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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 31 mei 2010 goed.

De begrotingsrekening, de balans en de resultaten-
rekening voor het dienstjaar 2009 worden vastgesteld. 

Enkele cijfers :
Begrotingsrekening
Gewone dienst
Vastgestelde rechten                          16.654.768,27 EUR
Onverhaalbare en oninbare bedragen           -94,48 EUR
Netto vastgestelde rechten                16.654.673,79 EUR
Vastleggingen                                   -11.123.333,09 EUR
Begrotingsresultaat                             5.531.340,70 EUR
Vastgelegde uitgaven                         11.123.333,09 EUR
Aanrekeningen                                 -10.965.111,08 EUR
Over te dragen vastleggingen                158.222,01 EUR
Boekhoudkundig resultaat                  5.689.562,71 EUR

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTE RAADSZITTING VAN 28 JUNI 2010
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Beste inwoners van Rijkevorsel,

De vakantieperiode zit er weeral op en deze zomer zat weer vol verrassingen met zuiderse temperaturen die we hier 
normaal niet kennen.
We moeten ons er stilaan toch bij neerleggen dat er iets gaande is met ons klimaat.  De voorbije winter hadden we af te
rekenen met abnormale toestanden van vorst, ijs en sneeuw en deze zomer was het extreem warm. Gelukkig zijn er in
ons dorp geen doden gevallen ten gevolge van de hitte.  
Ik hoop dat iedereen, jong en oud, een goed verlof heeft gehad en diegenen die nog willen gaan, moeten er maar eens
extra van profiteren.
De jaarlijkse kermis is weer in ons dorp. Het centrum wordt afgesloten gedurende 4 dagen zodat iedereen veilig kan
feesten en vieren. Ik wens in alle geval iedereen een plezierige afsluiter van de vakantieperiode.
Onze schoolgaande jeugd heeft twee maanden verlof achter de rug. Op het eerste gezicht is dat heel lang en toch is het
alweer voorbij en ik hoop dat alle leerlingen van het lager en middelbaar een goede start zullen nemen vanaf de eerste
dag van het schooljaar.
Ook voor jullie, werkende en actieve mensen van Rijkevorsel, bood het jaarlijkse verlof een aangename verpozing. Jullie
zijn nu opgeladen en kunnen er weer invliegen voor een jaar. Jullie zijn de motor van ons dorp en ik wens jullie veel goede
moed.
In ons dorp is tijdens het verlof alles rustig verlopen maar spijtig genoeg zijn er de voorbije weken twee zware verkeers-
ongevallen gebeurd met dodelijke afloop.
Wij treuren mee met de getroffen families en wij steken hen langs deze weg een hart onder de riem.  
Bij het begin van het nieuwe schooljaar doe ik een oproep aan de automobilisten “Let op en rij traag”.
De meeste klachten die dit jaar bij mij en bij mijn collega’s, schepenen, binnenkwamen, handelden over de overmatige
snelheid van auto’s in onze straten. Ik wil hierbij iedereen nog eens oproepen uw snelheid te matigen. We moeten 
rekening houden met onze ouderen die niet meer zo mobiel zijn, met onze kindjes die soms ondoordacht dingen doen,
met onze wielertoeristen en voetgangers.
In en rond het gemeentehuis valt alles weer stilaan in de juiste plooien. Bijna iedereen is terug op post en ons personeel
staat weer voor u allen ter beschikking.
Ik wens jullie allen nog een goede kermis en tot volgende maand.

                                                                                                         Gust Van De Mierop
                                                                                                         Burgemeester
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Buitengewone dienst
Vastgestelde rechten                            4.287.414,82 EUR
Onverhaalbare en oninbare bedragen                   0 EUR
Netto vastgestelde rechten                  4.287.414,82 EUR
Vastleggingen                                     -3.578.409,61 EUR
Begrotingsresultaat                                709.005,21 EUR
Vastgelegde uitgaven                           3.578.409,61 EUR
Aanrekeningen                                   -2.277.445,73 EUR
Over te dragen vastleggingen             1.300.963,88 EUR
Boekhoudkundig resultaat                  2.009.969,09 EUR
Balans
Vaste activa                                        44.425.800,00 EUR
Vlottende activa                                 10.068.449,00 EUR
Eigen vermogen                                42.457.496,00 EUR
Schuld                                                12.036.753,00 EUR
Resultatenrekening
Resultaten dienstjaar 2009                 1.869.574,99 EUR

Een subsidie van 250 euro wordt voorzien voor Meisjes -
chiro Sint-Jozef Rijkevorsel wegens het 50-jarig
bestaan van de vereniging.

De budgetwijzigingen nrs 1 en 2 voor het dienstjaar
2010 worden vastgesteld :
Buitengewone                           toestand       toestand
dienst                               voor wijziging  na wijziging
Alg. resultaat begrotingsrekening 2008
                                                       516.719         516.719
Definitief resultaat begrotingsrekening 2009
                                                       507.281         192.286
Algemeen definitief resultaat begrotingsrekening 2009
                                                    1.024.000         709.005
Ontvangsten eigen dienstjaar    8.140.400      7.305.400
Uitgaven eigen dienstjaar        10.715.324    10.088.424
Ontvangsten vorige jaren                        0                    0
Uitgaven vorige jaren                      12.990           51.472
Ontvangsten overboekingen      1.563.914      2.125.491
Geraamd res. begroting 2010   -1.024.000        -709.005
Alg. geraamd begrotingsresultaat 2010
                                                                  0                    0
Gewone dienst                           toestand       toestand

                                      voor wijziging  na wijziging
Alg. resultaat begrotingsrekening 2008
                                                    4.850.634      4.850.634
Definitief resultaat begrotingsrekening 2009
                                                         -6.594         680.706
Algemeen definitief resultaat begrotingsrekening 2009
                                                    4.844.040      5.531.340
Ontvangsten eigen dienstjaar  11.747.389    11.797.889
Uitgaven eigen dienstjaar        10.571.707    10.577.039
Ontvangsten vorige jaren                        0                    0
Uitgaven vorige jaren                               0           47.253
Uitgaven overboekingen            1.603.914      2.165.491

Geraamd res. begroting 2010      -428.232        -991.894
Alg. geraamd begrotingsresultaat 2010
                                                    4.415.808      4.539.446
Het meerjarig financieel beleidsplan 2010-2014 wordt
vastgesteld zoals aan de gemeenteraad werd
voorgelegd.

Onze gemeente is vennoot van IKA, een intergemeente -
lijk samenwerkingsverband dat voor rekening en op
verzoek van de gemeenten-vennoten de financiering
verzorgt van strategische participaties.
In het kader van een recente statutenwijziging besluit
de gemeenteraad in te tekenen op een kapitaals -
verhoging en toegestane leningen om te zetten in 
kapitaal, alsook om toe te treden tot SPS FIN, een
nieuwe strategische participatie voor de productie van
elektriciteit met zonne-energie.

Voor de realisatie van fietspaden langs de Merksplasse -
steenweg moeten nog een aantal onteigeningen
gebeuren. De raad keurt in deze zitting een 14e reeks
van aktes goed.

De gemeenteraad verleent ongunstig advies aan het
ontwerp gewestelijk RUP Oppervlaktedelfstoffenzone
’Klei van de Kempen’, omdat :
- de inplanting van windturbines en windturbine -

parken als nevenactiviteit in de agrarische
nabestemming van het gebied in de stedenbouw -
kundige voorschriften werd opgenomen.

- er binnen de gemeente Rijkevorsel geen behoefte
meer is om kleiontginningsgebieden te reserveren.

Het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale
Energiekost) heeft tot doel goedkope leningen te 
verstrekken aan particulieren die structurele energie -
besparende maatregelen uitvoeren.
IOK wil hierbij als lokale entiteit optreden in het 
werkingsgebied van de gemeente Rijkevorsel.
Een samenwerkingsovereenkomst tussen IOK en de
gemeente Rijkevorsel wordt in dit kader goedgekeurd.

Kennis wordt genomen van het verslag d.d. 20 mei
2010 van de schoolraad van GLS De Wegwijzer.

Volgende aanpassingen aan het schoolreglement van
GLS De Wegwijzer worden goedgekeurd :
1. wijzigingen in de lessenrooster :
- de middagpauze wordt 10 minuten korter : van 1

uur en 20 minuten naar 1 uur en 10 minuten
- de lessen in de voormiddag eindigen om 12.10 uur

i.p.v. om 12.05 uur
- de lessen in de namiddag starten om 13.20 uur i.p.v.

om 13.30 uur



2. de uitbreiding van de leefregel i.v.m. spelen :
- Ik speel met Flippo’s, Gogo’s, Pokémonkaarten en

alle ander soort ruil- en ragespeeltjes die van thuis
meegebracht worden, enkel op woensdag en 
donderdag. Al het andere speelgoed blijft thuis.

Ook het arbeidsreglement voor het personeel van GLS
De Wegwijzer wordt goedgekeurd.

De raad verleent goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
gunningswijze en raming van verschillende werken :
- Onderhoudswerken gemeentewegen 2010 -

Bestrijkingen, waarvan de prijs geraamd wordt op
284.047,50 EUR incl. 21% btw.

- Heraanleg van een deel Brandgravenweg met een
ramingsbedrag van 152.411,60 EUR incl. 21% btw.

- Heraanleg van Achtel/deel waarvan de kosten 
geraamd worden op 641.808,20 EUR incl. 21% btw.

- Heraanleg Gansheideweg/deel met geschatte prijs
van 317.718,90 EUR incl. 21% btw. De vier over -
heids opdrachten zullen gegund worden via de open-
bare aanbesteding.

Op verzoek van de CD&V-fractie werd volgend punt
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad :
Windmolens. Kennisname ter zitting :
1. Op welke basis gaat er geld van die privéfirma naar

de gemeente stromen ?
2. Hoeveel is het inkomen voor de gemeente per wind-

molen ?
3. Waarom wil het schepencollege geen informatie -

vergadering houden ?
4. Waarom wil het schepencollege niet communiceren

en duidelijkheid scheppen naar de bevolking toe ?

Het schepencollege licht het dossier over de inplanting
van windmolens in onze gemeente door de firma
WellWind toe.

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.

Renilde Willemse (OCMW voorzitter) en Emmy Van 
Er wegen (gemeente raadslid) mogen zich gedurende 
1 jaar Bel gisch kam pioen wielrennen noemen !

Op 31/07/2010 is in Wolvertem het Belgisch kampioen-
schap wielrennen voor mandatarissen gereden. Vanuit
Rijkevorsel zijn twee deelnemers naar ginder afgezakt.
Beiden moesten ze een criterium van 30 km fietsen.
Het resultaat was fantastisch : beiden werden nationaal
kampioen in hun reeks. Ondanks hun drukke profes-
sionele en sociale agenda vinden ze nog de tijd om aan
sport te doen. Het blijft belangrijk om een minimum
aan beweging te hebben en als zij hier zelfs te tijd voor
vinden…..Dit is dan ook een oproep aan iedereen om te
sporten, te bewegen, ……

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING
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Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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Stapt u binnenkort in het huwelijksbootje, maar weet u
niet wie als getuigen te kiezen ? Of wenst u liever te
huwen zonder getuigen ? Dan kan dit.

De wet van 6 april 2010 heeft in verband met de 
getuigen bij het burgerlijk huwelijk enkele artikelen in
het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. Voor de huwelijks -
aangiften vanaf 1 juli 2010 wordt de verplichting van
twee getuigen bij het voltrekken van het huwelijk
afgeschaft : kandidaat-trouwers hebben voortaan de
mogelijkheid om : geen, één, twee, drie of maximum
vier getuigen (al dan niet bloedverwanten) aan te
duiden om aanwezig te zijn bij hun huwelijks-
voltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen.

De wetgever schaft deze verplichting af daar de 
getuigen geen echte toegevoegde waarde meer hebben,
hun rol is vooral van symbolische en sociale aard.
Trouwers die toch liever met getuigen in het huwelijks-
bootje stappen, kunnen dit blijven doen. Hun keuze-
mogelijkheden worden verruimd. Tot nu moest er
steeds gehuwd worden met twee getuigen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de toe -
komstige echtgenoten inlichten over deze nieuwe 
getuigenregeling op het moment van de huwelijks -
aangifte.

Onze gemeente organiseert samen met de buur -
gemeenten Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en
Ravels en de intercommunale IOK een ’tankslag’. Een
tankslag is een collectieve sanering van buitengebruik-
gestelde stookolietanks.

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas
laten de oude tanks in de grond zitten. Vaak laten
eigenaars na om de tank te verwijderen omdat dit veel
geld kost. Toch zijn hieraan grote milieurisico’s 
verbonden. Zo kunnen de tanks na verloop van tijd
beginnen lekken, waardoor bodem en grondwater
zwaar vervuild kunnen raken door stookolieresten.

Dit probleem willen we nu voorkomen met een tank-
slag. De bedoeling is dat we de stookolietanks gezamen-
lijk saneren. Niet alleen is het saneren van een tank
goedkoper dan een eventuele bodemsanering, maar we
kunnen ook de prijs drukken door een grote groep
geïnteresseerden te verzamelen.
Uit die groep geïnteresseerden zal een stuurgroep 
opgericht worden. Zij zullen de binnengekomen 
offertes beoordelen en de firma aanduiden met de beste
voorwaarden.
Deze maatregel levert deelnemende inwoners een aan-
zienlijke besparing op en beschermt bovendien het leef-
milieu.

Geïnteresseerden kunnen terecht op de infoavond van
maandag 13 september in de grote zaal van het
Gemeenschapscentrum De MARc/kT (Markt) in
Merksplas. Op maandag 20 september wordt deze info-
avond herhaald in de podiumzaal van de Wouwer
(Kloosterstraat 4) in Ravels. De infoavond start om
20.00 uur en is gratis. Inschrijven hoeft niet.

SLA UW SLAG ! DOE MEE MET DE 
GEZAMENLIJKE SANERING VAN
STOOKOLIETANKS

VERPLICHTE GETUIGEN BIJ HUWELIJK
NU TOCH AFGESCHAFT

BBUURRGGEERRZZAAKKEENN--MMIILLIIEEUU

INFO
Dienst Burgerzaken
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 30
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In 2010 organiseert de gemeente Rijkevorsel in samen-
werking met IOK, Natuurpunt vzw, Velt vzw, JNM en 22
andere Kempense gemeentebesturen de 16e editie van
de actie ’Behaag onze Kempen !’. Aan deze groot -
schalige sensibiliseringscampagne, die loopt in de 
periode september-november, wordt een bomen- en
struikenverkoop gekoppeld.

Begin met je goed te informeren
Zoek je soorten die geschikt zijn voor jouw tuin ?
Informeer je vooraf goed ! Je vindt heel wat nuttige
informatie op www.iok.be/behaagonzekempen en in de
gratis infobrochure van de actie. Op de website vind je
ook informatie over infoavonden die worden 
georganiseerd.

Al eens gedacht aan een gemengde haag ?
Gemengde hagen bestaan uit meer dan één soort. Deze
hagen zijn beter bestand tegen ziekten en plagen en
hebben een mooi blad-, bloesem- en besseneffect. Een
gemengde haag kan je (plaatselijk) laten uitgroeien tot
een heg. Of je kan ze, net als een klassieke (haag) -
beukenhaag, strak scheren. Misschien wil je niet overal
een gemengde haag ? Reserveer een stukje van je haag
als gemengde haag, bijvoorbeeld achter in de tuin of in
een minder gebruikt deel van de tuin.

2010 : internationaal jaar van de biodiversiteit
Het aantal planten- en diersoorten in de wereld gaat
jaarlijks achteruit. Via de actie ’Behaag onze Kempen !’
kan je mee het verlies aan biodiversiteit tegengaan. De
actie biedt in 2010 extra info over de ecologische meer-
waarde van de diverse soorten, via icoontjes op de
bestellijst. Daarnaast werd het aanbod uitgebreid met
o.a. klim- en slingerplanten. Zo kan je ook in een kleine
tuin of aan je voorgevel/vrijstaande muur, bijdragen
aan de biodiversiteit. Gevelplanten vormen een alterna-
tief voor bomen. Je bootst er de gelaagdheid in de
natuur mee na en brengt zo de natuur dichter bij huis.
In 2010 wordt Hondsroos aangeboden. Geef deze soort
een vrijstaand plekje in de tuin en geniet van de 
bloemen en van de bijen en vogels die jouw tuin zullen
bezoeken.

Aanbod
De organisatoren van de actie ’Behaag onze Kempen !’
bieden inheems en streekeigen haagplantsoen, (hoog-
stam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen en steun -
palen aan. Inheemse en streekeigen haagplanten 
gedijen van nature goed op onze arme Kempense zand-

gronden. Ze trekken meer diersoorten aan en vergroten
de natuurwaarde van je tuin.
De organisatoren kiezen waar mogelijk voor autoch-
toon plantmateriaal, dit zijn nakomelingen van planten
die zich hier na de laatste ijstijd spontaan hebben
gevestigd. Autochtone planten zijn beter aangepast aan
ziektes, uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met
andere organismen... Onze fauna en flora is beter aan-
gepast aan de groei- en bloeicyclus van autochtone
bomen en struiken.

Hoe bestellen ?
Bestellen doe je bij voorkeur via het online bestel -
formulier op de website www.iok.be/behaagonzekem-
pen. Maar je kan ook op andere manieren bestellen : via
onderstaand bestelformulier, via een folder of bestel -
formulier dat je bij de milieudienst vindt of telefonisch
bij de milieudienst (03/340.00.23), bij Herman Puls
(18-21u 014/21.96.08) of bij Riet Janssens
(0474/40.66.63). Een ingevuld bestelformulier kan je
binnenbrengen bij de milieudienst of versturen naar
Herman Puls, Vest 13 te 2200 Herentals.
Bestellen kan tot 31 oktober.

Meer info ?
Bezoek de website (www.iok.be/behaagonzekempen),
vraag een gratis infobrochure aan of neem contact op
via behaag.onze.kempen@iok.be.
Heb je specifieke vragen over bomen en struiken (nrs 1-
19), over de aangeboden haagpakketten (nrs 20-21) of
over gemengde hagen ? Neem dan contact op met Eddy
Vercammen (0478/45.45.47). Meer info over de aange-
boden fruitbomen kan je opvragen bij Frank Van Gorp
(014/42.02.48 na 18u).
Op enkele locaties wordt een infoavond georganiseerd.
Meer info vind je op www.iok.be/behaagonzekempen.

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed dien je zelf af te halen op
zaterdag 20 november tussen 9.30 uur en 11.30 uur aan
de Gemeentelijke werkplaats, Vijversweg 12.
Betalen doe je ter plaatse.

BEHAAG ONZE KEMPEN !

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU
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Wil jij besparen op je energiefactuur ? En wil je daarbij
ook je steentje bijdragen tot het milieu ? Doe dan mee
met de groepsaankoop 100% groene stroom van het
Antwerpse provinciebestuur die onze gemeente onder-
steunt. Je kan vrijblijvend inschrijven van 6 juli tot 1
oktober 2010 via de website www.samengaanwe -
groener.be. Inwoners die niet over internet beschikken,
kunnen ook meedoen aan de groepsaankoop door zich
te registreren via de milieudienst. Op 4 oktober is er
een online veiling en kunnen de energieleveranciers
hun beste bod doen. Daarna krijg jij een voorstel op
maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing.
Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van
energie leverancier.

Meer informatie kan je vinden op www.samengaanwe -
groener.be, op de gemeentelijke website www.rijke -
vorsel.be of kom even langs bij de milieudienst.

September blijkt zowat één
van de meest populaire
maanden te zijn om op
citytrip te vertrekken naar
Parijs, Londen of wat ver-
deraf zoals Lissabon of New
York. Om ons snel te 
kunnen verplaatsen, nemen
we al gauw het vliegtuig. 

Maar wist je dat vliegen verreweg de meest vervuilende
vorm van vervoer is? Wanneer je bijvoorbeeld met het
vliegtuig op citytrip gaat van Brussel naar Madrid, dan
wordt er voor een enkele vlucht per persoon 410 kg CO2
uitgestoten. 

Ter vergelijking enkele cijfers:
Alternatieve vervoersmiddelen:
- Dezelfde reis per (hogesnelheids)trein zou een 

uitstoot betekenen van ongeveer: 100 kg CO2
- Dezelfde reis per touringcar zou een uitstoot 

betekenen van ongeveer: 80 kg CO2 
- Dezelfde reis per auto zou een uitstoot betekenen van

ongeveer: 490 kg CO2
Bij deze cijfers is het opmerkelijk dat de cijfers voor trein,
touringcar en auto per vervoersmiddel zijn en de enkele
vlucht naar Madrid per persoon is. Dit betekent dat de
totale CO2-uitstoot van het vliegtuig nog te vermenig -
vuldigen is met het aantal passagiers dat met het vliegtuig
meereist.

Naast vervoersmiddelen stoten ook huishoudelijke 
toestellen CO2 uit door hun energieverbruik. Hieronder
ter vergelijking de CO2-uitstoot op jaarbasis van een 
aantal toestellen.
De gemiddelde CO2-uitstoot per Belg per jaar voor:
- Mobiliteit 3.125 kg CO2
- Energieverbruik in huis 3.675 kg CO2
De gemiddelde CO2-uitstoot per gezin per jaar voor
gebruik van:
- Koelkast 210 kg CO2
- Wasmachine 160 kg CO2
- Elektrisch fornuis 385 kg CO2

Uit deze cijfers kunnen we besluiten dat het vliegtuig dus
zeker een zwaar vervuilend vervoersmiddel is. Vooral voor
lange afstanden lopen de cijfers aanzienlijk op. Zo
bedraagt de CO2-uitstoot voor een enkele vlucht van
Brussel naar New York maar liefst 1.940 kg per persoon! 
Bron:  www.co2gift.be 

Klimaatopwarming?
Vliegtuigen zorgen dus voor een enorme CO2-uitstoot.
CO2 is één van dé broeikasgassen die ervoor zorgt dat
onze aarde opwarmt. Door een verhoogde uitstoot van
CO2 wordt de concentratie van broeikasgassen in de
atmosfeer verhoogd. Deze verhoogde concentratie ver-
sterkt het natuurlijke broeikaseffect en leidt bijgevolg tot
een verhoging van de gemiddelde aardtemperatuur en een
globale klimaatverandering. Hierbij zal ook het water uit-
zetten en zullen de ijskappen verder smelten. Daarbij zal
er meer water in zee vloeien, wat tot een stijging van het
zeeniveau zal leiden. Een stijging van het zeeniveau tot
meer dan 1 meter is dan erg waarschijnlijk, wat in onze
lage landen enorme gevolgen kan hebben.

Compensatie!
Om de klimaatopwarming doeltreffend af te remmen,
zouden we dus onze energieverslindende gedragingen
moeten aanpassen. Zeker langere vliegreizen hebben een

DE DUURZAME CITYTRIP ?
COMPENSEER JE CO2-UITSTOOT !

SAMEN OP WEG NAAR GOEDKOPERE
GROENE ENERGIE

INFO
Milieudienst
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 23



zware impact op de klimaatverandering. Als je graag op
citytrip vertrekt, dan kan je dus best kiezen voor een stad
die wat dichterbij gelegen is. Indien je nog niet goed weet
met welk vervoersmiddel je wil reizen, dan kan je je CO2-
uitstoot vergelijken op één van de websites die je hier -
onder in het artikel vindt. Indien je niet over internet
beschikt, kan je hiervoor ook altijd terecht bij de milieu-
dienst. Het vliegtuig zal steeds de zwaarste CO2-uitstoot
hebben. Dus als je het klimaat een handje wil helpen, dan
kies je best voor een alternatief vervoersmiddel in plaats
van het vliegtuig.
We kunnen onze impact verkleinen door onze CO2-uit-
stoot te gaan compenseren. Hoe werkt dit? Vrijwillige
compensatie van CO2 bestaat erin de broeikasgasemissies
die veroorzaakt worden door bepaalde activiteiten 
(vervoer, verwarming enz.) te berekenen en in geldwaarde
om te zetten. Dit geld wordt vervolgens gebruikt om te
investeren in projecten die de broeikasgasemissies voor
een gelijkwaardig bedrag verminderen. De compensatie,
die geheel of gedeeltelijk kan zijn, wordt vaak verwezen-
lijkt via een investering in projecten in ontwikkelings -
landen, waardoor er op de manier een overdracht is van
groene technologieën van Noord naar Zuid. Er kunnen
twee soorten van projecten worden onderscheiden, 
afhankelijk van wat ze beogen:
- de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen:

gebruik van hernieuwbare energie, verbetering van de
energie-efficiëntie, winning en benutting van methaan
uit een stortplaats enz.

- de opname van CO2 uit de atmosfeer: hoofdzakelijk de
aanplant van bomen

In België zijn er meerdere aanbieders waar je je CO2-
uitstoot kan compenseren, met name:
- www.compenco2.be 
- www.co2logic.be 
- www.climact.com 
- www.greenseat.be
Andere vaak aangehaalde websites zijn:
- www.atmosfair.de (Duitsland)
- www.myclimate.org (Zwitserland)
- www.climatecare.org (UK)
- www.CO2solidaire.org (Frankrijk)
- www.actioncarbone.org (Frankrijk) 
- www.climatmundi.fr (Frankrijk) … en vele andere. 
Er bestaat ook een centrale website waarop u informatie
vindt over de meeste compensatieprogramma’s van over
de hele wereld: www.carboncatalog.org.

"Duurzaam citytrippen is dus zeker mogelijk via de keuze
voor een alternatief voertuig en via CO2-compensatie.
Nog duurzamer is natuurlijk om geen CO2 te hoeven
compenseren. Dit kan bijvoorbeeld door een fietsvakantie
in eigen land. Zelfs in onze contreien kan je nog mooie en
verrassende vakantieplekjes terugvinden."

Indien je nog meer informatie wenst, kan je hiervoor
altijd terecht bij de duurzaamheidsambtenaar van onze
gemeente via jasmine.jacobs@rijkevorsel.be, 03/340.00.28
of kom even langs bij de milieudienst. 

In de maanden mei en juni werden ook dit jaar een
aantal acties georganiseerd waarbij mooie prijzen te
winnen vielen met name tijdens ’Met Belgerinkel naar
de Winkel’ en tijdens ’Opendeurdag compostmeesters’.
Op de eerste dag van de zomervakantie werden de
winnaars bekendgemaakt en de prijzen overhandigd.

Wint de hoofdprijs, een Belgerinkelfiets :
- Hendrickx Francine, Veldstraat 52

Winnen een unieke fietstas :
- Cleymans August, Klundert 33
- Janssens Maria, Otterdaelstraat 32
- Van Doninck Jos, Hoge Putweg 10
- Oomen Lisette, Kard. Cardijnlaan 16
- Fransen Rita, Varenvelden 5
- Cocx Maria, Rozenstraat 16
- Vervloet Monique, Sint-Jozef 67
- Olieslagers Sonja, Pioenstraat 1
- Stoffelen Nathalie, Kerkdreef 8
- Matthe Jef, Looiweg 30

EN DE WINNAARS ZIJN ...
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Winnen een VVV-cadeaubon t.w.v. 20 euro :
- Verlinden Machteld, Opstal 4
- Druyts Els, St.-Lenaartsesteenweg 49
- Peeters Alfons, Potbergstraat 27
- Sprangers Roger, Middelstede 54
- Van Beek Elly, Kleine Markweg 12

Winnen een VVV-cadeaubon t.w.v. 10 euro :
- Hermans An, Oude Braak
- Van Helvert Maria, Dellenweg 3
- Van Tichelt Nicole, Molenstraat 59
- Lenaerts Jan, Merksplassesteenweg 53
- Van Dijck Roger, Potbergstraat 36

Wint de hoofd-
prijs, een gevuld
compostvat :
- Nuyts August,

Kerkdreef 24

Proficiat aan 
alle winnaars !

Vanaf 1 januari 2010 wordt de controle van de weeg -
werktuigen in het commerciële circuit gedeeltelijk
toevertrouwd aan private keuringsinstellingen.
De gebruiker moet zelf de herijk van zijn meetwerk -
tuigen aanvragen met in acht name van de 
reglementaire periodiciteit (4 jaar). Hij kan zich hier-
voor tot een erkende keuringsinstelling van zijn keuze
richten.  Voor eenvoudige balansen (klasse III) met een
weegvermogen kleiner dan 30 kg kan hij eventueel
beroep blijven doen op de Metrologische dienst.
De handelaar moet elke nieuwe ingebruikname van een
meetwerktuig signaleren aan de Metrologische dienst,
hetzij per brief hetzij per e-mail, met vermelding van
het KBO nummer en de technische gegevens van het
meetwerktuig.
De handelaar moet elk niet-conform meetwerktuig
buiten dienst stellen.
Voor verder inlichtingen kan contact worden
opgenomen met 
Dienst Controle Noord Metrologie, 
Gaston Crommenlaan 6 B/901 te 9050 Gent,
tel. 02/277.88.00 – Metrology.Gent@economie.fgov.be

De gemeente Rijkevorsel geeft om sociale redenen 
tegemoetkomingen voor het ophalen van afval aan 
volgende personen en/of instellingen :
- kinderen onder de 3 jaar : 15 euro;
- personen met een medische reden (incontinentie,

nierdialyse, stomapatiënten) : 15 euro
- erkende onthaalouders / minicrèches : 15 euro;
- scholen : 1 euro per leerling;
- verenigingen onder bepaalde voorwaarden : 50 euro.

Wanneer en hoe worden deze toelagen uitbetaald ?
De aanvragen worden door de financiële dienst éénmaal
per jaar (in het najaar) gebundeld en overgemaakt aan
Diftar. 
De aanvragen moeten jaarlijks worden ingediend bij de
financiële dienst.

Voor de toelage voor kinderen onder de 3 jaar moet
geen aanvraag ingediend worden. Deze toelage wordt
automatisch toegekend.
De personen met een medische reden (incontinentie,
nierdialyse, stomapatiënten) brengen samen met hun
aanvraag een doktersattest binnen op de financiële
dienst van het gemeentebestuur.
De onthaalouders of minicrèches voegen bij hun aan-
vraag een attest van erkenning door Kind en Gezin.
Aanvraagformulieren zijn te bekomen via website of op
de financiële dienst. Ze moeten vóór 1 november 2010
worden ingediend op de financiële dienst.

De toelage wordt niet rechtstreeks uitbetaald, maar
toegevoegd aan het saldo dat je hebt overgemaakt aan
Diftar. Iedereen betaalt namelijk aan Diftar een
voorschot van ongeveer 12 maanden. De toelage wordt
aan dit voorschot toegevoegd. Een persoonlijk
overzicht van de stand van dit saldo kan worden
aangevraagd op het Diftar-nummer 0800/97.687.

CONTROLE WEEGWERKTUIGEN

TOELAGEN DIFTAR
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De voorbije jaren (en vooral dit jaar) heeft het gemeente-
bestuur verschillende wegen laten bestrijken. De 
technische uitleg van wat een bestrijking precies inhoudt,
kon u al lezen in het vorige infoblad. We kregen echter
sindsdien veel vragen en ook klachten over deze manier
van werken.

Asfaltwegen vergen in tegenstelling tot betonwegen veel
en regelmatig onderhoud. Door het veelvuldig gebruik
door allerlei wegverkeer en door de wisselende weers -
omstandigheden takelt de toplaag langzaamaan af.
Scheuren ontstaan en als men niet op tijd ingrijpt,
brokkelt het asfalt af, ontstaan er gaten en wordt de 
fundering aangetast met grotere herstellingswerken tot
gevolg of mogelijk zelfs een heraanleg van de hele weg.

Nu zijn er twee mogelijkheden om dit probleem aan te
pakken. Ofwel freest men de toplaag er helemaal af en
brengt men een nieuwe toplaag aan over het hele wegdek.
Ofwel herstelt men de zwakke plekken en werkt men het
wegdek af met een bestrijking. Het gemeentebestuur kiest
in de meeste gevallen voor dit laatste. Er werd immers
berekend dat een bestrijking ongeveer driemaal minder
kost dan een overlaging. Met hetzelfde budget kunnen dus
een pak meer straten kwalitatief worden hersteld en
onderhouden.

Een punt van kritiek dat we vaak te horen krijgen, is dat
het wegdek er nog voldoende goed bijlag en dus nog niet
aan onderhoud toe was. Na een aantal jaren verschijnen er
echter onherroepelijk kleine scheurtjes in het asfalt die
kunnen leiden tot vochtinsijpeling; wat op zijn beurt kan
leiden tot grote schade aan het wegdek. Bestrijkingen 
vormen een eenvoudige en efficiënte techniek om de weg
terug waterdicht te maken en dus om hem preventief te
onderhouden. De veroudering en slijtage van het 
bestaande asfalt worden tegengegaan zodat de rijweg een
langere levensduur krijgt.

Een terechte klacht waar we al vaak mee werden 
geconfronteerd, is dat fietsers vlak na de werken niet meer
over de weg kunnen fietsen zonder het risico te lopen hun
banden stuk te rijden. De steenslag die men gebruikt voor
de bestrijking ligt onmiddellijk na het aanbrengen ervan
inderdaad voor een gedeelte los op de weg. Dit kan voor
fietsers erg vervelend zijn. De kiezels dienen echter door
het verkeer vastgereden te worden zodat men een egaal
oppervlak krijgt. Om schade wegens opspattende steentjes
te vermijden rijden ook bestuurders best traag. Na een
paar dagen wordt het wegdek door de aannemer 
geborsteld, zodat het merendeel van de losse steenslag is
verwijderd. De gemeente rekent daarom op het begrip van
de weggebruikers voor dit zeer tijdelijke ongemak.

Een andere bedenking is dat het wegdek niet meer zo glad
is dan voorheen en dus niet meer zo aangenaam is om
over te fietsen. Dit is inderdaad een toegeving die gedaan
moet worden. Het wegdek heeft een stroever karakter dan
een pas geasfalteerde weg.

Rijkevorsel is niet de enige gemeente die meer en meer
overstapt op bestrijkingen. Meerdere gemeenten zien de
voordelen ervan in en maken hier gebruik van. Het is,
ondanks de kleine onvolkomenheden, de ideale manier
om de levensduur van een groot aantal wegen met vele
jaren te verlengen.

Zoals reeds in vorig infoblad vermeld, worden kortelings
de werken aan de Beersebaan terug aangevat. Behoudens
onvoorziene omstandigheden zal de firma Nelis uit
Opglabbeek op 1 september met de werken starten. Hoe
de werken zullen uitgevoerd worden, werd ook reeds in
vorig infoblad beschreven en we hopen dan ook dat de
hinder beperkt zal blijven voor de weggebruikers.

WAT U ALTIJD AL WILDE WETEN OVER ...
BESTRIJKINGEN

WEGENWERKEN BEERSEBAAN
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Beste boekenfans,
De zomer is bijna voorbij.
Hoog tijd dus om nog eens
een bezoek te brengen aan de
bibliotheek! We hebben name-
lijk weer allerlei nieuwe aan-
winsten (zie de lijst met een
greep uit het aanbod in dit
infoblad) en de vakantie-lees-
actie loopt nog steeds. Voor de
mensen die dit (nog) niet kennen : je kan er boeken-
bons mee winnen van 12,50 euro !
Uiterste indiendatum voor de blauwe en rode briefjes
van deze leesactie is 25 september. Gelieve hiermee
rekening te houden. Er is ook een nieuwe wissel -
collectie GROTE LETTER-boeken !
En er is nog meer ... ! Op zaterdag 16 oktober zal onze
jaarlijkse verwendag voor de bibliotheekbezoeker
plaatsvinden. Meer informatie hierover zal te lezen zijn
in het volgende infoblad. 
Noteer deze datum best nu al in je agenda, want het
belooft weer een echte ’feestdag’ te worden, zowel voor
de leden als voor de niet-leden, met koffie en andere
dranken, pralines voor iedereen, leuke attenties en

cadeautjes voor nieuwe leden en ... nog
zo veel meer ! Ook zal op die dag weer
een heuse boeken- en tijdschriften -
verkoop georganiseerd worden ! Tot
slot zullen dan ook de winnaars van
een boekenbon in het kader van de
vakantie-leesactie bekendgemaakt 

worden, evenals de winnaars
van de Vliegactie. Zij winnen
prachtige prijzen ! Kom dus
gerust langs in één van onze
bibliotheken, het bibliotheek-
personeel staat immers graag
voor u klaar !

Veel leesplezier !
Het bibteam

JEUGD Voorleesboeken
- Het vrolijke zomer voorleesboek (BUSSER,

Marianne)

Kijk- en prentenboeken
- Plotter wil niet zwemmen [P3]
- Plotter viert feest op school [P3]
- Boos, boos, boos [P4]
- De autocoureur [P5]
- Prinsesje ondersteboven [P3]
- Ik ben de beste [P4]
- Ikke niet [P3]
- Tien knuffels [P3]

AA boeken niveau-lezen
- Op reis naar duif (OUD Niveau 2)
- De boot van oom kees (KRUIS Niveau 2)
- Mijn eerste seizoensgroeiboek (WALLEGHEM

Niveau 5)

A-boeken (7-9 jaar)
- De strijd om de beker (SCHUBERT, Ulli)
- De winnende strafschop (SCHUBERT, Ulli)
- Heksenrace (DIDELEZ, Guy)
- Fikkie ! (STOEFS, Karla)
- Kasteel in de mist (REIJNDERS, Joke)
- Spooktocht in het donker (KUYPER, Hans)

B-boeken (9-12 jaar)
- Altijd prijs (WILSON, Jacqueline)
- Eerlijk gevonden ! (SCHOLTENS, Anneke)
- Ben ik al beroemd ? (HOFMANS, Jorgen)
- Gestolen ! (KRANENDONK, Anke)
- Meiden zijn gek op geheimen (COOLWIJK, Marion

van)
- De ridders van de ronde keukentafel (TIJSMANS,

Mark)

C-boeken (12-16 jaar)
- Een teken van leven (DIERICKX, Karen) 
- Pretty Little Liars 3 (SHEPARD, Sara)
- Tafel 7 : 3 cola ! (COOLWIJK, Marion van)
- Het moerasmeisje (DOWD, Siobhan)
- Een duister gilde (AERTS, Mariëtte)
- Miss Dakloos (ROOD, Lydia)

SEPTEMBERNIEUWS 
VAN DE BIBLIOTHEEK

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN SEPTEMBER 2010
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- Brief aan mijn ontvoerder (CHRISTOPHER, Lucy)
- Het verbond van de bliksems (HOVING, Isabel)
- Designerjurkje vs spijkerbroek (DOUGLAS, Lola)

Jeugd Non-fictie
- Een schaap met witte voetjes [788.2]
- Van A tot Zet [684.3]
- Feeën en elfjes [829.73]
- Land in zicht [925.5]
- Gelijkheid en respect [313.1]
- Wild verliefd [594]
- De 7 eigenschappen van Happy Kids [172]
- Zo zie ik eruit [600.5]

VOLWASSENEN
Volwassenen Fictie
- Cruise (VERMEER, Suzanne)
- Alles voor mijn zusje (LANG, Maureen)
- Ik zal er altijd voor je zijn (ICART, Anne)
- Een korte geschiedenis van de tractor in de

Oekraïne (LEWYCKA, Marina)
- Sorry (DRVENKAR, Zoran)
- Alles waar ik spijt van heb (CLAUDEL, Phillippe)
- Back on track (BARR, Emily)
- Headhunters (NESBO, Jo)
- Ruben (RADEN, Fred de)
- De affaire (MONTEFIORE, Santa)
- Eon (GOODMAN, Alison)
- Ysabel (KAY, Guy Gavriel)
- Onderstroom (INDRIDASON, Arnaldur)
- De wettelozen (GRISHAM, John)
- De Judas documenten (SCHRÖDER, Rainer M.)
- In dubio (NOORLANDER, Eva)

Volwassenen Non-fictie
- De inquisitie (Michael Baigent) [233]
- Holocaust (Guido Knopp) [928.8]
- Fashion design : onderzoek en ontwerp (Simon

Seivewright) [907.2]
- Fashion design : achtergrond en techniek (Anette

Fischer) [907.2]
- Van hoed tot ondergoed (Henri Vannoppen) [907.5]
- Mei 1940 (Peter Taghon) [935.3]
- Wat doen we vandaag ? (Christophe Lécullée)

[622.1]
- De beste bewaarmethoden voor uw tuinoogst (Piers

Warren) [629.9]
- Congo : Een geschiedenis (David van Reybrouck)

[944.9]
- 500 chocoladegerechten (Lauren Floodgate)

[629.77]

Volwassenen strips
- Watchmen (MOORE, Alan)

Na de meeste vakanties worden we in de scholen en 
de andere opvanginitiatieven geconfronteerd met 
hetzelfde fenomeen : luizen. Deze vervelende diertjes
verplaatsen zich van het ene kind op het andere en
bezorgen een vervelende jeuk in de haren. Je kan de
strijd aangaan tegen luizen door de NAT-KAM-
METHODE toe te passen. Deze methode wordt hier -
onder uitvoerig toegelicht. Maar 1 ding is héél belang-
rijk als je kind luizen heeft : je moet de school of de
opvang waar je kind verblijft op de hoogte brengen van
het feit dat je kind luizen heeft. Op deze manier kan er
tegen het voorval direct opgetreden worden door 
voldoende info te geven en preventief op te laten 
treden. Zo kan men misschien een plaag verhinderen...

Wat heb je nodig om de Nat-Kam-Methode toe te 
passen ?
- een gewone shampoo
- balsem of crèmespoeling
- 2 handdoeken
- lavabo
- keukenpapier
- gewone kam
- luizenkammetje

Hoe ga je te werk ?
1. Maak het haar nat en gebruik een gewone shampoo

om het haar te wassen. Spoel goed het haar maar
droog het niet.

2. Verdeel veel balsem of crèmespoeling op het haar en
wrijf goed in. Kam met de gewone kam vervolgens
het haar los.

3. Met de luizenkam kam je vervolgens ongeveer 15
minuten op de volgende wijze :
- hou het hoofd boven een propere handdoek en

kam het haar van achter naar voor en veeg de 
luizenkam af op wit keukenpapier.

- kam nu het haar van voor naar achter en veeg de
luizenkam af op wit keukenpapier.

- kam nu het haar van rechts naar links en veeg de
luizenkam af op wit keukenpapier.

- kam nu het haar van links naar rechts en veeg de
luizenkam af op wit keukenpapier.

4. Na het kammen spoel je de balsem uit en droog je
het haar met een propere handdoek. Was hand -
doeken, kleren en lakens op 60°. Gooi het keuken-
papier weg en spoel de kammen met heet water.

Doe dit elke dag gedurende 10 dagen.
Uiteraard kun je met je vragen altijd terecht bij je huis-
arts of bij het CLB van de school.

LUIZEN : DOE ER IETS AAN
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SPORTMEDISCHE VORMINGEN
Letsel preventie: stretching, warming-up en cooling
down - Vosselaar
In deze cursus worden de basisprincipes van een goede
warming-up, stretching en cooling down besproken.
Op welke wijze warm je het beste op? Wat is sporttak -
specifiek opwarmen? Hoe stretch je best de spieren en
welke oefeningen zijn hiervoor het best aangewezen in
elke sport? Wat is cooling down? Hoe pas je dit toe?
Donderdag 30 september 2010 van 19u30 tot 22u30
- Plaats: vergaderzaal gemeentehuis, Cingel 7, 2350

Vosselaar
- Lesgever: Marc Lorent (Athlete’s Care)
- Kostprijs: 10,00 EUR

Sportschoenadvies - Brecht
Vooral beginnende sporters hebben er vaak last van:
pijnlijke enkels, knieën, heupen, … Een  goede sport-
schoen is het begin van alles! Tijdens deze infosessie
worden de verschillende voetplaatsingen uitgelegd en
de kenmerken van een goede sportschoen besproken.
Ook sportspecifieke tips en de mogelijke gevolgen bij
het dragen van een ‘foute schoen’ zijn thema’s die niet
ontbreken.
Maandag 20 september 2010 van 19u30 tot 22u30
- Plaats: GC, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht
- Lesgever: Karen Willems – erkend (sport)podoloog
- Kostprijs: 10,00 EUR

SPORTTECHNISCHE VORMINGEN
Badminton: Initiator - Hoogstraten
Deze opleiding ‘Initiator Badminton’ bestaat uit 3
modules die samen worden georganiseerd op dezelfde
cursusplaats en opeenvolgende data. Schrijf je daarom
in voor alle modules.
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist
naast de algemene doelstellingen:
- De techniek van de basisslagen badminton uit stil-

stand te initiëren

- De basistactiek van de verschillende disciplines
(enkel, dubbel en dubbel gemengd) begrijpen
Module 1: algemeen gedeelte didactiek en veilig
sporten
Module 2: sporttechnische module theorie en didac-
tiek techniek badminton
Module 3: specifiek didactische module

Toelatingsvoorwaarden:
- Minimum 17 jaar worden in de loop van het

kalender jaar waarin de cursus start
- Sporttechnische voorwaarden: de badmintontech-

nieken voldoende beheersen
Donderdagen 2 en 9 september van 19u00 tot 22u00 en
zaterdagen september, oktober, november
- Plaats: Sporthal De Zevensprong, Gelmelstraat 62,

2320 Hoogstraten
- Lesgever: Docenten VTS
- Kostprijs: module 1 145,00 EUR – module 2 45,00

EUR – module 3 60,00 EUR

Paardrijden: aspirant initiator – Ravels
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist
naast de algemene doelstellingen:
- De basis rijvaardigheidsprincipes van het paard -

rijden uitleggen en tonen
- De uitvoering van de basisactiviteiten (zoals paard

poetsen, leiden, vastbinden, …) beoordelen.
Zaterdag 11 en 25 september 2010 van 09u00 tot 16u
en zaterdag 18 september 2010 van 09u00 tot 13u00
- Plaats: Mottelhoeve, Mottelstraat 8, 2380 Ravels
- Lesgever: Eva Luyten
- Kostprijs: €40,00

Volleyclinic: De weg naar een stevige jeugdwerking
binnen de volleybalclub - Vosselaar
Een jeugdbeleidsplan opstellen en naleven is in een
club steeds een moeilijke oefening! Doelstellingen op
een rijtje zetten en naleven is niet evident. De volleybal-
sport ondervindt veel concurrentie van andere sport -
disciplines en een goed gefundeerd plan is meer en
meer noodzakelijk. Het voortbestaan van de club hangt
hier zeker mee samen. Een goed beleidsplan vraagt ook
een duidelijke visie van de club. 
Vele vragen dringen zich op: Hoe begin je hier nu aan?
Wat is een goed plan? Welke structuur? Wat moeten de
pijlers zijn? Wat zijn de addertjes onder het gras? Hoe
zet je dit op papier en wie moet dit goedkeuren? Hoe
breng je een beleidsplan over naar de rest van de leden,
ouders, …? Hoe doe je de opvolging of evaluatie?
Zondag 19 september 2010 van 09u30 tot 12u
- Plaats: CC De Reynaert, Maurits Potterstraat 21,

2350 Vosselaar
- Lesgever: Swa Depelchin
- Kostprijs: 10,00 EUR

OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO
NAJAAR 2010
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Jeugdsportcoördinator: instapmodule - Berchem
In heel wat sportclubs is een kwalitatieve omkadering
van de jeugdsport een belangrijke doelstelling. Om dit
te realiseren werken verschillende clubs met een jeugd-
sportcoördinator. Sinds het nieuwe decreet van 09
maart 2007 zijn aan de functie van jeugdsport coör -
dinator subsidievoorwaarden gekoppeld. 
In deze instapmodule maakt men kennis met het 
volledige concept van een jeugdsportcoördinator. Aan
de hand van de verschillende cases leert men stap voor
stap hoe men als jeugdsportcoördinator de kerntaken
van de zes clusters effectief en onderbouwd kan invul-
len (basisprincipes). …
Toelatingsvoorwaarden:
- De VTS-opleiding Jeugdsportcoördinator richt zich

naar sportgekwalificeerde initiators/instructeurs
B/trainers B/trainers A die de functie van jeugd-
sportcoördinator opnemen in de sportclubs

- De instapmodule richt zich naar alle sport -
begeleiders die minstens in het bezit zijn van een
diploma initiator

Vrijdag van 24 september tot 19 november 2010 van
18u30 tot 22u
Examen 25 februari 2011
- Plaats: Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22 

bus 1, 2600 Berchem
- Lesgever: VTS
- Kostprijs: 70,00 EUR
- Contact: Sleurs Tine, 02/209 45 69, 
tine.sleurs@bloso.be

SPECIFIEKE DOELGROEPEN
Aanvullende module: begeleiden van sporters met een
handicap – Herentals
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist:
- De bewegingsmogelijkheden van sporters met een

handicap inschatten
- Aanpassingen aan materiaal, toegankelijkheid en

veiligheid kennen
- De principes van het classificatiesysteem en de voor-

naamste aanpassingen in reglementering kennen
- Algemene didactische richtlijnen om sporters met

een handicap te initiëren
Toelatingsvoorwaarde:
- Kwalificatie: het attest Algemeen gedeelte initiator

bezitten of ermee gelijkgesteld zijn
Zaterdag 25 september 2010 van 09u00 tot 17u00
- Plaats: Blosocentrum Netepark, Vorselaarsebaan 60,

2200 Herentals
- Lesgever: Docenten VTS
- Kostprijs: €15,00

Overzicht cursussen oktober 2010
- Dag van de sportclubbestuurder op zaterdag 9 

oktober 2010 te Berchem
- Seniorengym: zit en wals op maandag 18 oktober

2010 te Zandhoven
- Badminton: G-badminton op zaterdag 23 oktober te

Brasschaat
- Sportverzorging op maandag 25 oktober 2010 te

Arendonk

Inschrijven kan via www.provant.be/sport!
Voor meer informatie kan je terecht bij de sportdienst
in het Klooster, via sportdienst@rijkevorsel.be of via
03/340.00.36.

Vanuit het gemeentebestuur
van Rijkevorsel wil men de
ganse bevolking aansporen
om massaal op stap te gaan.
Via stappen en wandelen kan
men immers op een vrij een-
voudige manier de algemene
gezondheid en de conditie
verbeteren.

Het “Veusselse stappenplan” is een project van 10
weken waarin men onder begeleiding en met een 
stappenteller actief op stap kan gaan. Het Veussels
stappen plan richt zich naar volwassenen en senioren.
Het project komt tot stand in samenwerking met Okra
Sport en S-Sport.
Het ganse project zal toegelicht worden op infosessies
die plaats zullen vinden op maandag 20 september 2010
om 14u en dinsdag 21 september 2010 om 19u. Deze
infosessies zullen plaatsvinden in de raadzaal in het
gemeentehuis.

De start van het “Veussels stappenplan” is voorzien op
maandag 4 oktober 2010 om 14u en dinsdag 5 
oktober 2010 om 19u. Gedurende 10 weken zal er een-
maal per week op deze tijdstippen in groep gewandeld
worden. De laatste les is voorzien op maandag 13
december 2010 om 14u en dinsdag 14 december 2010
om 19u.

VEUSSELSE STAPPEN TELLEN !

SSPPOORRTT



Op maandag 1 november en dinsdag 2 november 2010
zal er geen gezamenlijke stapsessie plaatsvinden.
Natuurlijk willen we de mensen wel aansporen om die
week zelf op stap te gaan.

Meer inlichtingen kan u bekomen op de sportdienst of
bij de lokale trefpunten van Okra en S-plus.

Net zoals de voorgaande jaren, gaat ook het komende
schooljaar de sportacademie weer van start. De
Rijkevorselse Sportacademie is een naschoolse sport-
lessenreeks voor de kinderen van alle lagere scholen in
de gemeente Rijkevorsel en vindt plaats van 15u30 tot
17u30. De lessen zelf duren 1u, namelijk van 16u tot
17u.

De Sportacademie komt tot stand door een samen -
werking tussen de sport- en jeugddienst, de kinderclub,
de lagere scholen en de sportverenigingen van
Rijkevorsel.
De kinderen krijgen in een tiental lessen een waaier van
sportactiviteiten aangeboden. Er wordt steeds getracht
om met gediplomeerde lesgevers te werken. Voor het
eerste en tweede leerjaar wordt de nadruk gelegd op de
ontwikkeling van algemene motorische vaardigheden.
Het derde t/m het zesde leerjaar krijgt initiatie in een
bepaalde sporttak, gegeven door een Rijkevorselse
sportclub. Nieuw voor deze leeftijdscategorie is dat ze
op voorhand dienen te kiezen welke sportdiscipline(s)
ze zullen volgen.

Voor de lessen voor het 3de t/m het 6de leerjaar zijn wij
nog op zoek naar clubs die sportinitiaties kunnen geven
op donderdag.

Voor informatie over de data, inschrijving, e.d. kan u
steeds terecht op de sportdienst.

Vanaf het schooljaar 2010-2011 zal het gemeente -
bestuur, i.s.m. met de 3 scholen in Rijkevorsel, 
AC Rijkevorsel en SVS, een tweejaarlijkse veldloop
inrichten naar aanleiding van de Vlaamse Veldloopweek
in september. Voor dit schooljaar zal de veldloop plaats-
vinden op dinsdag 21 september 2010 tijdens de voor-
middag.

Er wordt geopteerd om de veldloop tijdens de school-
uren te laten plaatsvinden, zodat alle leerlingen van de
lagere scholen in Rijkevorsel die voormiddag een 
serieuze fysieke inspanning hebben geleverd. 
De kinderen zullen in verschillende reeksen lopen, per
leerjaar en per geslacht. Ze zullen ook kunnen kiezen
uit een wedstrijdloop of jogging. 

Graag nodigen we langs deze weg iedereen uit om te
komen supporteren voor onze jonge atleten in het
gemeentebos te Sint-Jozef! 

We staan aan de start van een nieuw werkjaar, en daar-
om wil de sportdienst iedereen een leuk werkjaar 
toewensen.
Mensen die op zoek zijn naar informatie over een
bepaalde sport kunnen steeds terecht op de
Sportdienst.

SPORTACADEMIE 2010-2011 SCHOLENVELDLOOP RIJKEVORSEL

NIEUW WERKJAAR
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De cultuurraad reikt om de twee jaar een prijs uit aan
een inwoner van Rijkevorsel en aan een vereniging die
zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op een
breed cultureel vlak in de gemeente of erbuiten.
Op vrijdagavond 19 november 2010 om 20 uur worden
in de raadzaal van het gemeentehuis onder grote 
‘culturele’ belangstelling de winnaars van de Cultuur -
prijzen 2010 bekendgemaakt.
De prijs voor een bekroonde vereniging bestaat uit een
geldsom en een oorkonde; voor een bekroonde persoon
is er een waardevolle attentie en een oorkonde voor-
zien.
Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel kan iemand
voordragen ... dus als je er van overtuigd bent dat
iemand deze erkenning verdient, haast je dan om een
formulier voor kandidaatstelling op te halen op de
cultuurdienst in het Klooster of in de Aster
Berkhofbibliotheek te Sint-Jozef.
De kandidaturen kunnen ingediend worden tot vrijdag
8 oktober 2010.
Hieronder staat het reglement dat van toepassing is. 
Reglement cultuurprijs 2010
De prijs.
- De Cultuurraad reikt om de twee jaar twee cultuur-

prijzen uit. Eén prijs gaat naar een vereniging, die
lid is van de Cultuurraad van Rijkevorsel, en één
prijs naar een nog levende persoon uit Rijkevorsel.

- De prijs wordt toegekend aan een persoon en/of 
vereniging die zich, zowel in als buiten de gemeente
Rijkevorsel, verdienstelijk heeft gemaakt op het 
culturele of socio-culturele vlak, op één van de 
volgende domeinen:
- de bescherming van de luister van de taal; 
- de schone kunsten, in de breedste betekenis; 
- de artistieke, intellectuele, morele en sociale 

vorming en de permanente vorming in het 
algemeen; 

- de culturele animatie, de vrijetijdsbesteding en
het toerisme; 

- het verwerven, het behoud en de bescherming van
het cultureel patrimonium en de musea.

- De prijs voor de bekroonde vereniging bestaat uit
een geldsom en een oorkonde, de prijs voor de
bekroonde persoon bestaat uit een waardevolle
attentie en een oorkonde.

De kandidaten.
- Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel kan

slechts één kandidatuur indienen.
- De kandidaturen moeten worden ingediend op het

Gemeentehuis, op het daarvoor bestemde formulier
en binnen de vastgestelde termijn. Dit formulier is
verkrijgbaar op het Gemeentehuis en dient met de
nodige motivering en/of documentatie, onder 
gesloten omslag en met de vermelding “cultuur-
prijs” overgemaakt te worden. Aan de kandidaat -
stellers wordt dan, na kennisname door de jury, een
bericht van ontvangst gestuurd. 

- De formulieren voor kandidatuurstelling moeten
uiterlijk op 8 oktober 2010 binnen zijn op het
Gemeentehuis.

De jury.
- De jury is samengesteld uit 5 deeljury’s:

- De bestuursleden van de cultuurraad 
- Een afvaardiging van het gemeentebestuur
- Een vakjury (van buiten de verenigingen), waarin

elke deelgroep van de cultuurraad zal vertegen-
woordigd zijn

- Cubelco’s (cultuurbeleidscoördinatoren 
omliggende gemeenten)

- De bevolking
- Uitgesloten van de jury in de eerste vier deel -

groepen zijn personen die betrokken partij zijn bij
de voorgedragen kandidaten. 

- Het bestuur van de cultuurraad werkt alle bij -
zonderheden uit via een intern huishoudelijk 
reglement. Elke deeljury staat in voor 20% van de
stemmen. Bij gelijk aantal stemmen, na de 
verkiezing door de 5 deeljury’s, zal het dagelijks
bestuur van de cultuurraad de winnaar verkiezen.

- Elk aanwezig jurylid zal de kandidaturen 
beoordelen aan de hand van verschillende criteria:
- het curriculum, het dossier en de documentatie

van de kandidaat
- de meerwaarde voor het socio-culturele leven in

Rijkevorsel
- de motivatie
- het aantal jaren activiteit in de gemeente
- het aantal jaren activiteit buiten de gemeente
- de uitstraling binnen de gemeente
- de uitstraling buiten de gemeente

De bekendmaking van de laureaten.
- De bekendmaking van de laureaten en de uitreiking

van de prijzen vindt plaats op de speciale viering op
vrijdag 19 november 2010 om 20 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.

CULTUURPRIJS 2010 - REGLEMENT
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Sinds 2009 heeft het gemeentebestuur al een aantal
tentoonstellingen ingericht in het Aster Berkhof -
museum in het GC Sint-Jozef. Hierbij denken we aan
de tentoonstellingen rond Jan Vaerten, Diane Mees en
Joan Miró dit voorjaar. Het is de bedoeling om hier een
culturele traditie van te maken. 

Deze maal werd er gekozen voor een tentoonstelling
rond het thema ’fotografie’. Xavier Rombouts is een
Rijkevorselse fotograaf die prachtige foto’s gemaakt
heeft van zijn vele reizen. Het zijn deze reisimpressies
die tentoongesteld zullen worden van 29 oktober 2010
t/m 9 januari 2011 op de eerste verdieping van het 
GC Sint-Jozef rond het Aster Berkhofmuseum.

Meer concrete informatie volgt nog in het infoblad van
oktober. Voor info kunt u alvast terecht op de
gemeente lijke cultuurdienst.

We staan aan de start van een nieuw werkjaar, en 
daarom wil de cultuurdienst iedereen een leuk werkjaar
toewensen.

Mensen die op zoek zijn naar informatie over een
bepaalde culturele activiteit kunnen steeds terecht op
de Cultuurdienst.

Na een fijne en zonnige
vakantie start op 1 september
een nieuw schooljaar !
Tijdens de vakantie zijn er
heel wat vernieuwingen door-
gevoerd in onze school.

In elke klas staan 2 nieuwe computers en het vijfde leer-
jaar is helemaal her ingericht met prachtig nieuw
schoolmeubilair.

Op de speelplaats zijn er rioleringswerken uitgevoerd
en zijn er putten gemaakt voor de opvang van regen -
water. Aan de kant van de klassen zijn er nieuwe bloem-
bakken en zitbanken geplaatst. In de loop van het
schooljaar zal de hele speelplaats vernieuwd en uit -
gebreid worden. Dit zal in verschillende fases gebeuren.

Schooltoelage voor het basisonderwijs en het voltijds
en deeltijds secundair onderwijs, en studietoelage voor
het hoger onderwijs.

Elk jaar zijn er ouders of studenten die geen toelage
aanvragen, hoewel ze er recht op hebben. Daarom voert
de Vlaamse overheid ook dit jaar een informatie -
campagne over de school- en studietoelagen.

Vroeger konden alleen studenten hoger onderwijs en
leerlingen uit het voltijds secundair onderwijs een 
studie- of schooltoelage aanvragen. Sinds het school-
jaar 2008-2009 is daar verandering in gekomen : 
kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs kunnen
nu in aanmerking komen voor een schooltoelage, en
ook leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs en
leerlingen in leertijd bij Syntra kunnen een school -
toelage krijgen. De inkomensgrenzen voor het basis -
onderwijs, secundair en hoger onderwijs zijn gelijk -
gesteld : zo kan een kind vanaf de kleuterschool tot aan
het einde van zijn studiecarrière rekenen op studie -
financiering.

TENTOONSTELLING XAVIER ROMBOUTS:
’ONTMOETINGEN EN IMPRESSIES’

NIEUW WERKJAAR

NIEUWS VAN GLS DE WEGWIJZER

STUDIETOELAGEN 2010-2011
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Toch zijn er elk jaar ouders of studenten die geen 
toelage aanvragen, hoewel ze er recht op hebben. Dat is
jammer, want een toelage kan helpen om de
studeerkosten draaglijk te maken. De Vlaamse overheid
voert daarom een informatiecampagne om het
doelpubliek te bereiken.

Folders, affiches, aanvraagformulier, onlineaanvraag
De folder is bestemd voor leerlingen uit het basis -
onderwijs en secundair onderwijs, studenten uit het
hoger onderwijs en hun ouders. De folder geeft een kort
overzicht van de voorwaarden om een school- of studie -
toelage te verkrijgen. Er worden ook twee soorten
affiches verspreid : Nederlandstalige affiches en meer-
talige affiches waarin de basisinformatie in negen talen
vertaald is.
Folders en affiches worden vanaf half juni verspreid via
de Vlaamse infozuilen in gemeentehuizen en biblio-
theken en via de OCMW’s en vakbonden. Ze zijn ook
verkrijgbaar bij de scholen en bij de studenten-
voorzieningen van de hogescholen en universiteiten. U
kunt ze ook aanvragen via 1700, het gratis nummer van
de Vlaamse overheid. Op dat nummer kunt u ook
terecht met vragen. Alle informatie is terug te vinden
op www.studietoelagen.be. Via die website kunt u ook
snel en eenvoudig uw aanvraag van een school- of
studietoelage online indienen. Ook de papieren aan-
vraagformulieren worden samen met het campagne -
materiaal verspreid.

Voor mensen met een verstan-
delijke handicap is het moeilijk
om de overdaad aan informatie
op het internet te overzien. En
het internet is ook niet zonder 
gevaren voor jongeren en 
kinderen - zeker als ze wat
zwakker staan in de samen -
leving.

Daarom is Wai-Not ontstaan : een veilige omgeving
waar kinderen en jongeren met een verstandelijke  
handicap kunnen mailen en chatten met elkaar, een
boodschap kunnen achterlaten in het gastenboek, 
spelletjes spelen en nieuws lezen.

Het Wai-Not Internet Pretpark, zoals de site wordt
genoemd, is aangepast aan drie niveaus van verstande-
lijke beperking : ernstig, matig en licht. Voor elk van de
niveaus worden hulpmiddelen aangeboden die het 
surfen moeten ondersteunen, zoals aangepaste teksten
in een eenvoudige taal, spraakondersteuning of aan -
gepaste navigatie : iedere pagina is met maximum twee
muisklikken te bereiken.

Nieuwe cursussen najaar 2010 :
- Computerwegwijs : 

- dinsdag 5, 12 en 19 oktober
- dinsdag 30 november, 7 en 14 december 
telkens in het Klooster, van 9u tot 12u

- Internet en e-mail : dinsdag 9, 16 en 23 november,
in het Klooster, van 9u tot 12u

- Computerwegwijs :
- woensdag 6, 13 en 20 oktober
- woensdag 10, 17 en 24 november
- woensdag 1, 8 en 15 december
Aster Berkhofmuseum, van 13.30u tot 16.30u

WWW.WAI-NOT.BE

DIGIDAK : NIEUWE CURSUSSEN 
NAJAAR 2010
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Computerwegwijs = leren omgaan met toetsenbord en
muis en verkennen van Windows
Internet = internet verkennen, e-mails versturen, 
chatten (vervolg op computerwegwijs)

INSCHRIJVEN
Verplicht op de plaats van de cursus
Les in ’Centrum’ = inschrijven in ’Centrum’, Het
Klooster, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, tel.
03/340.00.39
Data :
- donderdag 2 september van 9u tot 12u
- donderdag 9 september van 9u tot 12u

Les in ’Sint-Jozef’ = inschrijven in ’Sint-Jozef’, Aster
Berkhofmuseum St.-Jozef, Kerkdreef 61, 2310
Rijkevorsel, tel. 0471/33.97.38
Data :
- woensdag 1 september van 13.30u tot 16.30u
- maandag 6 september van 10u tot 12u

VRIJWILLIGERS
Om de werking van Digidak mogelijk te maken, zijn we
nog op zoek naar vrijwilligers.
Meer info :
www.digidak, e-mail : info@digidak.be
Tel. 014/71.11.03 (SPK vzw)

Maakt fietsen jou ook goedgezind ? Schakel dan mee op
29 augustus. De Schakel trakteert duizenden gezinnen
op een leuke fietstocht doorheen de Kempen. 
Naast fietsplezier serveert De Schakel onvervalste
Kempense gastvrijheid en gezelligheid. Meer dan 30
dorpen tonen zich van hun beste kant. Ontdek hun
natuur en musea, luister naar de lokale artiesten en
proef van het streeklekkers.
Je kiest uit tientallen vertrekpunten. De lussen variëren
van 25 tot 138 kilometer. Onderweg ontdek je 
pittoreske en fraaie stukjes groen.
Een informatiebrochure kan afgehaald worden aan de
VVV-onthaalbalie of kijk eens op www.antwerpse -
kempen.be.

Velen zullen zich de molen nog herinneren als plaats
waar jong en oud bij elkaar kwamen voor een gezellige
babbel. Tijdens het weekend van 11 en 12 september
kan je in de molen de tijd van weleer her beleven.
Nostalgie troef dus.
Een groep van enthousiaste vrijwilligers, waarvoor
bloemschikken een hobby is, zal proberen de sfeer van
’toen’ terug te brengen. Met alledaagse bloemen en
planten wordt de molen en zijn interieur en het molen-
terrein omgetoverd tot een speciaal monument.
Voor de kleintjes zal er op het molenterrein een atelier
aanwezig zijn waar zij gratis, onder begeleiding van de
bloemschiksters, een snoeptaartje mogen maken.
Vooraf inschrijven is wenselijk aan de VVV-onthaalbalie
in het gemeentehuis of telefonisch op het nr.
03/340.00.00(12) of mail naar vvv.toerisme@rijke -
vorsel.be.

Op het terrein rond de molen nodigen rustbanken en
picknicktafels uit tot heerlijk genieten. In het
bezoekers centrum kan je terecht voor een gezellige
babbel, info en eventueel een drankje. Afspraak aan de
molen van Rijkevorsel, Looiweg. 
Gratis toegang.
www.monumentindebloemetjes.be

SCHAKEL MEE OP 29 AUGUSTUS !

MONUMENT IN DE BLOEMETJES
’ALS DE TIJD VAN TOEN’ 
11 EN 12 SEPTEMBER

SSOOCC..ZZAAKKEENN--VVVVVV
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Op zondag 5 september a.s. kan je deelnemen aan de
begeleide wandeling ’De Castelse beemden’ (6 km). De
wandeling vertrekt bij de Castelhoeve en loopt dwars
door de beemden van Castelré.
Laarzen zijn geen overbodige luxe in de drassige wei-
landen rond het Merkske.
Vertrek : Castelhoeve, Groeske 2 in Castelré te 14 uur.
Inschrijvingsgeld : 1 EUR per deelnemer
Inschrijven : Toerisme Baarle-Hertog, 
0031 13/507.99.21, vvvbaarle-nassau-hertog@hetnet.nl

Wie nog een kaartje wil bemachtigen voor de vertel-
avonden in de molen moet snel zijn. Op 4, 5, 6, 10, 18,
19 en 20 november 2010 nodigt VVV-Toerisme
Rijkevorsel iedereen 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 te verkrijgen aan de VVV-balie, Molenstraat 5 of te
reserveren via tel.nr. 03/340.00.00 (12) of e-mail
vvv.toerisme@rijkevorsel.be.

Op zaterdag 16 oktober a.s. start Levende Molens vzw
met zijn 16de molenaarscursus in het Kasteel van
Bokrijk. De cursus loopt over 10 volledige zaterdagen.
De theoretische lessen worden georganiseerd in de
voormiddag, in de namiddag bezoeken de cursisten 
verschillende molentypes.
De cursist krijgt een diploma na geslaagd te zijn in een
theoretisch en praktisch examen en mits het volgen van
de nodige stage-uren en molenbezoeken.
De lessen gaan door in het Kasteel van Bokrijk.
De deelnemers moeten op de eerste cursusdag 
minstens 16 jaar geworden zijn.
De kostprijs bedraagt 105 euro, inbegrepen in deze prijs
zijn : het lesmateriaal, een jaarabonnement op Levende
Molens, verzekering BA en eigen schade tot en met
december 2011.
De VVV van Rijkevorsel voorziet een tegemoetkoming
aan deelnemers die de cursus met goed gevolg 
beëindigen.
Voor meer inlichtingen : www.levendemolens.be 
secretariaat Levende Molens 09/348.41.38

WANDELKALENDER GRENSLAND

DUIVELSE MOLENS

MOLENAARSCURSUS

VVVVVV



23



24



25

Het jaar 2010 is ondertussen al ver gevorderd en de
resultaten van het voorgaande jaar zijn dan ook al een
tijdje verzameld en geanalyseerd. Hoog tijd dus om een
aantal opvallende punten uit het jaarverslag 2009 mee
te delen.

WONINGINBRAKEN
Het aantal woninginbraken (en pogingen daartoe) is in
2009 sterk gestegen ten opzichte van 2008. In 2009
werden in de politiezone Noorderkempen 255 dief -
stallen en pogingen vastgesteld, terwijl dat in 2008 nog
219 vaststellingen waren. Die stijging met 36 diefstal-
len of pogingen komt overeen met een stijging van
16%. Ook in Rijkevorsel is het aantal woninginbraken
gestegen van 41 in 2008 tot 48 in 2009. Daarvan waren
er 27 vaststellingen voor effectieve diefstallen en 21
voor pogingen.
In Rijkevorsel vonden de meeste diefstallen plaats 
tijdens de maanden maart, juli en augustus met 
respectievelijk 8, 7 en 11 vaststellingen. De rustige
maanden van 2009 op dat vlak waren februari, mei, 
september en november met slechts 1 of 2 diefstallen.
In 2009 actualiseerde de politie het actieplan 
“woninginbraken” opnieuw en paste het aan de noden
van deze tijd aan. Daardoor zijn er een aantal nieuwe
initiatieven opgestart die extra aandacht willen 
besteden aan het informeren en adviseren van burgers,
het afschrikken van daders en het verhogen van de
bereidheid van burgers om verdachte handelingen bij
de politie te melden.

BUURT INFORMATIE NETWERK
Het Buurt Informatie Netwerk, een samenwerkings -
verband tussen burgers en politie ten aanzien van
verdachte gedragingen, vormt een belangrijk preventief
deel binnen het actieplan “woninginbraken”. Dit net-
werk wil bijdragen tot een groter algemeen veiligheids-
gevoel door middel van sociale controle: burgers 
melden verdachte zaken aan de politie en de politie
geeft op haar beurt informatie over de resultaten terug
aan de burgers.

In Rijkevorsel bestaat er één Buurt Informatie Netwerk
waarbij maar liefst 274 leden zijn aangesloten. Dat aan-
tal is in de loop van 2009 niet gewijzigd ten opzichte
van 2008. In totaal werd het netwerk in Rijkevorsel vier
keer opgestart in 2009. De politie stelt ook vast dat het
aantal meldingen binnen de Buurt Informatie Net -
werken voor gans de politiezone jaar na jaar blijft 
stijgen van ongeveer 550 in 2008 tot 617 in 2009.

FIETSDIEFSTALLEN
Het fenomeen fietsdiefstallen
kent een opvallend probleem dat
niet enkel in de politiezone
Noorder kempen voorkomt: veel
diefstallen worden niet aan -
gegeven bij de politie, waardoor
een groot aantal teruggevonden
fietsen niet aan de rechtmatige
eigenaar kunnen worden terug-
gegeven.

In Rijkevorsel werden in 2009 in totaal 47 meldingen
van fietsdiefstal geregistreerd bij de politie. Daarnaast
werden ook 18 gestolen fietsen teruggevonden, maar
slechts drie fietsen konden terug aan de eigenaar
bezorgd worden.
Met het actieplan “fietsdiefstallen” wil de politie de 
meldingsbereidheid van burgers verhogen bij de dief-
stal van hun fiets, preventief en afschrikkend optreden
ten opzichte van daders en het fenomeen fietsdief -
stallen beter opvolgen. Hiervoor zullen fietsgraveer -
acties gepromoot worden, zullen er meer controles uit-
gevoerd worden, enzovoort.

MEER INFORMATIE
In het jaarverslag van de politiezone kun je over deze en
andere onderwerpen nog veel meer informatie terug-
vinden. Ook wordt er een overzicht gegeven van de 
werking van de politiezone en worden de jaarresultaten
van elke dienst afzonderlijk (interventie, recherche,
jeugd en gezin, wijkwerking, verkeer, …) vermeld.
Het jaarverslag is vrij inkijkbaar op de website van de
politiezone www.politienoorderkempen.be.

Begin september is het nieuwe schooljaar gestart.
De Lokale Politie zal zoals in het verleden tezamen met
de talrijke gemachtigde opzichters instaan voor de 
veiligheid van uw kinderen.

JAARVERSLAG 2009 
LOKALE POLITIE NOORDERKEMPEN

TERUG NAAR SCHOOL

PPOOLLIITTIIEE
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Op de gevaarlijkste oversteek-
plaatsen zullen dagelijks
gemachtigde opzichters aan -
wijzingen geven.  Volg aub de
bevelen van de politie en de aan-
wijzingen van de gemachtigde
opzichters nauwgezet op.
Het negeren van het bevel van de
politie of het niet navolgen van

de aanwijzingen van de gemachtigde opzichters kan u
een zware boete opleveren.
Tijdens de eerste weken is het voor de leerlingen (en
ouders) even wennen zowel in de klas als in het verkeer.
Er zijn nieuwe leerlingen die het traject van huis naar
school nog niet goed kennen.
Daarom beste ouders : begeleid uw kind naar school.
Wijs het op de gevaren onderweg. Neem een veilig 
traject. De kortste weg is niet altijd de veiligste weg.
Kortom maak uw kind (weg) wijs in het verkeer. Leer
uw kind fietsen. Tracht vanaf de eerste schooldag uw
auto thuis te laten. Diezelfde auto zorgt immers voor de
verkeerschaos aan de schoolpoort.
Indien u toch genoodzaakt bent om uw kind per auto te
brengen. Pas uw snelheid aan. Zet uw kind niet af pal
voor de schoolpoort.

De gemachtigde opzichters hebben in het verleden
onderrichtingen meegekregen van de politie. Zij zullen
trachten om, vooral ’s morgens, zoveel als mogelijk de
kinderen te groeperen vooraleer hen te laten over -
steken... Dit houdt in dat de overstekende fietsers en
voetgangers mogelijk even moeten stoppen aan de
oversteekplaats.
De kinderen en hun begeleiders kunnen dan gezamen-
lijk de rijbaan oversteken onder het toezicht van de
gemachtigde opzichter. Dit zal de veiligheid van de 
kinderen en van de gemachtigde opzichters ten goede
komen. Uit statistieken blijkt dat verplaatsingen van
fietsers en voetgangers in groep aanzienlijk veiliger is.
Nadeel is dat de ouders en hun kinderen soms even
moeten wachten op de aanwijzingen van de 
gemachtigde opzichters. Voordeel is dat de kinderen
beter opgevoed worden in het verkeer en van jongs af
zich leren gedragen in het verkeer.

Vooral tijdens de wintermaanden is het van belang dat
er in groep gereden wordt voor de zichtbaarheid van de
fietsers.
Mogelijk zullen de files in het dorp wat korter worden
doordat de gemachtigde opzichter het verkeer minder
vaak moet stilleggen.

Nog enkele fietstips :
- Jonge fietsers vallen gemakkelijk. Zij zijn nog een

beetje onhandig op de fiets. Hoofdletsels zijn vaak
het gevolg. Een fietshelm kan geen ongeval voor -
komen maar de letsels zullen minder erg zijn.

- Laat je kind opvallen in het verkeer. Draag de 
reflecterende vestjes, armbanden, strips zelfs bij
daglicht.

- Op de rotonde niet uiterst rechts fietsen. Laat u op
een rond punt niet in het hoekje drummen !! Laat u
zien en geef uw rijrichting tijdig aan met de arm. De
meeste leerlingen zijn vorig jaar opgeleid. Nu de
ouders nog ?

- Je kind neemt vaak bagage mee, zoals een schooltas.
Die moet op een veilige manier kunnen worden 
vervoerd. De voorkeur gaat uit naar het vastmaken
van de schooltas op het bagagerekje. Hang nooit een
tas aan het stuur.

Een tip voor de automobilisten
Wees dubbel voorzichtig nabij de schoolpoort en op alle
plaatsen waar kinderen zijn. Tracht te rijden met
dezelfde snelheid als de voor u fietsende kinderen.
Voorbijsteken van fietsers op de rotonde of in het dorps-
centrum is gevaarlijk. Even geduld en rij veilig.

Rijkevorsel kermis wordt ook in 2010 ingezet met een
proloog op vrijdag 27 augustus 2010 voor wieler -
toeristen. De proloog start dit jaar in Hoek, Oostmalse -
steenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg, Leliestraat,
Prinsenpad 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 2
wielerwedstrijden gepland in het centrum op zaterdag
28 augustus 2010.
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.

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

PROLOOG - 27 AUGUSTUS 2010

KERMISKOERSEN - 28 AUGUSTUS 2010
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De renners vertrekken in Dorp, via de rotonde naar de
Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, Merret, oversteken
St.-Lenaartsesteenweg, Torendries, Oude Baan, Hel -
hoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg
en via Hoek terug naar Dorp. Deze omloop zal volledig
gesignaleerd worden als éénrichtingsstraat uitgezon-
derd de rotonde. Verkeer tegen de rijrichting van de
renners is verboden. Op de gehele omloop geldt er 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.

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 OM LEIDINGEN
VOLGEN. Omleidingen voor het doorgaand verkeer
worden gesignaleerd. Nieuw in 2010 is dat het dorps-
centrum volledig afgesloten wordt voor alle verkeer
vanaf vrijdag 27 augustus tot en met dinsdag 31
augustus te 24.00 uur. Het dorpscentrum blijft afge-
sloten ook op uren dat er geen kermisactiviteiten zijn
in het dorpscentrum.
INFO : Steeds 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 aan -
wijzingen 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 deel-
nemen en dit kan enige moeilijkheden opleveren aan-
gezien de fietsers zich op de omleidingswegen van de
jaarlijkse kermis moeten begeven. De Lokale Politie zal
verkeersregeling verrichten en aangepaste signalisatie
zal geplaatst worden.

Op zondag 12 september 2010 vanaf 7.00 uur tot 15.00
uur wordt de Doelenpad ter gelegenheid van de jaar -
lijkse boerenmarkt volledig afgesloten voor alle door-
gaand verkeer.

Op 18 en 19 september 2010 zijn er de jaarlijkse
Opendeurdagen gepland nabij de brandweerkazerne in
de Looiweg. Op zondag 19 september vanaf 10 uur tot
19 uur wordt een gedeelte van de Looiweg afgesloten
voor alle doorgaand verkeer. Omleidingen worden
gesignaleerd

Het laatste weekend van september zijn er nabij de St.-
Luciakapel weerom allerlei activiteiten gepland. Op 24,
25 en 26 september 2010 wordt de Molenstraat gedeel-
telijk afgesloten voor het doorgaand verkeer. Gelieve
hiermede rekening te houden en volg de om leidingen.

Op zaterdag 18 en zondag 19 september 2010 zijn er
verschillende ’militaire’ activiteiten voorzien te Sint
Jozef Rijkevorsel.
Om 18.00 uur start de evocatie t.h.v. Sint-Jozef. De 
rijbaan Sint-Jozef zal afgesloten worden vanaf het
kruispunt met Stevennekens tot aan het kruispunt met
de Meir. In het afgesloten gedeelte van Sint Jozef geldt
op zaterdag 18 september 2010 vanaf 17.00 uur een
totaal parkeerverbod. Omleidingen zullen gesignaleerd
worden.
Tijdens de ceremonie aan het monument op zondag om
14.00 uur is er verkeershinder voor de fietsers over het
jaagpad. Zij zullen verplicht worden om af te stappen of
een kleine omleiding te volgens. Eveneens zondag om
15.00 uur is er een parade gepland van militaire voer-
tuigen doorheen Rijkevorsel. Gelieve rekening te 
houden met deze traag rijdende militaire voertuigen.
Zondagnamiddag is er weerom een fly over van een
militair vliegtuig.

KERMIS RIJKEVORSEL CENTRUM

SCHAKEL NOORD

BOERENMARKT

OPENDEUR BRANDWEER

ST.-LUCIABEGANKENIS

RONDRITTEN, FLY OVER EN MEETING
MILITAIRE VOERTUIGEN
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Op zondag 26 september 2010 vanaf 8 uur tot 12 uur
worden er weer een duizendtal wielertoeristen 
verwacht aan de voetbalterreinen van SK Sint Jozef aan
de Zuiderdijk.
De jaarlijkse veldtoertocht wordt aldaar georganiseerd.
De deelnemers rijden voornamelijk op veldwegen maar
soms zullen zij ook op de openbare weg rijden.
Wees attent, rij voorzichtig.

VELDTOERTOCHT

BRANDWEER RIJKEVORSEL

OPENDEUR-
DAGEN

17 & 19 SEPTEMBER 2010

Plaats : Brandweerkazerne, Looiweg 32

Vrijdag 17 september 2010 :
JOKPRIJSKAMP om 20.00 uur - 50 € vooruit

Zondag 19 september 2010 :
- Opendeurdag vanaf 10.00 uur
- Demonstraties
- Brandpreventie
- Kinderanimatie
- Aanwezigheidsquiz

Politie en hun 
verdedigingstechnieken

Rondritten met brandweerwagens
Spuitoefeningen - Springkasteel

Doorlopend cafetaria en barbecue

Iedereen welkom !

AANWERVING ASPIRANTEN
Het Gemeentebestuur en de Brandweer van Rijke  vorsel
wensen over te gaan tot de aanwerving van 4 stagiairs
(mannen/vrouwen) om in de toekomst het aantal 
effectieve brandweerleden te vervoegen. De stage -
periode bedraagt 1 jaar. Tijdens dit stagejaar worden de
lessen van ’kandidaat-brandweerman’ gevolgd aan de
Provinciale Brand weer school. De praktische opleiding
wordt in het eigen korps gegeven.

De aanwervingsvoorwaarden voor de graad van stagiair
zijn :
- inwoner zijn van een Europese lidstaat
- woonachtig zijn - uiterlijk zes maanden na het einde

van de stage - in Rijkevorsel
- ten minste 18 jaar oud zijn
- ten minste 1,60m groot zijn
- van goed zedelijk gedrag zijn
- in orde zijn met de dienstplichtwetten
- slagen in de fysische proeven
- na de stageperiode moet de kandidaat zich 

onder werpen aan een examen in verband met de 
ver kregen theoretische en praktische vorming

- lichamelijk geschikt bevonden zijn na een genees -
kundig onderzoek, verricht door de officier-
genees heer van de dienst. Het geneeskundig onder-
zoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid
zijn eliminerend en gaan elke andere selectieproef
vooraf.

De schriftelijke kandidaturen komen toe uiterlijk op 23
oktober 2010 bij Gemeentebestuur van Rijkevorsel,
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel. 
Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij wnd.
dienstchef Olt. Luc Jansen, Salviaweg 8, 2310
Rijkevorsel, tel. 03/297.56.54.
Infovergaderingen vinden plaats op 6 en 13 oktober in
de brandweerkazerne om 19.30 uur.
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Een citaat :
”27 februari : aardbeving in Chili (district Chiyuayante)

Deze begon rond 4 uur in de morgen, bij het licht 
worden zagen we de zware verwoesting. De kerk is 
volledig ingestort, de ijzeren gebinten verwrongen en
naar beneden gevallen. Het woonhuis met zijn dikke
muren, zit vol barsten losgekomen cement en gebroken
ruiten.
Wij maken plannen voor de wederopbouw.
Zonder Gods huis is een parochie niet mogelijk, 
volgens vrienden en een architect zullen we een kleine
50.000 euro nodig hebben. We beginnen met het 
kleine, vrijwilligers en vrijgevigheid en de hulp van
elders om God zijn huis weer op te bouwen.”

Zondag 12 september : Benefiet voor pater Walter
Sterkens in het lokaal van de Sint-Jorisgilde, Oude
Pastorij in het Dorp.
Vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur : ontbijt (doorlopend),
betalen ter plaatse, volwassenen 8 euro, kinderen tot 10
jaar 5 euro, kinderen onder de 4 jaar gratis. Namiddag
koffie met gebak en drank en wijn.
Zij die willen storten, dit kan op KBC 743-3431694-58.
Bedankt !
Meer info : Missievrienden, tel. 03/314.67.79.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 23 SEPTEMBER 2010
- 20.00 UUR

BENEFIET PATER WALTER STERKENS

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

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

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
Tel. 03 - 340 39 65  - ocmw@ocmwrijkevorsel.be
  Openingsuren Centrum :
  maandag t/m donderdag    8.30 - 12.15 u       13.00 - 17.00 u
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  vrijdag                              8.30 - 13.15 u

Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel (Sint-Jozef)
Tel. 03 - 340 00 95
  Openingsuren Sint-Jozef :
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  dinsdag en donderdag        10.00 - 12.00 u
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Op 6 september lanceren alle regionale TV-omroepen
en de Koning Boudewijnstichting opnieuw de 
gezamenlijke oproep ’De Pluim’. Al wie zich belange-
loos inzet voor een open en aangename samenleving
komt in aanmerking voor een pluim (2.000 euro). Je
kunt kandidaten nomineren tot 4 oktober 2010.

Mensen die zich met veel energie inzetten voor anderen
en voor de samenleving verdienen zeker erkenning, een
’pluim’. De Koning Boudewijnstichting en de regionale
tv-omroepen hebben elk op hun manier veel aandacht
voor het engagement van mensen. Ook al gaat het om
relatief kleine initiatieven op lokaal niveau, de tv-
omroepen en de Stichting vinden dat deze mensen
erkenning verdienen. Daarom lanceren ze voor de
zevende keer ’De Pluim’.

De bedoeling is burgers te nomineren van wie je het
engagement bewondert. Het gaat om mensen die zich
inzetten voor culturele en sociale doelen. De kandida-
turen worden ingediend per zendgebied en dienen voor
4 oktober verzonden te worden naar jouw regionale
zender. In elk zendgebied selecteert een onafhankelijke
jury vijf laureaten. Elke zender zal via reportages ’zijn’
vijf kandidaten voorstellen. Daarna kunnen de kijkers
stemmen voor de kandidaat die volgens hen De Pluim
verdient. Daarna kunnen de kijkers stemmen voor de
kandidaat die volgens hen De Pluim verdient. In het
weekend van 18 en 19 december worden de winnaars
bekendgemaakt. Elke winnaar krijgt behalve een pluim,
2.000 euro. De vier overige geselecteerden per zender
ontvangen elk 500 euro.

Voor meer informatie en het nominatieformulier kan je
terecht op www.depluim.be, bij je regionale zender, of
op het nummer 070/344.083.

Ben je eigenaar van een passiefhuis, laagenergiewoning
(warmtevraag van < 60 kWh/m2 jaar, K-peil < 30 of een
E-peil < 60) of heb je een deel van je woning energie-
vriendelijk verbouwd ? Wil je kandidaat-bouwers een
rondleiding geven om je bouw- en woonervaringen met
hen te delen ? Dan vragen we graag jouw medewerking
voor onze campagne Ecobouwers Opendeur.

Ecobouwers Opendeur is een initiatief van Bond Beter
Leefmilieu. De campagne vindt plaats tussen 6 en 14
november. Tijdens twee opendeurweekends op 6 en 7
november en 13 en 14 november brengen we kandidaat
(ver)bouwers in contact met ervaren en energiebewuste
bouwheren. Hiervoor zoeken we eigenaars van energie-
zuinige huizen die hun woning tijdens één of beide
campagneweekends willen openstellen voor bezoekers.
Hoe groot de groep bezoekers is en wanneer ze langs -
komen bepaal je zelf.

Interesse ? Ken je vrienden, collega’s of familie die hun
energiezuinige woning willen openstellen ?

Contacteer ons !
Benjamin Clarysse, benjamin.clarysse@bblv.be, tel.
02/282.17.44.
Meer info op www.ecobouwers.be

AAN WIE GEEF JIJ EEN PLUIM ? ECOBOUWERS OPENDEUR
GEZOCHT : EIGENAARS 
VAN ENERGIEZUINIGE WONINGEN

Zondag 12 september 2010
Doelenpad 9.00 uur tot 13.00 uur

JEUGDROMMELMARKT
BOERENMARKT
Tentoonstelling boerderijdieren
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Van 29 september tot en met 9 oktober 2010 is het week
van de Fairtrade en die zal dit jaar een extra feestelijk
tintje krijgen omdat Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
dan  1 jaar bestaat.

U bent van harte uitgenodigd voor het feestprogramma,
dat er als volgt uitziet:
- Tijdens de week van de Fairtrade ontvangt iedere

klant een deelnamebon voor de Tombola. De trek-
king van de tombola zal plaatsvinden op zaterdag 9
oktober om 15 uur in de winkel aan de Oostmalse -
steenweg 4. Voor 3 winnaars zal er een mooie prijs
zijn.

- Op maandag 4 oktober bieden wij de mensen uit
horeca en bedrijfsleven in Rijkevorsel de gelegen-
heid om Oxfam producten te keuren en te proeven.
De locatie is het klooster en er is vrije inloop tussen
16 en 20 uur.  Bezoekers  ontvangen een deelname-
bon voor de tombola.

- In samenwerking met Open Doek organiseert
Oxfam Rijkevorsel een Filmavond. Deze vindt plaats
in het klooster (naast het gemeentehuis) op woens-
dag 6 oktober om 19.45 uur. De titel van de film is
Zaina (onder voorbehoud). Iedereen is welkom en
de inkom is gratis. De aanwezigen ontvangen even-
eens een deelnamebon voor de tombola. 

- Vrijdag 8 oktober is er een grandioze feestavond in
de Singer. Men kan genieten van het optreden van
de Ghanese groep Yama Yama, een in heel Europa
bekende groep die een wervelende show brengt met
onder meer percussie, zang en gitaar. Aanvangstijd

is 20 uur. De inkom bedraagt 10 euro en tickets zijn
te koop bij de Wereldwinkel. Dit mag u niet missen!

- Zaterdag is het Wereldwinkeldag in de winkel. Voor
elke klant is er een leuke attentie. Bovendien krijgt
u informatie over chocolade en wijn er zijn er hier-
van ook proevertjes. De trekking van de tombola
vindt plaats om 15 uur.

Dank aan onze klanten en we hopen dat u plezier zult
beleven aan het feestprogramma.
Kijk ook in het volgende nummer van de gemeente Info
voor nadere informatie.

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

Het Davidsfonds van Rijkevorsel  richt een tweede korte
lessenreeks Italiaans in. 
Deelnemen kan iedereen die een beetje voorkennis
heeft (uitspraak, presente en eenvoudige woorden-
schat). De lessen zijn heel praktijkgericht en geschikt
voor mensen die op reis gaan naar Italië.
Ze gaan door op alle donderdagen van 30 september
t.e.m. 28 oktober 2010, van 20u tot 22u, in het
Klooster, Molenstraat 5 te Rijkevorsel .
Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Inez De Witte,
03/314.39.01 of davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be.    

OXFAM WERELDWINKEL RIJKEVORSEL
BESTAAT 1 JAAR !

PIACERE ! (2)
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Basiskennis digitale fotografie vereist.
Breng je een eigen camera mee, dan zeker de hand -
leiding en de toebehoren van het toestel niet vergeten !
Cursisten zonder eigen camera en/of statief gebruiken
materiaal van de provinciale uitleendienst (Canon EOS
450D / Manfrotto-statief). Wel even vooraf laten weten :
het aantal is beperkt !
Lesgever : Lukas Roels, professioneel fotograaf
Data :
- zaterdag 9 oktober van 9.30u tot 16.30u
Prijs : 26 euro (20 euro)

Je dient onze cursus geluidstechniek (PA gebruik)
gevolgd te hebben vooraleer je kan deelnemen aan deze
praktijkdag.
Begeleiding : Johan Vigoureux, professioneel audio-
technicus en docent
Datum : zaterdag 16 oktober van 14u tot 23u 
Prijs : 52 euro (40 euro)

Lesgever : Michael Vercauteren, professioneel scenario-
schrijver (voor o.m. fluenza.be)
Data :
- woensdag 20 oktober van 19.30u tot 22.30u
- vrijdag 22 oktober van 19.30u tot 22.30u
Prijs : 26 euro (20 euro)

Enige ervaring is een pluspunt, maar is niet nood -
zakelijk.
Lesgever : Kristof Van Eekelen, professioneel licht -
technicus
Data :
- donderdagavond 21 oktober van 19.30u tot 22.30u
- zaterdag voor- & namiddag 23 oktober van 9.30u tot

16.30u
- zondag voor- & namiddag 24 oktober van 9.30u tot

16.30u
Prijs : 65 euro

Enige ervaring is meegenomen, maar niet vereist
Lesgever : Johan Vigoureux, professioneel audio -
technicus en docent
Data :
- donderdagavond 28 oktober van 19.30u tot 22.30u
- zaterdag voor- & namiddag 30 oktober van 9.30u tot

16.30u
- zondag voor- & namiddag 31 oktober van 9.30u tot

16.30u
Prijs : 65 euro

Algemene info
Inschrijving en inlichtingen :
Voor informatie kan u terecht op www.vormings -
centrum.be
Bijkomende inlichtingen en inschrijvingen :
e-mail: vormingscentrum@pvm.provant.be
tel. 03/312.80.00 - fax 03/312.80.80

Locaties :
- Provinciaal Vormingscentrum Malle

Smekenstraat 61, 2390 Oostmalle
- Jeugdcentrum Bouckenborgh

Bredabaan 561, 2170 Merksem

CURSUSSEN PROVINCIAAL 
VORMINGSCENTRUM MALLE

FOTOGRAFIE : REFLEXCAMERA

PRAKTIJKDAG PA GEBRUIK - SESSIE 1

VIDEO : SCENARIOSCHRIJVEN 
VOOR DE BETERE VIDEOCLUB

BELICHTINGSTECHNIEKEN

GELUIDSTECHNIEKEN PA
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Beste kandidaat vormeling, geachte ouders,

Kandidaat vormelingen (in principe kinderen geboren
in 1999), die wonen binnen de parochie Sint Willi -
brordus Rijkevorsel en die wensen gevormd te worden
op 2 juni 2011 kunnen zich laten inschrijven door
naam en adres op te (laten) geven op volgende data en
plaatsen :

- Dinsdag 7 september 2010 
tussen 18.30 en 19.30 uur in de Sint Luciaschool
(voor aanvang ouderavond 6de leerjaar)

- Maandag 13 september 2010 
tussen 9.30 en 11.00 uur in de pastorij

- Dinsdag 14 september 2010 
tussen 19.00 en 20.30 uur in het parochiecentrum
(klein zaaltje)

- 1 uur voor aanvang van de ouderavond 6de leerjaar
De Wegwijzer in De Wegwijzer (de juiste datum en
uur  zijn bij publicatie nog niet gekend, doch zullen
door de directie van De Wegwijzer aan haar leer -
lingen worden meegedeeld)

Vragen omtrent de vormselvoorbereiding kunnen dan
ook gesteld worden.

De catechisten willen eveneens een dringende oproep
lanceren aan ouders of andere mensen die zich 
geroepen voelen één of een aantal jaren vormselcate-
chese te geven. Geïnteresseerden kunnen zich voor bij-
komende informatie vrijblijvend melden bij de verant-
woordelijke (Luc Eelen, Lijsterstraat 30, Rijkevorsel,
tel. 03/314.36.43).

Met vriendelijke groeten,
De vormselcatechisten

INSCHRIJVINGEN VORMSEL 2011
INSCHRIJVINGEN VORMSELCATECHESE

PAROCHIE ST.-JOZEF RIJKEVORSEL

Op de drempel
Van de grote wereld staan.
De longen vol geestdrift.
Een hart dat grote dingen wil.
Twee handen om eraan te beginnen,
En een stem achter je die zegt:
Doe maar. Je kan het.

Heb je zin om je in 2011 te laten vormen, 
ga dan samen met ons op weg.  

Inschrijven kan op 
Zaterdag 11 september 2010 van 10u30 tot 11u30
of Maandag 13 september 2010 van 19u30-20u30
in de pastorij van Sint-Jozef.

Niet te vergeten: trouwboekje om plaats en datum van
doopsel te weten en 20 euro inschrijvingsgeld.

Tot dan,
De catechistenploeg van Sint Jozef



34

DDIIVVEERRSSEENN

Je kleinkind schaaft zijn elleboog, je zus verzwikt haar
voet tijdens een wandeling, je grootvader grijpt naar
zijn borstkas wanneer hij de trap afkomt... situaties
waar eerste hulp goed van pas komt. Wilde je al lang
weten hoe je het doet? 
Je leert kleine en grote wonden verzorgen, bloedingen
stelpen, omgaan met verslikking, breuken, verstuikin-
gen en ontwrichtingen. Ook vergiftigingen en hoofd-
en wervelletsels komen aan bod, en de aanpak van een
hartaanval of een beroerte. Bovendien leer je reani -
meren. En het belangrijkste van allemaal, je leert hoe je
zo’n eerstehulpsituatie nu eigenlijk aanpakt, of het nu
om een groot of een klein ongeval gaat.
Je komt er meer te weten over flauwte, hersenschud-
ding, insectensteken en tekenbeten, kortademigheid,
hyperventilatie, onderkoeling, zonneslag en hitteslag,
epilepsie, koortsstuipen, diabetes en amputatie. 
De cursus is gratis en gaat door in het klooster aan de
Molenstraat te Rijkevorsel op 21/09, 23/09, 28/09,
30/09, 05/10, 07/10, 12/10, 14/10, 19/10, 21/10, 26/10,
28/10 telkens op dinsdag en donderdag van 19.45 tot
22.00 u. Op het einde van de cursus kun je een examen
afleggen en de brevetten Eerste Hulp - Helper behalen.

Inschrijvingen;
vorming@rijkevorsel.rodekruis.be
Koen Van Nyen 0477 99 59 91

Inschrijven voor Engels, naad, breien, handwerk, sok-
ken leren breien, bloemschikken (overdag en ’s
avonds), huis- & tuindecoratie (avondlessen). 
Inschrijven op bureel vzw Kreatief, E. Van Roeystraat 8,
Rijkevorsel op 30 en 31 augustus en 2 september van
9.00 uur tot 12.00 uur. De werkstukken zijn ter plaatse
te bezichtigen. Alles aan democratische prijzen en voor
eenieder toegankelijk.
Voor alle info : R. Rombouts, 03/314.37.86 of
0477/99.27.88 tijdens kantooruren

CURSUS EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

INSCHRIJVING CURSUSSEN 
VZW KREATIEF RIJKEVORSEL
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Nieuwe uurregeling schooljaar 2010-2011

Dinsdag :
        Groep 1 :      18.30 uur - 19.30 uur (vanaf 12 jaar tot ...)
                             Omnisport

        Groep 2 :      19.30 uur - 20.30 uur (dames)
                             BBB, fatburning,... door Gitte

Woensdag :          
        Groep 3 :      15.30 uur - 16.30 uur
                             (1ste en 2de leerjaar)

        Groep 4 :      16.30 uur - 17.30 uur
                             (3de en 4de leerjaar)

        Groep 5 :      17.30 uur - 18.30 uur
                             (5de en 6de leerjaar)

        Groep 6 :      18.30 uur - 19.30 uur
                             (senioren)

        Groep 7 :      19.30 uur - 20.30 uur
                             (dames)  

        Groep 8 :      20.30 uur - 21.30 uur
                             (dames)  

Groep 7 + 8 zullen dezelfde lessen krijgen : BBB, fatburning,...

Meer info : Verbraeken Ria, tel. 03/314.61.48

TURNKRING 
LENIG EN GEZWIND
start op dinsdag 7 september 

& woensdag 8 september

NIEUW

VRIJDAG 24 SEPTEMBER - 20.00 UUR

JOKPRIJSKAMP 
in de tent in de St.-Luciestraat, inschrijven vanaf 19.00 uur

50 euro vooruit, inleg 3 euro - Iedereen heeft prijs

ZATERDAG 25 SEPTEMBER - VANAF 15.00 UUR

DEMONSTRATIE GEVECHTSPORTEN
Tkd De tijgers (Rijkevorsel) - Taekwondo - Hapkido

Fusegi Ryu (Rijkevorsel) - Ju Jitsu - Nunchaku do - Kobudo

SINT-LUCIABEGANKENIS
om 18.00 uur aan de kapel

OPTREDEN JAIMY PLAATSELIJK JONG ARTIEST

start optreden omstreeks 21.30 uur - inkom gratis

ZONDAG 26 SEPTEMBER - VANAF 8.30 UUR

JAARMARKT
in de Sint-Luciestraat en de Molenstraat

Organisatie : Vrienden van Sint-Lucie, p/a Molenakkers 21, 2310 Rijkevorsel

53STE SINT-
LUCIEFEESTEN

Op zaterdag 25 september te 18.00 uur 
heeft de jaarlijkse Sint-Luciabegankenis plaats

met een eucharistieviering aan de kapel van de
heilige in de Molenstraat. In deze mis worden

de overledenen van het gebuurte herdacht. 
Ook is er gelegenheid tot verering 

van de relikwie van Sint-Lucia.

Bij slecht weer gaat de viering door in de 
Sint-Willibrorduskerk te 18.30 uur.
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CAMP 
PLUMBRIDGE

TREFFEN VOOR MILITAIRE VOERTUIGEN
(ALLE PERIODES)

17, 18 EN 19 SEPTEMBER 2010

TERREIN CHIRO St.-Jozef Rijkevorsel
Organisatie: vzw Spearhead i.s.m. gemeentebestuur en Chiro St.-Jozef Rijkevorsel

Vrijdag 17 september
10.00 uur : Camp Plumbridge opent zijn deuren

Zaterdag 18 september
13.30 uur : Rondrit doorheen de omgeving

18.00 uur : Historische evocatie Sint-Jozef Rijkevorsel
(thema bevrijding Sint-Jozef 1944)

Zondag 19 september
14.00 uur : Ceremonie aan het monument

15.00 uur : Parade met militaire voertuigen door Rijkevorsel
Ganse weekend doorlopend open kamp en tentoonstelling                                                           

1944  66THE LIBERATION 2010

PROGRAMMA 
ST.-LUCIEFEESTEN 2010
Inrichting : Koninklijke Harmonie Broederband Feesttent Molenstraat

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 

-   vanaf 20.00 uur : 

    3DE GROTE SINT-LUCIE-QUIZAVOND

ZATERDAG 25 SEPTEMBER

-   vanaf 12.00 uur : MOSSELFESTIJN OF KOUDE SCHOTEL

-   vanaf 14 uur : ’SCH..T JE RIJK’
    5 euro inzet (500 euro te winnen) - de koe beslist !!
    Koop deelnamekaarten bij onze leden

-   vanaf 17.30 uur : 
    Gelegenheidsconcerten door bevriende korpsen

ZONDAG 26 SEPTEMBER

5de ROMMELMARKT van 7.00 tot 18.00 uur

-   vanaf 11.00 uur : Frühshoppen met D.J., gezelligheid en sfeer 
    gewaarborgd

-   vanaf 14.00 uur : GROTE DANS- EN MUZIKALE
  NAMIDDAG VOOR JONG EN OUD
    met live-muziek en dans door de Sint-Jorisgilde 
    en dansgroep  Gepensioneerden
    muziek, dans en zang met de Heidemuzikanten

3 dagen TOMBOLA ten voordele van onze jeugdwerking met een
mooie prijzentafel (elke omslag = een gegarandeerde prijs) 

NIET TE VERGETEN : 2 dagen jumbo-mosselen of koude schotel
zaterdag van 12.00 uur tot 22.00 uur - zondag van 12.00 uur tot 20.00 uur
(zolang de voorraad strekt). Mosselen en/of koude schotels kunnen ook meegenomen worden .

Contact : 03/314.62.48 - khbroederband@telenet.be

www.khbroederband.be

Rijkevorselse Wielertoeristen

MOUNTAINBIKE-TOCHT
RIJKEVORSEL VWB

www.vlaamsewielrijdersbond.be
15 - 25 - 42 - 52 km

parking, kleedkamers en douches voorzien
Voetbalterrein Sint-Jozef op de Zuiderdijk 10F

Vertrek vanaf 8.00 uur tot 10.30 uur
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KONINKLIJKE HARMONIE
BROEDERBAND

Muziekopleiding in de harmonie 
of via samenwerking met de Muziekacademie.
Iedereen is van harte welkom van 8 tot … jaar.

Instrument naar keuze, bij de vereniging ter beschikking, 
indien het past in de groep.

Inlichtingen en inschrijvingen bij: 
secretaris Jef Geerts  

Helhoekweg 92, 2310 Rijkevorsel, (03)314 62 48
e-mail: info@khbroederband.be 
of khbroederband@telenet.be

inschrijvingsdag: maandag 6 september 
vanaf 19 uur in de zaal van ‘t Centrum

Zij die reeds een instrument bespelen, 
zijn ook van harte welkom 

iedere maandag tijdens de repetitie 
vanaf 19.30 uur in zaal ’t Centrum.

website: www.khbroederband.be

SPORTKRING 
RIJKEVORSEL EN SINT-JOZEF

STELT VOORT :

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

KLEUTERS (vanaf 3 jaar) :
- 14.00 uur tot 15.00 uur : 3 tot 4-jarigen
- 15.00 uur tot 16.00 uur : 5 tot 6-jarigen
Voor de kleuters brengen we een boeiend, afwisselend
sportief programma op een leuke, speelse manier.

LAGERE SCHOOL (vanaf 6 jaar) :
- 14.00 uur tot 15.00 uur : 1ste, 2de en 3de leerjaar
- 15.00 uur tot 16.00 uur : 4de, 5de en 6de leerjaar
Voor de kinderen van de lagere school bieden wij een
uitgebreid gamma van verschillende sporten op hun
eigen niveau.

JEUGD (vanaf 12 jaar) :
- 16.00 uur tot 17.00 uur
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 
rekening met je eigen voorkeur !

DAMES 19.30 uur tot 20.30 uur 
Voor de dames verzorgen wij een aangepast lessen -
pakket 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

VC Rijkevoc presenteert

VOLLEYBALINSTUIF
Kom kennis maken met volleybal 

en ontdek dat het meer is dan sport alleen !

Wanneer ? 9 september
17.30 uur tot 19.00 uur : 1e, 2e en 3e leerjaar

19.00 uur tot 20.30 uur : 4e, 5e en 6e leerjaar

Waar ? Sporthal De Valk

Meer info ? sonja.gorrens@telenet.be - 0494 68 34 68

de KONINKLIJKE HARMONIE BROEDERBAND
ORGANISEERT VOOR DE 9de keer.....

PROMS RIJKEVORSEL
op 5 & 6 november 2010 

in de bedrijfshallen van de firma
HERMANS HEFTRUCKS bvba, Beersebaan 71,

met als speciale gast C O C O Jr.
VOORVERKOOP: Café SALOED / Café WILLIAM'S PLACE

Café SPORT - Stevennekens 214 - Sint-Jozef
VVV - gemeentehuis / Café 't CENTRUM

Cafetaria 't HOFEIND, Merksplas

Verdere informatie volgt later. Houd zeker die data vrij. 
De kaartverkoop start op zaterdag 26 september.

Secretariaat : Koninklijke Harmonie BROEDERBAND
Jozef Geerts, Helhoekweg 92, B-2310 RIJKEVORSEL

Tel. 03/314 62 48, e-mail: khbroederband@telenet.be
www.khbroederband.be
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A U G U S T U S  -  S E P T E M B E R

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 : 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.

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

4 september           •     RIJKO vzw : Bewegingsschool voor kleuters, startdag, Turnzaal De Wegwijzer,
                                     van 10.00 uur tot 11.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

5 september           •     Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur,
                                     inkom gratis.
                              •     Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jeugdhappening op de kiosk achter het gemeentehuis
                                     vanaf 12.00 uur, inkom gratis, muzikale namiddag met optredens door verschillende jeugdorkesten. 
                                     Meer info http://www.vnarijkevorsel.be, tel. 0472/55.65.76.

7 september           •     Turnkring Lenig en gezwind : Startdag turnen. Meer info : 03/314.61.48.

8 september           •     Turnkring Lenig en gezwind : Startdag turnen. Meer info : 03/314.61.48.

9 september           •     VC Rijkevoc : volleybalinstuif, Sporthal De Valk. Meer info : zie rubriek Diversen.

10 september         •     Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
                                     iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                              •     Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Info- & inschrijvingsavond in ’t Centrum, lokaal 21
                                     op de 1ste verdieping van 18.30 uur tot 20.30 uur. 
                                     Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be, tel. 0472/55.65.76.

11 september         •     VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Monument in de Bloemetjes, Molenterrein Looiweg,
                                     van 10.00 uur tot 17.00 uur. Meer info : zie rubriek VVV.

12 september         •     VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
                                     Info : 03/340.00.12.
                              •     VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Monument in de Bloemetjes, Molenterrein Looiweg,
                                     van 10.00 uur tot 17.00 uur. Meer info : zie rubriek VVV.
                              •     Landelijke Raad : Boerenmarkt en jeugdrommelmarkt, tentoonstelling boerderijdieren,
                                     Doelenpad, van 9.00 uur tot 13.00 uur. Meer info : 0495/25.33.99.
                              •     Missievrienden : Benefiet ’Pater Walter Sterkens’. Meer info : zie rubriek Diversen.

15 september         •     Badmintonclub Rijkerack : initiatielessen badminton. Meer info : zie rubriek Diversen. 



39

WWAAAARR  &&  WWAANNNNEEEERR

17 september         •     Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
                                     iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                              •     Brandweer Rijkevorsel : Jokprijskamp, Brandweerkazerne Looiweg. 
                                     Meer info : zie rubriek Brandweer.

18 september         •     Herdenking bevrijding : zie affiche rubriek Diversen (Camp Plumbridge) en bijgevoegde
                                     folder. Info : 03/340.00.12.

19 september         •     Brandweer Rijkevorsel : Opendeurdag, Brandweerkazerne Looiweg. 
                                     Meer info : zie rubriek Brandweer.
                              •     Herdenking Bevrijding : zie affiche rubriek Diversen (Camp Plumbridge) en bijgevoegde
                                     folder. Info : 03/340.00.12.

20 september         •     Gemeentelijke Sportdienst : Infosessie ’Veusselse stappen tellen’, Gemeentehuis raadzaal,
                                     14.00 uur. Meer info : Sportdienst tel. 03/340.00.36, rubriek Diversen.

21 september         •     Gemeentelijke Sportdienst : Infosessie ’Veusselse stappen tellen’, Gemeentehuis raadzaal,
                                     19.00 uur. Meer info : Sportdienst tel. 03/340.00.36, rubriek Diversen.
                              •     Gemeentelijke Sportdienst : Scholenveldloop, Sint-Jozef Gemeentebos.
                                     Meer info : Sportdienst tel. 03/340.00.36, rubriek Diversen.

22 september         •     Badmintonclub Rijkerack : Initiatielessen badminton. Meer info : zie rubriek Diversen.

24 september         •     Vrienden van Sint-Lucie : Jokprijskamp. Meer info : zie rubriek Diversen.
                              •     Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
                                     iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                              •     Broederband : Sint-Luciefeesten, Quizavond, Feesttent Molenstraat. Info : 03/314.62.48,
                                     khbroederband@telenet.be. Meer info : zie rubriek Diversen.

25 september         •     Vrienden van Sint-Lucie :
                                     - Sint-Luciabegankenis in de Molenstraat, mis met verering relikwie Sint-Lucia aan de kapel
                                     te 18.00 uur.
                                     - Demonstratie gevechtsporten vanaf 15.00 uur, tent hoek Sint-Luciestraat-Molenstraat.
                                     - 21.30 uur : optreden van Jaimy, tent hoek Sint-Luciestraat-Molenstraat, inkom gratis.
                                     Meer info : zie rubriek Diversen.
                              •     Broederband : Sint-Luciefeesten, vanaf 12.00 uur : mosselfestijn of koude schotel,
                                     vanaf 14.00 uur : ’Sch..t je rijk’, vanaf 17.30 uur : gelegenheidsconcerten. Info : 03/314.62.48,
                                     khbroederband@telenet.be. Meer info : zie rubriek Diversen.

26 september         •     VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Info : 03/340.00.12.
                              •     Heemkundige Kring : Opendeur museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
                              •     Vrienden van Sint-Lucie : Jaarmarkt rond Sint-Luciakapel in de Molenstraat.
                                     Meer info : zie rubriek Diversen.
                              •     Rijkevorselse Wielertoeristen : Mountainbiketocht, keuze tussen 15, 25, 42 en 52 km.
                                     Vertrek 8 - 10.30 uur. Inschrijven : voetbalkantine Sint-Jozef Zuiderdijk 10. Meer info : tel. 03/311.69.73
                                     www.rijkevorselsewielertoeristen.be.
                              •     Broederband : Sint-Luciefeesten, rommelmarkt van 7.00 tot 18.00 uur, vanaf 11.00 uur frühshoppen 
                                     met DJ, vanaf 12.00 uur mosselfestijn of koude schotel, vanaf 14.00 uur dans- en muzikale namiddag
                                     voor jong en oud. Info : 03/314.62.48, khbroederband@telenet.be. Meer info : zie rubriek Diversen.

Aankondigingen van activiteiten OKTOBER 2010 moet je uiterlijk op 3 september 2010 
binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be. 

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
Deze INFO en ook vorige edities te lezen op de gemeentelijke website www.rijkevorsel.be onder de rubriek Informatieblad.



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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