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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 raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 26 april 2010 goed.

Titel II, Hoofdstuk IV, Afdeling I t.e.m. III, zijnde de
artikelen 32 t.e.m. 34 van de rechtspositieregeling
gemeentepersoneel wordt aangepast.

Ook het dienstreglement van de bibliotheek wordt
aangepast.

Een variabele zone 30 wordt in de om geving van de
school Het Kompas te Sint-Jozef ingevoerd en omvat :
- Meir volledig;
- Sint-Jozef gedeeltelijk, vanaf huisnummer 43 tot en

met huisnummer 60 (uitrit voetgangersbrug in -
begrepen);

- Kerkdreef gedeeltelijk, vanaf huisnummer 60 tot
het kruispunt met Meir;

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTE RAADSZITTING VAN 31 MEI 2010
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Beste inwoners,

Wat vliegt de tijd toch snel! De winter is nog maar pas voorbij en het grote verlof staat weeral voor de deur. Onze 
studenten hebben gedaan met hun examens en ik wens hen een prettig verlof. Ook aan jullie ouders wens ik een 
ontspannende vakantie. Ik zou zeggen : geniet van de welverdiende rust, profiteer ervan en laad je op voor de komende
maanden.
Op gemeentelijk vlak draait alles hier momenteel op een laag pitje. Vele ambtenaren en politici trokken erop uit, maar dat
wil niet zeggen dat alles stil ligt. Er wordt nog verder gewerkt aan de dossiers Merksplassesteenweg, renovatie van de kerk,
fietspad en weg langs de vaart, verbreding Gansheideweg. 
We hebben goed nieuws ontvangen over het restauratiedossier van de kerk. De subsidies gaan toegekend worden in 
september, zodat we het bouwdossier kunnen bekendmaken in de “bouwkroniek” en hopelijk starten we met de werken
eind van dit jaar.
Wat de Merksplassesteenweg betreft zit er ook schot in de zaak. Er zijn geen bezwaren binnengekomen tijdens het open-
baar onderzoek van de bouwaanvraag en het dossier ligt nu bij Stedenbouw voor advies. Na dit advies - dat binnen de
maand hier terug binnen moet zijn - volgt de aanplakking van nog eens 30 dagen en dan kan de aannemer aan het fietspad 
beginnen. De aannemer is uiteindelijk de firma nv Adams van Merksplas geworden.

Beste vrienden, lang geleden nog in het gemeentehuis geweest? Op de dienst bevolking zal je twee nieuwe gezichten zien.
Ruth Romeijer is onze nieuwe deskundige burgerzaken en Tinne Willems onze nieuwe administratieve medewerker 
burgerzaken. Zij zullen jullie met veel plezier voorthelpen. Wij wensen hen veel succes met hun nieuwe job.
Er komen nieuwe gezichten, maar spijtig genoeg vertrekken er ook. Gerd Smits, jarenlang naaste medewerker van de
secretaris, verlaat ons na 28 jaar dienst. Zij is hoofdmedewerker secretariaat en het was een plezier met haar samen te
werken. Gerd is op 1 augustus 1982 op de gemeente begonnen onder burgemeester De Gruyter. Ze werkte achtereen -
volgens nog samen met burgemeester Stoffels, daarna terug  burgemeester De Gruyter, wnd. burgemeester Roevens, 
burgemeester Brughmans en mezelf. Bedankt Gerd voor wat gij betekend hebt voor Rijkevorsel en ik wens je in naam van
gans het bestuur nog vele mooie jaren toe en vooral een goede gezondheid.

                                                                                                         Uw burgemeester,
                                                                                                         Gust Van De Mierop
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- Pastoor Lambrechtsstraat gedeeltelijk, vanaf huis-
nummer 11 tot het kruispunt met Meir;

- Venweg gedeeltelijk, vanaf huisnummer 12 tot het
kruispunt met de Pastoor Lambrechtsstraat. De bor-
den die de zone signaleren hebben een variabel
karakter en treden enkel in werking op :
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf

8.00 uur tot 8.45 uur, vanaf 11.45 uur tot 12.15
uur, vanaf 13.00 uur tot 13.15 uur en vanaf 15.15
uur tot 15.45 uur;

- woensdag vanaf 8.00 uur tot 8.45 uur en vanaf
11.45 uur tot 12.15 uur en bij speciale activiteiten
waarbij kinderen zijn betrokken.

De raad keurt de kaderovereenkomst met Iveka goed.
Het doel van deze lastgevingovereenkomst is het 
organiseren van ondersteuningsactiviteiten gericht op
energiebesparingen en van de daartoe dienende
investeringen op niveau van (hernieuwbare) energie en
energie-efficiëntie (EDLB) door Iveka ten behoeve van
de gemeente in haar streven naar een optimale
energiebeheersing.

Het gemeentebestuur heeft de intentie om het project
’Heraanleg Borgerhoutstraat, Em. Van Roeystraat en
deel Prinsenpad’ terug op te starten.
In dit kader engageert het bestuur zich t.o.v. HidroRio
om, indien nodig, het derdebetalersysteem toe te
passen op het ontwerp van dit project.

Voor de realisatie van fietspaden langsheen de
Merksplassesteenweg moeten nog onteigeningen
gebeuren. De gemeenteraad keurt hiertoe een 
dertiende reeks van aktes goed.

Voor de verdere uitbouw van de gemeenteschool wordt
een perceel grond met een grootte van 304 m2

aangekocht gelegen Hoogstraatsesteenweg +33 
(binnengrond tussen De Wegwijzer en de Kinderclub).
De prijs bedraagt 30.000 euro.

De gemeenteraad verleent aan het college van 
burgemeester en schepenen delegatie om de tarieven
van retributies vast te stellen nadat de gemeenteraad
over het kader en de voornaamste voorwaarden voor
het heffen van die retributie heeft beslist.

Voor een termijn vanaf 31 mei 2010 en eindigend op 31
december 2013 vestigt het gemeentebestuur van
Rijkevorsel een retributie voor
- de occasionele activiteiten met een éénmalig 

karakter die het organiseert;

- de drank die het aanbiedt aan het publiek d.m.v.
drankautomaten en bij de terbeschikkingstelling
van lokalen.

Het belastingreglement op de afgifte van elektronische
identiteitskaarten en verblijfsbewijzen voor vreemde -
lingen wordt aangepast;
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 14
euro voor de eerste aflevering van een elektronische
identiteitskaart voor Belgen, 12 euro voor een eerste
verblijfsbewijs voor vreemdelingen en 14 euro voor elke
volgende, eventueel te verhogen met de kosten van een
spoedprocedure.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een spoed -
procedure, worden de kosten ervan verhoogd met een
belasting van 5 euro.
De belasting is evenwel niet verschuldigd bij de 
aflevering van de eerste elektronische identiteitskaart
of een verblijfbewijs voor vreemdelingen aan een kind
dat de leeftijd van 13 jaar niet heeft bereikt.

Het schoolreglement wordt geactualiseerd en 
bepalingen onder het hoofdstuk ’Leefregels’ worden
aangepast :
’De kledij eigen aan een bepaalde cultuur en/of levens-
beschouwing of modetrends zijn toegestaan. Wel wordt
er afstand genomen van modische bewegingen die zich
ook uitwendig manifesteren en daardoor een middel
zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen 
(bv. juwelen in het aangezicht bv. een neuspiercing,
opvallende kledij of schoeisel). Als het voorkomen
(kledij, juweel,...) de oorzaak is van conflicten kan het
verboden worden door de directeur. In bepaalde
gevallen zal de directeur, in overleg met de leer -
krachten, beslissen wat kan of niet kan. De directeur
brengt de ouders daarvan schriftelijk op de hoogte.
Hoofddeksels (pet, sjaal, muts, hoofddoek) zijn niet
toegelaten in de klassen of tijdens de gymles, wel in de
wandelgang en/of de speelplaats.’

Verschillende verenigingen waarbij de gemeente is
aangesloten, plannen een Algemene Vergadering. De
raad keurt de agenda’s van deze vergaderingen goed en
duidt de afgevaardigden van Rijkevorsel op die 
vergaderingen aan.

Voor de Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen
worden Jos Boeckx en Louis Renders afgevaardigd in de
Raad van Bestuur.



De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
woensdag 1 september 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.

Administratie
woensdag 21 juli
maandag 30 augustus

Gemeentelijke werkplaats
woensdag 21 juli

Containerpark
woensdag 21 juli

Kinderclub
van maandag 19 juli tot en met vrijdag 23 juli

Bibliotheek Centrum
alle zaterdagen van juli en augustus
woensdag 21 juli

Aster Berkhofbibliotheek
woensdag 21 juli
van maandag 2 augustus tot en met vrijdag 13 
augustus

De openingstijden van de gemeentelijke diensten zijn
te lezen op blz. 2 van deze INFO.

De zomervakantie is weer in zicht !
Dit betekent dat ook de PWA-dienst tijdens de zomer-
maanden bepaalde periodes zijn deuren zal sluiten.
Deze vakantiedagen liggen echter nog niet vast.
Best is dat je eerst even belt als je wilt langskomen. Bij
verlofperiodes zullen er briefjes liggen in de hal van het
gemeentehuis en in de bibliotheek met de sluitings data
en de adresgegevens van de PWA-kantoren waar je
terecht kunt voor dringende zaken.

Alvast aan iedereen een zonnige en deugddoende
vakantie!

Het PWA is dringend op zoek naar een gemachtigd
opzichter. De taak bestaat erin om de schoolkinderen
veilig over te laten steken op bepaalde verkeerspunten.
De voorziene startdatum is september 2010.
Voor meer uitleg over deze tewerkstelling, voor -
waarden, vergoeding, … kun je terecht bij de PWA-
dienst (gemeentehuis - 1ste verdieping - 03/3400058).

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAGEN 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

DE PWA-DIENST
TIJDENS DE ZOMERMAANDEN

DE PWA ZOEKT EEN KANDIDAAT 
VOOR GEMACHTIGD OPZICHTER
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Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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Bij het organiseren van
een reis dien je met heel
wat elementen rekening
te houden. Zowel voor
het vertrek, tijdens de
reis als bij de terugkeer
komt men immers in
aanraking met een
variëteit aan situaties,
formaliteiten en proce-
dures.

Je doet er dan ook goed
aan je zo goed mogelijk
te informeren alvorens
te vertrekken. Een aan-
zienlijke hoeveelheid
relevante informatie
met betrekking tot 
reizen in het buitenland

vind je op www.diplomatie. belgium.be : reisdocumenten,
gezondheid en hygiëne, Belgen in nood, veiligheids -
problemen, reisverzekeringen ...

De gekende brochure ’Reis wijs !’ van de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking is ook opnieuw
geactualiseerd en geeft antwoord op vele concrete vragen
i.v.m. reizen naar het buitenland.
Op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis kun je de
brochure gratis afhalen. Een echte aanrader !

De Kids-ID is een goed beveiligd identiteitsdocument
dat bovendien geldt in heel Europa. Je kunt het 
document aanvragen bij de dienst burgerzaken in het
gemeentehuis. Kom tijdig langs. Het duurt ongeveer
twee weken om de aanvraag te verwerken, de kaart te
produceren en ze in Rijkevorsel te krijgen.
In uitzonderlijke omstandigheden, bij voorbeeld 
wanneer een Kids-ID vlak voor het vertrek gestolen
wordt of zoek is, kunnen de diensten van het rijks -
register je (voorlopig) verder helpen. Deze diensten
bevinden zich in Brussel en in elke provinciehoofdstad.
Je krijgt dan een gratis nooddocument dat twee 
maanden geldig is en waarmee je in een aantal landen
terecht kunt. Let op : enkele landen, zoals o.a. Egypte,
Tunesië en het Verenigd Koninkrijk, aanvaarden dit
nooddocument niet.

Een extra voordeel van de Kids-ID is dat ouders zich
kunnen inschrijven op het systeem “Hallo Ouders”
waardoor zijzelf, familieleden en kennissen worden
gewaarschuwd wanneer hun kind verloren gelopen is.
Als die niet reageren op de oproep, wordt het gesprek
automatisch doorgeschakeld naar Child Focus, de
instantie die 24 uur op 24 uur bereikbaar is en de zaak
verder opvolgt.

Belangrijk!
- Enkel de ouder(s) of de persoon die het ouderlijk

gezag over het kind uitoefent, kan een Kids-ID aan-
vragen

- Het kind moet zélf bij de aanvraag aanwezig zijn in
het gemeentehuis

- Een Kids-ID kost 3 euro
- Breng een recente pasfoto mee met witte achter-

grond

Blokkeer deze onmiddellijk om risico op frauduleus
gebruik van je document te voorkomen en bel gratis

IDENTITEITSKAART OF PASPOORT 
VERLOREN OF GESTOLEN ?

OP REIS NAAR HET BUITENLAND

KIDS-ID

BBUURRGGEERRZZAAKKEENN
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EXTRA ZAKKEN
Het kan gebeuren dat je omwille van bepaalde
omstandig heden extra afval hebt door bv. grote schoon-
maak, familiefeest, schilderen en behangen,... en dat de
grijze container hierdoor te klein blijkt. Hiervoor biedt
het Diftar-systeem je een oplossing. Je kunt drie keer
per jaar extra zakken aanbieden tijdens de ophaalronde
van restafval. Het is wel belangrijk dat dit vooraf
gemeld wordt aan de Diftarinformatielijn (tel.
0800/97.687). Er zal ook gevraagd worden hoeveel 
zakken je extra zult meegeven. Meer of minder zakken
aanbieden dan telefonisch gemeld betekent dat geen
enkele zak wordt meegenomen. Tijdens de ophaaldag
wordt eerst de grijze container leeggemaakt en 
vervolgens opnieuw gevuld met de extra zakken. Op
deze manier worden alle zakken ook aangerekend.
Het aantal en soort zakken is niet echt bepaald, maar ze
moeten steeds in de grijze container kunnen om 
gewogen te worden.

EVENEMENTENCONTAINERS
Organiseer je als vereniging een mosselfeest, barbecue,
fuif, optreden of een ander evenement, dan kun je gebruik
maken van de Diftarevenementencontainers. Deze 
containers zijn voorzien van een gegevenschip, net zoals
de containers die je thuis hebt. Daardoor kan op het einde
van het evenement het afval gewogen worden.
Kostprijs :
- 0,20 euro per kilogram restafval
- 0,10 euro per kilo gft-afval
Naast deze prijs per kilo afval is er ook nog een kost voor
het plaatsen van de containers :
- 10 euro voor een restafvalcontainer van een 120 liter

of 240 liter
- 10 euro voor een gft-container van 120 liter
- 25 euro voor een restafvalcontainer van 1.100 liter
- 25 euro voor een gft-container van 1.100 liter

Aanvraag :
Je kunt deze containers aanvragen door het invullen van
een aanvraagformulier bij de receptie van het gemeente-
huis. 
Let op! Vraag de evenementencontainers tijdig aan!

Denk aan de buren !
Vuurtjes in de tuin zijn niet alleen schadelijk voor onszelf,
maar ook voor onze buren. Zij lopen net zo goed alle 
risico’s die gepaard gaan met stoken in openlucht.
Bovendien bezorgen we hen behoorlijk veel hinder. Onze
vuurtjes verspreiden smerige, stinkende lucht, die allesbe-
halve aangenaam is voor omwonenden en voorbij gangers.
Ook gaan planten in de omgeving kapot aan de walm van
een vuurtje en is het erg ongezond voor het wasgoed.
Vuurtjes stoken in de tuin getuigt van weinig burgerzin
en weinig respect voor anderen.

Wie zelf zijn afval wil verbranden, moet opletten dat hij
zijn vingers niet verbrandt. Afval verbranden in de open-
lucht is streng verboden. Alleen plantaardige afvalstoffen
van tuinen mogen verbrand worden. Maar dan moet het
wel gebeuren op meer dan 100 meter afstand van boom-
gaarden, bossen, huizen, hagen,... In woonzones is afval
verbranden helemaal niet toegelaten. Wie de geldende
bepalingen aan zijn laars lapt, staan fikse boetes te 
wachten.

Ga verstandig om met je afval.
Voor jezelf, je medemens en het milieu !

VUURTJE STOKEN :
HET IS EN BLIJFT VERBODEN

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU



DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU

8

Compostgebruik bij je gazon
Vooral tussen juni en augustus
hebben grasperken een grote
behoefte aan stikstof (grasgroei) en
kalium (stevigheid gazon). Dit is de
periode waarin de compost in de
bodem verteert en een deel van de voedingsstoffen vrij-
geeft. Compost is ideaal als basisbemesting. Via een
topdressing van 0,5 cm fijne groencompost (of een
mengsel van de helft gft-compost en de helft zand) in
het najaar leg je een goede basis voor het volgende jaar.

Kringlooptip 1
Voor de aanleg van een gazon zijn zeker en vast het
overwegen waard de traag groeiende grassoorten. Die
hebben het voordeel dat je minder vaak moet maaien en
dus ook dat de berg grasmaaisel in je afvalcontainer (of
op de composthoop) aanzienlijk verkleint. Bovendien
moeten deze grassen minder vaak bemest worden.

Kringlooptip 2
Heb je een gazon en wil je toch weinig of geen gras-
maaisel produceren ? Dan is een mulchmaaier ideaal.
Die machine versnippert het gemaaide gras volledig en
blaast het terug tussen de grasmat. Zo vormt zich een
dun mulchlaagje dat het gazon voedt en de bodem
beschermt tegen uitdroging. En maak je geen zorgen :
die snel verterende grassprietjes veroorzaken geen vilt-
vorming in je gazon. Met een mulchmaaier moet je wel
wat vaker maaien om te voorkomen dat je per maai-
beurt meer dan een derde van de grashoogte moet
afmaaien. Maar daar tegenover staat dat je heel wat tijd 

wint. Je moet niet telkens stoppen om de grasbak leeg
te maken, je moet geen grasmaaisel meegeven met de
gft-ophaling of thuis verwerken én je moet minder 
bemesten.

Tijdens de zomermaanden blijven de compostmeesters op
post. Bij hen kun je terecht met allerlei vragen over het
composteren of het hergebruiken van je plantenresten.
De gegevens van de compostmeester in jouw buurt vind je
op de achterkant van de ophaalkalender.
Ook een bezoekje aan de demonstratieplaats behoort
zeker tot de mogelijkheden. Heb je trouwens de nieuwe
chalet van de compostmeesters al bezocht? De chalet
bestaat vrijwel volledig uit bio-ecologische materialen en
duurzaam geëxploiteerd hout. Zeker de moeite waard om
eens te bekijken en zeker wanneer je zelf plannen hebt om
een tuinhuis op te trekken, een groendak te plaatsen, … .

De compostmeesters zijn tijdens de vakantiemaanden
juli/augustus regelmatig op zaterdag van 9.00 u tot 11.00
u aanwezig op de demonstratieplaats (op het container-
park), Ambachtsweg 14, 2310 Rijkevorsel. De zaterdagen
dat ze zeker aanwezig zijn worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke website : www.rijkevorsel.be/milieu/ 
composteren.

(Bij slechte weersomstandigheden, zoals bv. hevige regen-
val, blijft de demonstratieplaats gesloten)

TIP VAN DE COMPOSTMEESTER COMPOSTMEESTERS OP POST !
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Premie bij aankoop van het
boek ‘Stappen naar een ecologi-
sche tuin: aanleg en beheer” 
(Velt vzw)

Het boek ‘Stappen naar een ecologische tuin: aanleg en
beheer’ van Velt vzw neemt niet de tuin-en landbouw-
cultuur als uitgangspunt, maar de natuurlijke proces-
sen. Dat wil niet zeggen dat een ecologische tuin een
wildernis is. Wie inzicht heeft in natuurlijke processen,
weet wat hij kan verwachten en hoe hij ermee om moet
gaan. De auteurs leggen uit hoe je bijv. een bloemen -
akker, een bloemenborder of een speelbosje aanlegt,
welke planten je kunt kiezen en hoe je deze 
beplantingen beheert. De lezer leest ook telkens hoe-
veel werk en hoeveel groenafval een beplanting 
oplevert. Op die manier kan hij voorspellen of hij een
bepaalde beplanting aankan of niet. 
Zelfs wie nog nooit in de tuin heeft gewerkt, kan met dit
boek aan de slag. Je moet er wel van overtuigd zijn dat
je ecologisch wilt werken. Uiteraard vinden ook gevor-
derde tuiniers heel wat informatie in dit 
standaardwerk. Tegelijkertijd is het een mooi boek, met
veel aandacht voor inspirerende foto's. Ook werd er nog
een uitgebreide plantenlijst opgenomen waarmee je
zelf kunt nagaan of een plant al dan niet inheems is. Via
inheemse planten kun je het ecologisch evenwicht in je
tuin bevorderen. 
Het gemeentebestuur wil ecologisch tuinieren 
stimuleren. Daarom voorziet het een tegemoetkoming
bij aankoop van het boek. Wanneer je het boek in het
gemeentehuis aankoopt, betaal je er nog 15 EUR voor
in plaats van 38,50 EUR in de boekhandel.

(p. 288, - A4-formaat liggend, harde kaft, ISBN:
9789080662278)
Voor meer informatie en voor het reglement met de
premievoorwaarden kun je terecht bij de milieudienst
van de gemeente via 03/340 00 00 of via e-mail:  
jasmine.jacobs@rijkevorsel.be. 

Ga voor een gif-
vrije tuin. Een
tuin die bloost
van gezondheid.
Zo kun je vrijuit
smullen van een
verse, zelfge-
kweekte oogst. 

Het is makkelijker dan je denkt, en een stuk goedkoper.
Kies en combineer gewassen op een slimme manier.
Speel in op bodemsoort, klimaat en seizoen. De natuur
doet de rest. Je tuin beheren met respect voor milieu en
grondwater kan door gebruik te maken van veilige pro-
ducten. Ben jij een tuinier met lef ? Ga naar www.durf-
tuinierenzonder.be of www.zonderisgezonder.be. Op
deze sites vind je allerlei informatie om te tuinieren
zonder (of alternatieve) bestrijdingsmiddelen.

Alvast enkele tips :
- Strooi sparrennaalden tussen of rond kwetsbare 

percelen. Zo blijven slakken op afstand. Ook
gemalen schelpen of kapotte eierschalen rond de
plantjes zijn zeer efficiënt.

- Mieren in de tuin : plant boerenwormkruid of strooi
bladeren van notelaar, varens, lavendel, tomaat of
tijm tussen de groenterijen.

- Mieren in de composthoop betekent dat de hoop te
droog staat. Je moet de composthoop omzetten en
bevochtigen.

- Mollen houden van rust en niet van trillingen in de
bodem :
- Stop plastic flessen zonder bodem omgekeerd in

de gangen. Dit veroorzaakt gesuis in de gangen.
- Een ijzeren paal met bovenaan een metalen 

plaatje in de grond heeft hetzelfde effect. Door de
wind zal het plaatje tegen de paal slaan en
trillingen veroorzaken.

- Gebruik compost voor je kamerplanten. Als je duur-
dere kunstmest gebruikt, groeien de planten sneller,
maar trek je bladluizen aan.

- Onkruid gedijt het best op onbedekte grond.
Gebruik daarom snelgroeiende bodembedekkende
planten of een dikke laag versnipperd hout.

PREMIE IN DE KIJKER :
BOEK OVER ECOLOGISCH TUINIEREN

PESTICIDEN IN HUIS EN TUIN ?
DURF TUINIEREN ZONDER !



AANKONDIGING
Openbaar onderzoek over het ontwerp
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

’Gebieden voor oppervlakte delf -
stoffenwinning : oppervlaktedelfstoffenzone

Klei van de Kempen’

Op 7 mei 2010 heeft de Vlaamse Regering het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’Gebieden
voor oppervlaktedelfstoffenwinning : oppervlakte-
delfstoffenzone Klei van de Kempen’ voorlopig vast -
gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen
en aanpassingen van de stedenbouwkundige voor-
schriften voor in delen van Beerse, Brecht, Essen,
Hoogstraten, Malle, Merksplas, Rijkevorsel en
Turnhout.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve 
beslissing nemen over dit plan na een openbaar
onderzoek dat loopt van 7 juni 2010 tot en met 5
augustus 2010. Het plan ligt gedurende deze periode
ter inzage op het gemeentehuis van

RIJKEVORSEL,
MOLENSTRAAT 5.

Het ligt ook ter inzage bij de Vlaamse overheid te
Brussel, in het Phoenixgebouw van de Vlaamse
Gemeenschap, Departement RWO - Ruimtelijke
Planning, Koning Albert II-laan 19, bus 11 in 1210
Brussel. Het is ook raadpleegbaar op de website
www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening

Als u bij het plan opmerkingen of bezwaren wilt 
formuleren, moet u dat schriftelijk doen, uiterlijk op
5 augustus 2010. U kunt uw opmerkingen tegen
ontvangstbewijs afgeven op het gemeentehuis of
aangetekend versturen naar de Vlaamse Commissie
voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro, Koning 
Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel).

Het gemeentebestuur heeft, zoals de vorige jaren, de
intentie om met een aantal verenigingen het zwerfvuil
in de gemeente aan te pakken. De verenigingen krijgen
hiervoor een vergoeding om hun werking te onder -
steunen. Enkel erkende verenigingen van Rijkevorsel
komen hiervoor in aanmerking.
Een vereniging die drie ophalingen van zwerfvuil 
gedurende een jaar wil verzorgen en hiervoor een ver-
goeding wenst te bekomen voor de ondersteuning van
hun werking, moet rechtstreeks een overeenkomst
afsluiten met het gemeentebestuur.
Hoe kan dit ?
Door uw kandidatuur te stellen :
- schriftelijk t.a.v. het college van burgemeester en

schepenen, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel
- via e-mail naar guy.vanammel@rijkevorsel.be
- via fax 03/340.00.70
met opgave van :
- naam vereniging
- naam contactpersonen, adres, telefoonnummer en

eventueel e-mailadres

De kandidaturen moeten ten laatste op 1 september
2010 ingediend zijn. Meer concrete afspraken worden
later dan uitgewerkt.

Wie geregeld in de buurt van de molen komt, heeft
waarschijnlijk al vastgesteld dat deze de laatste tijd niet
meer draait. Een tijdje geleden hebben werkmannen
van de technische dienst de koppen van verschillende
moerbalken vrijgekapt om deze te kunnen inspecteren.
Bij die inspectie is echter gebleken dat een aantal van
deze steunbalken nog maar nauwelijks een dragende
functie hebben.
De technische dienst heeft, waar nodig, de steunbalken
gestut, waardoor de veiligheid van de bezoekers wordt
gegarandeerd. Maar er werd besloten de molen niet
meer te laten draaien, omwille van de trillingen die dat
met zich meebrengt.
Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om dit
euvel zo snel mogelijk te verhelpen zodat de molen alss
van oudsher kan werken.

OPROEP AAN VERENIGINGEN
INZAMELING ZWERFVUIL

DE MOLEN DRAAIT NIET MEER
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Na de strenge winter dit jaar zal het u niet ontgaan zijn
dat het wegdek van verschillende straten veel geleden
heeft. De gemeente heeft dan ook besloten om een
groot aantal straten onder handen te nemen. De 
slechte stukken asfalt worden er gefreesd en hersteld en
het gehele wegdek wordt dan afgewerkt met een 
bestrijking. Een bestrijking bestaat uit het sproeien van
een bindmiddel afgestrooid met steenslag. Het heeft tot
doel het opnieuw verrijken van verarmd asfalt en het
opnieuw bekomen van een
voldoende stroefheid. Een
bestrijking laat ook toe
kleinere scheuren te her-
stellen.

De wegen die zullen wor-
den aangepakt zijn : Bolk,
Schommeweg, Kleiweg,
Heesbeekweg, Vrouw kens -
blok, Sonsheide, Meerblok,
Rouwleegd, Maanstraat,
Zon straat, Sterstraat, Poel -
berg, Rozenstraat, Prui -
men  straat, Wilgen straat,
Veldstraat, Bussels, Hoge
Akkers, Looiweg, Mutsaardweg, Varenvelden, Turfweg,
Moeren weg, Plaggenweg, Markweg, Middelstede en
Brem straat. In de Eekhofstraat en een deel van de
Markweg worden nieuwe voegvullingen aangebracht
tussen rijweg en goot.

Deze werken zullen in principe aangevat worden eind
augustus en zullen een twintigtal werkdagen duren.
Tegen oktober dienen zij beëindigd te zijn. Dit alles
behoudens onvoorziene omstandigheden. Aan de aan-
nemer zal gevraagd worden de inwoners enkele dagen
op voorhand te verwittigen. Dat deze werken enige 
hinder met zich meebrengen is natuurlijk onover -
komelijk. Tijdens het uitvoeren van de werken zullen
de wegen in kwestie geheel of gedeeltelijk worden 
afgesloten. We rekenen daarom op het begrip van de
weggebruikers en de bewoners.

Begin dit jaar werd het eerste deel van de herstellings-
werken aan de Beersebaan afgerond. Hierop kwamen
veel positieve reacties. Daarom wordt dit jaar nog

gestart met het tweede deel van de wegenwerken. Het
betreft hier het gedeelte vanaf woning 55 tot aan de
grens met Beerse. Zoals vorige keer wordt er gewerkt
per rijrichting. Tijdens de werken blijft doorgaand 
verkeer mogelijk. De weggebruikers dienen zich 
uiteraard wel aan de aangebrachte wegsignalisatie te
houden.

De werken omvatten het hernieuwen van een aantal
betonplaten, het oppersen van betonplaten, het ver-
nieuwen van de asfaltstrook tussen rijweg en fietspad
en het vernieuwen van voegvullingen. Ook wordt het
fietspad op plaatsen vernieuwd. Ter hoogte van opritten

en kruispunten worden er
rijplaten voorzien om de
toegang te verzekeren.
De werken zullen niet het
gehele traject tot de grens
met Beerse beslaan. Ter
hoogte van het kruispunt
met de Vorselmoerweg en
de Hoge Heideweg zal voor-
lopig niet gewerkt worden,
omdat er op korte termijn
een midden geleider zal
worden aan gelegd. Ook het
fietspad zal niet over de
gehele lengte worden aan-
gepakt omdat er nog riole-

ringswerken door HidroRio voorzien 
worden.
De betrokken bewoners zullen voor de aanvang van de
werken nog verwittigd worden. Er zal uiteraard de
nodige hinder ontstaan, maar we rekenen op ieders
begrip tijdens de duur van deze werken.
Bij het ter perse gaan was het nog niet duidelijk 
wanneer de werken kan starten. In het gunstigste geval
is dit reeds in augustus. Moest dit later zijn, dan wordt
u in volgend infoblad op de hoogte gehouden. De 
werken zouden een zestigtal werkdagen in beslag
nemen.

Tijdens de zomermaanden juli en augustus worden
geen fietsen gegraveerd. Gelieve hiermee rekening te
houden.

WEGENWERKEN 
AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2010

WEGENWERKEN BEERSEBAAN DEEL 2

GRAVEREN VAN FIETSEN
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Traditioneel vindt gedurende juli en augustus in beide
bibliotheken ’de grote zomerleesactie’ plaats.
Voor elk leesboek dat je leent, krijg je een formuliertje.
Je kunt dat thuis invullen en bij je volgend bezoek aan
de bib in een doos deponeren. Uit de binnengebrachte
formuliertjes worden eind september twintig 
gelukkigen getrokken die elk een boekenbon van 12,50
euro winnen

Ook deze zomer komt Vlieg
naar de bibliotheek van
Rijkevorsel. Vorig jaar werd
er gefeest met Vlieg, dit
jaar gaan we op schatten-
jacht !

Kinderen van de kleuterschool kunnen de tekening die
ze in school gekregen hebben, binnenbrengen in de
bib. Kinderen van de lagere school kunnen enkele
opdrachtjes komen doen ! In ruil krijg je al een kleine
verrassing, maar er zijn ook nog extra prijzen te
winnen ! Breng dus zeker in juli of augustus een
bezoekje aan de bib !

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Het grote bosorkest [P3]
- Het wijze miertje [P3]
- Knuffelbeer [P4]
- De tandendief [P5]

- Nellie & Cezar : Ik weet het ! [P1]
- De boomhut [P4]
- Welterusten iedereen [P4]
- Buurman Reus : Niet meer / nooit meer [P6]
- Sam krijgt een zusje [P6]
- Eendje wat kwek je veel [P3]

AA boeken niveau-lezen
- Luuk en Taj (HOFMANS Niveau 2)
- Saar (HOFMANS Niveau 2)
- Met pretletters naar het circus (HOFMANS Niveau

4)
- Job en de duif (VLIEGER Niveau 3)

A-boeken (7-9 jaar)
- Jee jee jee (WILLE, Riet)
- Vuur (KRANENDONK, Anke)
- Het geheim van het zwarte potlood (OORDT, Wieke

van)
- De bal van Bill Jart (BEL, Marc de)
- Raar ! (MORTIER, Tine)
- Heksje Lilly en het ijsbeertje (KNISTER)
- Spikkel en Spekkie : De kroketraket (BEL, Marc de)

B-boeken (9-12 jaar)
- De sportklas : Spin ! (HORST, Jaap-Wim van der)
- De sportklas : Push ! (HORST, Jaap-Wim van der)
- Warrior Cats : Water en vuur (HUNTER, Eric)
- Hij of ik (WEBER, Dirk)
- Rariteiten : Megacoole dierenverhalen (DIDELEZ,

Guy)
- Met open ogen (PRINS, Ruben)
- For girls only : Het geheim van Yelien (AAR, Hetty

van)
- Dolfijn in gevaar (ROOD, Lydia)
- Dolfijn ontvoerd (ROOD, Lydia)

C-boeken (12-16 jaar)
- Zijn je beste vriendinnen te vertrouwen ? 

(SHEPARD, Sara)
- Tunnels : Vrije val (GORDON, Roderick)
- Anubis : Het pad der 7 zonden (LOWE, Alexandra

Penrhyn)
- De pompoenmoorden (MISSCHAERT, Inge)
- Fabeldieren & waar ze te vinden (ROWLING, J.K.)
- Zwerkbal door de eeuwen heen (ROWLING, J.K.)
- Gezicht van Britt (STOFFELS, Maren)

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN JUNI 2010

IN JULI EN AUGUSTUS ZIJN ER WEER
TALRIJKE PRIJZEN TE WINNEN 
IN DE BIB ! DOE MEE EN WIN !

DE GROTE ZOMERLEESACTIE

DE SCHATTEN VAN VLIEG
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Jeugd Non-fictie
- Fascinerende dieren [592.3]
- Kaatje : Het grote waarom-boek [070]
- Een huis bouwen [694]
- Extreem weer [552]
- Ruimte [562]
- Dieren tekenen in cartoonstijl [742]
- Nickelodeon Cool buitenspeelboek [622]
- Energie besparen [644.2]

VOLWASSENEN
Volwassenen Fictie
- Laat me los (LUITEN, Hetty)
- De huilende madonna van de Valle de la Virgin

(HAWKINS, Kirstan)
- Een jaar in Andalusië (GROOTAERS, Alain)
- De Pacific (SLEDGE, Eugene B.)
- Een jongen alleen (GREENFELD, Karl Taro)
- Zeven vrouwen later (GULIKER, Jeroen)
- De Romeinse lusthof (HEWSON, David)
- Tweede leven (CONNELY, Michael)
- De Gandhi vrouwen (MORO, Javier)
- Huis van glas (RUGIERT, Beate)
- Italiaans voor beginners (JAMES, Erica)
- Game, set & match (NOË, Elma)

Volwassenen Non-fictie
- Haarknippen (Ines Kroeger) [615.4]
- 20x logeren, fietsen & proeven van het Vlaamse 

platteland (Robert Declerck) [België 985.3]
- De 500 groene toppers van België : De mooiste dag-

uitstappen naar verrassende plekken (Julien Van
Remoortere) [België 985.3]

- Vlaams toppenboek : 100 klimtrajecten in kaart
gebracht met beschrijvingen, routes, profielen en
ranking voor fietsfanaten en wielertoeristen (Luc
Verdoodt) [België 985.3]

- 250 onmisbare ecotips (Sarah Callard) [614.67]

Op 26 mei kregen de leerlingen van het zesde leerjaar
van GLS De Wegwijzer en de Sint-Luciaschool een
fiets examen voorgeschoteld. Deze proef wordt door de
scholen georganiseerd in samenwerking met het
gemeentebestuur en de politie. Geen saaie theorie,
maar praktijk!

VEILIGHEID VOOROP !
Sinds dit jaar is het traject door en rond de dorpskom
door de politie bewegwijzerd met fluogroene pijlen; een
verbetering waardoor de kinderen in hun hoofd minder
bezig zijn met de route en zich beter kunnen 
concentreren op het verkeer. 
Alle deelnemers dragen tijdens de proef een fluohesje.
In De Wegwijzer werden de provinciale subsidies van
‘label 10 op 10’ bovendien geïnvesteerd in fietshelmen;
bij fietsactiviteiten (fietsvaardigheidstraining op de
speelplaats, fietsuitstappen) dragen de kinderen sinds
dit schooljaar allemaal een fietshelm.
Op 26 mei legden de kinderen individueel de uitgestip-
pelde route af, op sommige plaatsen ondersteund door
vrijwilligers. Ze fietsten rond het rondpunt en namen
verscheidene oversteekplaatsen; een heel realistisch
traject. 
De leerlingen van Het Kompas legden op 18 juni een
gelijkaardige proef af in en rond Sint-Jozef Rijkevorsel.

Op donderdag 17 juni werd in de Topsporthal in Gent
de schoolsportactie ‘Schoolsport geeft kleur 2007-2010’
afgesloten met een feestelijke apotheose. 
De actie liep over drie schooljaren, waarin  minstens 6
van de 10 volgende actiepunten gerealiseerd moesten
worden:
1. Een “basis” voor schoolsport voorzien in de school
2. Stimuleren van een gezondheidsbeleid
3. Extra sportmomenten organiseren binnen de les-

uren
4. Deelname aan SVS-ontmoetingen op woensdag -

namiddag met andere scholen
5. Stimuleren van de leerlingenparticipatie : 

leerlingen voor leerlingen
6. Stimuleren van de actieve verplaatsing van en naar

de school
7. Het sportief invullen van de vrije momenten op

school

FIETSEXAMEN 6de LEERJAAR

GLS DE WEGWIJZER

APOTHEOSE ’SCHOOLSPORT GEEFT KLEUR’
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8. Naschoolse sport op school organiseren
9. De brug met de sportclubs opbouwen
10. “Schoolsport geeft Kleur” staat ook voor 

diversiteit: elk kind heeft recht op sport

In GLS De Wegwijzer werden de 10 actiepunten 
gerealiseerd en onze gemeentelijke lagere school werd
op de apotheose dan ook gelauwerd als laureaat + +
(m.a.w. de hoogste categorie). De schoolsportgang -
makers brachten uit Gent een laureaatplaat en een
mooie prijs mee naar Rijkevorsel.

Op 27 mei legden 20.273 Vlaamse leerlingen de eerste
grote verkeerstoets af. Gemiddeld scoorden de leer -
lingen 17,81 op 25; de vijfdeklassers van De Wegwijzer
scoorden met 19,30 beter dan dat Vlaams gemiddelde.
Om te slagen moesten de leerlingen minstens 15 halen
op 25; slechts 3 van de 42 leerlingen behaalden die
score niet. 

MEERKEUZEVRAGEN
De vijfdeklassers moesten aan de hand van foto's en
filmpjes op een schoolcomputer binnen maximaal 30
minuten 25 meerkeuzevragen beantwoorden over vijf
onderwerpen: verkeerstekens, kruispunten, verkeers -
situaties buiten het stadscentrum, binnen het stads -
centrum en in het dorp. De computer selecteerde voor
iedere individuele leerling willekeurige vragen uit een
databank met meer dan 100 stuks.

EVALUEREN EN BIJSTUREN
De grote verkeerstoets is geen wedstrijd. Bedoeling is
dat leerkrachten aan de hand van de resultaten de ken-
nis en inzichten van de leerlingen evalueren en kijken
hoe ver ze staan. Zo kan er in het zesde leerjaar gefo-
cust worden op de pijnpunten in de lessen 
verkeers- en mobiliteitseducatie.
In totaal namen 20.273 vijfdeklassers deel aan de test,
verspreid over 774 scholen in het Vlaamse lands -
gedeelte. Daarvan zijn 17.503 geslaagd. De Vlaamse
Stichting Verkeerskunde is tevreden met de massale
belangstelling voor de Grote Verkeerstoets. Volgend
schooljaar wordt de test herhaald en wel op 26 mei
2011.

De voorbereiding van het volgend schooljaar is onder-
tussen reeds volop aan de gang.

KLASLIJSTEN
De lijsten met de klasverdeling zullen vanaf woensdag-
middag 7 juli uithangen aan de school.

ONTHAALMOMENT VOOR NIEUWE LEERLINGEN
Op vrijdag 27 augustus tussen 16.00u en 18.00u is er
een onthaalmoment voor alle nieuwe leerlingen; die
kunnen dan met hun ouders een kijkje komen nemen
in de klas, de eetzaal, de computerklas, … . De ouders
kunnen er een praatje maken met de leerkrachten over
hun bezorgdheden i.v.m. de nieuwe schoolomgeving
van hun kind en eventuele praktische zaken.

INSCHRIJVINGEN – CONTACT – INFO
Schooldirecteur Griet Maussen is t.e.m. 9 juli en vanaf
16 augustus dagelijks op school aanwezig van 9.00u tot
16.00u. 
Contact en info op school: 03/340 00 60/61
of gls.dewegwijzer@easynet.be
Thuis: 03/314 42 76

VIJFDEKLASSERS BEWIJZEN ZICH 
IN DE GROTE VERKEERSTOETS !

SCHOOLJAAR 2010 - 2011
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De zon is gezond. Meer nog, de zon is onmisbaar.
Zonnestralen leiden tot de productie van vitamine D,
werken voor sommigen als natuurlijk antidepressivum,
versnellen botherstel en verstevigen ons skelet. Maar
ook voor de bron van zoveel goeds geldt : overdaad
schaadt.
Misbruik wraakt zich en is duidelijk zichtbaar : brand-
wonden, zonneslagen, rimpels, huidvlekken, oogstaar,
huidkanker. Om zonder gevaar van de mooie dagen te
genieten en langer een mooie, jonge huid te behouden,
is bescherming noodzakelijk, zowel tijdens de vrije tijd
als bij het werken in openlucht. Dat geldt niet alleen
voor de zomermaanden, maar het hele jaar door. Een
goede bescherming tegen de zon is altijd en op iedere
leeftijd belangrijk, maar nog meer voor kinderen die
meer kwetsbaar zijn. Dat geldt ook voor volwassenen
met een bleke huid.

UV A, UV B, UV wat ?
De invloed van de zon komt voornamelijk van haar
ultraviolette straling. Er zijn drie types UV-stralen : UV
A, UV B en UV C. Gelukkig dringen de meest agressieve
stralen, de UV C, niet door de ozonlaag. Het grootste
deel van de straling die ons bereikt, bestaat uit UV A.
Deze veroorzaken een vroegtijdige veroudering omdat
ze de elastische vezels van de huid aanvallen. En in
hoge doses kunnen UV A-stralen zelfs het afweer -
systeem van de huid aantasten.
Een kleiner deel van de zonnestralen die het aardopper-
vlak bereiken, bestaat uit UV B. In onze contreien zijn
deze het meest intens tijdens de zomermaanden van 11
tot 15 uur. Blootstelling aan UV-stralen (zowel UV A als
UV B) kan huidkankers in de hand werken.
Zonnebanken werken met grote hoeveelheden UV A en
bereiden in geen geval de huid beter voor op de natuur-
lijke UV-straling. Integendeel, kunstmatige en natuur-
lijke UV-stralen cumuleren hun schadelijke effecten.
Dus hoe meer u onder de zonnebank ligt, hoe minder u
zich zou mogen blootstellen aan de zon. Daarom raden
wij zonnebanksessies af.

Zon en kanker
Zonnestralen, met name de UV A- en UV B-stralen, zijn
de voornaamste risicofactor voor huidkanker.
Huidcarcinomen zijn kankers die zich in de opperhuid
ontwikkelen. De symptonen die op deze kankers kun-
nen wijzen, zijn :
- Asymmetry : is de vlek opvallend asymmetrisch ?
- Border : is de boord onregelmatig (gekarteld, land-

kaartvormig)?
- Color : heeft de vlek verschillende kleuren in een

complex, wanordelijk patroon (tinten bruin, rood,
grijs, wit, blauw, roos, zwart)?

- Diameter : is deze groter dan 6 mm?
- Evolution : is de pigmentvlek veranderd (jeuk, 

bloeding,...)?

Kankers die ontstaan in de pigmentcellen van de huid
heten melanomen. Deze vorm van huidkanker is het
meest agressief. Hij kan zich snel verspreiden. Daarom
mag u bepaalde mogelijke alarmsignalen niet verwaar-
lozen. Een nieuwe moedervlek, wijzigingen aan de rand
of de kleur van moedervlekken, jeuk, bloedingen of het
verschijnen van een korst zijn symptonen die op kanker
kunnen wijzen. Wanneer een huidletsel na een maand
niet geneest, doet u er goed aan een dokter te raad -
plegen. Panikeren bij elk vlekje is niet nodig, enkel een
huidspecialist kan uitsluitsel geven over de aard van het
symptoom.

Verantwoordelijk omspringen met zonnebaden
Niet iedereen reageert hetzelfde op de zon. Mensen met
een bleke huid en kinderen moete extra opletten, net
zoals mensen met veel moedervlekken (meer dan 50) of
zij die al huidkanker gehad hebben. Iedereen heeft
natuurlijk baat bij verstandig zonnen, al was het maar
om pijnlijke zonneslagen te vermijden. Een directe
blootstelling zonder bescherming, zeker tijdens de
heetste uren van de dag, kunt u best vermijden. U 
optimaal beschermen doet u door in de schaduw te
blijven, een droog T-shirt te dragen, een petje of zonne-
bril op te zetten en u regelmatig in te smeren.

Zonnebrandcrème : het summum van bescherming ?
Zonnebrandcrème komt van pas, maar biedt in geen
geval absolute bescherming tegen de schadelijke 
gevolgen van de zon. Voor een optimale werking willen
wij u enkele richtlijnen meegeven, zowel bij de aankoop
als bij het gebruik. Allereerst moet u goed op de 
verpakking kijken of de crème beschermt tegen UV A én
UV B. Vele crèmes beschermen enkel tegen UV B.
Ga ook voor een voldoende hoge beschermingsfactor,
minimum 15 voor volwassenen en 30 voor kinderen.
En weet dat zonnebrandcrème kan vervallen. Het 
restje dat nog in de kast staat van vorig jaar, heeft on -

HOE DE ZON TE VRIEND HOUDEN ?

OOPPEENNBB..GGEEZZOONNDDHHEEIIDD
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getwijfeld veel van zijn beschermend effect verloren.
Zonnebrandcrème moet om de twee uur op een droge
huid aangebracht worden. Vergeet niet uw nek, uw
oren en uw neus in te smeren. Deze zones zijn erg
gevoelig voor zonnebrand. Zit u in de buurt van water,
ga dan voor een waterresistente crème. Gebruind zijn
wil trouwens niet zeggen dat u buiten gevaar bent. U
blijft best zonnebrandcrème aanbrengen, zelfs na 
meerdere dagen zon. En gebruik zonnebrandcrème
bovenal niet als excuus om uren in de zon te blijven 
zitten !

Kinderen verdienen extra aandacht
Onze huid heeft een bepaalde ’beschermingsreserve’.
Deze neemt af in de loop van ons leven. Bij kinderen
gebeurt dit sneller. Deze reserve noemen we het zonne-
kapitaal. Het is dus van groot belang kinderen op de
juiste manier te beschermen. Dat is de taak van de 
volwassenen ! Bedek hun hoofd, bescherm hun ogen,
geef ze een droog T-shirt en smeer hen in met zonne-
brandcrème factor minimum 30. Baby’s tot 1 jaar 
blijven uit de zon en tussen 11.00 uur en 15.00 uur 
spelen kinderen in de schaduw.

Meer info ?
Wenst u meer te weten over zonnepreventie ? Neem
gerust een kijkje op onze website www.kanker.be,
rubriek ’Preventie > zon’.

                                        Bron : Stichting tegen Kanker

De locatie van de hertest is gewijzigd. Deze gaat 
namelijk niet door in de gemeentelijke lagere school De
Wegwijzer, maar wel op het dorpsplein van Rijkevorsel,
naast de kerk ! Inschrijven kan via de sportdienst of
online op www.fitbus.be - www.deelnemen.be -
www.apbsport.be.

Op 3 juli 2010 vindt de Memorial Fons Brydenbach
plaats. Dit is een loopevenement met verschillende
afstanden, zijnde de Marathon der Noorderkempen, de
22 km-loop, de estafette- & bedrijvenloop, de straten-
loop (5 km en 10 km), G-run en Kids-run. Deze loop
maakt ook deel uit van het criterium de Noordloper.
Vergeet dus zeker niet je criteriumkaart te laten
afstempelen. Je kunt er nog steeds een kopen bij de
inschrijvingen.

FITBUS : 
HERTEST OP ZATERDAG 3 JULI 2010

MEMORIAL FONS BRYDENBACH

OOPPEENNBB..GGEEZZOONNDDHHEEIIDD--SSPPOORRTT

OP REIS NAAR 
HET BUITENLAND ?

Algemene informatie over inentingen en
medische voorzorgsmaatregelen nodig ?

Travelphone van het Instituut voor Tropische
Geneeskunde Antwerpen helpt je verder :

0900 10110 (betaalnummer)
De website www.itg.be en www.omtrent.

gezondheid.org zijn ook informatiebronnen.



Vanaf dit jaar is de Sportraad van Rijkevorsel inrichter
van de Kids-run en G-run i.s.m. Rijkevorsel-Leeft.
Bij de Kids-run zijn er 3 reeksen :
- kinderen van 0 - 4 jaar lopen 300m, start om 17.20

uur
- kinderen van 5 - 8 jaar lopen 500m, start om 17.35

uur
- kinderen van 9 - 12 jaar lopen 1200m, start om

17.50 uur
Een gedeelte van de afstand wordt voorgelopen door
hazen, dit zijn lopers die voor de kinderen lopen om ze
een beetje in te houden. Anders zijn er kinderen die
reeds na 100m helemaal leeg zijn ! Voor deze hazen
wordt er samengewerkt met AC Rijkevorsel.
De Kids-run wordt ingericht met als doel kinderen en
jongeren aan te sporen tot actief bewegen. We gaan dus
uit van de Olympische gedachte : ’Deelnemen is belang-
rijker dan winnen !’ Alle deelnemers krijgen dan ook
een medaille en een verrassingszak vol leuke dingen !
Onder het motto ’hoe meer deelnemers, hoe meer
vreugd’ willen we de ouders oproepen om hun kinderen
te stimuleren tot deelname aan deze leuke kinder -
 lopen !

Daarnaast richten we dit jaar ook een G-run in. Dit is
een loop van 500m speciaal voor mensen met een 
handicap. Dit kunnen zowel kinderen, jongeren als 
volwassenen zijn ! De start hiervan is voorzien om
17.05 uur, onmiddellijk na de start van de Marathon der
Noorderkempen en de estafette- en bedrijvenloop.
Langs deze weg doen we dan ook een warme oproep aan
iedereen om personen met een handicap warm te
maken om te komen deelnemen aan dit evenement.
Ook voor hen wacht er aan de aankomst een medaille
en een verrassingszak !

Alom wordt actief bewegen gepromoot. Denk maar aan
de Sportelcampagnes vanuit Bloso en de vele mogelijk-
heden tot fietsrecreatie. Ook wandelen wordt de laatste
jaren sterk naar voren geschoven als een actieve manier
van werken aan de conditie en de algemene gezond-
heid. Vanuit het gemeentebestuur van Rijkevorsel wil
men de ganse bevolking aansporen om massaal op stap
te gaan. Hiervoor zal er samengewerkt worden met 
verschillende partners zijnde Okra Sport en S-Sport
voor een actief aanbod naar senioren toe. Vanuit de
gemeentelijke sportdienst zullen de initiatieven open-
getrokken worden naar alle leeftijden. Het ganse 
project in Rijkevorsel kadert dan ook in het project
10.000-stappen, waarin men vanuit de Vlaamse over-
heid de mensen wil aanmoedingen om meer dingen te
voet te doen ! In september zullen we van start gaan
met een infosessie en een lessenreeks van 10 weken,
waarin o.a. het gebruik van de stappenteller zal worden
aangeleerd en gepromoot !
Meer informatie omtrent het project ’Veusselse Stappen
Tellen !’ volgt nog in het infoblad van september !

De cultuurraad reikt om de twee jaar een prijs uit aan
een inwoner van Rijkevorsel en aan een vereniging die
zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op een
breed cultureel vlak in de gemeente of erbuiten. Op
vrijdagavond 19 november 2010 om 20.00 uur 
worden in de raadzaal van het gemeentehuis onder
grote ’culturele’ belangstelling de winnaars van de
Cultuurprijzen 2010 bekendgemaakt. De prijs voor een
bekroonde vereniging bestaat uit een geldsom en een
oorkonde; voor een bekroonde persoon is er een waar-
devolle attentie en een oorkonde voorzien. Elke vereni-
ging of inwoner van Rijkevorsel kan iemand voordra-
gen ... dus als je overtuigd bent dat iemand deze erken-
ning verdient, haast je dan om een formulier voor de
kandidaatstelling op te halen op de cultuurdienst in het
Klooster of in de Aster Berkhof bibliotheek te Sint-Jozef.
De kandidaturen kunnen ingediend worden tot vrijdag
8 oktober 2010.

G-RUN EN KIDS-RUN VEUSSELSE STAPPEN TELLEN !

CULTUURPRIJS 2010 - BEKENDMAKING
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De zomervakantie staat nog maar net voor de deur en
wij zijn al bezig met het afsluiten ervan. Eind augustus
is er voor de kinderen de attractiedag en voor jongeren
en volwassenen richt het gemeentebestuur i.s.m. het
Davidsfonds een openluchtcinema in !
We hebben gekozen voor de musical Mamma Mia, een
luchtige zomerfilm met alle hits van Abba. De open-
luchtcinema zal plaatsvinden op dinsdagavond 
24 augustus 2010. We richten ons openluchtcinema-
complex in op de speelplaats van gemeenteschool 
De Wegwijzer. Iedereen is welkom vanaf 20.00 uur, de
vertoning start om 21.00 uur. Inkom is gratis !
Vanuit de organisatie zullen er stoelen en wat tafels
voorzien worden, maar het is net de bedoeling om een
gezellige sfeer te creëren. Daarom willen we de mensen
aansporen om hun eigen stoelen, kussens, dekens, e.d.
mee te brengen, om er een echt volksfeest van te
maken. Wij zorgen voor drank tegen democratische
prijzen.
Wij hopen jullie in grote getalen te mogen verwel -
komen op de eerste editie van de Rijkevorselse open-
luchtcinema !

Dit voorjaar diende het gemeentebestuur van Rijke -
vorsel een aanvraag in tot toetreding tot de project -
vereniging Erfgoed Noorderkempen, meer bepaald de
deelwerking Cultureel Erfgoed.

Het betreft hier een intergemeentelijk samenwerkings-
verband tussen 9 gemeenten, zijnde Baarle-Hertog,
Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Oud-
Turnhout, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar. De
Vlaamse overheid spoort gemeenten aan tot het 
vormen van erfgoedconvenanten en heeft voor de
samenwerkingsverbanden heel wat subsidies klaar-
staan.
Hierdoor kunnen er professionele op het vlak van erf-
goed aangetrokken worden die instaan voor de opmaak
en uitwerking van het erfgoedbeleidsplan voor de 
projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, deel -
werking Cultureel Erfgoed !
Het gaat hier niet over onroerend erfgoed zoals 
gebouwen, maar wel over roerend en immaterieel erf-
goed. Voor Rijkevorsel denken we hierbij aan het
Heemkundig museum, Aster Berkhofmuseum, 
opvoeringen van de Duivelse Molens, Halfvastenstoet,
volksverhalen, e.d.

In 2010 zal er een omgevingsanalyse plaatsvinden in de
verschillende gemeenten, hetgeen dan moet leiden tot
een beleidsplan. Bij deze omgevingsanalyse en de
opmaak van het beleidsplan zullen de lokale erfgoed -
actoren nauw betrokken worden.
Vandaar dus de oproep aan iedereen die met roerend en
immaterieel erfgoed bezig is, om zich kenbaar te
maken bij de cultuurdienst. Op die manier kunnen we
zorgen voor een grote inbreng in en een optimale uit-
werking van het erfgoedbeleid in Rijkevorsel en de
regio.

OPENLUCHTCINEMA IN RIJKEVORSEL

CULTUREEL ERFGOED
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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
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J U L I  &  A U G U S T U S

1 juli                      •     Rijkevorsel Swingt : Optredens Monkey Punks en Feel Good, Dorpsplein, vanaf 19.00 uur, inkom gratis.

2 juli                      •     Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 18.00 uur, iedereen welkom, gratis.
                                     Meer info : 0474/31.25.67.
                              
3 juli                      •     kwb Sint-Jozef : Vakantie in mijn straat, Chirolokalen Sint-Jozef, gratis kamperen, leuke activiteiten.
                                     Café, spek met eieren en bbq. Meer info : 03/312.43.97.
                              •     Rijkevorsel-Leeft i.s.m. gemeentebestuur : Memorial Fons Brydenbach. 
                                     Meer info : zie rubrieken Sport en Diversen.

4 juli                      •     Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur,
                                     inkom gratis.
                              •     kwb Sint-Jozef : Vakantie in mijn straat, Chirolokalen Sint-Jozef, gratis kamperen, leuke activiteiten.
                                     Café, spek met eieren en bbq. Meer info : 03/312.43.97.
                              •     Grensland : Wandeling ’Straffeloos slenteren langs markante hoekjes op de Landloperskolonie’.
                                     Vertrek 14.00 uur aan café Breebos, Stwg. op Rijkevorsel 73. Inschrijvingsgeld 1 euro.

8 juli                      •     Rijkevorsel Swingt : Optredens Kick Off en Fast Forward, Dorpsplein, vanaf 19.00 uur, inkom gratis.

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

11 juli                    •     kwb Centrum : Fietsdag, vrij vertrek aan lokaal Sint-Jorisgilde, Dorp 47. Keuze tussen afstand
                                     30 km en 45 km. Meer info : zie rubriek Diversen en 03/314.78.07.
                              •     VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Info : 03/340.00.12.

15 juli                    •     Rijkevorsel Swingt : Optredens Fluching Meadows en Love Pumps, Dorpsplein, vanaf 19.00 uur,
                                     inkom gratis.

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

21 juli                    •     Vlaamse Kring Rijkevorsel : Zomerwandeling te Hoogstraten. Te 13.00 uur bezoek aan 
                                     St.-Catharinakerk, begijnhof en kapel O.L.V. vd Akker en te 14.00 uur vertrek wandeling aan
                                     begijnhofkerk. Meer info : 0473/80.56.98 en info@vlaamsekringrijkevorsel.be.

22 juli                    •     Rijkevorsel Swingt : Optredens The Dodgers en Black Alley, Dorpsplein, vanaf 19.00 uur, inkom gratis.

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

25 juli                    •     Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
                              •     Rijkevorselse Wielertoeristen : Noorderkempenrit 75 km (Vlaamse Wielrijdersbond). Inschrijven in 
                                     café Sport (bij Josee en Cel), Stevennekens 218 vanaf 8.00 uur tot 10.30 uur.
                              •     VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Info : 03/340.00.12.

29 juli                    •     Rijkevorsel Swingt : Optredens Mamma Jody en Alana Dante, Dorpsplein, vanaf 19.00 uur, inkom gratis.
                              •     Gebuurte Kleine-Markweg : Kleine-Markse Mosselfeesten : Jokprijskamp, 50 euro vooruit,
                                     20.00 uur in de tent in de Kleine-Markweg.

30 juli                    •     Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur, iedereen
                                     welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                              •    Gebuurte Kleine-Markweg : Kleine Markse Mosselfeesten : algemene quizavond, info en inschrijving
                                     mark.goetschalckx@gmail.com, 0499/73.90.23. Inschrijving vanaf 19.30 uur.
                                     Aanvang quiz te 20.15 uur, tent Kleine-Markweg.
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31 juli                    •     Gebuurte Kleine-Markweg : Kleine Markse Mosselfeesten : mosselen of koude schotel vanaf 16.00 uur,
                                     ook af te halen, kinderanimatie, tent Kleine-Markweg.

1 augustus             •     Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur,
                                     inkom gratis.
                              •     Gebuurte Kleine-Markweg : Kleine Markse Mosselfeesten : mosselen of koude schotel vanaf 11.00 uur,
                                     ook af te halen, kinderanimatie, tent Kleine-Markweg.
                              •     Grensland : Wandeling ’Het Heespad’, vertrek te 14.00 uur aan gemeentehuis Molenstraat 5,
                                     inschrijvingsgeld 1 euro.

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

7 augustus             •     Judoclub De Bres : 5de Recreatieve triatlon. Meer info : zie rubriek Diversen.

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

13 augustus           •     Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur, iedereen welkom,
                                     gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                              •     Spek en eieren : Jokken, vanaf 20.00 uur in de spek-en-eierentent te Kleine Gammel.

14 augustus           •     Spek en eieren : Kinderfuif vanaf 20.00 uur (tot ± 21.30 uur) in de spek-en-eierentent te Kleine Gammel
                                     Nadien Spek-en-eierenfuif met DJ Guy Sterkens (ex. Spiraal) en Rudi Stek (ex. Stomping Fats) in
                                     tent te Kleine Gammel, ambiance verzekerd !

15 augustus           •     Spek en eieren : Paaptornooi, inschrijven vanaf 12.30 uur, spek-en-eierentent te Kleine Gammel.

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

22 augustus           •     Spek en eieren : 25ste Kruiwagencross, speciale editie. Vanaf 14.00 uur, spek-en-eierentent te
                                     Kleine Gammel.

24 augustus           •     Gemeentelijke Cultuurdienst i.s.m. Davidsfonds : Openluchtcinema Musical ‘Mamma Mia’, speelplaats
                                     De Wegwijzer. Meer info : zie rubriek Cultuur.

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

28 augustus           •     Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Kermisbal met La Cuenta in zaal ’t Centrum Rijkevorsel.
                                     Deuren 21.00 uur - optreden 22.00 uur, inkom gratis. Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be
                                     0472/55.65.76.

29 augustus           •     Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
                              •     Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal ’t Centrum Rijkevorsel 
                                     vanaf 11.00 uur tot 20.00 uur. Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque monsieur,
                                     pannenkoeken en ijs te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen !
                                     Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be, tel. 0472/55.65.76.
                              •     VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Schakel-Noord. Zie rubriek VVV.
                              •     VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Info : 03/340.00.12.

30 augustus           •     Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal ’t Centrum Rijkevorsel 
                                     vanaf 12.00 uur tot 20.00 uur. Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque monsieur,
                                     pannenkoeken en ijs te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen !
                                     Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be, tel. 0472/55.65.76.

Aankondigingen van activiteiten SEPTEMBER 2010 moet je uiterlijk op 6 augustus 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 zijn te lezen op de gemeentelijke website www.rijkevorsel.be onder de rubriek Informatieblad.
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De Rijksdienst voor Pensioenen staat in voor
- het verstrekken van informatie over de werk -

nemerspensioenen
- het toekennen van de werknemerspensioenen
- het betalen van de pensioenen van de werknemers

en van de zelfstandigen.

Onlangs lanceerde de Rijksdienst voor Pensioenen het
online pensioendossier MyPension.
Dankzij MyPension kunnen werknemers en gepen -
sioneerde werknemers de evolutie van hun pensioen -
dossier stap voor stap volgen op de website
www.rvp.fgov.be. De toegang tot MyPension is 
beveiligd en identificatie gebeurt door middel van de
elektronische identiteitskaart of van het token.

Ga naar de website www.rvp.fgov.be
Klik op de link in de rechterbovenhoek van de website
Kies hoe u zich wenst te identificeren
Welkom op MyPension !

Via de nieuwe toepassing kunnen actieve werknemers
- hun pensioenloopbaangegevens raadplegen
- hun pensioenbedrag simuleren op basis van die 

pensioenloopbaangegevens
- de evolutie van hun pensioenaanvraag in realtime

volgen
- hun contactgegevens aanpassen
- een elektronische versie van briefwisseling met de

RVP raadplegen.
De gepensioneerde werknemers en zelfstandigen 
kunnen
- de volgende betaaldatum van hun pensioen raad -

plegen
- de uitsplitsing van de reeds ontvangen betalingen

bekijken
- hun contactgegevens aanpassen
- vragen om de briefwisseling afkomstig van de RVP

via e-mail te ontvangen
- een elektronische versie van hun briefwisseling met

de RVP raadplegen
- het bankrekeningnummer waarop ze hun pensioen

willen ontvangen, meedelen of laten wijzigen.

Praktische inlichtingen : Rijksdienst voor Pensioenen
Gratis groene lijn : 0800 50 246 (tijdens de week van
8.30 u tot 12 u en van 13 u tot 17 u), www.rvp.fgov.be
of www.mypension.be, info@rvp.fgov.be

Digidak is een project van SPK-
Strategische Projecten organisatie
Kempen vzw in samenwerking met de
Gemeente Rijkevorsel. Digidak wil
iedereen die weinig of geen kennis van
computer heeft, de kans geven de 

eerste stappen te zetten op de informatiesnelweg. Het is
een openbare computerruimte, waar iedereen gratis
gebruik kan maken van computers, printer, scanner en
internet. Voor Rijkevorsel werden er  2 digidakjes in -
gericht: in de bibliotheek van Sint-Jozef en in 
’t Klooster te Rijkevorsel Centrum. Werken met de
computer en internet, het lijkt zo eenvoudig voor velen
onder ons. Om nuttig gebruik te maken van de com -
puter hoef je echt geen techneut te zijn. Je kunt zonder
al te veel technische kennis heel wat aangename uren
doorbrengen aan de computer. Toch zijn er nog heel
wat mensen die hier niet van overtuigd zijn.
Drempelvrees verhindert hen de stap te zetten naar de
pc. Hier willen ze in Digidak wat aan doen. Bij Digidak
kun je terecht tijdens de vrije inloop om onder bege -
leiding en individueel te leren computeren. Je kunt er
echter ook deelnemen aan initiatielessen. 
Tijdens de vakantiemaanden organiseren wij vrije
inloop op volgende momenten:
Digidak Centrum Het Klooster, 03/340 00 39
Molenstraat 5 
- 1 juli van 9 u tot 12 u
- 5 augustus van 9 u tot 12 u
Digidak Sint-Jozef Aster Berkhofbibliotheek 
03/340 00 90, Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel
- 5 juli van 10 u tot 12 u
- 16 augustus van 10 u tot 12 u
Inschrijven voor de  nieuwe initiatielessen kan vanaf
september. Meer inlichtingen vind je in INFO
Rijkevorsel editie september.

RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN
LANCEERT MYPENSION

DIGIDAK

SSOOCC..ZZAAKKEENN

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Om digidak mogelijk te maken, zoeken wij nog steeds
begeleiders en lesgevers. Meer info: www.digidak.be 

E-mail: info@digidak.be - Telefoon: 014 71 11 03
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Elk jaar wordt in de
Antwerpse Kempen op
de laatste zondag van
augustus ’De Schakel’
georganiseerd. Ook
dit jaar weer, nu op 29
augustus. De Schakel,
het grootste fiets -
evenement van de
Kempen is een fiets-
tocht voor het hele
gezin.
De fietstocht is beweg-
wijzerd en gaat van de
ene start-/ controleplaats naar de andere. In De
Schakel-Noord worden die ’Kempenhutten’ genoemd.
Elke Kempen hut heeft een naam. In Rijkevorsel kun je
vertrekken in de Veusseltjeshut op het molenterrein
langs de Looiweg. De editie 2010 van De Schakel-Noord
heeft grote wijzigingen ondergaan ten opzichte van de
voorgaande jaren.
Zo zijn er vier nieuwe start- en controleplaatsen bij -
gekomen : de Pierenhut in Ravels, De Pompiershut in
Brecht, De Dahliahut in Loenhout en De Vagebondhut
in Wortel. Er is ook een Kempenhut afgevallen : de
Mjeelsehut in Meerle en de hut van Oud-Turnhout is
van locatie veranderd.
Hierdoor veranderde het traject van De Schakel-Noord
voor meer dan de helft. Dit zal zeker onze vaste deel -
nemers plezieren.

Er werden 18 fietstochten uitgestippeld die variëren
van 25 tot 138 km, maar er zijn natuurlijk nog veel
meer mogelijkheden. Met de routekaart in de hand, die
je bij de inschrijving krijgt, kun je zelf de fietstocht uit-
stippelen die je wenst.

In 7 hutten kun je starten voor een Inktvisroute, die
uitgezet is met blauwe pijlen. De routes variëren van
3 tot 18 km en zijn vooral bedoeld voor gezinnen met
kleine kinderen en voor mensen met een beperking. De
Inktvisroutes zijn grotendeels verkeersluw.

In elke hut valt er iets te beleven, bijna altijd is er live-
muziek en kinderanimatie. Zo zijn er ook demon -
straties, straattheater, vendelzwaaien, springkastelen,

een ballonclown, een klimspin, grime- en
ballon standen... In elke hut is er een natje en
een droogje voorzien, kortom gezelligheid
troef.
Voor de inschrijvingsprijs van 2,50 euro 
ontvang je de dagfolder, een fietswimpel, een
appel, een ijsje, een bon voor een gratis schaats-
beurt. Je bent dan ook verzekerd voor gebeur -
lijke ongevallen.

Voor meer informatie kun je terecht in de VVV-
kantoren of op onze website : www.antwerpse-
kempen.be/deschakel

In juli is het de beurt aan onze partnergemeente
Merksplas om een geleide wandeling te organiseren. In
augustus kun je op verkenning in Rijkevorsel zelf.
Op 4 juli 2010 kun je in Merksplas ’Straffeloos 
slenteren langs markante hoekjes op de Landlopers -
kolonie’. Er wordt gewandeld door het beschermde
landschap en langs de gebouwen zoals de gevangenis,
de voormalige slaapzalen van de landlopers, de oude
boerderij, het schooltje, de begraafplaats met de zwe-
vende kruisjes, de ringgracht en de cipierswoningen.
Vertrek om 14 uur aan café Breebos, Steenweg op
Rijkevorsel 73.
Op 1 augustus kun je in Rijkevorsel ’Het Heespad’ 
wandelen. Deze landschapswandeling voert je door het
feodaal herenlandgoed ’De Hees’, aangelegd door de
hertogen van Hoogstraten. Het gebied is privébezit
maar het domein wordt eenmalig opengesteld voor
deze wandeling.
Vertrek om 14 uur aan het gemeentehuis, Molen-
straat 5. 
Het inschrijvingsgeld voor deze wandelingen is 1 euro.

Graag vooraf inschrijven op de respectievelijke VVV-
kantoren te Merksplas (014/63.94.77) en Rijkevorsel
(03/340.00.12).

DE SCHAKEL : DE IDEALE AFSLUITER
VAN DE ZOMERVAKANTIE

WANDELKALENDER GRENSLAND
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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
Rijkevorsel, tel. 03/340.00.12 of vvv.toerisme@rijke -
vorsel.be, www.rijkevorsel.be

In Grensland (Baarle-
Hertog, Hoogstraten,
Merks plas en Rijkevorsel)
is het aangenaam vertoe-
ven. Met zijn prachtige
natuur en afwisselende
landschappen kun je hier
genieten van kilometer-
slang fietsplezier. Maar er
is meer ! Ook de gezellige
restaurants en cafés zijn
niet te versmaden. 
Met de nieuwe brochure
’Fietsdiner Grens land’ kun
je beide combineren. Je
stippelt zelf je route uit.
Onderweg vind je een aan-
tal deelnemende eet -
gelegenheden die elk een

heerlijk driegangenmenu aanbieden. Met de bons in de
brochure kun je zelf kiezen in welke zaak je het voor-,
hoofd- of nagerecht neemt. Op die manier stippel je zelf
je route en je favoriete menu uit. De brochure kost
23,50 euro. Voor 25 euro krijg je er de brochure
’Ontdek het Grensland’ bij. Hierin vind je leuke weetjes
en alle informatie over de bezienswaardigheden die je
onderweg tegenkomt.
De brochure is verkrijgbaar bij de VVV-infokantoren
van Grensland.

In het landelijke Vlaanderen van onze voorouders
namen de molens een bijzondere plaats is. Vooral de
windmolens spraken dikwijls tot de verbeelding, want
meer dan eens waren molens plekken voor wezens met
kwade bedoelingen. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat er doorheen de eeuwen rond de molens en de figuur
van de molenaar een zekere geheimzinnigheid hing, de
perfecte voedingsbodem voor allerlei volkse en 
mythische verhalen...

Ook dit najaar komen oude Kempense (molen)verhalen
weer tot leven in en rondom de stenen bergmolen in
Rijkevorsel, Looiweg 43. Na het grote succes van de
vorige edities werd beslist om zeven vertelavonden in te
richten in de maand november.
Op 4, 5, 6, 10, 18, 19 en 20 november 2010 nodigt VVV-
Toerisme Rijkevorsel je uit op een evocatie rond oude
verhalen. De voorstelling begint telkens om 20 uur. Het
aantal plaatsen is beperkt. Kaarten kosten 5 euro en
zijn reeds te verkrijgen aan de VVV-balie, Molenstraat 5
of te bespreken via telefoonnr. 03/340.00.12 of 00 of 
e-mail vvv.toerisme@rijkevorsel.be van VVV-Toerisme
Rijkevorsel.

TICKETS BOBBEJAANLAND

NIEUW ! FIETSDINER GRENSLAND

DUIVELSE MOLENS ...
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Op donderdag 01, 08, 15, 22 en 29 juli 2010 wordt in
het Dorp op de parking gefeest. Zoals vorige jaren
wordt aldaar Rijkevorsel Swingt georganiseerd met 
verschillende optredens.
Het dorpscentrum en parking zuid worden volledig 
verkeersvrij gemaakt aangezien er een massa volk 
verwacht wordt. In het verleden is deze organisatie
steeds vlekkeloos verlopen. Wegens het toenemend 
succes van het dorpsfeest zal er ook dit jaar bescheiden
toezicht uitgeoefend worden door de lokale politie.
Vanaf de rotonde tot aan de Bochtenstraat is het 
centrum elke donderdag van juli volledig afgesloten
voor het verkeer en dit telkens vanaf 18.30 uur tot
24.00 uur.
Gepaste omleidingen worden ingesteld. Maak daar
gebruik van. 

Op zaterdag 03 juli 2010 om 17.00 uur wordt er een
marathon georganiseerd in Rijkevorsel en omliggende
gemeenten. De marathon start in Rijkevorsel, gaat
doorheen het dorpscentrum en via Hoogstraatse -
steenweg, gedeelte Gammel, Achtel en Achtelsestraat
naar Hoogstraten.
De N14 (Hoogstraatsesteenweg en gedeelte Gammel)
zal gedurende maximum 15 minuten afgesloten 
worden voor het verkeer. Verkeer vanuit Hoogstraten
blijft toegelaten mits aangepaste snelheid. 
De andere gemeentewegen worden gesignaleerd als
“éénrichtingsstraten”.
De aankomst van de marathon te Rijkevorsel is enkele
uren later voorzien. De lopers komen vanaf Vaart, via
Helhoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat naar de Oost -
malsesteenweg.
Ook deze straten zullen zoveel als mogelijk verkeersvrij
gemaakt worden tijdens de doortocht van de marathon.

Tijdens de duur van de marathon  wordt er te
Rijkevorsel de jaarlijkse stratenloop georganiseerd in
en nabij het centrum. Vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur
wordt het gehele loopparcours verkeersvrij gemaakt :
het betreft gedeelte Oostmalsesteenweg, Hoek, Dorp,
Borgerhoutstraat E. Van Roeystraat, Prinsenpad, Oude
Braak, Kruispad, Sonsheide, Oude Baan, Helhoekweg
en Lozenhofstraat.  Het verkeer in het dorpscentrum
wordt omgeleid.
Er zal signalisatie aangebracht worden om het door-
gaand verkeer  rondom  Rijkevorsel centrum te leiden.
De rotonde in het dorpscentrum blijft tijdens de 
stratenloop toegankelijk voor het verkeer.  

Op 3 juli 2010 wordt, na de marathon en stratenloop,
een openluchtfeest georganiseerd op het dorpsplein.
Verkeer in het dorpscentrum is dan onmogelijk. Een
gedeelte van het dorpscentrum wordt volledig af -
gesloten voor alle verkeer en dit vanaf 17.00 uur tot 04
juli omstreeks 02.00 uur. Er is geen verkeer meer
mogelijk in Dorp. Tijdens het dorpsfeest  kan de 
rotonde gebruikt worden en is er verkeer mogelijk op
de verkeersas Merksplas - Oostmalle. 
Omleidingen worden ingesteld en gesignaleerd.
De Kasteelweg en gedeelte Bavelstraat  worden gesigna-
leerd als omleidingswegen. In beide straten geldt een
totaal parkeerverbod.
De Lokale Politie zal instaan voor begeleiding, 
verkeersregeling en toezicht.

Te Wortel wordt op 12 juli 2010 een wielerwedstrijd
georganiseerd waarbij de renners ook over het grond-
gebied van Rijkevorsel rijden. Ter hoogte van Keirschot
zal vanaf 14.30 uur tot 18.15 uur verkeershinder zijn
ten gevolge van deze wedstrijd. 

DORPSFEEST 

WIELERWEDSTRIJD

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

RIJKEVORSEL SWINGT

MARATHON EN STRATENLOOP
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Voor de vierde maal wordt op 24 juli 2010 (tijdens de
kermis te Sint-Jozef) een criterium georganiseerd voor
wielertoeristen uit Rijkevorsel.
De wedstrijd zal plaatshebben op 24 juli vanaf 19.15 uur
tot 21.00 uur op een volledig verkeersvrije omloop.
De omloop : start Sint-Jozef, Essenweg, Uitbreidings -
straat, Pioenstraat, Hoogstraat, Scherpengeertstraat,
Eikendreef, Zwartvenstraat, Hoge Heideweg en aan-
komst Sint-Jozef.
Omwonenden worden in kennis gesteld van de 
verkeershinder. Omleidingen worden gesignaleerd en
er is politietoezicht. 

Op 11 juli 2010 passeert omstreeks 13.45 uur de “Grote
Prijs Stad Geel” doorheen Rijkevorsel.
De renners komen vanuit Wortel en rijden via Bolk,
Bolksedijk, Eekhofstraat, Doelenpad, Dorp, Hoek en
Oostmalsesteenweg naar Malle toe. 
Gedurende een half uurtje zal er verkeershinder zijn op
het vermelde parcours.
Gelieve de aanwijzingen van de signaalgevers en de
bevelen van de begeleidende en de lokale politie stipt op
te volgen zodat ook deze doortocht van ongeveer 200
renners vlot en veilig verloopt.

Door judoclub “De Bres”wordt op zaterdag 07 augustus
2010 een triatlon georganiseerd rondom St-Jozef.
De triatlon omvat zwemmen (in het kanaal Dessel-
Schoten), fietsen en lopen.

Het fietsparcours : Sint-Jozef, Lange Kwikstraat,
Rijkevorselbaan (= Beerse), Beersebaan, Hoge Heide -
weg, Oude Goorstraat, Stevennekens, De Parre, Looi -
weg, Gansheideweg, Vlimmersebaan, Kievitsheide,
Zuiderdijk, nieuwe brug, Sint-Jozef, Meir en Pastoor
Lambrechtsstraat.

Het loopparcours : Pastoor Lambrechtsstraat, Venweg,
Scherpengeertstraat, Poelberg, bos, Hoge Heideweg,
Uitbreidingsstraat, Pioenstraat en terug Pastoor
Lambrechtsstraat.

De start wordt gegeven om 17.00 uur en de laatste deel-
nemer zal ongeveer om 19.00 uur aankomen.
Het fiets- en loopparcours zullen verkeersvrij gehouden
worden hetgeen toch enige verkeershinder zal teweeg-
brengen. Volg de aanwijzingen van de signaalgevers en
de bevelen van de politie.

Kruiwagencross Kleine Gammel 
Op 22 augustus 2010 vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur zal
er verkeershinder zijn op Kleine Gammel ter gelegen-
heid van de jaarlijkse kruiwagencross. 

Alle verkeer in het doodlopende gedeelte van de
Banmolenweg wordt verbannen op 21 augustus 2010
wegens de organisatie van een straatbarbecue. 
Eveneens op 21 augustus is er een barbecue in de Oude
Braak met hinder voor het verkeer. 

Rijkevorsel kermis wordt op vrijdag 27 augustus 2010
ingezet met een proloog voor wielertoeristen. De 
proloog start dit jaar aan Hoek, volgt Oostmalse -
steenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg, Leliestraat,
Prinsenpad  en terug naar Dorp en Hoek.
Dit parcours zal volledig verkeersvrij gemaakt worden
vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur. Gepaste omleidingen
zullen gesignaleerd worden. 

Er worden ter gelegenheid van Rijkevorsel kermis op
zaterdag 28 augustus 2010 twee wielerwedstrijden
gepland in het centrum.
Een wedstrijd voor wielertoeristen om 13.00 uur en om
14.45 uur de wedstrijd voor nieuwelingen van 15.00
uur tot 17.00 uur

SPEK EN EIEREN

BARBECUES

PROLOOG 27 AUGUSTUS 2010

KERMISKOERSEN 28 AUGUSTUS 2010

WIELERWEDSTRIJD SINT-JOZEF

DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD

TRIATLON SINT-JOZEF
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De renners vertrekken in Dorp, rijden via de rotonde
naar de Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, Merret, ste-
ken St-Lenaartsesteenweg over, rijden via Torendries,
Oude Baan, Helhoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat,
Oostmalse steenweg en Hoek terug naar Dorp. Deze
omloop zal volledig gesignaleerd worden als éénrich-
tingsstraat uitgezonderd de rotonde. Verkeer tegen de
rijrichting van de renners in is verboden. Op de gehele
omloop geldt een parkeerverbod en autoverkeer mag
enkel op het parcours rijdende in dezelfde rijrichting
als de renners.
Eerste vertrek is voorzien om 13.00 uur en de aan-
komst van de laatste renner is gepland omstreeks 17.00
uur.
Gelieve de aanwijzingen van de signaalgevers en de
bevelen van de politie nauwgezet op te volgen zodat
deze wedstrijden vlot en veilig kunnen verlopen .

De jaarlijkse kermis gaat van start op zaterdag 24 juli
2010 met een wielerwedstrijd. De rijbaan Sint-Jozef,
tussen de kruispunten met Hoge Heideweg en Scher -
pen geertstraat zal, vanaf 21 juli tot de nakermis op 
zondag 1 augustus 2010, afgesloten worden voor alle
doorgaand verkeer. 
Nieuw in 2010 : omleiding tijdens de kermis : het
doorgaand verkeer zal in eerste instantie omgeleid 
worden via Hoge Heideweg, Zwartvenstraat en
Eikendreef en dit in beide rijrichtingen. Tijdens de wie-
lerwedstrijd zal de omleiding aangepast worden.

Op vrijdag 27 augustus 2010 vanaf 17.00 uur (bij het
starten van de proloog) zal het dorpscentrum 
afgesloten worden voor alle verkeer. De rotonde blijft
toegankelijk. Het centrum, vanaf kerk tot aan de Hoek,
blijft voorbehouden voor de kermisbezoekers.
ALLE DOORGAAND VERKEER MOET DE 
OMLEIDINGEN VOLGEN.
Omleidingen voor het doorgaand verkeer worden
gesignaleerd.
Nieuw in 2010 is dat het dorpscentrum volledig 
afgesloten wordt voor alle verkeer vanaf vrijdag 27
augustus tot en met dinsdag 31 augustus te 24.00
uur.
Het dorpscentrum blijft  afgesloten ook op uren dat er
geen kermisactiviteiten zijn in het dorpscentrum. 

INFO : Steeds weer stelt de politie vast dat vele auto -
bestuurders de aanwijzingsborden (omleidingen)
gewoon negeren met als gevolg dat zij iets verderop ver-
plicht zijn om terug te keren. Volg tijdig de 
aanwijzingen zodat u zichzelf niet klemrijdt in het 
centrum van Rijkevorsel. 

Op zondag 29 augustus 2010 passeert Schakel-Noord
weerom doorheen Rijkevorsel met als stopplaats 
“de molen” aan de Looiweg.
Duizenden fietsers zullen deelnemen en dit kan enige
moeilijkheden opleveren aangezien de fietsers zich op
de omleidingswegen van de jaarlijkse kermis moeten
begeven.
De Lokale Politie zal verkeersregeling verrichten en
aangepaste signalisatie zal geplaatst worden.    

Als je wenst dat de politie tijdens je vakantie geregeld
langs je woning patrouilleert, kun je daarvoor terecht
bij Police-on-web.

Via de afwezigheidsmelding weet de lokale politie wan-
neer je met vakantie bent. Op basis van die informatie
organiseert de politie dan haar patrouilles zo dat die
regelmatig langs je woning passeren. De bedoeling is
eventuele inbrekers af te schrikken.

Uiteraard kun je nog altijd het formulier ’Vakantie -
toezicht’ (afgedrukt in vorige INFO of af te halen in het
politiekantoor) invullen en binnenbrengen bij de 
lokale politie.

KERMIS SINT-JOZEF

KERMIS RIJKEVORSEL CENTRUM

SCHAKEL-NOORD

VAKANTIETOEZICHT : AFWEZIGHEIDS -
MELDING VIA POLICE-ON-WEB

BANK- OF KREDIETKAART KWIJTGESPEELD ?

(vanuit buitenland : +32 70 344 344)
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Omdat een rookmelder niet alleen levens redt, maar
ook de omvang van een brand beperkt, nam ons
bestuur het initiatief om een gratis rookmelder te plaat-
sen bij de +65 jarige inwoners en gehandicapten die
hiervoor een aanvraag indienen.
Verleden jaar werden door de diensten van de brand-
weer honderden gratis rookmelders geplaatst.
Na de plaatsing van een rookmelder, is regelmatig 
testen aangeraden.  
Ook moet de batterij na ongeveer een jaar vervangen
worden. Wanneer ze bijna leeg is, geeft de melder
immers een signaal. Sommige mensen denken dan dat
de rookmelder defect is of dat er brandalarm is. 

Onze tip:
Vervang jaarlijks preventief de batterij van je rook -
melder. Voor de door de brandweer geplaatste rook -
melder heb je een batterij van 9 Volt nodig.

In de loop van  2009 startte in Hoogstraten een anten-
newerking van het Centrum voor Geestelijke Gezond -
heids zorg Kempen. Het CGG Kempen wil aan iedereen
uit het arrondissement Turnhout die problemen er vaart
in zijn psychisch functioneren, een professionele
behandeling en begeleiding bieden.  

De antennewerking in Hoogstraten richt zich echter
enkel naar de doelgroep kinderen en jongeren en is
daar bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag op
het adres : Heilig Bloedlaan 250 te 2320 Hoogstraten.

Het CGG biedt begeleiding en behandeling aan 
kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met 
psychiatrische problemen, ontwikkelingsproblemen,
gedrags- en emotionele problemen ten gevolge van
traumata, echtscheiding, adoptie, e.a..

Belangrijk om weten is dat men zich in Hoogstraten
niet rechtstreeks kan aanmelden. Wil je dus beroep
doen op deze dienst, moet je vooraf contact opnemen
met CGG Turnhout, waar dan een afspraak kan
gemaakt worden met Hoogstraten, zodat de 
verplaatsing naar Turnhout vermeden wordt..

Contactgegevens voor aanmeldingen en afspraken:
CGG Turnhout
Smalvoortstraat 2, 2300 Turnhout
014/41.09.67

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Wim Wouters of An Laureyn op het bovenvermelde
telefoonnummer.

NIEUWE BATTERIJ 
VOOR DE ROOKMELDER

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 19 AUGUSTUS 2010
- 20.00 UUR

CENTRUM VOOR GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG IN HOOGSTRATEN
VOOR KINDEREN EN JONGEREN

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

IN NOOD ?
NOODNUMMERS
Brandweer 100 of 112
Ambulance 100 of 112
Politie 101
Antigifcentrum 070 245 245
Child Focus 116 000

Europees noodnummer 112
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Met de vakantie in zicht wil Lentekind Vlimmeren (een
erkend centrum voor kinderzorg en gezinsondersteu-
ning) zijn vakantiewerking meer kenbaar maken.  De
vakantiewerking richt zich vooral naar gezinnen die
om welke reden dan ook extra steun nodig hebben voor
de begeleiding en opvang van hun kinderen tijdens de
vakantiemaanden. Men richt zich tot kinderen tussen
2,5 jaar en 12 jaar die men dan tracht een gevarieerd
aanbod van activiteiten aan te bieden via speelplein -
werking tijdens de zomervakantie.

Heeft je kind wat extra aandacht of begeleiding nodig,
heb je niet onmiddellijk opvang ter beschikking via
andere kinderopvangdiensten of familie, of wil je wat
meer informatie, dan kun je steeds contact opnemen
met : Lentekind Vakantiewerking
Hoogstraat 13, 2340 Vlimmeren
0486/79.69.90
kids@lentekindvakantiewerking.be

Informatiebrochures liggen ter beschikking op de 
sociale dienst van het OCMW.

“Boeren is meer dan een job. Het is een manier van
leven. Met je bedrijf ben je dag in dag uit in de weer,
want gewassen en dieren zijn er ook nog na vijf uur. Als
boer of tuinder ben je terecht fier op je levenswerk.
Maar de job is misschien ook, al een hele tijd, een bron
van zorgen.”

Gezien de specifieke situatie in de landbouw, waarin het
gezinsleven dikwijls nauw verbonden is met de 
gebeurtenissen op het bedrijf, zijn bedrijfsgebonden
problemen dikwijls gecombineerd met persoons -
gebonden moeilijkheden.

Een plots overlijden, een scheiding, een chronische
ziekte, burn-out of een depressie : de gevolgen laten
niet op zich wachten. Op de buren hoef je niet meer te
rekenen zoals dit vroeger het geval was, zelfs niet op
het platteland. Ook in andere sectoren is het sociale
vangnet vervangen door mensen die beroepsmatig 
bijstand verlenen.

Boeren op een Kruispunt vzw heeft een sociale
opdracht. Waar problemen niet meer (kunnen) 
besproken worden met de gangbare voorlichting, 
willen zij helpen. Samen met de land- of tuinbouwer
maken ze een analyse van de problemen. Ze gaan uit
van een globale aanpak op basis van een duidelijk actie-
plan.
De standaardoplossing bestaat natuurlijk niet, maar
vele kleine stappen kunnen uiteindelijk ook een mooi
resultaat opleveren. 
Voor specifiek psychosociale hulp werken ze samen met
de huisarts, de bestaande Centra voor Algemeen
Welzijn of enkele ervaren psychologen, die in opdracht
van vzw Boeren op een Kruispunt de adviesvragers op
het bedrijf bezoeken.

De vzw Boeren op een Kruispunt staat voor : 
- Gratis telefonische opvang
- Gratis begeleiding aan huis in heel Vlaanderen
- Een netwerk van deskundigen, thuis in de land- en

tuinbouwsector
- Vertrouwelijkheid
- Snelle behandeling van elke oproep

Bel het  gratis nummer voor vragen, raad, informatie
en begeleiding of een luisterend oor : 
0800/99 138 of bezoek de website : www.boerenopeen-
kruispunt.be 

Reeds verscheidene jaren verzorgen de parochie -
priester, de gepensioneerde priesters en enkele vrij -
willigers uit Rijkevorsel eucharistie- en gebeds -
vieringen in het woonzorgcentrum ’Prinsenhof’ en
woonzorgcentrum ’Den Brem’. De bewoners van beide
woonzorgcentra genieten van deze wekelijkse diensten.
Spijtig genoeg kunnen enkele mensen dit engagement
niet langer volhouden en willen zij hun vrijwilligers-
werk stopzetten of verminderen. Daarom moeten we
het aantal diensten per maand halveren en zal er vanaf
1 juli per woonzorgcentrum slechts één gebedsdienst
zijn tijdens de eerste week van de maand en één 
eucharistievierng op de derde week van de maand.

VAKANTIEWERKING 
LENTEKIND VLIMMEREN

VZW BOEREN OP EEN KRUISPUNT 
IS ER OM BOEREN EN TUINDERS IN
MOEILIJKHEDEN TE ONDERSTEUNEN

OPROEP : WIJ ZIJN OP ZOEK 
NAAR VRIJWILLIGERS VOOR 
DE GEBEDSVIERINGEN IN ONZE 
WOONZORGCENTRA !
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Vanuit de parochie vinden we dit een spijtige zaak en
zijn we op zoek naar extra vrijwilligers die op regel -
matige basis (max. 1x per maand) een gebedsdienst 
willen verzorgen. We willen mensen die hiervoor 
interesse hebben, de nodige vorming en materiaal
bezorgen om op een correcte manier een gebedsdienst
voor te bereiden.

Ben je geïnteresseerd ? Contacteer dan Greet Uydens,
tel. 03/314.33.63.

Moederdagmenu
15 augustus 2010

Champignonroomsoep met spekjes

Kalfslapje met champignonsaus
Opgevulde tomaat met fijne groenten

Pommes Duchesse

Moederdaggebak

Inschrijven voor 8 augustus 2010 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

12 euro

Menu 21 juli 2010
Aspergesoep

Vlaamse stoverij met Westmalle
Kroketten

Vanille-ijs met aardbeien 

Inschrijven voor 11 juli 2010 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

8 euro

Kermismenu
29 augustus 2010

Tomatensoep met balletjes

Gebraad met champignonsaus op een 
bedje van groentenkrans en kroketten

Gele kermisrijstpap 

Inschrijven voor 23 augustus 2010 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

10euro

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 6 JULI 2010
FRAMBOZENBAVAROIS MET COULIS 

EN KOFFIE

DINSDAG 3 AUGUSTUS 2010
VERJAARDAGSTAART EN KOFFIE

DINSDAG 7 SEPTEMBER 2010
DAME BLANCHE 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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Voor fietsers is het
lastig om de fiets
over een trappen-
brug te dragen. Om
het hen gemakkelij-
ker te maken legde
nv De Scheepvaart
een fietsgoot aan op
de voetgangersbrug
in Turnhout.

Waarom een trappenbrug?
Tussen de Laguitstraat en de Maria Van Zimmeren -
straat werd in 1953 een voetgangersbrug opgericht ter
vervanging van de beweegbare brug nummer 8 (draai-
brug) die afgebroken werd. De bedoeling van de trap-
penbrug was om de buurtbewoners toe te laten de ande-
re zijde van het kanaal te kunnen bereiken zoals ze dat
gewend waren. Enkel het gemotoriseerd verkeer moest
omrijden langs een nabijgelegen brug.

In de loop der jaren heeft het recreatief fietsen enorm
aan populariteit gewonnen. De brug wordt nu steeds
vaker gebruikt door fietsers. Wie van fietsknooppunt 04
naar knooppunt 63 wil rijden, moet over de trappen-
brug. 

Andere oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers
Deze brug is de enige brug op het kanaal Dessel-
Turnhout-Schoten die nog trappen heeft. De andere
bruggen voor zwakke weggebruikers zijn voorzien van
hellingen. Zo kunnen de fietsers vlot en veilig het
kanaal oversteken in Dessel en in Rijkevorsel. Ook nog
in Turnhout voorziet het stadsbestuur de bouw van een
nieuwe fietsbrug om het centrum te verbinden met het
fietspad ‘Bels Lijntje’. Ook de trappenbrug zal ooit 
vervangen worden.Dit is echter geen prioritair project. 

De aanpassing
Om het de fietsers alvast gemakkelijker te maken werd
er recent een fietsgoot aangelegd. Deze goot is voorzien
van een antisliplaag die ook bij nat weer haar werk doet.
Er is gekozen voor een goot in het midden van de trap-
treden, die kan zowel door rechtshandigen als links-
handigen worden gebruikt. 

Heb jij (tijdelijke) ondersteuning nodig bij verzorgende
en huishoudelijke taken ? Wil jij thuis verzorgd worden
in je vertrouwde omgeving ? Heb je graag wat extra
ondersteuning en hulp tijdens je zwangerschap en
kraamtijd ? Hulp nodig voor een klus bij je thuis ? Dan
kun je beroep doen op de diensten van Familiehulp.

Familiehulp Turnhout stelt 650 personeelsleden te
werk, die instaan voor de zorg- en dienstverlening bij
ongeveer 4.000 cliënten. Iedereen die (tijdelijke) onder-
steuning nodig heeft bij verzorgende en huishoudelijke
taken kan een beroep doen op volgende diensten :
- Gezins- en bejaardenzorg : onze verzorgenden 

helpen bij de lichaamsverzorging, het bereiden van
de maaltijden, de was en strijk, boodschappen en
het onderhoud van de woning. Zij bieden ook de
nodige psychosociale ondersteuning.

- Poetshulp : bejaarden die niet meer kunnen instaan
voor het regelmatig onderhoud van de woning 
kunnen hier beroep op doen. We werken met een
wachtlijst per gemeente en ons aanbod hierin kan
per gemeente sterk verschillen.

- Crisisopvang poetsdienst : net omwille van lange
wachttijden in de poetsdienst beschikken wij over
een urgentieteam dat gedurende 4 weken poetshulp
kan leveren in een crisissituatie (bv. naar aanleiding
van revalidatie, breuk,...). Na 4 weken is de cliënt
meestal gerevalideerd of dient deze over te 
schakelen op een andere vorm van zorg- of dienst-
verlening.

- Kraamzorg : we bieden professionele thuishulp naar
aanleiding van zwangerschap of geboorte. Vanaf de
1ste dag van de zwangerschap tot 8 weken na de
bevalling kunnen jonge gezinnen beroep doen op
een gespecialiseerd team van kraamverzorgenden
onder leiding van een verpleegkundige.

- De karweidienst : voor woningaanpassing, kleine
reparaties (deurbel herstellen, lekkende kranen, ver-
ven en behangen...) en opfriswerken en andere klus-
sen (klein tuinwerk, grote opruimwerken...).

Kan ik een beroep doen op Familiehulp ? Hoeveel gaat
mij dit dan kosten ? Met deze en tal van andere vragen
kun je bij ons terecht. Neem gerust eens contact met
ons op : Familiehulp Turnhout, Korte Begijnenstraat
18, 2300 Turnhout, tel 014/40.33.40, fax 014/40.33.80,
turnhout@familiehulp.be.

FIETSVRIENDELIJKE AANPASSING
VOETGANGERSBRUG TURNHOUT

FAMILIEHULP TURNHOUT VERZORGT
EN HELPT BIJ JE THUIS
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Ook jouw bloed redt levens. 
Dat bloed geven levens redt, hoeft geen verdere uitleg.
Elke dag hebben mensen bloed nodig: na een operatie,
een bevalling, een verkeersongeval… 

Heb jij interesse om bloed te geven?
Zo gaat bloed geven praktisch in zijn werk: 
1. Je krijgt een medische vragenlijst die je rustig kunt

invullen. Deze lijst bespreek je daarna met een arts
en die bepaalt of je al dan niet bloed mag geven.
Soms wordt je bloed geweigerd omdat je bijvoor-
beeld een bepaald medicijn hebt ingenomen of je
pas een piercing hebt laten zetten.

2. Als je bloed mag geven, neem je plaats op een 
afnamebedje. Een arts of verpleegkundige legt een
knelband aan rond je arm en ontsmet de plaats waar
geprikt zal worden. Vervolgens geeft hij of zij je een
prikje met een steriele naald. Bloed wordt 
afgenomen door speciaal daartoe opgeleid 
personeel. Zij gebruiken steriel materiaal dat alleen
voor jou bestemd is en dat na gebruik weggegooid
wordt.

3. Na de bloedafname kun je iets drinken en even bij-
praten met andere donors. Je voelt je niet moe of
leeg, je kunt gewoon verder doen met wat je bezig
was.

Rode Kruis Vlaanderen heeft een uitgebreide info -
brochure met daarin het antwoord op al je vragen.
Daarnaast legt de brochure uit hoe een bloedafname
verloopt en wat er nadien met je gift gebeurt.
Deze infobrochure kun je downloaden via de site van
Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Rijkevorsel  
http://rijkevorsel.rodekruis.be

Ook Rode Kruis afdeling Rijkevorsel organiseert regel-
matig bloedinzamelingen.
De eerstvolgende inzamelingen hebben plaats op :
31 augustus : 18.00 uur – 20.30 uur

in Bejaardencomplex Prinsenhof
Helhoekweg 18

6 september : 18.00 uur – 20.30 uur
in Parochiezaal Sint-Jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1

Nieuw adres : Graatakker 4 te 2300 Turnhout.
De andere coördinaten blijven ongewijzigd : 
telefoonnummer 014/41.15.65 
e-mail: info@vormingpluskempen.be.

Bij Vormingplus Kempen kun je terecht als je in de
regio een activiteit voor je groep, buurt of vereniging
wilt organiseren. De grote vergaarbak activiteiten vind
je op www.vormingpluskempen.be. Ook belangrijk om
te weten is dat Vormingplus Kempen vaak financieel
kan ondersteunen of promotioneel kan helpen bij een
activiteit.

Op 31 juli en 1 augustus vindt in het Parochiecentrum
een tentoonstelling plaats n.a.v. de uitgave van het boek
Wielerminnend Rijkevorsel van Frans Fleerakkers.

Het wielergebeuren in Rijkevorsel vanaf 1908 tot 
vandaag wordt in de kijker gezet.

Tijdens de tentoonstelling kunnen de voorintekenaars
hun boek afhalen. Voor andere geïnteresseerden is het
boek nog te koop mits de prijs van 30 euro.

Meer informatie : Frans Fleerakkers, Otterdaelstraat 14

BLOED GEVEN VORMINGPLUS KEMPEN IS VERHUISD

WIELERMINNEND RIJKEVORSEL :
TENTOONSTELLING EN BOEK

RIJKEVORSELSE WIELERTOERISTEN
organiseren

OP 25 JULI 2010

NOORDERKEMPENRIT 
75 km

Inschrijven in café Sport, Stevennekens 218 
van 8u tot 10.30u
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Vanaf 1 juli, en dit gedurende de
ganse zomervakantie, wordt
Hidrodoe, het interactieve water-
doecentrum te Herentals, omge-
toverd tot een groot watercircus.

Droom je ervan waterclown of
goochelaar te worden? Heb je het
evenwicht van een koord danser,
het richtings gevoel van een
messen werper of de handigheid

van een jongleur? Test het in de Blauwe Watertuin !

In Hidrodoe, het unieke watercentrum te Herentals,
staan meer dan 120 interactieve opstellingen op je te
wachten. Zo leer je ’water’ op een heel bijzondere
manier kennen. Een waterstofraket lanceren, giganti-
sche zeepbellen toveren, waterdammen bouwen, droog
blijven onder een mega-waterparaplu... een greep uit de
vele leerrijke en plezierige attracties die je tegenkomt
op je ontdekkingsreis. Laat je meevoeren als een drup-
pel in onze spannende 3D-film. Kortom, Hidrodoe is
meer dan een uitstapje waard.

Hidrodoe is elke dag open van 9.30 uur tot 17.00 uur
(niet op woensdag en zaterdag). Een inkomticket kost
7,50 euro voor een volwassene en 5,50 euro voor 
kinderen.

Meer informatie via www.hidrodoe.be of 014/44.26.44
Hidrodoe, Haenheuvel 7, 2200 Herentals.

HET GROTE HIDROCIRCUS

DDIIVVEERRSSEENN

Geniet van een zalige vakantie
hier of elders!
Ik ga alvast mijn koffers pakken...
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TENNISKAMPEN VOOR 6 TOT 12 JARIGEN

Kamp 1 : van maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli
Kamp 2 : van maandag 2 augustus 

tot en met vrijdag 6 augustus

Voor wie ?
Voor jongeren van 6 tot 12 jaar, zowel beginners als gevorden. Onder
professionele begeleiding wordt tennisles afgewisseld met sport en spel.
Bij aanvang van het tenniskamp zullen door de les gevers groepen 
worden gevormd per leeftijd en niveau.

Deelnameprijs
Leden TC De Valk : 70 euro incl. drankje tijdens de middag
Niet leden betalen 20 euro extra, zij worden verzekerd voor ongevallen
tijdens het kamp. Tenniskamp fiscaal aftrekbaar voor kinderen jongeren
dan 12 jaar. Gelieve bij inschrijving te vermelden indien u een fiscaal
attest wenst.

Dagindeling
8.30 uur vooropvang 13.00 uur vervolg van de lessen

10.00 uur aanvang van de lessen 16.00 uur einde van de lessen
12.00 uur middagpauze 17.00 uur einde naopvang

Inschrijvingen en info
Pascal.lenaerts1@telenet.be
GSM 0485 41 44 74
of
www.tcdevalk.info

7 AUGUSTUS 2010      www.triatlondebres.be

Dit jaar vindt de vijfde recreatieve triatlon ’De Bres’ plaats op
zaterdag 7 augustus (start 17 uur).

De ervaring van de vorige edities leert ons dat grotendeels
inwoners uit de Noorderkempen komen deelnemen.
Aangezien we steeds positieve reacties kregen van zowel deel-
nemers als supporters, is het logisch dat het parcours in Sint-
Jozef Rijkevorsel ongewijzigd blijft. De laatste jaren is het deel-
nemersaantal stelselmatig gegroeid (235 in 2009), maar dit
laat ons voorlopig nog toe de aankomst aan het clublokaal van
judoclub ’De Bres’ te behouden want uiteindelijk is dit 
evenement voornamelijk bedoeld om onze vereniging aan-
dacht aan de buitenwereld te geven.
Onze mini-triatlon is bedoeld om vooral ook recreanten met
deze mooie sportcombinatie kennis te laten maken.
Deelnemers uit Rijkevorsel kunnen ook weer extra in de kijker
komen door het afzonderlijk klassement van eigen dorp.

Deelnemen kan nog steeds per ploeg voor verenigingen of
groepen vanaf 4 personen. Er is geen beperking van aantal
deelnemers binnen een ploeg vermits toch het gemiddelde van
de 4 eerste tijden in het ploegenklassement wordt opgenomen.
Inschrijven kan via www.triatlondebres.be.

Vlaamse Kring Rijkevorsel

WOENSDAG 21 JULI : ZOMER-
WANDELING TE HOOGSTRATEN

Met bezoek aan St.-Catharinakerk, Begijnhof 
en Kapel O.L.V. vd Akker

13.00 uur : bezoek St.-Catharinakerk en Begijnhofkerk
14.00 uur : vertrek wandeling aan Begijnhofkerk

(Begijnhof, ingang Vrijheid 110)

Info : 0473 80 56 98 - info@vlaamsekringrijkevorsel.be
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Rijkevorsel Centrum

FALOS FIETSCRITERIUM
2010

kwb Rijkevorsel Centrum organiseert op zondag
11 juli een fietsdag.
Iedereen is welkom, alleen, in groep, met familie, wel
of geen kwb-lid.
Afstand : keuze tussen 30 en 45 km
Deelnameprijs (verzekering inbegrepen) :

- kwb-leden : 2 euro
- niet kwb-leden : 2,50 euro
- -12 jaar gratis

Na de fietstocht is er gelegenheid om iets te drinken
in het lokaal van de Sint-Jorisgilde.

Info : 03/314.78.07

NIEUWE UURREGELING
SCHOOLJAAR 2010-2011

Dinsdag :

Groep 1 18.30u tot 19.30u (vanaf 12 jaar tot ...)

Omnisport

Groep 2 19.30u tot 20.30u (dames)

BBB, fatburning... door Gitte

Woensdag :

Groep 3 15.30u tot 16.30u (1ste en 2de leerjaar)

Groep 4 16.30u tot 17.30u (3de en 4de leerjaar)

Groep 5 17.30u tot 18.30u (5de en 6de leerjaar) nieuw

Groep 6 18.30u tot 19.30u (senioren)

Groep 7 19.30u tot 20.30u (dames)  

Groep 8 20.30u tot 21.30u (dames)  

Groep 7 & 8 zullen dezelfde lessen krijgen : 

BBB, fatburning,...

Start 7 & 8 september

Info : Verbraeken Ria, tel. 03 314 61 48

SPORTKRING SINT-JOZEF
stelt voor :

sport op woensdag (vanaf september tot en met mei)
in het Gemeenschapscentrum in Sint-Jozef

- kleuters (vanaf 3 jaar)
voor de kleuters brengen we een boeiend, afwisselend
sportief programma op een leuke, speelse manier

- lagere school (vanaf 6 jaar)
voor de kinderen van de lagere school bieden wij een uit-
gebreid gamma van verschillende sporten

- jeugd (vanaf 12 jaar)
voor de jeugd hebben we een uiteenlopend programma
van omnisport in petto. Ook de niet-alledaagse maar
toffe sporten komen aan bod. Hierin houden we reke-
ning met je eigen voorkeur !

- dames
voor de dames verzorgen wij een aangepast lessenpakket
waar aandacht wordt geschonken aan je conditie en 
sportieve vaardigheden. We bieden een brede waaier aan
van verschillende sporttakken.

Altijd welkom om te komen proberen !

Voor inlichtingen : Nicole Jochems, Vlimmersebaan 45,
2310 Rijkevorsel, tel. 03/309.05.14

OPROEP
Vrijwilligers en/of verenigingen gezocht 

die zich tijdens het weekend van 17 en 18
september willen inzetten voor Kom op

tegen Kanker met de verkoop van azalea's.
Laat voor 31 juli iets weten via 

plantjesweekend.rijkevorsel@hotmail.com
(wie niet over internet beschikt, kan bellen
op het nummer 03/314 74 28, na 17 uur)
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Ga mee op zoek 

naar de Schat van Rijkevorsel!

Vanaf 31 augustus kun je mee op zoek gaan 

naar de schat van Rijkevorsel!

Neem een kijkje op www.hetvraagteken2010.tk 

en kom te weten wat de schat van Rijkevorsel is!

Misschien ligt hij wel begraven

in je eigen achtertuin!

DONDERDAG 29 JULI
JOKPRIJSKAMP - 50 euro vooruit
om 20.00u in de tent - allen op post

VRIJDAG 30 JULI
ALGEMENE QUIZAVOND

inschrijving vanaf 19.30u - aanvang quiz 20.15u
info en inschrijvingen : mark.goetschalckx@gmail.com

gsm 0499 73 90 23

ZATERDAG 31 JULI
vanaf 16.00u : mosselen of koude schotel

coupe aardbeien - dame blanche
trappist +          - van ’t vat

ZONDAG 1 AUGUSTUS
vanaf 11.00u : mosselen of koude schotel

coupe aardbeien - dame blanche
trappist +          - van ’t vat

WAAR ?
De tent in de Kleine-Markweg te Rijkevorsel

(achter Chirolokalen)

Het ganse weekend kinderanimatie
Ook mosselen om af te halen

KLEINE MARKSE

6DE MOSSEL-
FEESTEN

JUMBO’S JUMBO’S



Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht                                                                  101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer               100 + 112
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
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