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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 notulen van de gemeenteraadszitting van 22 
februari 2010 worden goedgekeurd.

Een repel grond langs de Vijversweg die tot het privaat
domein van de gemeente behoort en een oppervlakte
van 46,80 m² heeft, wordt verkocht aan Iveka voor een
bedrag van 3.000,00 euro, exclusief onkosten.

Goedkeuring wordt verleend aan het gewijzigde tracé
van de weg (randweg) die de verbinding vormt tussen
de gemeentewegen Koekhoven en Kleine-Markweg
zoals gevoegd  bij de aanvraag tot het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van
30 wooneenheden (blok A, B en C) op de wijk
‘Koekhoven’ door bouwmaatschappij De Noorder -
kempen.

De grond begrepen in het wegentracé en de erop 
uitgevoerde infrastructuurwerken in de verkaveling

KORTE SAMENVATTING VAN DE
GEMEENTE RAADSZITTING VAN 29 MAART 
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Rijkevorsel, 12 mei 2010 

Beste inwoners van Rijkevorsel,

We zitten in de vijfde maand van het jaar en mei is een prachtige maand. Alles staat in bloei, al is de natuur dit jaar wel
wat achteropgeraakt. Op het ogenblik dat ik dit woordje neerpen, is de temperatuur ondermaats, maar wees gerust : het
wordt zeker beter.

Rond mei vinden de traditionele schoolfeesten plaats. De Sint-Luciaschool zette de traditie in met prachtig weer, maar
onze gemeenteschool De Wegwijzer had pech. Twee mei was een verschrikkelijk slechte dag. Op 8 mei was het dan de
beurt aan het Kompas en dit schoolfeest verliep zonder nattigheid.
Ik feliciteer in alle geval de directies, de ouder- en schoolraden met hun presentaties, maar vooral wens ik de laatstejaars-
leerlingen veel goede moed toe. Zij staan op een belangrijk keerpunt in hun leven en zij moeten nu voor de eerste maal
in hun leven een keuze maken over welke studierichting zij willen inslaan, een keuze die voor hen levensbepalend is. Ik
wens hen veel succes toe.

Deze maand staat ook in het teken van Fair Trade, de jaarlijkse campagne van Max Havelaar tegen oneerlijke handel, tegen
kindslavernij en tegen het gebruik van pesticiden en bestrijdingsmiddelen in de ontwikkelingslanden.
Deze maand is het ook 150 jaar geleden dat de Nederlandse Eduard Douwes Dekker met zijn schuilnaam “Multatuli” zijn
wereldberoemd werk “Max Havelaar” heeft geschreven. Dit boek schreef hij in Brussel en het is een regelrechte aanklacht
tegen onrecht en corruptie in de ontwikkelingslanden. Eduard was de man die het aangedurfd had de uitbuiting en de
omkoping in de kolonies aan de kaak te stellen en zijn boek deed vele ogen openen en vele generaties ambtenaren zijn
nadien met andere inzichten naar de overzeese gebieden getrokken. Ik raad iedereen aan dit boek te lezen om daarna eens
een bezoekje te brengen aan de Fair Tradewinkel op den Hoek.

En dan zitten we nog met die verdomde aswolk afkomstig van de uitbarsting van de IJslandse vulkaan. Wie had ooit
kunnen denken dat zo’n assliert gans Europa kon ontwrichten. Wij Belgen vinden zo’n situatie bedreigend en 
beangstigend terwijl IJslanders dit de normaalste zaak vinden. Zij panikeren niet en wij, wij slaan ook niet in paniek, maar
wij staan er wel bij stil dat wij oh zo afhankelijk zijn van de natuur en dat wij de natuur met zijn goede en slechte 
kanten moeten koesteren.

Uw burgemeester,
Gust Van De Mierop
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“Michielsen-Gevers” Binnengeleg/Oostmalsesteenweg
worden kosteloos aanvaard door de gemeente om
opgenomen te worden in de openbare wegenis en
groenzones van de gemeente.

Kennis en akte wordt genomen van de verslagen van de
schoolraden d.d. 17 september 2009 en 25 februari
2010.

Het stappenplan m.b.t. het medicijnenbeleid in GLS De
Wegwijzer wordt met ingang van heden goedgekeurd.
De nieuwe bepalingen aangaande dit medicijnenbeleid
zullen vanaf 1 september 2010 toegevoegd worden aan
het schoolreglement.

In het kader van het welzijnsbeleid keurt de raad een
verklaring goed aangaande de langetermijnvisie en het
engagement van het bestuur inzake het welzijn van zijn
werknemers.

De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de
project vereniging Erfgoed Noorderkempen,  deel -
werking cultureel erfgoed.
Het doel van de projectvereniging is de zorg voor het
behoud, beheer, onderzoek en ontsluiting van het
onroerend en cultureel erfgoed op het grondgebied van
de deelnemende gemeenten, alsook het opbouwen,
delen en uitwisselen van kennis en expertise rond 
cultuur en erfgoed.

Het belastingreglement inzake de afgifte van elektro -
nische identiteitskaarten en van verblijfsbewijzen voor
vreemdelingen wordt per 01 april 2010 aangepast.
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 14
euro voor de eerste aflevering van een elektronische
identiteitskaart voor Belgen en op 14 euro voor de
aflevering van een verblijfsbewijs voor vreemdelingen. 
Wanneer gebruikt wordt gemaakt van een spoed -
procedure, worden de kosten hiervan verhoogd met een
belasting van 5 euro.
De belasting is evenwel niet verschuldigd bij de aflever-
ing van de eerste elektronische identiteitskaart of een
verblijfsbewijs voor vreemdelingen aan een kind dat de
leeftijd van 13 jaar niet heeft bereikt.

Kennis en akte wordt genomen van het schrijven d.d.
23 februari 2010 vanwege de Gouverneur waarbij
opmerkingen worden geformuleerd naar aanleiding
van het nazicht van het budget dienstjaar 2010, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 14
december 2009.

De regeringen van alle lidstaten van de Verenigde
Naties, waaronder België, verbonden zich in september
2000 aan de acht Millenniumdoelstellingen, gericht op
het uitbannen van armoede in de wereld tegen 2015.
Omdat tien jaar later blijkt dat de realisatie van deze
doelstellingen nog steeds niet gegarandeerd is, onder-
schrijft het gemeentebestuur de motie “De tijd dringt”
om alzo vooruitgang te eisen in de realisatie van de mil-
lenniumdoelstellingen.

Door CD&V werden een aantal punten toegevoegd aan
de agenda :
- Veiligheid in Rijkevorsel nog steeds niet gegaran-

deerd!
De raad neemt kennis van de uitleg van het
schepen college waarom nog steeds niet is over -
gegaan tot de aankoop van de brandweerwagen en
dat ervoor gekozen wordt om de bestelling te 
plaatsen bij de leverancier die door het ministerie
na overheidsopdracht werd geselecteerd.
Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om het
schepencollege over te laten gaan tot de aankoop
van een bijkomende brandweerwagen met pomp ten
laatste in april 2010.

- Evaluatie Rijkevorsel carnaval editie 2010
De raad neemt kennis van de evaluatie van het 
carnaval 2010 door het college en van de ophelde -
ring inzake de afwezigheid van het kindercarnaval.

- Aanleg skateplein sportzone Sonsheide
De raad neemt kennis van de mededeling dat de
aanleg van  het skateplein een gezamenlijk project
is waarvan de financiering zowel van de post jeugd
als van de post sport geschiedt.

- Een park aan de vaart
Geen goedkeuring wordt gegeven aan het voorstel
waarbij het college de bevolking raadpleegt en een
info- en overlegavond over de nabestemming van de
gronden van het Sas organiseert waarbij dan de
visietekst van de CD&V ‘Rijkevorsel, park aan de
vaart’  mee ter bespreking wordt opgenomen.

- Een feestzaal in Rijkevorsel
Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel waar-
bij het college de mogelijkheid onderzoekt tot het
inplanten op termijn van een ruime (feest)zaal met
ruime parkeergelegenheid in Rijkevorsel.

- Een verbindingsweg van de E19 naar de E34
De raad neemt kennis van de verschafte uitleg bij de
stand van zaken van het dossier over de 
verbindingsweg E19-E34.

- Ontbreken bouwvergunning fietspad naar Merks -
plas 
Geen goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel 
- tot oproep van de gemeenteraad aan het college

van burgemeester en schepenen om zo spoedig



mogelijk een bouwvergunning aan te vragen voor
het fietspad langs de N131

- tot beslissing om de mobiliteitsambtenaar van het
Vlaamse Gewest hiervan op de hoogte te stellen.

- Zonnepanelen voor bedrijven van De Meiren 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting
bij de vraag of er al dan niet bijkomende leidingen
dienen aangelegd naar de industriezone De Meiren.

- Gemeenteraad buitenspel
Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel
tot stopzetting van de inning van alle inkomtarieven
expo Miro wegens het ontbreken van een retributie -
reglement en tot oproep aan het college om ten
spoedigste een retributiereglement op te maken en
minstens de schoolgroepen vrij te stellen van de
retributie.

- Vooruit met de geit, herstel onze wegen 
Goedkeuring wordt gegeven aan de oproep om de
gelden “asfalteringswerken 2010” in het kalender-
jaar 2010 aan te wenden zodat de aanleg op het 
terrein nog in 2010 plaatsvindt.

- Ontwerp herstructurering wegen Achtel
De raad keurt de voorstellen ter zake goed : 
- opdracht aan het studiebureau om de aanleg van

een fietswachtplaats te onderzoeken
- de openbare verlichting in Achtel uit te breiden en

aan te passen
- de mogelijkheden van ondergrondsbrenging

nuts leidingen aan de kapelberg te onderzoeken.

De raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 29 maart 2010 goed.

Beslist wordt om een aanvullend pensioenstelsel in te
voeren voor de contractuele personeelsleden van het
gemeentebestuur en dit vanaf 1 januari 2010. De 
pensioentoelage zal 2% van het pensioengevend jaar-
loon bedragen.

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
wordt aangepast : zo wordt o.a. de fietsvergoeding voor
het woon-werkverkeer opgetrokken tot 20 cent per
afgelegde kilometer.

Voor de aanleg van fietspaden langsheen de Merksplas -
sesteenweg moeten nog steeds grondverwervingen
gebeuren. De raad keurt in deze zitting een twaalfde
reeks van aankoopaktes goed. Het betreft innemingen
148 en 153.

De stukken grond met de erop uitgevoerde infra -
structuurwerken in de verkaveling “Vermeiren en
Goris”, met een oppervlakte van 590 m2 en 1.502 m2,
worden kosteloos aanvaard om opgenomen te worden
in de openbare wegenis en groenzones van de
gemeente.

Het gemeentebestuur staat aan korfbalclub vzw RIJKO
een hulplening van 25.000,00 euro toe voor het
bekostigen van de kantine opgericht op gemeentegrond
met een recht van opstal in de sportzone Sonsheide
langsheen de Kruispad.

Via de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
zal een halfzware autopomp 4x2 voor de brandweer
worden aangekocht.  De totale kostprijs van deze auto -
pomp wordt geraamd op 318 687,87 euro, inclusief btw. 
In deze prijs is de extra uitrusting inbegrepen waarvan
het basisvoertuig voorzien wordt. De betaling zal
gebeuren met eigen middelen.

In afwachting van de levering van de nieuwe autopomp
en om de hulpverlening in Rijkevorsel te blijven waar-
borgen zal de brandweer tijdelijk een autopomp van
Baarle-Hertog in gebruik nemen. De gemeenteraad
neemt kennis van deze regeling.

Een aanvullend politiereglement op het wegverkeer
wordt uitgevaardigd dat op gemeentewegen en op
gewestwegen, gelegen op het grondgebied van Rijke -
vorsel, een algemene snelheidsbeperking van 70 km/u
invoert en dit steeds voor de beide rijrichtingen.
Uitzondering wordt gemaakt voor die wegen of weg-
vakken die betrekking hebben op de afgebakende
bebouwde kommen en de snelheidsbeperkingen 50
km/u en 30 km/u die een “zone 30 schoolomgeving”
omvatten. 
Ook de huidige reglementeringen inzake de afbakening
van een woonerf en de gemeentelijke zones 30 en zones
50 blijven van kracht.
Vallen eveneens niet onder de algemene snelheids-
beperking 70 km/u: de N14 Oostmalsesteenweg vanaf
kilometerpunt 41.300 tot aan de grens met Malle en de
N131 Sint-Lenaartsesteenweg vanaf kilometerpunt 5.3
tot aan de grens met Sint-Lenaarts en dit voor de beide
rijrichtingen. Hier blijft een snelheidsbeperking van 90
km/u gelden.

KORTE SAMENVATTING VAN DE
GEMEENTE RAADSZITTING VAN 26 APRIL 
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Ook wordt een politiereglement gestemd tot nieuwe
afbakening van de bebouwde kom op de gewestwegen
N14 en N131 en op enkele gemeentewegen. 

De intercommunale verenigingen IOK, IOK Afval -
beheer en IKA plannen een Algemene Vergadering. 
De gemeenteraad keurt de agenda’s van deze 
vergaderingen goed en duidt de gemeentelijke 
vertegenwoordigers aan :
- IOK : Karl Geens, volmachtdrager en Dorien

Cuylaerts, plaatsvervanger
- IOK Afvalbeheer : Dorien Cuylaerts, volmachtdrager

en Karl Geens, plaatsvervanger
- IKA : Jos Boeckx, volmachtdrager en Karl Geens,

plaatsvervanger.

Als toegevoegd agendapunt werd de princieps beslissing
inzake de aankoop van site steenfabriek SAS 
behandeld : de gemeenteraad beslist in princiep, onder
voorbehoud van toekenning van subsidies door het
Vlaamse Gewest, tot aankoop van steenfabriek SAS,
gelegen te Sint-Jozef 6 en tot de uitvoering van 
sanerings- en herbestemmingswerkzaamheden op de
site. 

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 28 juni 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.

Op zondag 13 juni worden federale
verkiezingen georga niseerd. De
stembureaus zullen geopend zijn van
08.00 uur tot 15.00 uur. De stem-
ming is verplicht. Kiezers moeten
zich aanmelden in het stembureau
dat vermeld staat op hun oproepings-
brief, met de oproepingsbrief en hun
identiteitskaart.

Wat doe je indien je in de onmogelijkheid verkeert om
te stemmen?
Hoe kan je volmacht geven?
Reden afwezigheid : ziekte of handicap
- noodzakelijk bewijsstuk : medisch attest van dokter

of ziekenhuis
- je geeft geen volmacht : attest + oproepingsbrief (1)
- je geeft volmacht : volmachtformulier (2) + attest +

oproepingsbrief (3)
Reden afwezigheid : beroeps- of dienstredenen (6)
- noodzakelijk bewijsstuk : bewijs van de werkgever
- je geeft geen volmacht : bewijs werkgever +

oproepingsbrief (1)
- je geeft volmacht : volmachtformulier (2) + bewijs +

oproepingsbrief (3)
Reden afwezigheid : beroep van schipper, marktkramer,
kermisreiziger
- noodzakelijk bewijsstuk : attest burgemeester

(bewijsstukken meebrengen)
- je geeft geen volmacht : attest + oproepingsbrief (1)
- je geeft volmacht : volmachtformulier (2) + attest +

oproepingsbrief (3)
Reden afwezigheid : reden van vrijheidsberoving
- noodzakelijk bewijsstuk : attest van de directie van

de instelling
- je geeft geen volmacht : attest + oproepingsbrief (1)
- je geeft volmacht : volmachtformulier (2) + attest +

oproepingsbrief (3)
Reden afwezigheid : religieuze redenen
- noodzakelijk bewijsstuk : attest van de religieuze

overheid
- je geeft geen volmacht : attest + oproepingsbrief (1)
- je geeft volmacht : volmachtformulier (2) + attest +

oproepingsbrief (3)
Reden afwezigheid : studieredenen
- noodzakelijk bewijsstuk : attest van de onderwijs -

instelling
- je geeft geen volmacht : attest + oproepingsbrief (1)
- je geeft volmacht : volmachtformulier (2) + attest +

oproepingsbrief (3)

FEDERALE VERKIEZINGEN 13 JUNI 2010

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING

BBEESSTTUUUURR--BBUURRGGEERRZZAAKKEENN
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Reden afwezigheid : tijdelijk verblijf in het buitenland
o.w.v. vakantie
- noodzakelijk bewijsstuk : bewijs van het reisbureau,

factuur, huurcontract, kopie vlieg- of treinticket OF
verklaring op eer (4)

- je geeft geen volmacht : bewijsstuk of verklaring op
eer + oproepingsbrief (1)

- je geeft volmacht : volmachtformulier (2) +
gevalideerd bewijsstuk door de burgemeester (5)
attest + oproepingsbrief (3)

1. Documenten bij voorkeur afgeven bij de dienst
onthaal van het gemeentehuis ten laatste op 
donderdag 10 juni of laten afgeven op 13 juni in
jouw stembureau.

2. Volmachtformulier vooraf, bij voorkeur ten laatste
op donderdag 10 juni, afhalen in het gemeentehuis
bij de dienst onthaal of downloaden via www.rijke -
vorsel.be en correct invullen. Volmacht kan gegeven
worden aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer
mag slechts één volmacht krijgen.

3. De gemachtigde moet zich met deze drie docu-
menten aanmelden op 13 juni in jouw stembureau
om te stemmen en moet tevens in het bezit zijn van
zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart
om de volmacht te kunnen uitoefenen.

4. Indien je zonder reisbureau in het buitenland
verblijft, kun je vooraf een verklaring op eer
invullen in het gemeentehuis bij de dienst onthaal.
Deze verklaring op eer dient tevens ondertekend te
worden door de burgemeester.

5. De burgemeester levert een gevalideerd bewijsttuk
af voor een volmacht indien het juiste bewijsstuk of
een verklaring op eer van het verblijf in het buiten-
land kan worden voorgelegd.

6. Indien je in het buitenland verblijft voor beroeps-
doeleinden gelden deze werkwijzen ook voor de
andere leden van het gezin.

7. Deze werkwijzen gelden tevens voor de gezinsleden
van de persoon met dit beroep.

Voor meer informatie kun je contact nemen met de
dienst onthaal, tel. 03/340.00.00,  onthaal@
rijkevorsel.be of kun je terecht op de website van de 
federale overheid www.verkiezingen.fgov.be.

Oefenstemcomputers: op basis van een simulatie kan
iedereen die dit wenst terug kennismaken met het
elektronisch stemmen !

Het stemmen op 13 juni zal in onze gemeente weer
geautomatiseerd verlopen. Het gemeentebestuur wil
aan de kiezers die dit wensen de kans geven vooraf nog
eens te oefenen met de stemcomputer voor het gebruik

van magneetkaart en leespen. 
Vanaf 31/05/2010 t.e.m. 09/06/2010 worden oefen -
kiescomputers geïnstalleerd op volgende locaties, waar
je welkom bent om te oefenen tijdens de normale 
openingsuren:
- aan de balie in de inkomhal van het gemeentehuis;
- in de hoofdbibliotheek in de Molenstraat;
- in de Aster Berkhofbibliotheek te Sint-Jozef;
- in het OCMW.

De voorbije jaren kreeg u tijdens ’Juni Compostmaand’ al
veel tips. Uw grasmaaisel verlaat de tuin niet meer en bij
het inzaaien kiest u nu voor traag groeiende grassoorten.
Uw snoeihout werd een snipperpad, een vlechtwerk of een
ornamentje.
Dit jaar krijgt u tips hoe u tijd bespaart door op een krin-
gloopmanier met uw vaste planten om te gaan.
Overal in Vlaanderen verschijnen compostmeesters op
markten, infostands, in open tuinen en demoplaatsen.
Voor exacte locaties kunt u de activiteitenkalender raad-
plegen op www.junicompostmaand.be.

De compostmeesters van Rijkevorsel
Wat doet u tijdens het weekend ? Onkruid wieden en gras-
maaien ? Dat is zonde van uw tijd. Zet vaste planten die de
bodem bedekken. Zo bespaart u tijd en tuinresten. Of
gebruik uw tuinresten om de bodem te beschermen. 
Wilt u nog tips om meer te genieten van uw tuin ? Onze
composmeesters laten op zaterdag 26 juni 2010, op hun
demonstratieplaats, zien hoe u zelf compost kunt maken.
Daarenboven kunnen zij allerlei vragen beantwoorden
over hoe u een afvalarme tuin inricht en hoe u door de
juiste plantkeuze minder werk hebt aan uw tuin.

Extra
U krijgt er niet alleen uitleg, maar er valt ook wat te 
winnen. Vraag zeker naar het wedstrijdformulier, los de
schiftingsvraag op en wie weet, wint u wel één van de 26
compostvaten vol verrassingen !
Op deze dag zal ook de officiële opening plaatsvinden van
de gloednieuwe chalet die de compostmeesters ter
beschikking krijgen. Deze chalet zal de compostmeesters
extra ondersteunen om de komende jaren nog meer tech-
nieken van het thuiscomposteren in de kijker te zetten.

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

BBUURRGGEERRZZAAKKEENN--MMIILLIIEEUU
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Praktisch :
Organisatie : Gemeentebestuur Rijkevorsel en Rijke -
vorselse compostmeesters
Waar ? Demonstratieplaats (op het containerpark),
Ambachtsweg 14, 2310 Rijkevorsel
Wanneer ? Zaterdag 26 juni 2010
Om ? 9.00 uur tot 13.00 uur
Inkom ? Gratis (geen toegangskaart vereist)

Win een compostvat vol verrassingen tijdens Juni
Compost maand !
Bezoekt u een activiteit tijdens Juni Compostmaand,
dan kunt u ter plaatse deelnemen aan de kringloopwed-
strijd. De activiteitenkalender kunt u terugvinden op
www.junicompostmaand.be. Er zijn 26 compostvaten
vol tuingereedschap, elk ter waarde van 250 euro, te
winnen. Het compostvat zal gevuld zijn met tuinhand-
schoenen, spade, zandschop, spitvork, tuinhark, tuin-
hak, snoeischaar, bloembollenplanter, verplantschopje,
handcultivator.

Ook door een bezoekje te brengen aan de Rijkevorselse
compostmeesters op 26 juni 2010 maakt u kans om een
compostvat te winnen. Vraag zeker naar het wedstrijd-
formulier !

La Ganga is de jongste winkel van het kringloopcentrum
WEB in Turnhout!
Op 26 juni 2009  opende deze winkel zijn deuren in de
Korte Gasthuisstraat in Turnhout. 
De winkel kreeg de naam La Ganga (wat Spaans is voor
“koopje”) en is een trendy, eigentijdse boetiek, waar je, in
tegenstelling tot andere Kringwinkels, alleen kleding,
schoenen en handtassen kunt vinden. Ook fijn decoratie-
werk wordt er, zij het in geringe mate, aangeboden.

Deze Kringwinkel behoort tot het kringloopcentrum
WEB, dat winkels heeft in Meer, Retie en Turnhout. Dit
kringloopcentrum staat in voor het verzamelen en weer
verkopen van herbruikbare goederen uit elf gemeenten
uit de Noorderkempen.
Via verschillende kanalen, bv. via textielcontainers, huis-
aan-huis-inzamelingen, gratis ophalingen, brengers, …
wordt veel kwaliteitsvol tweedehandstextiel ingezameld.
Daar de verkoop van textiel in de winkels in Meer, Retie en
Turnhout stagneerde, werd beslist tot de opening van een
nieuwe kledingwinkel. Er was immers een zeer groot
aanbod en te weinig winkelruimte om dit te koop aan te
kunnen bieden. 
La Ganga ledigt deze nood voortreffelijk. 
Ben je er nog niet gaan kijken?
Spring dan zeker eens binnen…
Je steunt er sociale tewerkstelling mee en draagt je eigen
steentje bij aan het behoud van het milieu.
De Kringwinkel wil immers de afvalberg en onze ecolo -
gische voetafdruk verkleinen door herbruikbare spullen
in te zamelen en te verkopen, en dit voor ieders porte-
monnee. Ook creëert hij tewerkstelling voor mensen die
hun weg moeilijk of niet vinden op de gewone arbeids-
markt.

Wil je ontdekken wat je nog meer voor het milieu kan
doen?
N.a.v. Wereldmilieudag op 05 juni organiseren De
Kringwinkels bijzondere acties rond dit thema. 
Ook tips en trucks rond hoe je je energieverbruik in de
hand kunt houden, kun je dan vinden in De Kringwinkel
Turnhout. Hiervoor werkt De Kringwinkel die dag samen
met de energiesnoeiers, een ander initiatief van vzw WEB.

Vier winkelpunten:
- Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout
- Sint Martinusstraat 50, 2470 Retie
- Meerseweg 135 B, 2321 Meer

Open van ma-vrij: 10-17.30u, za: 9-16.30u, zo: 
gesloten

- Korte Gasthuisstraat 39, 2300 Turnhout (La Ganga)
Open van ma-za: 10-18u, zo: gesloten

ÉÉN JAAR LA GANGA IN TURNHOUT

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



9

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU

Binnen onze gemeente is er al enkele jaren een erg
enthousiaste ploeg van compostmeesters aan de slag.
Vermoedelijk heb je hen al aan het werk gezien op het
containerpark of ben je zelf al informatie aan hen gaan
vragen over composteren.

De gemeente Rijkevorsel ondersteunt het concept van
kringlooptuinieren en composteren en wenst zoveel
mogelijk inwoners hiermee vertrouwd te maken. Met
snoeiafval, grasmaaisel en GFT-afval kun je via com -
posteren een tweede leven geven aan je planten.
Bovendien bekom je hiermee een rijker bodemleven in
je tuin, waardoor je planten beter zullen groeien en je
tuin er mooier gaat uitzien.

Om de werking van de compostmeesters ten volle te
ondersteunen, besloot het college om op het container-
park een demonstratiechalet te plaatsen. Hier kunnen
de compostmeesters vergaderen, materieel opslaan en
demonstraties geven. De chalet bestaat vrijwel volledig
uit bio-ecologische materialen en duurzaam 
geëxploiteerd hout. 

Waarom een chalet uit bio-ecologische bouw -
materialen?
Onze gemeente hecht al geruime tijd belang aan duur-
zaam bouwen en wonen met materialen die noch het
milieu, noch de gezondheid van inwoners schaden. De
gemeente geeft overigens ook een premie voor het
gebruik van bio-ecologische bouwmaterialen (lees het
artikel ‘Premie in de kijker’). Met de bouw van deze
duurzame chalet wil de gemeente Rijkevorsel haar
voorbeeldfunctie opnemen ten aanzien van de 
inwoners.

Bio-ecologische bouwmaterialen bieden een kwaliteits-
vol alternatief voor de milieu- en gezondheidsimpact
van doorsnee bouwbenodigdheden. Het gaat om bouw-

materialen die bestaan uit (quasi) onuitputtelijke en/of
nagroeibare basisgrondstoffen, zonder of met zo weinig
mogelijk chemische toevoegstoffen, zonder zware
milieubelasting en zonder schadelijke gevolgen voor de
menselijke gezondheid.

Bij de demonstratiechalet werd er gebruik gemaakt van
duurzaam geëxploiteerd hout met een FSC-label. Bij dit
hout kan men van bij het kappen tot in de winkel het
traject nagaan. Je krijgt de garantie dat het hout niet
afkomstig is uit illegale houtkap. Ook werd er onbehan-
deld hout gebruikt. Op die manier kan dit hout later
ook hergebruikt worden en is het geen restafval -
product. De isolatie bestaat uit samengeperste hout -
vezels. Deze houtvezels vormen een afvalproduct bij de
verwerking van Zwitsers, duurzaam beheerd hout met
FSC-label. Tenslotte zal het extensief groendak voor
een aangenaam binnenklimaat zorgen. Deze verschil-
lende materialen kun je ook van nabij bezichtigen aan
de chalet. Er zullen hierbij ook de nodige informatie-
borden voorzien worden.

Kamp C
Om tot deze duurzaam ontworpen chalet te kunnen
komen, bezochten enkele personeelsleden van de
gemeente Rijkevorsel het provinciaal centrum voor
duurzaam bouwen en wonen in Westerlo, Kamp C. Ook
particulieren kunnen hier advies inwinnen over bio-
ecologische bouwmaterialen. Bovendien biedt Kamp C
ook planadvies aan aanstaande (ver)bouwers.

PLECHTIGE OPENING CHALET
MET DEMON STRATIE!

Tijdens de opendeurdag van de compostmeesters
op zaterdag 26 juni 2010.

CHALET COMPOSTMEESTERS



Wanneer iemand bouwt of 
verbouwt, kiest hij vaak voor de
traditionele bouwmaterialen die
niet zelden bij de doe-het-zelf
zaak om de hoek gekocht 

worden. Hierbij staat men dan vaak niet  stil wat de
impact is van bepaalde materialen op het milieu en zelfs
op de eigen gezondheid. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde
isolatiematerialen erg schadelijk zijn bij het inademen. 
Al geruime tijd zijn bio-ecologische bouwmaterialen in
opmars. Deze materialen bieden een kwaliteitsvol alter -
natief voor de milieu- en gezondheidsimpact van door-
snee bouwbenodigdheden. Het gaat om bouwmaterialen
die bestaan uit (quasi) onuitputtelijke en/of nagroeibare
basisgrondstoffen, zonder of met zo weinig mogelijk
chemische toevoegstoffen, zonder zware milieubelasting
en zonder schadelijke gevolgen voor de menselijke
gezondheid. 

Bio = duurder? Niet altijd!
Biologische producten zijn soms duurder dan de ‘gewone’
varianten, vooral bij voeding is dit zichtbaar. De teelten
vergen veel meer inspanningen van de producenten dan
wanneer er bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Ook is
de opbrengst minder groot. Het resultaat is wel dat er
geen residuen van bestrijdingsmiddelen in het milieu,
noch in je lichaam achterblijven. 
Bij bio-ecologische bouwmaterialen wordt eveneens de
nadruk gelegd op het welzijn van milieu en gezondheid.
Vooraleer een bio-ecologisch bouwmateriaal op de markt
komt, werd dit vaak aan enorm veel testen onderworpen.
Hierdoor is de kwaliteit van het product vaak ook zo 
optimaal mogelijk gemaakt. Soms gaat het zelfs om 
kwalitatiever materialen dan de alom gekende variant.
Denken we bijvoorbeeld maar aan gipskartonplaten. De
bio-ecologische natuurgipsplaat is met papiervezels ver-
sterkt en is bovendien brandveilig, hoog belastbaar,
vochtregulerend en geluidsisolerend. Deze plaat kan 
probleemloos gemonteerd en gevoegd worden. Dergelijke
platen zijn iets duurder dan de standaard gekende gips-
kartonplaten, maar bieden wel een pak meer kwaliteit,
zijn milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de gezond-
heid. Maar bio-ecologische bouwmaterialen zijn niet altijd
duurder. Bij verven gaat het bijvoorbeeld vaak om
dezelfde prijsklasse als de gekende merken.

Ook isolatiematerialen en verven
Het gamma aan bio-ecologische bouwmaterialen is tegen-
woordig erg ruim. Het gaat om isolatiematerialen, verven,
houtvezelplaten, vernissen,... Op de webite van VIBE vzw,

www.vibe.be kun je allerhande producten, merken, 
leveranciers, aannemers, architecten en winkels terug -
vinden in het kader van bio-ecologische bouwmaterialen.
Indien je niet over internet beschikt, kun je altijd bij de
duurzaamheidsambtenaar, Jasmine Jacobs, terecht in het
gemeentehuis.

De Gemeente Rijkevorsel ondersteunt 
Onze gemeente is bekommerd om het milieu en het 
welzijn van bouwers en verbouwers in de gemeente. In
het kader van het nieuwe subsidiereglement rond duur-
zaam bouwen en wonen werd daarom besloten om voor
bio-ecologische bouwmaterialen een gemeentelijke 
premie te verlenen. De premie bedraagt 15% van de aan-
koopprijs met een maximumpremie van 200 EUR per
adres. Dit geldt zowel voor bouwmaterialen die gebruikt
worden door een erkend plaatser, als materialen die je zelf
hebt aangekocht. De bouwmaterialen moeten wel voor -
komen op de databanklijst van VIBE vzw. Deze is te raad-
plegen via de website  www.vibe.be. Ook via de gemeente-
lijke infobalie kun je er informatie over inwinnen.
Wanneer een nieuw product (nog) niet voorkomt op de
lijst in de databank, stelt de bevoegde ambtenaar in over-
leg met VIBE vzw vast of het product voldoet aan de 
criteria voor bio-ecologische bouwmaterialen.

Heb je nog vragen over deze premie? Neem dan even 
contact op met Jasmine Jacobs via 03/340 00 28, via  
jasmine.jacobs@rijkevorsel.be of kom gewoon even langs
op de miliedienst in het gemeentehuis.

Meer informatie over deze campagne van OVAM
(Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) vind je op
www.ovam.be/groenevent. Meer inlichtingen kun je even-
eens bekomen via mail bij sofie.feytons@ovam.be of nele.
bollen@ovam.be en telefonisch op de nummers
015/28.41.46 en 015/28.41.62. Ook de gemeentelijke
milieudienst kan nadere info verschaffen.

PREMIE IN DE KIJKER :
BIO-ECOLOGISCHE BOUWMATERIALEN

GROENE VENT ZKT GROEN EVENT
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We herinneren eraan dat de gouverneur van de provincie
Antwerpen een verordening uitvaardigde die eigenaars,
huurders, bezetters of uitbaters van cultuurgronden,
braakliggende gronden, bossen of wouden, en allen die op
hun eigendom of op het door hen gebruikte terrein, 
schadelijke distels vaststellen, verplicht de bloei, de zaad-
vorming en de uitzaaiing ervan efficiënt te bestrijden.

De bestrijding moet vooral in de periode half april – begin
juni gebeuren.

Als schadelijke distels worden beschouwd :
- akkerdistel (Cirsium arvense Scop.)
- speerdistel (Cirsium lanceolatum Hill.)
- kale jonker (Cirsium palustre Scop.)
- kruldistel (Carduus crispus L.)

Een afwijking van de bestrijdingsplicht van de kale jonker
in natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of
natuurreservaten kan worden toegestaan door het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedsel keten (FAVV), Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel
(02/211.82.11).
Indien hinder ondervonden wordt van het niet toepassen
van de distelbestrijding, kan hiervan melding gemaakt
worden bij het gemeentebestuur.
De volledige verordening is te raadplegen op het 
aankondigingsbord langs de Molenstraat.

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de inwoners van
Rijkevorsel hulp krijgen bij het invullen van hun 
belastingaangifte voor het aanslagjaar 2010, waarop de
inkomsten van het jaar 2009 ingevuld moeten worden.

Belastingambtenaren staan hiervoor ter beschikking op
volgende zitdagen :
- Belastingkantoor te Brecht, Klein Veerle 103, 2960

Brecht gans juni iedere dag van 9u tot 14.30u
- telefonisch op nummer 0257/257.57
- Gemeentehuis Rijkevorsel, Molenstraat 5

maandag 21 juni van 9u tot 11.45u en van 13.30u
tot 15.30u, dinsdag 22 juni van 9u tot 11.45u en van
13.30u tot 15.30u

- Administratief dienstencentrum, St.-Jozef Rijke -
vorsel
donderdag 24 juni van 9u tot 11.45u en van 13.30u
tot 15.30u

Meebrengen voor het invullen van uw aangifte :
Voor het invullen van de belastingaangifte van het aan-
slagjaar 2010 (inkomsten van het jaar 2009) hebben de
belastingconsulenten bepaalde documenten nodig van
de belastingplichtingen :
- Aangifteformulier
- Aanslagbiljet van het vorige jaar (= aanslagjaar 2009

- inkomsten van 2008)
- Kadastraal inkomen van uw onroerende goederen
- Huuropbrengsten van gebouwen en gronden die

door de huurder worden gebruikt voor de uitoefe-
ning van zijn beroep

- Fiches 281 van inkomsten, uitkeringen en vergoe-
dingen, voor arbeiders : strookjes van vakantiegeld

- Bewijzen van betaalde levensverzekeringspremies,
intresten en kapitaalaflossingen van leningen.
Indien de premies/lening voor de eerste maal wor-
den afgetrokken : basisattest waaruit blijkt dat uw
contract aan de voorwaarden van de aftrekbaarheid
voldoet

- Betaalde en/of ontvangen onderhoudsgelden
- Attesten van pensioensparen, kosten voor kinder -

opvang, aftrekbare giften,...
- Rekeninguittreksel van gedane voorafbetalingen...

Je belastingaangifte indienen, kan ook via internet
Bijna iedere belastingplichtige kan zijn aangifte 
indienen via internet, namelijk via het systeem
www.taxonweb.be.

MY MINFIN
Via http://www.myminfin.be kan iedere burger zijn 
persoonlijke fiscale informatie raadplegen en eventueel
zijn aanslagbiljetten afdrukken. De persoonlijke 
gegevens zijn toegankelijk via de elektronische 
identiteitskaart (eID) of de federale token.

ZITDAGEN INVULLEN BELASTINGBRIEF

DISTELBEDSTRIJDING 2010
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In het kader van de verbetering van de voetpaden in
onze gemeente heeft de technische dienst vorig jaar de
stoepen in de Kerkdreef opnieuw aangelegd. Nu is het
de beurt aan de Lozenhofstraat, waar de werken 
intussen al gestart zijn.
De voorbereidende werken werden eerder reeds uit -
gevoerd door de nutsmaatschappijen. De eigenlijke
heraanleg van de stoepen zal weer gebeuren door onze
eigen werkmannen, die in de Kerkdreef hun kunde op
dit vlak al voldoende bewezen hebben.
Niet alleen aan de voetpaden maar ook aan de groen-
aanleg wordt er aandacht besteed. Er zullen plant -
vakken en bloembakken aangebracht worden. Er wordt
gewerkt met drie kleuren, rood, geel en paars.
Bovendien worden de aanplantingen zo gekozen dat ze
vlinders en bijen aantrekken. Aan de kant van de
Oostmalsesteenweg en de kant van de Helhoekweg 
worden bomen aangeplant.
Aan de kant van de Helhoekweg wordt een ruime zit-
hoek voorzien met banken, om aldus een ontmoetings-
plaats voor de inwoners te creëren.
Tijdens de werken zal verkeer mogelijk blijven in de
Lozenhofstraat. De inwoners zelf zullen uiteraard wel
enige hinder ondervinden, maar dit zal zoveel mogelijk
beperkt worden.

Bij het inrijden van de Molenstraat is het voor fietsers
niet altijd duidelijk waar ze moeten rijden.  Vooral ter
hoogte van de parkeerplaats voor het gemeentehuis
wordt het fietspad vaak niet genomen, maar wordt er
links van de geparkeerde wagens gereden. Het fietspad
loopt echter rechts van de parkeerplaats, wat duidelijk
is aangegeven door de rode kleur. Het fietspad werd

speciaal zo aan gelegd omdat het voor de fietsers veili-
ger is. Ze lopen immers niet het risico om aangereden
te worden door een auto die de parkeerplaats verlaat.
Bij het verlaten van het fietspad dient er natuurlijk
opgepast te worden voor aankomende auto’s. De 
snelheid van het aankomend verkeer wordt er echter
beperkt door de verkeersremmer ter plaatse.

In de Molenstraat, Korte Molenweg en Banmolenweg
werden wegmarkeringen aangebracht. Opvallend hier-
bij is de aanwezigheid van gekleurde cirkels ter hoogte
van de kruispunten. Deze hebben uiteraard meer dan
een decoratieve functie alleen. De bedoeling is immers
het accentueren van de gevaarlijke punten van de
schoolomgeving. Voor de automobilisten en ook voor
de kinderen wijzen ze op het risico dat aan de kruis -
punten in kwestie bestaat.

AANLEG STOEPEN LOZENHOFSTRAAT

FIETSPAD MOLENSTRAAT

GEKLEURDE CIRKELS OP HET WEGDEK
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Onze auteurs zijn volop bezig aan het boek van de bib.
Ben je benieuwd naar het verloop ? 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.rijke vorsel.be, diensten, bibliotheek, links.
Veel leesplezier !!

In aanvulling van onze eigen
collectie hebben we een 200-tal
nieuwe grootletterboeken ter
beschikking gekregen van Turn -
hout. Deze wisselcollectie zal 2
jaar in het centrum uitleenbaar
zijn.

JEUGD
Voorleesboeken
- Pluk van de Petteflet (SCHMIDT, Annie M.G.)
- Allemaal onzin (LOON, Paul van)

Kijk- en prentenboeken
- Eendje wat kwek je veel ! [P3]
- Panda in China [P3]
- IJsbeertje leert zwemmen [P3]
- Prinses Lillifee en de kleine zeemeermin [P5]
- Prinses Lillifee en de kleine dolfijn [P5]
- Prinses Lillifee [P5]

- Bij de dokter [P2]
- Het hongerige rupsje [P5]

AA boeken niveau-lezen
- Vlam de draak [GELEYN Niveau 6]
- Op kamp in de tuin [VERDONCK Niveau 3]

A-boeken (7-9 jaar)
- Feest in Villa Kakelbont (LINDGREN, Astrid)
- Don Kameleon en de toverdrank van professor

Croque (DHOOGE, Bavo)
- De kroketraket (BEL, Marc de)
- In de klauwen van de Pterosaurus (STONE, Rex)
- Een Ankylosaurus in gevaar (STONE, Rex)
- De stormloop van de Triceratopsen (STONE, Rex)
- Op de vlucht voor de T-Rex (STONE, Rex)

B-boeken (9-12 jaar)
- Het ijzingwekkende geheim (STILTON, Thea)
- Een diefstal om van te smullen (STILTON,

Geronimo)
- Ridder voor altijd (DESCAMPS, Luc)
- Hoe tem je een draak (COWELL, Cressa)
- De zwarte panter (GEMERT, Gerard van)
- Prins Echo (ZANDEN, Monique van der)
- Ontvoerd (BRIELS, Jo)
- Poedelnaakt (DIDELEZ, Guy)

C-boeken (12-16 jaar)
- Skater in de mist (DHOOGE, Bavo)
- Dans van de roze dolfijn (LAGROU, Patrick)
- Vluchten (VANHOECK, Roger)
- Kussen tussen pita & friet (LANDEGHEM, Evelien

van)

Jeugd Non-fictie
- Wat een auto’s ! [657.73]
- Mooi gemaakt met kleuters [624.9]
- Lannoo’s nieuwe kinderencyclopedie [041]
- Licht en kleur [375.3]
- Energie [535]
- Transport over land [536]
- Lichaam en gezondheid [601.1]
- Water [568]

VOLWASSENEN
Volwassenen Fictie
- Het spel der goden :
- Deel 1 : De tuinen van de maan (ERIKSON, Steven)

NIEUWE WISSELCOLLECTIE
GROOTLETTERBOEKEN

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN JUNI 2010

SCHRIJFESTAFETTE
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- Deel 2 : Het rijk van de zeven steden (ERIKSON,
Steven)

- Deel 3 : In de ban van de woestijn (ERIKSON,
Steven)

- Deel 4 : Het huis der ketenen (ERIKSON, Steven)
- Extreem luid en ongelooflijk dichtbij (FOER,

Jonathan Safran)
- Zusje (LUPTON, Rosamund)
- Nachtdienst (BLACK, Ingrid)
- Infectie (SIGLER, Scott)
- Het geheim van de alchemist (MARIANI, Scott)

Volwassenen Non-fictie
- Vrede zij met u, zuster (Chris De Stoop) [330.91]
- Supersense (Bruce M. Hood) [415.4]
- No angel (Jay Dobyns) [395.661]

Wat ?
De berenklauw is een plant met grote, witte bloemen en
enorme bladeren die behaard zijn. De stengel heeft
soms rode vlekken.

Waar ?
Je vindt de berenklauw langs autosnelwegen, spoor -
lijnen en in verwaarloosde tuinen en in bossen.

Pas op !
De plant kan ernstige brandwonden veroorzaken als je
hem aanraakt en het sap is heel giftig.

Dus...
Raak de plant zeker niet aan. Heb je hem toch aan -
geraakt, spoel dan onmiddellijk je huid of je ogen met
veel koud water.

- Enkele gezinsafspraken kunnen ervoor zorgen dat
het kind zich optimaal kan concentreren (geen
klussen, geen bezoek).

- Praat niet voortdurend over de examens.
- Vooral ook tijdens de examens hebben kinderen vol-

doende slaap nodig.
- Wie studeert, krijgt vlugger honger. Zorg voor een

stevig ontbijt, evenwichtige en gevarieerde maal -
tijden.

- Doe samen met uw kind eens iets ontspannends.
- Zorg voor een goed verlichte en verluchte studeer-

plaats, ver weg van lawaai.
- Stel realistische verwachtingen.
- Gebrek aan interesse van de ouders kan aanleiding

geven tot geringe inzet. Hang het examenrooster in
de keuken uit. Zo toont u dat u hem volgt.

- Blijf altijd rustig. De angst en zenuwen van uw kind
kunnen u besmetten. Ouders die zelf panikeren,
verhogen de onzekerheid bij hun kind.

- Tijdens een toetsperiode zijn kinderen wat 
opvliegender en vlugger geraakt. Hou daar rekening
mee.

Zoals in vorige INFO vermeld stond, vindt op 28 mei
2010 een Spaanse avond plaats rond de tentoonstelling
Expo Miró, méér dan schilderkunst!
Het betreft een gezellige avond in een Spaans kleedje,
ingericht door VVV - Toerisme Rijkevorsel i.s.m. het
gemeentebestuur Rijkevorsel. De avond start om 19u
en we doen de deuren dicht rond 23u30.
De deelnameprijs bedraagt € 20,00 voor de toegang tot
de tentoonstelling, lekkere tapas en paëlla, glaasje 
sangria of wijn of liever iets fris en de mogelijkheid tot
het volgen van initiaties in flamenco en tango, die je
nadien nog in de praktijk kunt omzetten!

TIPS TEGEN EXAMENSTRESS 
BIJ UW KIND

GEVAARLIJKE PLANT ! BERENKLAUW

SPAANSE AVOND OP 28 MEI
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Inschrijven kan via de cultuurdienst of de VVV-balie aan
het onthaal van het gemeentehuis. Gelieve op voorhand
te betalen bij inschrijving. Aantal plaatsen beperkt tot
150 personen. Inschrijving is pas definitief na de
betaling. 

Wegens groot succes wordt de tentoonstelling “Expo
Miró, méér dan schilderkunst!” met één maand 
verlengd. De openingdagen en -uren blijven dezelfde,
dus van dinsdag tot zondag van 14u tot 18u. Groepen
en scholen kunnen een gegidste rondleiding 
krijgen op weekdagen tijdens de voormiddag en op
maandag gans de dag!
Iedereen dus nog van harte welkom op deze 
schitterende tentoonstelling van Joan Miró, één van de
drie grote surrealistische kunstenaars van Spanje!
Let op: zondag 13 juni, dag van de verkiezingen, is de
tentoonstelling evenwel gesloten!!

Sinds half april is de Kapel, één van der vergader -
lokalen in het Klooster, volledig uitgerust als multi -
medialokaal.

Begin dit jaar werd er een beamer met bijhorende
geluidsapparatuur geplaatst en in de Paasvakantie werd
de verduistering opgehangen.
Vanaf heden kun je de Kapel dus gebruiken als vol -
waardig multimedialokaal, dus voor o.a. powerpoint-
presentaties, projectie van foto’s, afspelen van films,
e.d.
Indien je van deze mogelijkheden wenst gebruik te
maken, dien je dit te vermelden bij de reservatie van het
lokaal, zodat de mensen van de vrijetijdsdiensten de
sleutel en eventuele verlengkabel voor de laptop 
kunnen meegeven!
We hopen in de toekomst meerdere verenigingen te
mogen verwelkomen in dit nieuwe, prachtige multi -
medialokaal. Fotovrienden Rijkevorsel was de eerste
vereniging die het lokaal in deze vorm gebruikte tijdens
hun voorbije fototentoonstelling! 

Op 18 juni wordt Aster Berkhof, onze ereburger, 90 jaar.
Op deze gezegende leeftijd is één van onze bekendste 
dorpelingen nog steeds actief als schrijver. Op de voor-
avond van zijn verjaardag heeft hij immers zijn 101ste
(misdaad)roman klaar: Dodelijk papier. 
Langs deze weg willen we
Louis Van den Bergh, alias
Aster Berkhof, van harte
gelukwensen met zijn 90ste
verjaardag: Proficiat !

VERLENGING EXPO MIRÓ, 
MÉÉR DAN SCHILDERKUNST !

KAPEL IN HET KLOOSTER :
MULTIMEDIALOKAAL

ASTER
BERKHOFMUSEUM

CCUULLTTUUUURR

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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4de Marathon der
Noorderkempen 

Estafette- en
bedrijvenloop

Loop 22 km

Stratenloop
Rijkevorsel 5 km
& 10 km

Op 3 juli 2010 vindt opnieuw de Marathon der
Noorderkempen plaats, ingericht door Rijkevorsel-
Leeft i.s.m. de gemeenten Rijkevorsel, Beerse,
Merksplas, Malle en Brecht en de stad Hoogstraten. 
Naast de Marathon, vindt ook de estafette- & bedrijven-
loop plaats, net als de stratenloop (5 km & 10 km), 
G-loop en jeugdloop. 
Nieuw dit jaar is de 22 km die van start gaat in Beerse
en zoals alle andere lopen aankomt aan het dorpsplein
in Rijkevorsel.
Dit totale sportieve evenement krijgt vanaf dit jaar de
naam “Memorial Fons Brydenbach”.
Heb je zin, ken je vrienden of collega’s, aarzel dan zeker
niet om deel te nemen. Voor het team dat uit allemaal
inwoners van Rijkevorsel bestaat en dat als eerste over
de meet komt, is er een prijs voorzien vanuit het
gemeentebestuur. 
Deze loop maakt ook deel uit van de Noordloper.
Vergeet dus zeker niet je criteriumkaart te laten
afstempelen.  Bij de inschrijvingen kun je er ook nog
steeds een kopen.
Is lopen echter niet echt jouw ding, kom dan zeker een
kijkje nemen en moedig al de lopers aan en maak er een
gezellige avond van!

G-loop en jeugdloop
Vanaf dit jaar zal er ook een G-loop gehouden worden
speciaal voor mensen met een handicap. Dit initiatief,
samen met de jeugdloop, wordt ondersteund en mee
ingericht door de sportraad van Rijkevorsel.

Hertest
Op 24 april 2010 hebben heel wat sportievelingen de
fitheidstest van de Fitbus afgelegd. De deelnemers 
hebben een bespreking gehad van hun resultaat en een
trainingsschema meegekregen. 
Op zaterdag 3 juli 2010 vindt de hertest plaats. Dit is
in de eerste plaats om na te gaan of de geleverde 
inspanning van de 10 voorgaande weken ook resultaat
hebben opgeleverd. Anderzijds is dit ook een kans voor
de sportievelingen onder ons om eens na te gaan hoe
het met onze conditie gesteld is.
De locatie van de hertest is gewijzigd. Deze gaat 
namelijk niet door in de gemeentelijke lagere school De
Wegwijzer, maar wel op het dorpsplein, parking Zuid,
van Rijkevorsel!

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

Heb je 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

Op de gemeenteraad van 25 mei 2009 werd het regle-
ment betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik
voor inwoners van Rijkevorsel goedgekeurd. Aangezien
we in Rijkevorsel zelf geen zwembad hebben, willen we
langs deze weg het zwemmen promoten.
Ongeveer een jaar later kunnen we, voor wat deze
betoelaging betreft, toch van een groot succes spreken.
In iets meer dan een half jaar, van juni tot december
2009, kwamen er meer dan 120 aanvragen binnen op de
vrijetijdsdiensten.

FITBUS : HERTESTMEMORIAL FONS BRYDENBACH

BETOELAGING BUITENGEMEENTELIJK
ZWEMBADGEBRUIK

SSPPOORRTT



Het doel van dit reglement is om de inwoners van
Rijkevorsel te stimuleren tot life-time-sport via het
zwemmen. Hierdoor komen dus enkel beurtenkaarten
en abonnementen aan bod en kan men geen betoe -
laging krijgen voor losse zwembeurten, zwemlessen of
groepslessen zoals bijv. aquagym. De korting die de
inwoners van Rijkevorsel kunnen bekomen, bedraagt
20% van de prijs van het abonnement of de beurten-
kaart.
Abonnementen en beurtenkaarten van volgende zwem-
baden komen aanbod: Zundert (NL), Brasschaat,
Beerse, Lille, Herentals en Turnhout. Over welke 
abonnementen en beurtenkaarten het juist gaat, staat
in het reglement. 

Mensen met een handicap die in het Gielsbos gaan
zwemmen, kunnen ook een aanvraag indienen. Dit
zowel voor de mindervalide als voor één begeleider.
Aangezien er in het Gielsbos niet met abonnementen of
beurtenkaarten gewerkt wordt, tellen hier wel losse
zwembeurten!

Om deze korting te bekomen, dien je met je abonne-
ment of beurtenkaart, je identiteitskaart en je 
betalingsbewijs langs te komen bij de sportdienst,
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel. Aldaar kun je een aan-
vraagformulier bekomen. Dit formulier, samen met het
reglement, kun je ook downloaden van de gemeente -
lijke website, www.rijkevorsel.be, onder de rubriek vrije
tijd & toerisme/sport/links & downloads.

De betaling van de toelage gebeurt na elk kwartaal,
d.w.z. in de maand april voor aanvragen ingediend in
januari tot en met maart, in juli voor aanvragen 
ingediend in april tot en met juni, in oktober voor aan-
vragen ingediend in juli tot en met september en in
januari voor aanvragen ingediend in oktober tot en met
december.

In het sportbeleidsplan 2008-2013 van de gemeente
Rijkevorsel was één van de doelstellingen de zichtbaar-
heid van de volwassen sporters in Rijkevorsel van &
naar en tijdens het sporten te verbeteren!

Om deze doelstelling te realiseren heeft de sportraad
oranje fluovestjes laten maken die sportieve 
volwassenen, individueel, in groep of met hun ploeg
kunnen dragen. Vooraan staan de logo’s van de sport-
raad en de gemeente Rijkevorsel en achteraan de slogan
“Zichtbaar bewegen”!

De keuze voor deze slogan is dubbel. Enerzijds willen
we de mensen op een veilige en dus zichtbare manier
laten sporten door hen een fluovestje aan te bieden
zodat ze opvallen in het verkeer. Anderzijds kan 
iedereen zien dat er in Rijkevorsel zeer actief en ook
veilig aan sport wordt gedaan!

Je kunt een fluovestje bekomen tegen de democratische
prijs van € 2,00 per stuk op de vrijetijdsdiensten van de
gemeente in het Klooster.

ZICHTBAAR BEWEGEN IN RIJKEVORSEL:
FLUOVESTJES VOOR VOLWASSENEN !
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Op dinsdagvoormiddag 8 juni is er in onze gemeente -
lijke lagere school een integratieactiviteit voor de 
kleuters van de derde kleuterklas. De kleuters van Het
Moleke en de wijkschool nemen via hun school auto-
matisch deel aan deze activiteit.
Ouders van kleuters, die elders kleuteronderwijs 
volgen, en hun kind ook graag aan deze integratie -
voormiddag willen laten deelnemen, nemen best op
voorhand even contact op met de directie van de
school.

INFOAVOND VOOR OUDERS

Op dinsdagavond 8 juni om 19.30 uur gaat de info-
avond door voor de ouders van kleuters, die volgend
schooljaar de overstap maken naar het eerste leerjaar.
De ouders kunnen er kennis maken met het school-
team van De Wegwijzer en  met de gang van zaken in
de school. Er is dan ook gelegenheid tot inschrijven.

HARTELIJK  WELKOM !

Contact en info: tel. 03/3400060
e-mail:  gls.dewegwijzer@easynet.be

GLS DE WEGWIJZER
organiseert

23STE SCHOLENVELDLOOP 
DER NOORDERKEMPEN

zaterdag 12 juni
aan de Zuiderdijk te Sint-Jozef

Eerste start om 14.00 uur 
Kleuterloop om 14.20 uur

Jogging voor leerkrachten, ouders 
en sympathisanten om 15.00 uur.

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !

EINDE SCHOOLJAAR 
IN DE WEGWIJZER

Begin juni ! 
Het einde van het schooljaar komt in zicht !

Enkele belangrijke data: 

Dinsdag 8 juni :
voormiddag: integratieactiviteit kleuters
19.30 uur: Infoavond overstap naar eerste leerjaar

Woensdag 9 juni : verlof

Zaterdag 12 juni : Scholenveldloop 

Donderdag 24 juni : Uitstap naar pennenzakken-
rock voor tweede en derde graad
19.30 uur: uitreiking getuigschriften 6de leerjaar

Maandag 28 juni : Uitstap naar speelstad eerste
graad

Dinsdag 29 juni : Laatste schooldag voor de 
leerlingen met o.a. vrij podium
Oudercontactavond vanaf 16.00 uur

Woensdag 30 juni : Laatste schooldag voor de 
leerkrachten

GLS DE WEGWIJZER : DINSDAG 8 JUNI
INTEGRATIEACTIVITEIT KLEUTERS 
& INFOAVOND VOOR DE OUDERS
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Je hebt een handicap of een andere beperking en je wilt
erop uit? Vertrek niet onvoorbereid. Leg je reisplannen
voor aan het team van Infopunt Toegankelijk Reizen.

Het Infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van
Toerisme Vlaanderen, gegroeid uit een samenwerking
met verschillende organisaties en diensten van en voor
mensen met een handicap.
De opdracht van Infopunt Toegankelijk Reizen is de
ontbrekende informatie over reizen met een handicap
aanvullen.
De reiziger met een handicap of beperking krijgt bij het
Infopunt zorgvuldig verzamelde informatie over de
toegankelijkheid van diverse vakantiebestemmingen. 
Infopunt Toegankelijk Reizen is echter geen reisagent.
Het bezorgt de nodige informatie, maat laat de 
praktische realisatie aan de reiziger over!

Veel informatie is te vinden op de website  www.toegan-
kelijkreizen.be, maar als je nog vragen hebt, kun je
terecht bij
Infopunt Toegankelijk Reizen
Grasmarkt 61 te 1000 Brussel 
Open elke werkdag van 10 u tot 16 u
e-mail :  info@toegankelijkreizen.be 
Tel. 070/23.30.50

Het label A betekent dat het toeristisch gebouw 
objectief onderzocht werd en basistoegankelijk is voor
mensen met een beperkte mobiliteit, zoals rolstoel -
gebruikers. 
Concreet betekent dit dat alle belangrijke ruimtes
(ingang, onthaal, slaapkamer, sanitair, ontbijtruimte
/eetzaal, tentoonstellingsruimte (indien aanwezig),
loop- en rolroutes tussen deze onderdelen) – indien
aanwezig – bruikbaar en bereikbaar zijn. Enige 
assistentie kan wel nodig zijn. 
Let wel: over de toegankelijkheid van andere extra faci-
liteiten, zoals bijv. een zwembad dat aan een vakantie-
verblijf verbonden is, biedt het label geen informatie. 

Een gebouw met label A+ is comfortabel toegankelijk.
Personen met een beperkte mobiliteit kunnen de
belangrijke ruimtes in principe zelfstandig gebruiken. 

Let wel: ook hier biedt het label geen informatie over de
toegankelijkheid van extra faciliteiten in het gebouw. 
De kwaliteitslabels worden uitgereikt door Toerisme
Vlaanderen. 
Ontdek de vakantieverblijven met A en A+ label in de
brochure ”Toegankelijke vakantieverblijven in Vlaan -
deren en Brussel". Een gratis exemplaar kan bekomen
worden bij het Infopunt Toegankelijk Reizen. 

Op zondag 6 juni a.s. kun je deelnemen aan de begelei-
de wandeling ’Grenzeloze natuur’ (10 km) doorheen
Wortel-Kolonie, de Castelrésche Heide (Nl) en Halsche
Beemden. Wortel-Kolonie staat bekend als wandel -
paradijs met een prachtige natuur. Deze natuur beperkt
zich niet enkel tot de Kolonie, want plant en dier zien
de Nederlandse rijksgrens niet waardoor je kunt
genieten van de natuur over de grenzen heen. De 
wandeling wordt begeleid door een boswachter.
Vertrek : De Klapekster, Wortel, Kolonie 41 te 14.00
uur.
Inschrijvingsgeld : 1 euro per deelnemer
Inschrijven : Toerisme Hoogstraten, 03/340.19.55, 
toerisme@hoogstraten.be

In 1993 werd de molen als monument geklasseerd. De
gemeente kocht in 1996 de molen en diende een 
restauratiedossier in en begin 2000 werd de stenen
bergmolen (windmolen) van Rijkevorsel maalvaardig
gerestaureerd. Vanaf toen kreeg de VVV-Toerisme
Rijkevorsel, een autonome VZW die het toerisme in
Rijkevorsel uitbouwt en promoot, het beheer over de
molen en het aangrenzende molenterrein.

INFOPUNT TOEGANKELIJK REIZEN

WANDELKALENDER GRENSLAND

MOLENHUISJE

SSOOCC..   ZZAAKKEENN--VVVVVV



22

De molen zelf beschikte over geen enkele vorm van 
onthaalaccomodatie: geen sanitair voor molenaars en
bezoekers, geen droge verwarmbare kleine functionele
ruimte die zou kunnen dienen als uitvalsbasis voor
molenfeesten, open monumentendagen, landelijke en
provinciale molendagen en tentoonstellingsruimte. 

Vandaar kwam dan de piste om een losstaand nieuw
gebouw op te richten. De gebruikers van de picknick-
plaats zouden dan gebruik kunnen maken van deze
sanitaire voorzieningen. De bouwwerken werden in
eigen beheer en door vrijwilligers van de vereniging
uitgevoerd. Vele toeristen vonden de voorbije jaren de
weg naar de molen en het bezoekerscentrum. 
Het is ondertussen weeral 4 jaar geleden dat het
gebouw de deuren opende. Al snel werd het duidelijk
dat de ruimte te klein is. En dus ontstonden er plannen
om het gebouw uit te breiden. De voorbije weken zijn
deze plannen reeds voor een deel verwezenlijkt en is er
hard gewerkt door de vrijwilligers van de VVV.
Toch moet er nog veel gebeuren en zijn nieuwe werk-
krachten steeds welkom. Niet alleen om de bouw -
werken mee te ondersteunen, maar ook als vrijwilliger
die een ‘handje wil toesteken’ bij o.a. ‘De Schakel’, ober
in het molenhuisje op de zondagen dat het open is,
enz…  Dit kan vrijblijvend, dus zonder dat je lid wordt
van de VVV-Rijkevorsel.

VVVVVV
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Op zaterdag  05 juni 2010 wordt van 18.00 uur tot 21.00
uur een duatlonwedstrijd georganiseerd te Rijkevorsel.
Door deze organisatie zal er verkeershinder ontstaan op
het parcours gelegen in de omgeving van de Helhoek
en Helhoekweg.
Er is een parcours  voorzien dat omzeggens verkeers-
vrij wordt gemaakt om de veiligheid van de talrijke
deelnemers te verzekeren.
Het fietsparcours is als volgt : Helhoek, Oude Baan,
Vrouwkensblok, Vaart, Meerblok, Oude Baan, Vaart,
Langstraat, Oostmalsesteenweg, Lozenhofstraat, Hel -
hoek weg  en aankomst in Helhoek.
Het loopparcours : Kruispad, Prinsenpad, Tulpstraat,
Helhoekweg, Prinsenhof, Prinsenpad en  Kruispad.  
Op dit parcours  is doorgaand verkeer verboden op 5
juni 2010 na 18.00 uur. Tevens geldt er een parkeer -
verbod op het gehele parcours.
Volg de omleidingen, respecteer de aanwijzingen van de
gemachtigde signaalgevers en de bevelen van de Lokale
Politie. 

Op 13 juni 2010 worden verkiezingen georganiseerd.
In de omgeving van de stembureaus zal er weer een
drukte van jewelste zijn.
Daarom  vraagt de politie nadrukkelijk om, indien
mogelijk, te voet of met de fiets naar het stembureau te
komen. Indien u toch met de auto komt, parkeer uw
wagen dan niet pal voor het stembureau maar op een
reglementaire parkeerplaats in de nabije omgeving.
Alzo voorkomt u een boete en wordt een verkeerschaos
vermeden. De politie oefent toezicht uit.

Op 26 juni 2010 wordt vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur
een wielerwedstrijd georganiseerd te Rijkevorsel - Sint-
Jozef. Op het parcours is enkel eenrichtingsverkeer

mogelijk en geldt een verbod voor het doorgaand 
verkeer. De omloop is als volgt : Sint-Jozef, Eikendreef,
Beersebaan, Hoge Heideweg en terug naar Sint-Jozef.
Enkel op de Beersebaan is verkeer toegelaten in beide
richtingen. Volg hier ook de omleidingen en de aan -
wijzingen van de gemachtigde signaalgevers.

Door de leerlingen van Het Kompas Sint-Jozef wordt op
18 juni 2010 een fietsexamen afgelegd.
Dit 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.
Aan de automobilisten wordt gevraagd om extra voor-
zichtig te zijn bij het passeren van deze jonge fietsers.
Het Kompas Sint-Jozef : 18 juni 2010 in de voormiddag
Kijk uit !!!!!

Het buurtcomité Sint-Lucievrienden gaat op 12 juni
2010 een straatfeest (een barbecue) organiseren op de
rijbaan. De Sint-Luciestraat  wordt afgesloten voor alle
verkeer op  12 juni 2010. Omleiding wordt voorzien.

HERINNERING : Registratieperiode 
alarminstallaties tot 1 juli 2010

Alarmsystemen die niet zijn aangesloten op een
alarmcentrale moeten geregistreerd worden via
www.police-on-web.be.
De aangifte kan online gebeuren met een elek -
tronische identiteitskaart en een kaartlezer of een
gratis ’token’.
Voor technische problemen met de online 
registratie via www.police-on-web.be : 078/15.03.11
(keuze 4). 
Voor alle informatie over de registratie : 
www.besafe.be, rubriek publicaties (type brochure,
categorie inbraak, brochure valse alarmen)

VERKIEZINGEN

WIELERWEDSTRIJD

FIETSEXAMENS

SINT-LUCIESTRAAT

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

DUATLON

PPOOLLIITTIIEE
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Onlangs is er een nieuwe modus operandi opgedoken.
Inbrekers gebruiken nu sociale netwerksites zoals
Facebook of Twitter ten nadele van de gebruikers. De
daders zijn uit op de datum waarop men op vakantie
vertrekt en zoeken dan het adres van de slachtoffers op.
Het is dan ook belangrijk om nooit persoonlijke
informatie op internet te plaatsen. Dit geldt zowel voor
sociale netwerksites, blogs als voor andere forums.

WEES DISCREET
- Laat op Facebook of op uw blog geen bericht achter

dat u op vakantie vertrekt.
- Laat geen afwezigheidsbericht achter op uw deur.
- Stop thuisleveringen van brood, melk, enz.
- Maak geen vermelding van uw afwezigheid op uw

antwoordapparaat en schakel uw telefoon door naar
uw gsm of naar een ander toestel.

- Werk met tijdschakelaars voor de verlichting.
- Laat beplanting onderhouden en zichtbare gras -

perken maaien.
- Licht vertrouwenspersonen (bv. buren) in over de

periode dat u afwezig bent. Vraag hen om de
brieven bus leeg te maken en de rolluiken op en neer
te laten.

- Trek geen aandacht wanneer u vertrekt.
- Breng uw gegevens niet aan op uw bagage, maar 

liever aan de binnenkant ervan.
- Vraag toezicht aan op uw woning bij uw lokale 

politie of via www.police-on-web.be.

BESCHERM UW GOEDEREN
- Controleer de beveiliging van toegangen : deuren,

ramen, keldergaten, koepels en dakvensters.
- Laat ladders en tuingereedschap niet buiten liggen.
- Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen

goederen : gsm, videomateriaal, informatica, enz.
- Berg waardevolle goederen (geld, juwelen) op in een

kluis of bij een bank.
- Noteer de serienummers en de bijzondere ken -

merken van uw waardevolle goederen (formulier
beschikbaar op www.besafe.be).

- Plaats een lamp met bewegingsdetector aan de
ingang van het huis of op de oprit naar het huis.

DE SLEUTELS EN HET ALARM 
- Sluit ramen en deuren van uw huis, garage en tuin-

huis.
- Sluit roosters en hekken met een kettingslot.
- Laat geen sleutels op de sloten steken.
- Bewaar sleutels buiten het zicht.
- Geef de huissleutels en sleutels van niet-gebruikte

voertuigen aan een vertrouwenspersoon of neem ze
mee.

- Vermeld uw gegevens niet op sleutelhangers.
- Doe niet-gebruikte voertuigen op slot.
- Maak tweewielers vast met een hangslot aan een

vastzittend voorwerp : fiets, moto, enz.
- Activeer uw alarmsysteem.
- Informeer uw contactpersonen over de procedure

bij een alarmmelding.
- Verwittig uw alarmcentrale wanneer u vertrekt.
- Controleer de geldigheid van uw brand- en diefstal-

verzekering.

GPS
- Steeds meer mensen gebruiken een navigatie -

systeem om op de plaats van bestemming te komen.
Zo ook inbrekers.

- Programmeer nooit uw eigen adres in de functie
’thuis’ van je gps. Dit adres kent u immers zelf het
beste. Programmeer echter bv. het adres van het
politiebureau van je thuisgemeente.

- Zo vermijdt u dat wanneer uw gps gestolen wordt,
de inbreker zeer eenvoudig uw thuisadres te weten
komt en er zelfs met uw gps naar toe rijdt. Hij weet
dan immers dat u niet thuis bent en dat hij 
ongestoord zijn slag kan slaan om bij u thuis in te
breken.

Prettige vakantie !

TIPS VOOR ALS U 
OP VAKANTIE VERTREKT

PPOOLLIITTIIEE
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VAKANTIETOEZICHT
Gegevens aanvrager :

naam voornaam
straat en nummer
postcode, gemeente
telefoon gsm

Bij problemen kan u terecht bij :

naam voornaam
straat en nummer
postcode, gemeente
telefoon gsm

Informatie voor de toezichters :

vertrekdatum : datum van thuiskomst :

bezwaar tegen burgertoezicht          ■■ ja         ■■ neen

verblijft of komt er iemand in de woning tijdens uw afwezigheid ?
■■ neen
■■ ja, namelijk :

eventueel voertuig : merk : kleur : nr. plaat :
merk : kleur : nr. plaat :

is er alarm in de woning :  ■■ ja              ■■ neen

blijft er licht branden in de woning ?   ■■ neen       ■■ ja (waar)

bijkomende opmerkingen :

handtekening : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

vergeet de thuisblijvers niet te verwittigen dat er toezicht op uw woning wordt uitgevoerd
door de politiediensten en eventueel een burgertoezichter

WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE VAKANTIE
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In vorige INFO werd uitgebreid informatie verstrekt
over de personenalarmtoestellen. Het OCMW meldt dat
een tiental bijkomende alarmtoestellen aangekocht
werden, zodat er terug mogelijkheid is om vrij snel een
toestel te plaatsen als dit nodig mocht zijn.

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@ocmw rijkevorsel.be)

Tijdens de zomervakantie vindt
er een jongerenkamp van Joka
plaats in WZC Prinsenhof te
Rijkevorsel. Dit zal plaats -
hebben van 22 tot en met 27
augustus 2010.  Je verblijft 
dan een week in de voorziening
met een groepje jongeren, je

bezoekt de bewoners, je organiseert activiteiten.
Meer informatie over het kamp lees je hieronder of op
de website (waar je jezelf ook kan inschrijven)
www.jokaweb.be. Je kunt je alleen inschrijven of samen
met een groepje vrienden.

Op kamp met Joka
Als je van het ongewone houdt, dan ben je bij Joka aan
het juiste adres. Want met Joka sla je je tent op in een
thuis voor bejaarden, mensen met een handicap of 
psychiatrische patiënten. Samen met een groepje 
jongeren lever je de bewoners een week vakantie aan
huis. Tijdens zo’n weekje vakantie geef je de bewoners
extra aandacht en organiseer je animatieactiviteiten
voor hen. Je maakt er natuurlijk ook een gezellige boel
van met de andere jongeren.
In een ouderenvoorziening ga je in de voormiddag op
bezoek bij de bewoners en sla je een babbeltje met hen.
Je hebt de tijd om met de bewoners te kletsen, te 
luisteren naar hun verhalen, samen foto’s te bekijken,
of een wandeling te maken. Na de middag organiseer je
met de andere jongeren een animatieactiviteit voor de
bewoners of neem je hen mee op uitstap. Zo kun je je
als clown verkleden en langs alle kamers gaan, steek je
een playbackshow in elkaar, maak je samen met de
bewoners fruitbrochettes voor de barbecue, leer je
samen rolstoeldansen, ga je naar de zoo of naar de
zee,...
En ’s avonds steken jullie de koppen bij elkaar om de
activiteiten voor te bereiden. Nadien kun je in groep
wat keuvelen, heel actief zijn of gewoon even de 
batterijtjes opladen.

Praktisch
- Leeftijd : je moet minstens 16 jaar zijn of worden in

het jaar dat je op kamp gaat.
- Voorkennis : er is niets dat je moet kennen of 

kunnen. Je bent welkom met de talenten die je hebt.
Wel moet je bereid zijn er in groep het beste van te
maken.

- Kampverantwoordelijke : natuurlijk sta je er niet
alleen voor. Op elk kamp is er een kampverant -
woordelijke die het kamp coördineert.

PERSONENALARMTOESTELLEN :
AANVRAAG EN INFORMATIE

JOKA : EEN WEEKJE ANDERE VAKANTIE

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 17 JUNI 2010
- 20.00 UUR

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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- Kost en inwoon : je overnacht een hele week in de
voorziening waar je op kamp gaat of er vlakbij.
Soms zorgt de voorziening voor bedden, maar het
kan ook zijn dat je zelf een matje en slaapzak moet
meebrengen. Je blijft ook eten in de voorziening. En
je zult zien dat de kok je graag verwent met extra 
dessertjes of drankjes.

- Verzekering : je bent tijdens het kamp, en op weg
naar en van het kamp, verzekerd voor persoonlijke
lichamelijke ongevallen en voor materiële of 
lichamelijke schade die je aan anderen berokkent.

- Inschrijven : we plannen elk jaar een 50-tal kampen
tijdens de paas- en zomervakantie in heel
Vlaanderen. Je vindt steeds de laatste versie van de
kamplijst op onze website www.jokaweb.be. Daar
kun je je ook inschrijven. Maar je kunt ook een lijst
en een inschrijvingsformulier aanvragen (zie 
contactgegevens onderaan).

- Meer info : als je je ingeschreven hebt voor een
kamp, sturen we je meer info op. Zo krijg je een
afsprakennota waarin staat wat jij van Joka mag ver-
wachten en wat Joka van jou verwacht. Als je ons die
getekend terugstuurt, weten wij dat je ook echt
meegaat op kamp.

- Voorbereidende bijeenkomst : de kampverantwoor-
delijke organiseert enkele weken voor het kamp een
voorbereidende bijeenkomst in de voorziening waar
je op kamp zult gaan. Zo kun je al eens kennis -
maken met de voorziening en de andere deel -
nemers. Samen zullen jullie dan het kamp -
programma uitwerken en voorbereiden.  Je zult
hiervoor een uit nodiging ontvangen. Probeer deze
dag zeker vrij te houden. Het is immers belangrijk
dat jij er ook bij bent.

Brochures met meer informatie zijn ter beschikking in
Prinsenhof te Rijkevorsel.
Present vzw, Joka, Vanderlindenstraat 17, 1030 Brussel,
tel. 02/248.10.42, info@jokaweb.be

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 1 JUNI 2010
IJS MET AARDBEIEN 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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Op woensdag 30 juni vindt de derde editie plaats van
het seniorenfestival ’Plustival’ op het recreatiedomein
Keiheuvel in Balen. Ook dit jaar hebben de organisa -
toren enkele klinkende namen kunnen strikken zoals
Paul Severs, Salim Seghers, Bart Van den Bossche,
Miek & Roel, Eddy Smets & Letty Lanka, Skabadoe,
Juul Kabas,... De spetterende optredens worden 
verspreid over twee thematenten. Zo vindt elke senior
zijn gading en kan hij zich vermaken met de optredens
die aansluiten bij zijn/haar smaak en interesses.
Showtent
In de grote showtent begeleidt de Golden Bis Band 
spetterende live optredens van Bart Van den Bossche,
Shi, Salim Seghers en Paul Severs. Dit belooft amuse-
ment van de bovenste plank te worden. De eerste show
van 1,5 uur start om 10.30 uur, de tweede (identieke)
show om 13.30 uur. De senioren moeten vooraf een
keuze maken, naargelang van de beschikbaarheid van
de plaatsen.
Club- & Humortent
De Club- & Humortent combineert dit jaar twee 
genres. Het Clubthema maakt plaats voor akoestische
optredens van artiesten uit de kleinkunst- en cabaret-
wereld zoals Miek en Roel en Karel Declercq. Voor
Humor is het lachen, gieren en bulderen met Eddy
Smet & Letty Lanka, Juul Kabas en Skabadoe (met
Amaryllis Temmerman). De optredens in de Club- &
Humortent wisselen mekaar af tussen 10.30 uur en
17.00 uur.
In beide tenten is er speciaal ruimte vrijgehouden voor
rolstoelgebruikers.
Openluchtterras
Voor de editie 2010 wordt er meer aandacht besteed aan
de omgeving van het openluchtterras. Zo zal Marc
Stans op de keyboard zorgen voor de muzikale noot, en
zal Danny Fabry er een optreden geven.

Ook de nieuwsgierige en meer actieve senior zal er zijn
gading vinden in het aanbod aan workshops,
informatie standen, oude ambachten, straat- en rand -
animatie.

Samen met busreizen Verhoeven biedt de organisatie
combitickets aan. Prijs 32,50 euro (busreis en inkom
inbegrepen). Info combitickets : 03/311.59.59.

PLUSTIVAL

5de RECREATIEVE KINDERDUATLON RIJKEVORSEL
zaterdag 5 juni 2010 - deelname is gratis

NIEUW AANVANGSUUR

Start en aankomst aan de voetbalterreinen KFC Zwarte
Leeuw te Rijkevorsel (Kruispad-Helhoekweg)
Aanvang wedstrijd :  14.00 uur per leeftijdscategorie
HELM VERPLICHT
- Voor kinderen geboren in 2003 :

200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen.
- Voor kinderen geboren in 2002 :

200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen.
- Voor kinderen geboren in 2001 :

400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen.
- Voor kinderen geboren in 2000 :

400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen.
- Voor kinderen geboren in 1999-1998 :

600 meter lopen, 1800 meter fietsen, 600 meter lopen
- Voor kinderen geboren in 1997- 1996-1995-1994 :

900 meter lopen, 2700 meter fietsen, 900 meter lopen.
- Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan er aan de hoofd -

wedstrijd voor volwassenen deelgenomen worden

Info en inschrijvingen :  www.duatlon.be
Hilde Dictus 03/314.42.91 - Tinneke Verboven 03/314.14.78

9DE RECREATIEVE DUATLON RIJKEVORSEL
ENKEL / DUO

(ca 4 km lopen - ca 20 km fietsen - ca 2 km lopen)
zaterdag 5 juni 2010 - 18.30 uur

helm verplicht - verbeterd loopparcours !! 
Een afzonderlijk klassement en prijsuitreiking voor de
Rijkevorselse recreatieve sporters !!
Start en aankomst aan voetbalstadion KFC Zwarte Leeuw
te Rijkevorsel (Kruispad-Helhoekweg)
- Voorinschrijving : 6 euro (enkel) en 12 euro (duo)

te storten op rekeningnummer 979-9846154-77 van FC
De Kliefhamers (stortingsbewijs meebrengen)

- Ter plaatse inschrijven : 9 euro (enkel) en 16 euro (duo)
Inschrijvingsstand volwassenen en kinderen : achteraan
in de kantine KFC Zwarte Leeuw

Zie ook  www.duatlon.be

Verdere info te bekomen bij :
Tinneke Verboven, tel. 03/314.14.78 na kantooruren
Dirk Schelles, tel. 0479/23.21.73 na kantooruren
Peter De Beck, tel. 03/314.90.97 na kantooruren

De Kliefhamers 
organiseren
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Op zaterdag 8 mei, internationale Fairtradedag, stond
de cacaocampagne van Oxfam Fairtrade centraal bij de
wereldwinkel aan de Oostmalsesteenweg. Buiten stond
een standje opgesteld met proevertjes van (h)eerlijke
chocolade en er kon een petitielijst getekend worden
"Kindslavernij lust ik niet".
Vele belangstellenden toonden hun engagement door
hun handtekening te plaatsen op de petitielijst.

In de scholen De Wegwijzer en Sint - Lucia kregen de
leerlingen de dagen daarvoor reeds informatie middels
een voordracht en film cq. fotobeelden. Afgevaardigden
van beide scholen bezorgden op 8 mei de petitielijsten
met handtekeningen.

Ook aan de onthaalbalie in het gemeentehuis kon men
de eerste week van mei zijn handtekening op de petitie-
lijst plaatsen, evenals in de bibliotheek en de Singer.

Diverse horecagelegenheden en de Valk boden zaterdag
producten van Oxfam aan èn de petitielijst.

Dit alles resulteerde in meer dan 1000 handtekeningen,
en dat op een bevolking van ca. 10.000 personen!

Het doel, mensen bewust maken van de problematiek
in de cacaoteelt en voorlichting geven over alter -
natieven, werd daarmee ruimschoots bereikt.

00191  00255  00284  00314  00324  00344  00389
00576  00627  00830  00837  00841  01364  01497
01599  01620  01663  01677  01742  02061  02220
02223  02238  02523  03031  03065  03103  03117
03125  03148  03198  03237  03249  03317  03362
03373  03413  03436  03456  03486  03640  05032
05104  05131  05153  05174  05181  05285  05685
05746  06032  06475  06482  06524  06540  07006
08083  08100  08226  08242  08271  08300  08344
08429  08628  08639  08679  08745  08799  08814
08870  08879  08886  08989  08995  09940  09976
10545  12009  12317  12388  12417  12449  12596
12660  13234  13250  13299  13306  13424  13456
13820  13860  13862  13920  14044  14145  14153
14302  14315  14335  14348  14456  14469  14475
14488 14747 14809   14827  14931

De prijzen zijn af te halen bij de zusters in het klooster,
Kerkdreef 63, op woensdag en zaterdag. De prijzen die
op 31 juli 2010 niet afgehaald zijn, blijven eigendom
van de school. Het Kompas dankt iedereen die prijzen
voor onze tombola heeft geschonken en die loten heeft
gekocht.

TREKKING TOMBOLA 2010KINDSLAVERNIJ, LUST IK NIET !

OPROEP:
Uit goede bron vernamen we dat 11.11.11
Rijkevorsel, na jaren onderbreking, opnieuw
een veiling zal houden op 11 november.

De organisatie is op zoek naar: 
Eigenaars van zolders of kelders die schatten, vergeten
kunstwerkjes, antieke of waardevolle voorwerpen en
curiosa verbergen;
Kunstenaars (professionele of amateurs) die bereid zijn
een werk ter beschikking te stellen van de Noord-
Zuidwerking;
Voorwerpen die voor andere mensen nog van goud-
waarde kunnen zijn.

Ben je een kunstenaar (in spé) met een werk dat je ter
beschikking wilt stellen ?
Heb je een voorwerp dat nog van waarde kan zijn
voor iemand anders ?

Contacteer één van de volgende leden van het
11.11.11 comité:
Rein Wilrycx – 0475/58.33.77
Lisette Keizers – 03/314.66.90
Lu Peeraer – 0474/94.12.77
Bert Heirman – 03/314.98.20
Wender Senesael - 03/297.87.27

Alvast bedankt !
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Niet alle vrouwen hebben de kans gekregen om te 
studeren en/of een job uit te oefenen. Vroeger gebeurde
het al wel eens dat meisjes thuisbleven van school om
in het gezin of in het ouderlijk bedrijf te helpen.
Eenmaal getrouwd kwamen er kinderen, was er het
eigen huishouden en was studeren of het zoeken van
een job geen echte prioriteit meer.  
Andere vrouwen zijn gestopt met werken omdat het
moeilijk te combineren was met de kinderen.

Misschien herkent u zichzelf hier in ? Misschien bent u
ondertussen al boven de 50 en wilt u toch terug aan de
slag ?
Het project ‘TweedeKANS’ probeert de zogenaamde
‘herintreedsters’ een 2de kans te geven. Er worden
vaste jobs gecreëerd in eigen streek, met uren op maat
van u en uw gezin. Leeftijd heeft geen belang.  

Meer info : tel. 014/259621
mail naar jhellemans@Groepkvlv.be

Het project TweedeKANS is een plattelandsproject van
Groep KVLV in de provincie Antwerpen en is mogelijk
dankzij steun van Europa, Vlaanderen en de provincie
Antwerpen.

Wist je dat ook peuters 
“puberen”? Of vraag je je eerder af
of je in die grote puber thuis nog
wel dat kind van vroeger herkent.
Ouders zuchten wel eens: “Mijn
kind heeft slechte punten! Hoe
stel ik regels en grenzen?  Mijn
puber luistert niet! Mijn baby
slaapt nog niet door. Driftbuien??
Mijn peuter wil niet eten.
Wanneer wordt hij nu zindelijk?

Mijn kind gebruikt drugs. Ik ga scheiden en wil co-
ouderschap, hoe doen we dat?”. De Opvoedingswinkel is
er voor kleine en grote vragen. Over kleine en grote
kinderen. 

Als ouder/opvoeder kun je op heel wat vragen en 
onzekerheden botsen. Met dit soort vragen weten ze
raad bij Opvoedingswinkel Turnhout. Een team
enthousiaste medewerkers stelt z’n kennis en z’n 
luisterend oor ter beschikking. Kom gerust eens 
binnen om te kijken wat we rond opvoedingsthema's in
huis hebben. Je kunt bij ons neuzen in tijdschriften, 
folders en boeken. Er zijn ook heel wat kinderboeken!
Die kunnen echt wel helpen om bepaalde moeilijke
onderwerpen met je kind te bespreken.

Een vrijblijvende en anonieme babbel kan ook!  Samen
weet je meer dan alleen! We zoeken met jou naar 
antwoorden, oplossingen, tips waardoor je er nadien
weer volop tegenaan kan!

Wil je er meer over weten? Loop eens binnen in de
Begijnenstraat 50 (tegenover het Begijnhof) of kijk
eens op www.opvoedingswinkel-turnhout.be. Je kunt
ook telefoneren (014 68 75 57) of een mail sturen naar
opvoedingswinkel@cawdekempen.be 

De opvoedingswinkel is open op maandagavond van
17u tot 19u, op dinsdagnamiddag van 13u tot 16u, op
woensdagvoormiddag van 9.30u tot 11.30u, op 
donderdagnamiddag van 13u tot 16u en op zaterdag-
voormiddag van 10u tot 12u. Op donderdagnamiddag
zijn we op verplaatsing in de gemeenten Vosselaar,
Beerse, Oud-Turnhout en Turnhout.  

OPVOEDINGSWINKEL TURNHOUTTWEEDEKANS GEEFT VROUWEN OP
HET PLATTELAND EEN 2DE KANS

INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN

DINSDAG 15 JUNI 2010
INSTAP : 1 SEPTEMBER 2010 
De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders
samen met hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 1 
september 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 9 juni 2010 bij mevr. 
Nicky Janssens, directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !
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J U N I

3 juni • Rijkevorselse Weefkring : Spinnen of weven in de oude pastorij, van 18.30 uur tot 21.30 uur, gratis,
iedereen welkom. Info : 03/314.51.60 en 03/314.47.62.

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

• vzw De Singer : Concert van The Zoomatics. Elke bluesliefhebber zal vanavond zijn hart kunnen
ophalen met de muziek van deze 4-koppige band. De Singer, Bavelstraat 35 om 21.00 uur.
Meer info en reservaties : www.desinger.be.

5 juni • De Kliefhamers : 5de recreatieve kinderduatlon en 9de recreatieve duatlon enkel/dubbel. Start en 
aankomst voetbalterreinen KFC Zwarte Leeuw. Meer info en inschrijvingen : zie rubriek Diversen.

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

• Grensland : Begeleide wandeling ’Grenzeloze natuur’ doorheen Wortel Kolonie, de Castelrésche Heide
en Halsche Beemden. Vertrek De Klapekster, Kolonie 41 te Wortel, 14.00 uur. Meer info : zie rubriek VVV

8 juni • GLS De Wegwijzer : Integratieactiviteit kleuters en infoavond voor de ouders. 
Meer info : zie rubriek Onderwijs.

10 juni • vzw De Singer : Stand-up comedyavond met Nigel Williams en Jeroen Leenders. De Singer, 
Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

• Rijkevorselse Weefkring : Spinnen of weven in de oude pastorij, van 18.30 uur tot 21.30 uur, gratis,
iedereen welkom. Info : 03/314.51.60 en 03/314.47.62.

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

12 juni • GLS De Wegwijzer : 23ste scholenveldloop der Noorderkempen, Zuiderdijk Sint-Jozef, eerste start 14 uur,
kleuterloop 14.20 uur, jogging leerkrachten, ouders en sympathisanten 15 uur.

13 juni • VERKIEZINGEN

17 juni • Rijkevorselse Weefkring : Spinnen of weven in de oude pastorij, van 18.30 uur tot 21.30 uur, gratis,
iedereen welkom. Info : 03/314.51.60 en 03/314.47.62.

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

19 juni • vzw De Singer : Jazzconcert van het jonge kwartet ’The Royal Roost’. De Singer, Bavelstraat 35
om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

24 juni • Rijkevorselse Weefkring : Spinnen of weven in de oude pastorij, van 18.30 uur tot 21.30 uur, gratis,
iedereen welkom. Info : 03/314.51.60 en 03/314.47.62.

25 juni • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13 uur tot 18 uur, iedereen welkom,
gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

26 juni • Korfbal Rijko KC : 24 uren korfbal, terrein Varenvelden. Met bbq, springkastelen, fuif,...
Meer info : www.rijko24urenkorfbal.be

• Rijkevorselse compostmeesters i.s.m. gemeentebestuur : ’Meer genieten van uw prachtige tuin’,
demonstratieplaats containerpark van 9 uur tot 13 uur, gratis inkom. 
Meer info : zie rubriek Milieu-Duurzaamheid.

27 juni • Korfbal Rijko KC : 24 uren korfbal, terrein Varenvelden. Met bbq, springkastelen, fuif,...
Meer info : www.rijko24urenkorfbal.be

• Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14 uur tot 17 uur.

Aankondigingen van activiteiten JULI en AUGUSTUS 2010 moet je uiterlijk op 4 juni 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)

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


