd met pesticiden
omgaan en met machetes de vruchten moeten open-
kappen, is onaanvaardbaar.

Een van de acties van Oxfam Fairtrade is het
verzamelen van voldoende handtekeningen om in het
najaar tijdens een hoorzitting in het parlement aan-
dacht te vragen voor deze ontoelaatbare situatie en
alternatieven te kunnen toelichten.
Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel werkt hier uiteraard
aan mee.

Op zaterdag 8 mei zal de winkel aan de Oostmalse -
steenweg 4 in het teken van cacao en chocolade staan.
U bent van harte welkom om de petitie te komen 
tekenen en chocolade te proeven waar geen kinder -
arbeid aan te pas is gekomen. Diverse horecagelegen -
heden in Rijkevorsel zullen ook blijk geven van hun
engagement.
Fairtrade chocolade, genieten zonder bittere bijsmaak.

Van chipszak tot prachtige jurk, van plastic fles tot
waterval van licht, van kroonkurk tot regenboog, van
kauwgom tot kunst,…
Een 500-tal leerlingen van het 4de jaar secundair
onderwijs uit onze regio hebben fantastische ‘zwerf-
kunstwerken’ gecreëerd tijdens de workshops van het
project ‘Zwerfvuil wordt Kunst’. Een groep 
enthousiaste kunstenaars waren bereid om de leer -
lingen hierin te begeleiden. 
IOK Afvalbeheer stelt met trots deze unieke werken
voor tijdens de tentoonstelling in jeugdhuis Wollewei,
Draaiboomstraat 6 in Turnhout.

Openingsuren tentoonstelling:
Zaterdag 8 mei 2010 van 13 u tot 17 uur
Maandag 10 mei 2010 van 9 u tot 17 uur
Dinsdag 11 mei 2010 van 9 u tot 17 uur
Woensdag 12 mei 2010 van 9 u tot 13 uur

Mis deze verrassende tentoonstelling niet!

KINDSLAVERNIJ, LUST IK NIET ! ZWERFVUIL WORDT KUNST,
EEN UNIEKE TENTOONSTELLING !

DIVERSEN
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Torch run
De Vlam van de Hoop wordt gedragen door 150 lopers,
30 km lang, op 12 mei van 12.00 uur tot 18.30 uur.

Openingsceremonie op 12 mei van 19.00 uur in het
Jubelpark te Brussel met atletendefilé, dansspektakel,
aansteken van de vlam, vuurwerk, enz.

Sport
15 sportdisciplines staan op het programma, verdeeld
over de volgende sites :
- de hoofdsite ’Sportcity’ in Sint-Pieters-Woluwe met

de sporten zwemmen, atletiek, basketbal, sport -
spelen, motorische activiteiten, tafeltennis en bad-
minton

- het Sportcentrum Zoniënwoud als tweede site met
gymnastiek, netbal en judo

- het gemeentelijk stadion van Oudergem met 4 out-
door terreinen : aangepaste fysieke activiteiten,
floorball en voetbal

- de bowling is voorzien in een nieuw bowling -
centrum, Bowlingstones, in Wemmel

- het paardrijden heeft plaats op het militair domein
van Duisburg

Van 13 mei tot 15 mei : Art Exhibition in Sportcity te
Sint-Pieters-Woluwe. Prijsuitreiking op 15 mei te 14.00
uur.

Healthy Athletes present !
Het gezondheidsprogramma voor de atleten staat weer
helemaal terug op het programma (nabij de atletiek in
Sint-Pieters-Woluwe)

Sluitingsceremonie
Op 15 mei vanaf 17.00 uur in het sportcentrum
Sportcity van Sint-Pieters-Woluwe.

Meer informatie : www.specialolympics.be

SPECIAL OLYMPICS BELGIUM
VAN 12 TOT 15 MEI 2010 IN BRUSSEL

Op 27 februari 2010 richt een zware aardbeving
zware verwoestingen aan in Chili. Ook
Chiguayante, de parochie waar de Rijkevorselse
pater Walter Sterkens woont, wordt getroffen. 
Er vallen slachtoffers en de materiële schade is
aanzienlijk. De grote parochiekerk is volledig
ingestort.

Nu, enkele maanden later, worden de brok -
stukken opgeruimd en plannen gemaakt voor de
heropbouw. De paters hebben ongeveer 50.000
euro nodig voor de bouw van een nieuwe 
parochiekerk. Het werk zal gebeuren door vrij -
willigers, maar de vrijgevigheid en hulp van
elders is broodnodig.

Steunen kan via de rekening van ’Stichting Chili’,
p/a Kris Heylen, Vroenhofstraat 7 te 
2100 Deurne, IBAN BE22 4176 0064 1147 en 
BIC KREDBEBB.

De paters danken u alvast voor uw medeleven.
Hun brief over de aardbeving kan aan de 
onthaalbalie in het gemeentehuis gelezen 
worden.

DIVERSEN
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Een praktijkgerichte instapworkshop waarbij je kennis -
maakt met typische VJ-apparatuur. Je leert de meest
elementaire bestanddelen kennen, gaande van opbouw
en mediavoorbereiding tot bediening van projectoren,
schermen, videomixers, samplers en bekabeling. Voorts
word je ingeleid in het kiezen van passend beeld -
materiaal, in live beeldmanipulatie en het samen -
werken met licht- en geluidstechnici en artiesten.
Op zaterdag creëer je schitterende visuals bij een live-
optreden in Jeugdcentrum Bouckenborgh. We starten
om 14.00 uur met het opstellen en uittesten van de
apparatuur. Rond 16.00 uur komt de band toe, waarna
eventueel nog iets kan aangepast worden. ’s Avonds is
het dan tijd voor het echte werk !
Voor wie ? DJ’s, VJ’s, alle (potentiële) gebruikers van het
materieel 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 (Malle)
- zaterdag 15 mei van 14 tot 23 uur (Merksem)
Prijs (drinks en avondmaal op zaterdag inbegrepen) :
- 78 euro
- 60 euro voordeeltarief voor jeugd -26 jaar of jeugd-

werkers

Op en om het domein van het vormingscentrum word
je overladen met tips om een landschap mooi in beeld
te brengen en prachtige panoramafoto’s te verkrijgen.
Je leert een 3-dimensionaal beeld te ’vertalen’ naar een
dynamisch 2-dimensionaal beeld.
Breng je een eigen camera mee, dan zeker de hand -
leiding van het toestel niet vergeten ! Cursisten zonder
eigen camera en/of statief gebruiken de Canon EOS

450D met Manfrotto-statief van de provinciale uitleen-
dienst. Wel even vooraf laten weten !
Niet geschikt voor de absolute beginner.
Lesgever : Lukas Roels, professioneel fotograaf
Datum : zaterdag 5 juni van 9.30 tot 16.30 uur 
Prijs (broodmaaltijd ’s middags en drink als afsluiter
inbegrepen) :
- 26 euro
- 20 euro voordeeltarief voor jeugd -26j of jeugd -

werkers
Waar ?
Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61,
2390 Oostmalle
Inschrijven ?
www.vormingscentrum.be, vormingscentrum@pvm.
provant.be, tel. 03/312.80.00, fax 03/312.80.80.

CURSUSSEN PROVINCIAAL 
VORMINGSCENTRUM MALLE

VJ CRASH-COURSE 

FOTOSHOOT - LANDSCHAPPEN

UW RECHTEN ALS SLACHTOFFER

VAN EEN MISDRIJF

SLACHTOFFER ? U HEEFT RECHTEN !

Vraag de informatiebrochure

in uw politiekantoor, justitiehuis

of Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

www.slachtofferrechten.just.fgov.be

DIVERSEN
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De provincie Antwerpen en nv De Scheepvaart maakten
een reeks informatieborden over het kanaal Dessel-
Turnhout-Schoten. De informatie wordt op een speelse
en eenvoudige manier gebracht zodat groot en klein er
plezier aan kunnen beleven.

Informatie over de waterweg

Bij iedere sluis wordt een ander aspect van de waterweg
behandeld: informatie over de werking van een sluis, de
kenmerken van een Kempenaar, de hoogteverschillen
tussen de sluizen en zo veel meer. De animatiefiguren
‘Kapitein Kempenaar’ en ‘Sluiswachter Suzie’ zijn de
spilfiguren op alle borden.
De toon van de informatieborden is ludiek en informa-
tief om de nieuwsgierigheid van zoveel mogelijk
kanaalbezoekers te prikkelen. Kinderen, ouders en
groot ouders komen op een plezierige manier meer te
weten over het kanaal waarlangs ze fietsen en waar ze
vaak niet zo ver vandaan wonen. 

Bord aan sluis 7 
"Kapitein Kempenaar toont zijn schip"

Waar ? 
De borden staan op de kades van de sluizen in Brecht
en Schoten. Van zodra de werken nabij de sluis van
Rijkevorsel beëindigd zijn, zal ook daar een bord
geplaatst worden.

De eerste sluis ligt in Sint-Jozef Rijkevorsel. Sluis 2 ligt
14 kilometer verderop in Brecht. Tussen sluis 2 en 10 is
het nog eens 10 kilometer fietsen of wandelen. Deze
sluizen liggen gemiddeld 1 à 2 kilometer van elkaar 
verwijderd. Sluis 10 ligt aan de monding van het kanaal
Dessel-Turnhout-Schoten in het Albertkanaal. 
Deze afstanden zijn uitstekend geschikt voor een fiets-
tocht met het gezin, ook met jongere kinderen. Wie 
liever niet heen-en-weer langs dezelfde weg fietst, kan
een route uitstippelen met het knooppuntennetwerk.
Wanneer men van knooppunt 16 tot 40 fietst, rijdt men
langs het merendeel van de informatieborden. Sluis 1
ligt tussen de knooppunten 85 en 71 in Rijkevorsel. De
waterwegenroute brengt de fietser van sluis 10 tot sluis
5 en vervolgens langs de antitankgracht en het
Albertkanaal. Een folder over deze route met weg -
beschrijving en wetenswaardigheden is verkrijgbaar via
www.antwerpsekempen.be. 

Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten is in totaal 64 km
lang. Omdat er nog zoveel interessante bezienswaardig-
heden zijn, werken nv De Scheepvaart en de provincie
Antwerpen aan bijkomende informatieborden om nog
meer aspecten van het leven op en langs de waterweg in
de kijker te zetten. We houden u op de hoogte en 
intussen wensen we u alvast veel fietsplezier langsheen
het kanaal. 

KAPITEIN KEMPENAAR EN
SLUISWACHTER SUZIE INFORMEREN
BEZOEKERS VAN HET KANAAL

Vlaamse Kring Rijkevorsel

voordracht

DE 80-JARIGE OORLOG

OPSTAND IN

DE NEDERLANDEN

voordracht over de hevige strijd tegen de

Spaanse overheerser in de 16e en 17e eeuw

die ook in Rijkevorsel hevig woedde. 

Zo waren er eind 16e eeuw nog maar 

81 misgangers (voorheen 404)

op donderdag 13 mei om 20.30 uur

in de kapel van het klooster

Molenstraat 7 te Rijkevorsel

info@vlaamsekringrijkevorsel.be - 0473/80.56.98

DIVERSEN
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Op vrijdag 14 mei om 20.00 uur houdt de rouw -
verwerkinggroep O.V.O.K. ’Ouders van een overleden
kind’, regio Kempen-Turnhout, een bijeenkomst in het
Janssen Ontmoetingcentrum, Stationstraat 60-62 te
Turnhout.
Voor alle ouders die een kind verloren hebben zonder
onderscheid van leeftijd of aard van overlijden hetzij
ongeval, ziekte, zelfdoding, gestorven bij geboorte, mis-
kraam, wiegendood, enz.
De begeleiding gebeurt door ervaringsdeskundigen met
een opleiding in counseling en rouwverwerking.

Info 014/43.96.14
e-mail : eddy.vanemmerirck@telenet.be
www.ovok.be

Thema van de avond : ’Leven met herinneringen en
toch genieten’

ROUWVERWERKINGGROEP ’OUDERS
VAN EEN OVERLEDEN KIND’ O.V.O.K.

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be

CEMENTZAKKEN-

WANDELINGEN
ZONDAG 2 MEI 2010

Bewegwijzerde wandelingen

Gemeenschapscentrum 

Kerkdreef 61 - St.-Jozef Rijkevorsel

Vertrek tussen 8.00 uur en 15.00 uur

Afstanden 4 km, 7 km, 14 km en 21 km

Deelnameprijs 1 euro

Wandeling is opgenomen 

in het Falos wandelcriterium met nr. A32

Inlichtingen : Jos Fransen 0472/02.13.12

Meisjeschiro Sint-Jozef

presenteert

ONTBIJT
9 MEI VAN 9U TOT 12U

in het Gemeenschapscentrum

5 euro per persoon
(buffet à volonté) met inschrijving*

Info : chirosintjozef@hotmail.com - 0494 58 72 45

* inschrijfstrookjes nog te verkrijgen bij de deelnemende bakkers

HET KOMPAS

SCHOOLFEEST
8 MEI 2010 - START OM 14u

Voor de pauze treden de kleutertjes op en na de pauze
de lagere schoolkinderen. Verder : amusement, Vlaamse
kermis, een hapje, een drankje, bekenden ontmoeten,

een babbeltje,...
Iedereen van harte welkom !

Pastoor Lambrechtsstraat 3 - Sint-Jozef Rijkevorsel

Opgelet : de Pastoor Lambrechtsstraat zal op 8 mei 
verkeersvrij gemaakt worden

DIVERSEN
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RIJKEVORSELSE KUNSTENAAR
LUK VAN SOOM OP DE BLIJK VAN
HET BEGIJNHOF HOOGSTRATEN

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

DIVERSEN
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M E I

1 mei • FC Sint-Jozef SK : Grote rommelmarkt op de terreinen van voetbalclub Sint-Jozef
aan de Zuiderdijk, begin vanaf 8.00 uur.

2 mei • GLS De Wegwijzer : Schoolfeest ’Het leven zoals het is : De Wegwijzer’, vanaf 14.00 uur.
• Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg, van 8.00 uur tot

12.00 uur, inkom gratis.
• kwb Sint-Jozef Rijkevorsel : Cementzakkenwandeling, vertrek tussen 8.00 uur en 15.00 uur

aan Gemeenschapscentrum. Afstanden 4 km, 7 km, 14 km en 21 km. Deelnameprijs 1 euro.
Inlichtingen : 0472/02.13.12.

• Grensland : Begeleide wandeling ’Vluchtroute’ te Baarle-Hertog, 8 km, vertrek aan 
VVV-kantoor, Nieuwstraat 16 te 14.00 uur. Inschrijvingsgeld 1 euro.
Meer info : zie rubriek VVV.

3 mei • Gemeentelijke Sportdienst : Infosessie gebruik hartslagmeter, 20.00 uur, raadzaal
gemeentehuis. Meer info : zie rubriek Sport.

4 mei • Bibliotheek : Voordracht Paul Spapens in het kader van de weken van het reisboek.
Bibliotheek Centrum, Molenstraat te 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Bibliotheek.

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

• vzw De Singer : Mike Reed’s People, Places & Things (VS) : jazzconcert van de groep rond de
befaamde Amerikaanse drummer Mike Reed. De Singer, Bavelstraat 35 te 20.30 uur. 
Meer info en reservaties : www.desinger.be.

• Gemeentebestuur en Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen : Surrealistische
avond in kader van Expo Miró, van 19.00 uur tot 20.00 uur, Aster Berkhofmuseum,
inkom 5 euro.

8 mei • Meisjeschiro Sint-Jozef : Gratis volksdansavond, in de chirolokalen van 19.00 uur 
tot 21.00 uur.

• Het Kompas : Schoolfeest, start te 14.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

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

• Meisjeschiro Sint-Jozef : Ontbijt, in het gemeenschapscentrum van 9.00 uur tot 12.00 uur,
buffet à volonté voor 5 euro/persoon, met inschrijving.
Meer info : chirosintjozef@hotmail.com, 0494/58.72.45.

10 mei • LG / KVLV / LRV / KLJ : Kruisdag, vertrek om 19.30 uur kruispunt Achtelsestraat en 
Kluizenberg in Hoogstraten, tocht door de Kluizenberg naar Achtel (Molenhof).
Iedereen welkom.

• Gemeentelijke Sportraad : Algemene Vergadering, 20.00 uur, raadzaal gemeentehuis.

WAAR EN WANNEER
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12 mei • GLS De Wegwijzer : Tweedehands speelgoedbeurs t.v.v. Siddartha, voormiddag.

13 mei • Vlaamse Kring Rijkevorsel : Voordracht ’De 80-jarige oorlog - opstand in de Nederlanden’,
kapel van het klooster in de Molenstraat, 20.30 uur. Meer info : zie rubriek Diversen en 
0473/80.56.98.

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

15 mei • vzw De Singer : ’ConcArt’ waarin het impro-jazztrio Evan Parker, Barry Guy en Paul Lytton
(GB) in confrontatie gaat met het werk van beeldend kunstenaar vanche (B). De Singer,
Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

• FC Sint-Jozef SK : Minivoetbaltornooi, van 10.00 uur tot 18.30 uur te Sint-Jozef,
Zuiderdijk. Meer info : www.fcsintjozefsk.be.

18 mei • Gemeentebestuur en FOD Financiën : Infosessie over Tax-on-Web en My MinFin, 
Raadzaal gemeentehuis, vanaf 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Financiën.

• Bibliotheek : Zuid-Amerikaanse dans, activiteit in het kader van de weken van het reisboek,
bibliotheek Molenstraat, 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Bibliotheek. 

21 mei • 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 : Kleinkunstavond : de Rijkevorselse singer-songwriter Patrick Van Dooren
zingt nederlandstalige liedjes over hoe mooi en hoe triest het leven kan zijn.
De Singer, Bavelstraat 35 om 21.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

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

30 mei • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Meer info : 03/340.00.12.

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

Aankondigingen van activiteiten JUNI 2010 moet je uiterlijk op 7 mei 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.

WAAR EN WANNEER
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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)

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 (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


