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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 28 juni 2010 goed.

De personeelsformatie wordt gewijzigd. Een voltijdse
statutaire functie van ’medewerker toerisme en infor-
matie’ C1-C3 wordt voorzien en een voltijdse statutaire
functie van ’administratief medewerker secretariaat’
C1-C3 wordt geschrapt.

Kennis wordt genomen van het verslag d.d. 18 juni
2010 van de schoolraad van GLS De Wegwijzer.

Kennis en akte wordt genomen van het goedkeurings-
besluit van de gouverneur betreffende de jaarrekening
2007 van het OCMW Rijkevorsel.

De raad keurt de aangepaste ’raamovereenkomst in ver-
band met het aanschaffen van brandweermaterieel met
zonale meerwaarde voor hulpverleningszone 4’ en de
bijgevoegde ’bijzondere overeenkomst tot gebruik’
goed.

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTE RAADSZITTING 
VAN 1 SEPTEMBER 2010
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Beste inwoners,

We hebben weer grootse plannen in Rijkevorsel. We willen het centrum van Sint-Jozef, namelijk de Meir en het
gedeelte van de Sint-Jozefbaan van de Essenweg tot aan de Scherpengeertstraat, herinrichten en we gaan dit 
indienen als een leaderproject. Leader is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. 
De werken van deze herinrichting worden gepland in 2011 en de bewoners worden betrokken bij het ontwerp om
de leefbaarheid van Sint-Jozef te verhogen. Wij vinden het de moeite om “Sint-Jozef aan de Vaart” te promoten en
om de toeristische troeven van ons kanaaldorp uit te spelen.

Donderdag 16 september was het de 11e “Dag tegen kanker“. Met dit initiatief wil men de mensen die getroffen 
worden door deze ziekte een hart onder de riem steken. In elke familie wordt men geconfronteerd met kanker.
Kanker put de mensen niet alleen fysiek uit maar ook mentaal krijgen zij het zwaar te verduren en daarom kan een
babbel of een schouderklopje zoveel voor hen betekenen. Vergeten we ook zeker niet de naaste familieleden. 
Zij staan naast de zieke ook in het oog van de storm. Zij verdienen samen met de patiënt evenveel steun want zij
moeten hun moreel en die van de zieke hooghouden.
Hiermee wens ik alle kankerpatiënten van Rijkevorsel samen met hun familie veel sterkte toe. Het doet me deugd
in de kranten te lezen dat zoveel mensen met hen begaan zijn.

Op het moment dat ik dit schrijf, namelijk vrijdagmiddag 17 september, zijn de uiterste datum en het uur verstreken
om bezwaar in te dienen tegen de realisatie van de fietspaden naar Merksplas. Er zijn geen bezwaren binnen -
gekomen en nu kunnen we met zekerheid zeggen dat de langverwachte aanleg start op maandag 4 oktober.
Aannemer Adams krijgt 120 werkdagen zodat de werken afgerond zijn voor het bouwverlof van 2011. We vragen nog
wel eventjes geduld van alle omwonenden en passanten en we hopen op een geweldig resultaat.

                                                                                                    Beste groeten van jullie Burgemeester,
                                                                                                    Gust Van De Mierop
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Een aanpassing van de tarieven van de buitenschoolse
kinderopvang wordt goedgekeurd :
vanaf 01/09/2010 zijn volgende tarieven van toepassing:
- Voor- en naschoolse opvang

0,75 euro per half uur
1,50 euro per uur

- Schoolvrije dagen en vakanties 
4,20 euro voor minder dan 3 uren opvang
6,00 euro voor 3 tot 6 uren opvang
10,00 euro voor meer dan 6 uren opvang

- Woensdagmiddag
Voordeligste tarief wordt gehanteerd, d.w.z. de
tarieven per half uur en bij aanwezigheid van meer
dan 3 uren wordt 6,00 euro aangerekend.

Bij gelijktijdig verblijf van meerdere kinderen uit het-
zelfde gezin wordt 25% korting gegeven op de totale
ouderbijdrage.
Als de financiële situatie daartoe aanleiding geeft, kan
een sociaal tarief gehanteerd worden van 0,35 euro per
begonnen half uur en respectievelijk 4,75 euro, 2,90
euro en 2,10 euro op vakantiedagen. Het gemeente -
bestuur beslist, in overleg met het OCMW, over het al
dan niet toekennen van het sociale tarief, op basis van
een geargumenteerd verzoek.

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel verlengt het
recht van opstal tussen het gemeentebestuur van
Rijkevorsel en TTK Rijkevorsel op de grond, kadastraal
gekend onder nummer 1ste afdeling, sectie H, nummer
692C + 692D voor 30 jaar, d.w.z. van 2010 tot 2040.

Inzake het Lokaal Woonbeleid keurt de raad het leeg-
standsreglement goed en wordt er beslist om in te gaan
op het project van IOK voor de intergemeentelijke
dienst verlening voor vaststelling van leegstand
(opmaak en opbouw van het leegstandsregister).
De gemeente gaat niet akkoord met het verminderde
deelobjectief inzake sociale koopwoningen in de
gemeente en acht het wenselijk dat de provincie
Antwerpen hierover een antwoord geeft.

De grond gelegen te Rijkevorsel in de verkaveling ’Buys
Simone’ met de erop uitgevoerde infrastructuur -
werken, kadastraal gekend sectie E nummer 608K2,
met een oppervlakte van 16 m2 wordt kosteloos aan-
vaard door de gemeente voor openbaar nut om
opgenomen te worden in het openbaar domein van de
gemeente.

Het gemeentebestuur wenst over te gaan tot de her -
aanleg van de Gansheideweg. Ter verbetering van de
verkeersveiligheid moeten hiervoor gronden worden
verworven ter verbreding van de wegzate. Goedkeuring
wordt gegeven voor de aankoop van gronden voor
openbaar nut, gelegen te Rijkevorsel, Gansheideweg.

Een strookje grond, deel uitmakend van een perceel
gelegen te Rijkevorsel, Kruispad, met een oppervlakte
van 51 m2, wordt verkocht aan de heer en mevrouw Van
Hooydonck Tim en Van Weereld Liesbeth.

De gemeenteraad keurt de opheffing van de tonnage-
beperking in de Hoge Heideweg te Rijkevorsel goed,
gezien de recente wijzigingen omtrent de exploitatie
van bedrijven op Sint-Jozef Rijkevorsel waardoor er een
afname van zwaar verkeer is in de Hoge Heideweg.

Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2009 van de
politiezone Noorderkempen.

Op verzoek van de CD&V-fractie werden volgende 3
punten toegevoegd aan de agenda van deze gemeente -
raad :
- Rooien van bomen langs het kanaal te Sint-Jozef.

Enerzijds wordt kennis genomen van de toelichting
van het college van burgemeester en schepenen bij
volgende vragen :
Waarom werd deze beslissing genomen en door wie?
Hoe komt het dat de omwonenden geen weet had-
den van het rooien? Zij hebben geen meldingsplaat
gezien en er is geen buurtonderzoek geweest.
Waarom werden de bomen niet geschalmd? Volgens
het Agentschap voor Natuur en Bos moet de
bestaande bomenrij snel en deskundig aangevuld
worden. Wanneer zullen deze aanplantingen
gebeuren?
Anderzijds kan de raad niet instemmen met het
voorstel om de bestaande bomenrij langs de vaart te
Sint-Jozef in het najaar 2010 aan te vullen door aan-
planting van twee hoogstammen op de plaats waar
er twee bomen werden uitgedaan.



- Maatregelen tegen overlast door vogels.
Er wordt kennis genomen van de toelichting van het
college van burgemeester en schepenen bij vol-
gende vraag: Wat doet de gemeente om de overlast
weg te werken die wordt veroorzaakt door de grote
vogelpopulaties?

- Veiligheid op de voetgangers- en fietsersbrug te
Sint-Jozef Rijkevorsel
Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om
over te gaan tot een vraag naar de bevoegde over-
heid om een antisliplaag aan te brengen op deze
brug.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 25 oktober 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.

Zou je graag met je partner de grote stap wagen en in
het huwelijksbootje stappen, dan kom je best tijdig
langs op onze dienst burgerzaken. Vooraleer echter het
huwelijk kan voltrokken worden, moet je eerst een
aangifte doen van je intentie om te huwen. Voor de
aangifte moeten beide partners zich aanmelden met
hun identiteitskaart. Er kan ook een aangifte gebeuren
door één partner maar dan moet er een gelegaliseerde
volmacht voorgelegd worden van de afwezige partner.

De huwelijksaangifte is pas mogelijk als alle wettelijke
voorgeschreven documenten aanwezig zijn. De
afschriften van de geboorte-, echtscheidings- en 
overlijdensaktes die te verkrijgen zijn in andere
Belgische gemeenten worden door de dienst burger -
zaken aangevraagd. Enkel documenten uit het buiten-
land moet je zelf voorzien.

De huwelijksaangifte is slechts 6 maanden geldig en de
wachttijd tussen de aangifte en het voltrekken van het
huwelijk moet minimum 14 dagen zijn. De aangifte
dient te gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de gemeente waar jezelf of je partner op het
ogenblik van de aangifte ingeschreven bent in het
bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Het wettelijk huwelijk kan voltrokken worden elke dag
van de week en op zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur.
Voor verdere afspraken betreffende uurregeling en
dergelijke kun je terecht op onze dienst burgerzaken.

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING

HUWELIJKSFORMALITEITEN
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BBEESSTTUUUURR--BBUURRGGEERRZZAAKKEENN

INFO
Dienst Burgerzaken
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 30

WINTERTIJD
ZONDAG 31 OKTOBER 2010

Als het wintertijd wordt, gaat de klok van 3 uur ’s nachts naar 
2 uur ’s nachts, achteruit dus.
De ’wintertijd’ is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden.
Bij overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een uur
op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder
donker wordt.
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Het hele jaar door kan tuinafval, boomstronken en
snoeihout apart naar het containerpark gebracht 
worden tegen 0,07 euro per kg.
- Tuinafval = plantenresten, haagscheersel, bladeren,

klimop,...
- Boomstronken = stronken/wortels van bomen/

struiken
- Snoeihout : takken en stammetjes afkomstig van

een normaal onderhoud van de tuin met een 
maximale diameter van 10 cm.

Vanaf 16 november tot 30 november kan snoeihout
gratis op het containerpark worden afgeleverd en dit
tijdens de normale openingsuren.

Let op : enkel snoeihout zoals hierboven staat 
beschreven kan gratis worden aangeleverd dus geen
klimop, geen bladeren, geen wortels/stronken, geen
lavendel, geen grassen, geen struiken,... Enkel takken
en stammetjes met een maximale diameter van 10 cm
en goed hanteerbaar (dus liefst gebundeld).
Tuinafval en boomstronken kunnen in deze periode wel
aangeleverd worden maar dan wel tegen betaling.
Grasmaaisel wordt niet aanvaard op het containerpark.

Op woensdag 20 oktober 2010 voeren de medewerkers
van IOK Afvalbeheer actie op het containerpark van
Rijkevorsel. Als je op deze dag je frituurvet en -olie naar
het containerpark brengt, dan mag je aan het ’Rad van
Fortuin’ draaien en win je een leuke prijs. Bovendien
maak je kans om al je vrienden te trakteren op een 
lekkere friet. IOK Afvalbeheer zorgt voor een frituur
aan huis op een datum die jij wenst!

Maar er is nog een andere goede reden om je frituurolie
binnen te brengen!
Alle gebruikte frituuroliën en -vetten die correct 
worden ingezameld via het containerpark, kunnen 
nuttig gerecycleerd en hergebruikt worden. Zo wordt
het merendeel van de ingezamelde gebruikte frituur-
oliën en -vetten verwerkt tot milieuvriendelijke biodie-
sel. Dus niet alleen jij wint erbij, maar ook het milieu!

Tot 31 oktober 2010 kun je nog steeds deelnemen aan
’Behaag onze Kempen!’. De organisatoren van deze
actie bieden inheemse en streekeigen haagplantsoen,
(hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen en
steunpalen aan. Inheemse en streekeigen haagplanten
gedijen van nature goed op onze arme Kempense zand-
gronden. Ze trekken meer diersoorten aan en vergroten
de natuurwaarden van je tuin.

De lijst van het plantgoed, de kostprijs en het bestel -
formulier is terug te vinden op de milieudienst, in het
vorige infoblad, op de website van de gemeente en op de
website van IOK www.iok.be/behaagonzekempen.
Heb je specifieke vragen over bomen en struiken, over
de aangeboden haagpakketten of over gemengde
hagen? Neem dan contact op met Eddy Vercammen
(0478/45.45.47). Meer info over de aangeboden fruit -
bomen kun je opvragen bij Frank Van Gorp
(014/42.02.48 na 18.00 uur).

Bestellen doe je bij voorkeur via het online bestel -
formulier op de website van IOK www.iok.be/behaag -
onzekempen. Hier kun je ook terecht voor alle 
informatie omtrent deze haagplantactie.
Je kan ook bestellen via het bestelformulier op de
milieudienst of telefonisch bij Herman Puls
(014/21.96.08, tussen 18.00 uur en 21.00 uur) of bij
Riet Janssens (0474/40.66.63).

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

BEHAAG ONZE KEMPEN!
GRATIS INFOAVOND : DE EETBARE TUIN
Inheemse bomen en struiken hebben een belangrijke
ecologische meerwaarde : vogels en vlinders zijn dol op
de bessen, vruchten en bloesems. Een lust voor hen, en
voor ons. Dat heel wat bessen, bloemen en vruchten
ook voor ons erg lekker en voedzaam zijn, ontdek je 
tijdens de infoavond over de ’eetbare tuin’.
Tijdens de infoavond :
- Bieden we je proevertjes aan, gemaakt van bessen,

vruchten en bloesems van inheemse flora;
- Krijg je tips over het creëren van een eigen stukje

natuurrijke, eetbare tuin;
- Krijg je specifieke info over de mogelijkheden van

gevelplanten.
Aan het einde van de infoavond hebben deelnemers de
kans om vragen te stellen over hun tuin.

GRATIS SNOEIHOUT :
16 NOVEMBER - 30 NOVEMBER

BRENG JE FRITUURVET EN -OLIE 
NAAR HET CONTAINERPARK 
EN WIN EEN LEUKE PRIJS !

BEHAAG ONZE KEMPEN!

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU
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Waar en wanneer?
De infoavond vangt aan om 20.00 uur en wordt georga-
niseerd op drie locaties :
- Kasterlee: 30 september, Polyvalente zaal gemeente-

huis, Markt 1
- Westerlo: 5 oktober, Raadzaal van het gemeente-

huis, Boerenkrijglaan 61
- Beerse: 13 oktober, Raadzaal van Tempelhof,

Bisschopslaan 1

Vooraf inschrijven?
Je hoeft je niet vooraf in te schrijven.

Kostprijs?
De infoavond is gratis.

Wil je 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 je nog vrijblijvend inschrijven tot 1 
oktober 2010 via de website www.samengaanwe
groener.be.  Inwoners die niet over internet beschik-
ken, kunnen ook meedoen aan de groepsaankoop door
zich te registreren via de milieudienst. Op 4 oktober is
er een onlineveiling en kunnen de energieleveranciers
hun beste bod doen. Daarna krijg je 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 kun je vinden op 
www.samengaanwe groener.be
op de gemeentelijke website www.rijke vorsel.be 
of kom even langs bij de milieudienst.

Op donderdag 4 november 2010
organiseert de Milieuraad van
Rijkevorsel een heuse Open
Milieuraad over ‘Biodiversiteit en
klimaat’. Maak kennis met de rijke
biodiversiteit in Vlaanderen en in

je gemeente. Ontdek hoe alles samenhangt en wat de
invloed is van de klimaatverandering op biodiversiteit.
Of ook, hoe meer natuur en biodiversiteit de gevolgen
van de klimaatwijziging kunnen temperen. Deze lezing
werpt een blik op de eigen gemeente, met een rode
draad van lokale soorten, streekproevertjes en boeiende
verhalen over biodiversiteit uit het boek Rood -
waternacht. Ontdek hoe je zelf duurzame keuzes kunt
maken en actie ondernemen.

Ben je geïnteresseerd in biodiversiteit en het klimaat?
Kom dan zeker naar deze open milieuraad op 
donderdag 4 november 2010 om 20u in de raadzaal van
het gemeentehuis. Om praktische redenen vragen we je
wel om vooraf even in te schrijven via jasmine.
jacobs@rijkevorsel.be of via 03 340 00 28. 

Win het kinderboek ‘Roodwaternacht’
Uit alle aanwezigen worden vier winnaars geloot die het
kinderboek rond biodiversiteit ‘Roodwaternacht’ 
ontvangen. Moest je de avond zelf nog beslissen om
langs te komen, ben je uiteraard ook nog van harte 
welkom. Succes en alvast tot dan!

Ook interesse in de Milieuraad?
De milieuraad is een groep van actieve, milieubewuste
inwoners en afgevaardigden van verenigingen die 
geregeld bij elkaar komen om het milieu- en natuur -
beleid van Rijkevorsel te bespreken. De milieuraad kan
het gemeentebestuur adviseren over het voorkomen,
aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en 
-verontreiniging en over het behoud en de 
bescherming van de natuur. 
Het advies kan zowel op vraag van het bestuur komen
als op eigen initiatief. Als je dus zelf bemerkingen,
ideeën of suggesties hebt bij het milieubeleid in
Rijkevorsel, dan kan je hiervoor altijd terecht bij de
milieuraad. Verder informeert en sensibiliseert de
milieuraad ook de bevolking. Het opzet van een milieu-
raad is immers het maatschappelijk draagvlak te
verbreden voor het lokale milieubeleid. 
Heb je interesse om deel te nemen aan de milieuraad?
Neem dan even contact op met Nancy Gabriels via 03
340 00 23 of via nancy.gabriels@rijkevorsel.be

OPEN MILIEURAAD:
BIODIVERSITEIT EN KLIMAAT

SAMEN OP WEG NAAR GOEDKOPERE
GROENE ENERGIE

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU
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In één jaar tijd is er veel gebeurd in Rijkevorsel op het
gebied van Fairtrade.
Niet alleen is de Oxfam Wereldwinkel, die op 9 oktober 
1 jaar bestaat, een begrip geworden, Rijkevorsel is er ook
in geslaagd het felbegeerde label ‘FairTradeGemeente’ te
verkrijgen. Om FairTradeGemeente te worden moest de
gemeente voldoen aan de zes criteria. Een zeer actieve
trekkersgroep stelde het afgelopen jaar alles in het werk
om deze criteria te bereiken.

FairTradeGemeente: 6 criteria
I Het lokale bestuur 

Op 26 oktober 2009 keurde de Rijkevorselse
gemeente raad een resolutie goed die eerlijke handel
ondersteunt en waarin bepaald wordt dat de 
gemeentelijke diensten enkel nog FairTradekoffie aan-
kopen. Voor recepties zal er enkel nog wijn uit eerlijke
handel aangekocht worden.

II Winkels en Horeca
Verschillende winkels en horecazaken engageerden
zich om fairtradeproducten te verkopen in hun zaak.
Een overzicht kun je terugvinden op de website.

III Bedrijven en organisaties
Fairtradeproducten worden gebruikt door diverse
lokale bedrijven en organisaties. Er worden ook 
educatieve campagnes georganiseerd om de kennis
over en de betrokkenheid met fairtrade te vergroten.
Je kunt een lijst van deze bedrijven en organisaties
terugvinden op de website.

IV Media-aandacht
De gemeente Rijkevorsel haalde reeds verschillende
keren de pers in het kader van hun engagement op
vlak van fairtrade.

V Trekkersgroep
Er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige 
initiatieven neemt om de titel te behalen. Nadien
zorgt deze groep ook voor de continuïteit van de
FairTradeGemeente. Hierbij is de groep verantwoorde-
lijk voor een jaarlijkse beoordeling waaruit moet blij-
ken of de gemeente nog steeds aan de zes criteria vol-
doet.  

VI Duurzame productie en consumptie
Via de trekkersgroep worden in de Wereldwinkel van
Rijkevorsel manden met lokale biologische groenten
verkocht. Deze groenten zijn afkomstig van de
Wieltjeshoeve in Turnhout. Om deze manden te 

promoten werden in diverse lokale handelszaken
foldertjes gelegd. Ook op het gemeentehuis werd dit
gepromoot via folders aan de balie. 
De trekkersgroep engageert zich daarnaast ook om
een Voedselteam in de gemeente op te richten. Meer
informatie hierover kun je verder in dit infoblad terug-
vinden.

Tijdens de Week van de Fairtrade, van 29 september tot en
met 9 oktober, worden er verschillende activiteiten 
georganiseerd dit om zowel het 1-jarig bestaan van de
Wereldwinkel, alsook het behalen van de titel ‘FairTrade-
Gemeente’ te vieren. De week staat dan ook bol van de
activiteiten.
- Gedurende deze week ontvangt iedere klant een gratis

deelnamebon voor de tombola. Ook bezoekers van de
activiteiten ontvangen een deelnamebon. De trekking
zal plaatsvinden op zaterdag 9 oktober in de winkel en
voor 3 gelukkigen is er een mooie prijs.

- Horeca en bedrijfsleven uit Rijkevorsel opgelet: 
maandag 4 oktober bieden wij de gelegenheid vrijblij-
vend en in informele sfeer de producten te komen 
keuren en proeven. 
Vrije inloop tussen 16 en 20 uur in het Klooster.

- ZAINA:  een prachtige film, in
samenwerking met Open Doek en
de bibliotheek.
Iedereen is welkom op woensdag 6
oktober om 19.45u, eveneens in het
Klooster. De inkom is gratis!

- Op vrijdag 8 oktober vindt de plechtige uitreiking van
het ‘FairTradeGemeente’-label plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis. Iedereen is welkom om deze
uitreiking bij te wonen. De fairtradebus van Fair Trade
Gemeenten Vlaanderen zal ook van de partij zijn met
proevertjes en infobrochures. Om 20u worden de 
festiviteiten verder gezet in de Singer dat die avond
het swingende decor zal zijn voor het Afrikaanse ritme
en de opzwepende klanken van de Ghanese groep
YAMA YAMA. De avond begint om 20u en iedereen is
welkom. De inkom bedraagt 10 euro, tickets zijn 
verkrijgbaar in de Wereldwinkel en via de site van de
Singer. Wacht niet te lang, het aantal plaatsen is
beperkt.

- Zaterdag 9 oktober is het wereldwinkeldag. Kom
beslist eens kijken. Klanten ontvangen een kleine
attentie en er is informatie over wijn en de chocolade-
campagne. Bovendien zijn er proevertjes. Om 15u zal
de trekking van de tombola doorgaan. 

Voor nadere informatie kun je terecht in de winkel, op de
site: www.oww.be/rijkevorsel of bij Astrid Meijer, tel. 
03/464.29.93.

WEEK VAN DE FAIRTRADE: 
RIJKEVORSEL WORDT FAIRTRADE GEMEENTE
1 JAAR OXFAM WERELDWINKEL RIJKEVORSEL
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Vlaanderen telt op dit moment reeds een 120-tal lokale
Voedselteams. De Noorderkempen is en blijft echter
nog een witte vlek op de kaart. Hoog tijd voor de
oprichting van een Voedselteam in Rijkevorsel, zo dacht
de FairTradeGemeente-trekkersgroep! 
Kun je de onderstaande vragen met een enthousiaste
‘ja!' beantwoorden?  
- Heb je zin in veel gezond lekkers met soms 

verrassende namen en smaken, biologisch geteeld?  
- Wil je gezonde voeding op je bord? Voor jou liever

geen pesticiden, hormonen en bewaarmiddelen?  
- Wil je seizoensgebonden eten?  
- Wil je weten waar je voedsel vandaan komt?  
- Wil je liever producten uit eigen streek dan 

producten die vele kilometers hebben afgelegd tot
jouw bord?  

- Wil je liever onverpakte groenten en fruit kopen en
zo de afvalberg helpen verkleinen?  

- Hecht je belang aan duurzaamheid en kwaliteit?  
- Hecht je belang aan respect voor plant en dier?  
- Wil je een eerlijke prijs betalen voor jouw voedsel?

Zonder de kost van veel verpakking of tussen -
handel? Zonder verlies onderweg?  

- En wil je tegelijk kleinschalige lokale landbouwers
steunen? 

Ja? Ja? Jaaaa! Dan mag je zeker niet ontbreken op de
infoavond over Voedselteams op woensdagavond
1 december om 19.30 uur in de Raadzaal van het
gemeentehuis. Op deze infoavond zorgt Mark Pauwels
van Voedselteams vzw ervoor dat je alles te weten komt
over de werking van een dergelijk Voedselteam. En je
kunt er natuurlijk ook terecht met al je vragen en
opmerkingen. 
Bij voldoende interesse op deze infoavond wordt er in
de nabije toekomst ook in Rijkevorsel gestart met een
Voedselteam. Geïnteresseerd? Wil je alles weten over
Voedselteams? Sta je misschien zelf te popelen om mee
te helpen? Kom dan zeker luisteren! Iedereen is
welkom! 

Wat zijn Voedselteams precies?
Voedselteams is een vzw die bestaat uit lokale teams,
boeren en producenten, vrijwilligers en betaalde
medewerkers. De vzw Voedselteams organiseert sinds
1996 lokale teams in Vlaanderen. De vzw Voedselteams
streeft geen commerciële doelen na, maar vormt eerder
de link tussen de lokale Voedselteams en de produ -
centen. De vzw Voedselteams woont in Leuven. 
Meer info vind je op www.voedselteams.be. 

Een Voedselteam is een groep mensen uit dezelfde
buurt die gezamenlijk producten aankopen (zuivel,
fruit, groenten, vlees, ..) rechtstreeks van de lokale
boer. Duurzame (bio)landbouw staat voorop, maar er
wordt ook belang gehecht aan de teams als sociaal
gebeuren. Wie kan lid worden van een Voedselteam?
Iedereen kan lid worden van het Voedselteam. 

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? 
Een Voedselteam wordt gedragen door drie grote
pijlers: de voedselteamleden, de producenten en de vzw
Voedselteams. Op lokaal niveau zijn er de teams die
zich zelfstandig organiseren. Daarvoor maken ze een
verdeling van de vrijwillige taken, duiden ze een 
contactpersoon aan en andere verantwoordelijken voor
de financiën, de bestellingen, het depot,... Elk
Voedselteam bepaalt zelf wat er wordt gekocht, bij wie
en welke criteria belangrijk zijn. Ze stellen hun eigen
bestellijst samen op basis van een selectie van boeren
en producenten uit hun regio en hun producten -
aanbod. 
Als lid van een Voedselteam kun je wekelijks bestellen
via de webwinkel. Je hebt daarbij de keuze uit een mini,
klein of groot pakket. Je haalt je bestellingen af in het
depot in je buurt en betaalt de maandelijkse afrekening
via een overschrijving bij de bank. Lidmaatschap van de
vzw kost 10 euro per jaar, per gezin. Niemand is 
verplicht om wekelijks in te kopen. De leden van het
Voedselteam worden wel gevraagd om regelmatig af te
nemen omdat de producenten hun verkoops -
verwachtingen (en zaaiplannen) afstemmen op basis
van het aantal leden. 
Het team komt minstens één keer per jaar samen om de
werking te bespreken. Het Voedselteam bezoekt of 
ontvangt ook nu en dan de producenten die het team
bevoorraden, zodat er ook een band met de plaatselijke
landbouwers ontstaat. 

Contact Voedselteams vzw: Mark Pauwels
antwerpen@voedselteams.be, 0488/99.46.04 
Contact infoavond Voedselteam Rijkevorsel: Jasmine
Jacobs, jasmine.jacobs@rijkevorsel.be, 03/340.00.28 of
kom even langs bij de milieudienst

INFOAVOND VOEDSELTEAM
RIJKEVORSEL

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



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 buiten -
gebruikgestelde 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
tankslag. De bedoeling is dat we de stookolietanks 
gezamenlijk 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 aanzienlijke besparing op en beschermt
bovendien het leefmilieu. 

Voor meer informatie en om je kandidaat te stellen voor
een vrijblijvende offerte kun je contact opnemen met de
milieudienst via jasmine.jacobs@rijkevorsel.be of via
03/340.00.28. 
Of kom gewoon even langs in het gemeentehuis.

Op zaterdag 16 oktober 2010 organiseert onze
gemeente in samenwerking met Natuurpunt
Markvallei en Stad Hoogstraten de vijftiende editie van
Nacht van de Duisternis. Op deze avond staat de 
problematiek van lichthinder centraal. 
Verlichting verbruikt heel wat energie: licht dat niet op
de juiste plaats terecht komt maar in de sterrenhemel
of in een nabijgelegen natuurgebied is verspilde
energie. Bovendien is dat strooilicht niet zo onschuldig
als het lijkt. Omdat de biologische klok van de mens
gestuurd wordt door de cyclus van dag en nacht, kan
kunstmatig licht tijdens de nacht het lichaam danig in
de war sturen. Ook bij dieren en planten zijn diverse
schadelijke effecten waar te nemen.
In Vlaanderen is het door de toenemende verlichting
bijna nergens meer echt donker. Uit diverse onder-
zoeken is gebleken dat een groot deel van de Vlamingen
vindt dat het ’s nachts weer echt donker moet kunnen
worden. Mensen storen zich aan de lichtkoepels van
steden, kassen en reclameverlichting.
Door het doven van de verlichting kan weer meer 
worden genoten van de donkere nacht, en wordt de
nacht weer echt gezellig! Draag zeker ook jouw steentje
bij, doof op 16 oktober thuis de lichten en zorg voor
sfeervol kaarslicht. Als gemeente geven we het goede
voorbeeld en doven we in het weekend van de ’Nacht
van de Duisternis’ de monumentverlichting. Ook wordt
er een wandeling georganiseerd waarover je hieronder
meer informatie kunt vinden. Neem zeker ook eens een
kijkje op www.nachtvandeduisternis.be. We wensen je
alvast een gezellige en duistere nacht toe!

En... actie ! Nachtwandeling in het duister en
speuren naar sterren
Op zaterdag 16 oktober kun je vanaf 20.00 uur in het
Bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 te
Wortel) terecht voor een duisterniswandeling. Hoe
ervaar je een wandeling door het bos, zonder dat er
licht gemaakt wordt? Zaklampen verboden dus! Een
gids maakt de wandelaars wegwijs in het donker en
vestigt de aandacht op de natuur tijdens de nacht. Na
de wandeling kan iedereen genieten van een kijk
door echte sterrenkijkers.
Meer informatie op http://users.telenet.be/natuur.
markvallei of contacteer Ingrid Brosens van
Natuurpunt Markvallei via 03/340.19.47.
De wandeling wordt georganiseerd door Natuurpunt
Markvallei i.s.m. Gemeente Rijkevorsel, VVV
Rijkevorsel en Stad Hoogstraten.

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

ZATERDAG 16 OKTOBER: 
NACHT VAN DE DUISTERNIS
RIJKEVORSEL NEEMT OOK DEEL 
AAN DE GEZELLIGSTE NACHT VAN HET JAAR!
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Gemeente Rijkevorsel en VVV-Rijkevorsel maken samen
werk van trage wegen. Op de Dag van de Trage Weg
werken burgers, verenigingen en besturen samen om 
verwaarloosde en verdwenen wegen weer open te maken.
Deze wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer bieden
ongetwijfeld ook voor jou heel wat voordelen: je zit er
midden in het groen, ze zijn ideaal voor een fiets- en 
wandeltocht en ze vormen een verkeersveilig alternatief
voor drukke straten. Trage wegen vertellen ook vaak iets
over eeuwenoude verbindingswegen in onze omgeving.
Bovendien worden inwoners via trage wegen aange -
moedigd om met de fiets te rijden of te voet te gaan, wat
ervoor zorgt dat er minder fijn stof en CO2-uitstoot van
uitlaatgassen in onze gemeente vrijkomt. Kortom, zorg
dragen voor trage wegen is zorg dragen voor mens,
natuur en klimaat.

Zaklampentocht & haringbak
Tijdens de Dag van de Trage Weg op zaterdag 23 oktober
2010 organiseert VVV-Rijkevorsel i.s.m. de gemeente
Rijkevorsel een zaklampenwandeltocht. De wandeling
wordt georganiseerd in verschillende kleine groepen en
werd uitgestippeld langs verschillende trage wegen in
onze gemeente. Vertrek is mogelijk tussen 18.30 uur en
19.30 uur aan de molen. Het is een wandeltocht in het
donker, dus neem zeker ook je zaklamp mee. Naderhand
wordt er een heuse haringbak georganiseerd. Om 
praktische redenen kun je je hiervoor wel best inschrijven
via het onthaal van het gemeentehuis op het nummer
03/340.00.00 (uiterlijk maandag 18 oktober). Een haring
met brood kost 4 euro en er zullen ook pizzabaguettes
voorzien worden aan 3 euro per stuk.
Wil je graag meehelpen in het actieweekend van de ’Dag
van de Trage Weg’? Of heb je interesse om de trage wegen
in de gemeente eens onder de loep te nemen via de Atlas
der Buurtwegen of gewoon op het terrein? Alle geïnteres-
seerden kunnen contact opnemen met Jasmine Jacobs via
03/340.00.00 of via jasmine.jacobs@rijkevorsel.be

Een comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten
of gezondheidsrisico’s, en zonder te veel milieu -
belasting, dat is wat je van je centrale verwarming 
verwacht. Efficiënt verwarmen, met een verwarmings-
toestel dat altijd paraat staat wanneer je dat wilt, kost
weinig moeite. Een regelmatig onderhoud en een juiste
afstelling van je installatie zijn dan heel belangrijk. Een
goed onderhouden en afgesteld toestel doet wonderen
en zorgt ervoor dat je op een koude winterdag niet voor
verrassingen komt te staan. Beginnen ondertussen de
jaren te tellen voor je ketel? Dan is hij toe aan een 
grondige inspectie door een erkende vakman. Die zal je
vertellen of je installatie ondermaats presteert en of je
er voordeel bij hebt om eens na te denken over een
nieuw toestel. De verwarming van je woning is immers
goed voor 50 tot 70% van je energie rekening.

Ben ik verplicht mijn centrale verwarmingsketel te
onderhouden?
Voor stookolie is in Vlaanderen een jaarlijks nazicht
verplicht voor alle centrale verwarmingstoestellen met
een vermogen vanaf 20 kW. Als je verwarmt met een
vaste brandstof (zoals kolen, hout of pellets) moet de
cv-ketel jaarlijks onderhouden worden, ongeacht het
vermogen. Voor gas is de wettelijk verplichte onder -
houds  beurt tweejaarlijks voor vermogens vanaf 20 kW.

23 OKTOBER: DAG VAN DE TRAGE WEG
ZAKLAMPENTOCHT

WAT U MOET WETEN 
OVER UW CENTRALE VERWARMING
NIEUWE ONDERHOUDSREGELS VOOR GAS & STOOKOLIE
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Het is erg belangrijk voor je gezondheid en je veiligheid
dat bij dit nazicht ook steeds je schoorsteen gereinigd
wordt en dat gecontroleerd wordt of deze vrij is. Het
vermogen van je ketel kun je gemakkelijk aflezen van
het kenplaatje van het toestel. 95% van de cv-ketels in
Vlaanderen heeft een vermogen van minstens 20 kW en
moet dus regelmatig gekeurd worden.

Wie mag mijn centrale verwarmingsketel onder -
houden?
Het onderhoud en de afstelling van je cv-ketel moet je
steeds aan een vakman toevertrouwen. Op die manier is
de kwaliteit van het nazicht gegarandeerd en zorg je
ervoor dat je investering in het onderhoud van de
installatie ook rendeert. Op de website centrale -
verwarming.lne.be vind je een lijst van alle onder-
houdstechnici die door de Vlaamse overheid erkend
zijn voor het uitvoeren van het onderhoud van je cv-
ketel op stookolie of gas.
Om in orde te zijn met de wet moet je voor het onder-
houd van die installaties steeds een beroep doen op een
technicus die beschikt over zo’n dergelijke erkenning.
Voor het onderhoud van gasketels bestaan er 
verschillende erkenningen afhankelijk van het type 
toestel. Vraag de technicus of hij over de juiste erken-
ning beschikt voor het onderhoud van je toestel.

Wanneer moet mijn cv-ketel onderhouden worden?
Een cv-ketel die gestookt wordt op stookolie, steenkool,
hout of pellets moet jaarlijks onderhouden worden.
Indien je verwarmt met aardgas, is een tweejaarlijks
onderhoud verplicht. Cv-ketels op aardgas, die al in
gebruik waren op 1 juni 2007, moesten een eerste
onderhoudsbeurt krijgen voor 1 juni 2010.

Meer info : www.centraleverwarming.lne.be
Een informatiebrochure kan eveneens afgehaald 
worden in het gemeentehuis.

In Rijkevorsel staan een aantal woningen en gebouwen
lange tijd leeg. Hierdoor zijn deze woningen en
gebouwen niet beschikbaar op de markt terwijl er vaak
een tekort is aan betaalbare en kwaliteitsvolle 
woningen.
Langdurige leegstand van woningen en gebouwen heeft
een negatieve impact op de leefomgeving en de uit -
straling ervan en zorgt vaak voor hinder en overlast in
de buurt. De gemeente investeert in de kwaliteit van
het openbaar domein en de leefbaarheid van de
buurten. Leegstand en verloedering van panden moet
vermeden worden.

Tot 31 december 2009 was het inventariseren van
leegstaande gebouwen en woningen een bevoegdheid
voor Wonen Vlaanderen. Hieraan werd ook een 
gewestelijke heffing gekoppeld. Als gevolg van nieuwe
wetgeving (het decreet van 27 maart 2009 betreffende
het grond- en pandenbeleid) is deze bevoegdheid sinds
begin dit jaar aan de gemeente overgedragen.

De gemeente heeft een eigen reglement opgesteld
waarin wordt opgenomen in welke situaties een woning
of gebouw als ’leegstaand’ beschouwd wordt. Op 1 
september 2010 keurde de gemeenteraad het
gemeente lijk leegstandsreglement goed. Vanaf 1
november 2010 treedt dit reglement in voege.

Een leegstandsregister is de lijst van leegstaande
woningen en leegstaande gebouwen. De gemeente
Rijkevorsel heeft de opmaak en beheer van het leeg-
standsregister overgedragen aan de intergemeentelijke
samenwerking IOK.
Het beheren houdt in dat IOK :
1. de leegstand opspoort, vaststelt en registreert aan de

hand van een lijst van indicaties die in het 
reglement zijn opgesomd,

2. de aanvraag tot schrapping behandelt, beroepen
tegen de opname in het register afhandelt,...

3. de eigenaar en zakelijk gerechtigden informeert
over de opname in het leegstandsregister,

4. de eigenaar en zakelijk gerechtigden helpt om de
leegstand op te lossen.

Een gebouw staat leeg als meer dan de helft van de
vloer oppervlakte gedurende minstens 1 jaar niet wordt
gebruikt volgens zijn functie.
Een woning staat leeg als ze gedurende minstens 1 jaar
niet effectief wordt gebruikt volgens haar functie. Dit
betekent ook dat bijvoorbeeld het gebruik van een 
woning als opslagruimte of het gebruik van een garage

LEEGSTANDSREGISTER
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als woning niet beschouwd wordt als een gebruik en
dus wordt beschouwd als leegstaand. De bestemming
van een woning of gebouw blijkt uit de stedenbouw -
kundige vergunningen.

Als je een pand wil kopen of verkopen dat opgenomen
is in het leegstandsregister, contacteer je best de
notaris. Op de panden in dit register geldt immers het
recht van voorkoop.

Leegstand kan worden opgelost door de woning of het
gebouw terug te bewonen of te gebruiken. Wil of kun je
er zelf niet in wonen en zie je op tegen de last van het
verhuren van de woning dan is verhuren via een sociaal
verhuurkantoor (SVK) misschien een goede oplossing.
Zij beheren de woning in opdracht van de eigenaar en
verhuren die op de private markt. Dit kan gaan over
kleine woningen of grote woningen als ze voldoen aan
de hedendaagse kwaliteitsnormen. Voor de eigenaar is
SVK een huurder met desbetreffende verantwoorde lijk -
heden zoals het stipt betalen van de huur en het zorgen
voor het behoud van de goede staat van de woning.

Voor vragen met betrekking tot leegstand kun je
terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening op het num-
mer 03/340.00.25 of via IOK, Dick Poelmans, tel.
014/58.09.91.
De volledige tekst van het leegstandsreglement kun je
nalezen op de website www.rijkevorsel.be.

De gemeente heeft een nieuw toestel aangekocht
waarmee ze fietsen kan graveren. Het betreft hier een
nieuwe werkwijze waarbij er niet meer in het frame
gegraveerd wordt, maar waarbij een sticker, met daarop
de nodige gegevens, op het frame wordt gekleefd.
Het graveren gebeurt nog steeds in de gemeentelijke
werkplaats, Vijversweg 12, aan de rechterkant van het
gebouw, op de eerste woensdag van de maand tussen
12.30 uur en 15.30 uur. 

Op 4 oktober 2010 zal aannemer Adams uit Merksplas
starten met de aanleg van het fietspad langs heen de
N131. Het vellen van de bomen is al geruime tijd achter
de rug en de nutsmaatschappijen hebben hun werk
grotendeels afgerond, zodat de eigenlijke infra -
structuurwerken aan het fietspad kunnen beginnen. 
De aannemer zal starten met het vrijmaken van de
ingenomen stukken grond en half oktober wordt er
aangevangen met de aanleg van de riolering vanaf de
Vorselmoerweg tot aan de grens met Merksplas.

De totale kostprijs van het project bedraagt bijna
2.000.000 euro. 
Het deel riolering is voor rekening van Hidrorio, terwijl
de aanleg van het fietspad voor 80% gesubsidieerd
wordt door het Vlaams Gewest. De overige 20% wordt
door het gemeentebestuur betaald.

Wat staat er nu te gebeuren? Vanaf Merelstraat tot aan
de Beersebaan komt er aan beide zijden van de rijweg
een aanliggend fietspad en vanaf de Beersebaan tot aan
de grens met Merksplas zal dit een vrijliggend fietspad
worden. Er zullen ook middengeleiders worden aan-
gelegd ter hoogte van Stevennekens, de Beersebaan en
de Ambachtsweg. Ter hoogte van de Blakheide zal een
oversteekplaats voorzien worden. Tot slot zal in
Stevennekens een voorsorteerstrook worden aangelegd
richting Merksplas.

Naast deze ingrijpende infrastructuurwerken zullen er
ook een 250-tal nieuwe bomen worden aangeplant van
de soort Quercus Robur (zomereik).

Vermits de N131 een belangrijke route is voor de Lijn,
zal de aannemer alles in het werk stellen om de bussen
zo lang mogelijk doorgang te geven. Dat de werken de
nodige hinder met zich zullen meebrengen, is evenwel
onvermijdelijk en we rekenen dan ook op het begrip
van alle bewoners en weggebruikers.

FIETSEN GRAVEREN

DE WERKEN STARTEN AAN HET FIETS -
PAD LANGSHEEN DE MERKSPLASSE -
STEENWEG EN DE DRIJHOEK
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OOPPEENNBB..   WWEERRKKEENN

Begin 2008 kreeg de gemeente de opdracht van de
milieu-inspectie om de gronden op de stortplaats
Poelberg te verwijderen. Deze gronden waren
afkomstig van wegenwerken en van het ruimen van
grachten.

De opruiming van het terrein heeft heel wat voeten in
de aarde gehad. De hopen op het terrein werden
opgemeten en geïnventariseerd. Er werd vastgesteld
dat het in totaal ging om een volume van meer dan
9.000 m3 met een gewicht van meer dan 14.000 ton.
Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne begeleidde de
gemeente bij de bemonstering van de aanwezige hopen.
Op basis van deze analyses kon een scheiding van goede
en vervuilde grond gebeuren en konden de nodige
vergunningen aangevraagd worden.

Een aantal hopen werden gezeefd zodat gronden 
werden gescheiden van klinkers en kasseien. Met
inachtname van de toepasselijke wetgeving werden dan
de vervuilde hopen door verschillende transporteurs op
een correcte wijze naar verschillende TOP’s (tussen -
tijdse opslagplaatsen) en CGR’s (Centra voor grond -
reiniging) afgevoerd.

Het zal niet verbazen dat heel deze operatie een aardige
duit heeft gekost. De totale kostprijs ligt dan ook om en
bij de 340.000 euro.

Inmiddels zijn de laatste hopen, die bestonden uit
onvervuilde grond, van het terrein verwijderd. De
gemeente zal zich nu bezinnen over een nieuwe
bestemming van de site.

Reeds geruime tijd geleden werd er aangekondigd dat
een gedeelte van het kerkhof Sint-Jozef ontruimd zou
worden en heraangelegd. De gemeente kreeg inmiddels
veel vragen en meldingen binnen over de staat waarin
het kerkhof zich bevindt en over de geplande werken.

Het aanstellen van een ontwerper voor de heraanleg,
het opmaken en goedkeuren van een plan, het opmaken
van een passend bestek voor de ontgraving en de 
gunning aan een geschikte aannemer hebben echter
geruime tijd in beslag genomen, zodat besloten werd de
werken niet meer in 2010 uit te voeren omdat ze nooit
voor november klaar zouden geweest zijn.
Nu zullen de werken vanaf het voorjaar 2011 starten.
De heraanleg zal gebeuren vanuit een duurzaam con-
cept met veel aandacht voor groen. Uit noodzaak zal de
herinrichting van het kerkhof in verschillende fases
dienen te gebeuren. Zo kan enkel de zone die nu ont-
graven wordt, heraangelegd worden. Op lange termijn
zullen stelselmatig andere blokken ontruimd worden,
zodat het kerkhof beetje bij beetje zijn definitieve vorm
zal krijgen.

Einde oktober worden de begraafplaatsen weer extra in
orde gebracht met het oog op Allerheiligen en
Allerzielen, feestdagen waarop we massaal de rustplaats
van onze overledenen met bloemen sieren.
De technische dienst verzoekt in dit verband om voor
23 oktober geen bloempotten te plaatsen en de bloem-
potten zeker niet in de grasperkjes in te graven.

SANERING POELBERG ONTGRAVING EN HERAANLEG
BEGRAAFPLAATS SINT-JOZEF

ONDERHOUD EN BEBLOEMING
BEGRAAFPLAATSEN
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Onze vakantieleesactie liep van 1 juli tot en met 31
augustus. De uiterste inlevertermijn van de briefjes was
25 september. Op die dag vond ook de trekking van de
winnaars plaats. De uitdeling van de boekenbons aan de
desbetreffende winnaars zal gebeuren op zaterdag 16
oktober tijdens onze jaarlijkse Verwendag! (waarover
verder meer in dit infoblad)

Omdat we gemerkt hebben dat vele e-mails die we ver-
sturen aan onze lezers niet toekomen, willen we hierbij
graag nog eens een oproep doen aan iedereen om ons
het juiste e-mailadres te bezorgen. Zo kunnen wij je
onder andere op de hoogte houden van onze 
activiteiten en kunnen we je 3 dagen voor de vervaldag
een verwittiging sturen dat je boeken bijna terug 
binnen moeten zijn.
Op de balie in de bibliotheek kun je een blad vinden
waarop je e-mailadres kan genoteerd worden. Je mag
natuurlijk ook altijd je e-mailadres doormailen naar
rijkevorsel@bibliotheek.be
Alvast bedankt!

Graag willen wij er nog eens op wijzen dat er in de
hoofdbibliotheek in het centrum anderstalige boeken
aanwezig zijn. Je vindt er zowel Franse, Engelse als
Spaanse en zelfs Italiaanse boeken! Kom dus zeker eens
een kijkje nemen!

Op zaterdag 16 oktober is het ’Dag van de Bibliotheek -
klant’, beter bekend als onze jaarlijkse Verwendag!
Noteer deze datum zeker in je agenda, want het belooft
weer een echte ’feestdag’ te worden in de bib in de
Molenstraat met een heuse boeken- en tijdschriften-
verkoop, pralines en koffie (of andere drankjes) voor
iedereen, de prijsuitreiking van de Vlieg-actie ’Schatten
van vlieg’; een verrassing voor iedere bezoeker; en voor
de nieuwe leden nog een extra attentie. Ook zal dit jaar
clown Coco weer van de partij zijn met zijn (vooral bij
de kleinsten onder ons) geliefde ballonfiguurtjes even -
als karikaturiste Thea Van Kempen die groot en klein
prachtig weet te portretteren. En er zal nog veel meer
te beleven zijn in de bib! (zie ook de affiche in dit
infoblad) 
Allen daarheen dus !!
De verkooptarieven voor
boeken bedragen nog steeds
0,25 euro, voor weekbladen
0,05 euro, voor maand-
bladen is dit 0,10 euro. Voor
cd’s en cd-roms wordt een
bedrag van 0,50 euro
gevraagd.

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- De speelgoedprinses [P3]
- De ridder van het kasteel [P3]
- Meneer G. [P6]

AA boeken niveau-lezen
- Donders! Je mag de tandarts niet bijten (NOORT

Niveau 7)
- Dierenhotel: Apenstreken (STRAATEN Niveau 6)

AFSLUITING VAKANTIELEESACTIE

E-MAILADRESSEN LEZERS!

ANDERSTALIGE BOEKEN

16 OKTOBER = 
DAG VAN DE BIBLIOTHEEKKLANT!

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN OKTOBER 2010

BBIIBBLLIIOOTTHHEEEEKK

OKTOBERNIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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A-boeken (7-9 jaar)
- De smurfen: leuke verhalen om zelf te lezen (PEYO)
- Als ik niet toevallig een cavia gekocht had (ANGER-

BORN, Ingelin)
- De verdwenen apenoog-diamant (KEANE, David)
- De grote drakenproef (KNISTER)
- De dansende vamapier (PAVANELLO, Roberto)

B-boeken (9-12 jaar)
- Red de witte walvis (STILTON, Geronimo)
- Drakenbloed en kamillethee (REIJNDERS, Joke)
- Roze vleugels en glitterjurken (BENNET, Sophia)
- Lola’s geheime missie (ABEDI, Isabel)
- Leef je nog? (HOLST PELLEKAAN, Karen van)
- Vrijheid (BROOKE, Lauren)
- Ik blijf gewoon dromen van ... (VANDEWOUDE,

Katrien)

C-boeken (12-16 jaar)
- De zomer waarin alles veranderde (HAN, Jenny)
- De magiër (SCOTT, Michael)
- De tovenares (SCOTT, Michael)
- XXL (EWO, John)
- Schitterend kwaad (JAMES, Rebecca)
- Girlpower (BENWAY, Robin)
- Net echt! (MACLAUGHLIN, Emma)
- Sleutel naar geluk (DESSEN, Sarah)

Jeugd Non-fictie
- Crazy moppenboek [846]
- Kinderkookboek [629.2]
- Kai-Mook: het verhaal van mijn eerste jaar [598.92]

Jeugd Strips
- Avatar: De laatste luchtmeester (POPER, Renate)

[C]
- De Rode Ridder: Het helse verbond [B]
- De Rode Ridder: Het behouden zwaard [B]
- Suske en Wiske: De gamegoeroe [B]
- Suske en Wiske: De rillende rots [B]
- FC De Kampioenen: De Kampioenen maken ambras

[C]
- FC De Kampioenen: Oma Boma trainer [C]
- Urbanus: De slungel van de jungle [C]
- Urbanus: Het dilemma van Cesar [C]
- Urbanus Special: In space [C]
- K3: Het superhelden drankje [AA]
- Agent 212: Wilde achtervolging [A]

VOLWASSENEN
Volwassenen Fictie
- Mijn hart van hout (STOVELL, Sarah)
- Slechte dingen gebeuren (DOLAN, Harry)
- En je ziet nog eens wat (de GREEF, Renske)
- De paradijsvogelbloem (BERWIN, Margot)
- Het zwaard der wrake (de HAAN, Marian)
- Moederziel (HANNAH, Sophie)
- Land van dromen (SUNDSTOL, Vidar)
- Bride flight (van der POL, Marieke)
- Voettocht naar Santiago de Compostella 

(MACLAINE, Shirley)
- Onvergetelijk (MORIARTY, Liane)
- De schoonmaker (WESTERVELD, Judy)
- Verloren jaren (van ARCHEM, Johanne A.)
- Hoe ouder, hoe wijzer (MACLAINE, Shirley)
- Pervers (BOGAERTS)
- Het München syndroom (DE CONINCK, Christian)

Volwassenen Non-fictie
- Een nieuw gezin een nieuwe kans [418.2]
- De kapitale crisis [345.1]
- Wat ik zag was ontnuchterend [333.4]
- Ga met je sterke punten aan de slag [367.2]
- Het droge en het vochtige [935.4]
- Reflexologie [611.9]
- De dode zeerollen [220.4]
- Het schaduw effect [172]
- De verschuiving: Van ambitieus naar zinvol leven

[172]
- Pixar [798.85]

BBIIBBLLIIOOTTHHEEEEKK
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Deze winter verwachten we weer een normaal griep -
seizoen. Eén spuitje beschermt tegen drie verschillende
griepvirussen, onder meer de Mexicaanse griep. Zo ga
je veilig de winter in. Laat je daarom in oktober of
november inenten tegen de jaarlijkse seizoensgriep.

Wil je weten of je in aanmerking komt, vraag dan raad
aan je huisarts of apotheker of surf naar www.griep -
vaccinatie.be.

Vorig jaar verliep de griepvaccinatiecampagne helemaal
anders. Een nieuw griepvirus hield de hele wereld in
zijn greep. Veel mensen kregen de raad om twee afzon-
derlijke vaccinaties te laten zetten. De aanvankelijke
vrees voor een wereldwijde verspreiding van een
gevaarlijk griepvirus bleek ongegrond. Dankzij de goed
georganiseerde opvang van de eerste griepgevallen, de
hygiënische maatregelen en de massale vaccinatie
tegen de beide vormen van griep vielen, zeker in ons
land, de gevolgen van de griepepidemie mee.

Wil je genieten van een goeie film
en een avondje heerlijk ont -
spannen? En wil je tegelijk ook
horen hoe je je beter in je vel kunt
voelen?

Kom dan naar een voorstelling van de film10daagse van
Fit in ons Hoofd. Tijdens een ontspannen avond met
een geestig gezonde film, ontdek je hoe je geestelijk
gezond kunt blijven. De films illustreren de 10 stappen
van Fit in je hoofd. Het zijn stappen die je zelf kunt
zetten om goed in je vel te blijven.

Hieronder vind je zeker een film die je aanspreekt.
Verspreid over heel de Kempen staan tien boeiende
films op de affiche aan een lage toegangsprijs. De
gemeenten Arendonk, Balen, Beerse, Geel, Lille,
Meerhout, Mol, Turnhout en Westerlo maakten met
Logo Kempen het programma op. Op de affiche staan
onder meer de films As Good At It Gets, Freedom
Writers en Into The Wild.

Voor het volledige programma, informatie over de films
en de 10 stappen, surf naar www.fitinonshoofd.be. Daar
kun je ook inschrijven voor de films. Telefonisch
reserveren kan op maandag en dinsdag via het 
algemeen nummer 014/44.08.34. 
- Arendonk: dinsdag 5 oktober 20u, Young@Heart

(JH ’t Onkrooid, Koeistraat 8a)
- Balen: dinsdag 5 oktober 20u, Ben X

(VC De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1)
- Beerse: vrijdag 1 oktober 20u, Falling

(GC ’t Heilaar, Heilaartstraat)
- Beerse: donderdag 7 oktober 20u, The Boy in the

Striped Pyjamas (GC ’t Heilaar, Heilaarstraat)
- Geel: donderdag 7 oktober 19.30u, As Good As It

Gets (Studio Geel, Werft)
- Lille: maandag 4 oktober 20u, Into The Wild

(Bibliotheek, Kerkstraat 22)
- Meerhout: zaterdag 9 oktober 20u, The Bucket List

(Polyvalente zaal, ingang Smissestraat)
- Mol: donderdag 7 en zondag 10 oktober 20u,

Freedom Writers (CC ’t Getouw, Molenhoekstraat 2)
- Turnhout: vrijdag 8 oktober 19.30u, De Helaasheid

der Dingen (JH De Wollewei, Draaiboomstraat 6)
- Westerlo: woensdag 6 oktober 20u, Into The Wild

(Bibliotheek, Kasteelpark 5)

GRIEPVACCINATIE IN 2010,
ALLES TERUG BIJ HET OUDE

VAN 1 TOT 10 OKTOBER 2010

TIEN BOEIENDE FILMS OP DE AFFICHE
VAN FIT IN ONS HOOFD
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SPORTBESTUURLIJKE VORMINGEN
Dag van de sportclubbestuurder - Berchem
Tijdens deze dag van de sportclubbestuurder worden
verschillende workshops aangeboden. De deelnemers
kunnen twee sessies kiezen, afhankelijk van hun eigen
interesse en behoefte.
Een eerste keuze maak je uit de volgende sessies:
- Sessie 1: Hoe blijft je idee kleven? Maak van je bood-

schap een stadslegende
- Sessie 2: Een handleiding voor mensen: welk 

temperament ben jij?
- Sessie 3: Praktisch boekhouden voor sportclub -

bestuurders
- Sessie 4: Wegwijs in btw en de sportclub
Een tweede sessie kies je uit het volgende aanbod:
- Sessie 5: Het slimme onbewuste. Hoe beslissingen

beïnvloed worden door jouw onderbewustzijn
- Sessie 6: Hoe pak je de pers aan?
- Sessie 7: Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs
- Sessie 8: Vergaderen. Last van meetingitis?
Zaterdag 9 oktober 2010 van 8.30u tot 12.30u
- Plaats: Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22,

2600 Berchem
- Kostprijs: bestuurslid van een sportclub aan -

gesloten bij VSF 10,00 euro (na 30/09 15,00 euro),
niet aangesloten 125,00 euro (na 30/09 150,00
euro), administratief of sporttechnisch coördinator
van een VSF federatie 30,00 euro (na 30/09 35,00
euro), niet aangesloten bij VSF 150,00 euro (na
30/09 175,00 euro)

- Contact: Dynamoproject, tel. 09/243.12.94,
info@dynamoproject.be

SPORTMEDISCHE VORMINGEN
Sportverzorging - Arendonk
Sportverzorging is een allesomvattend woord als het
gaat over het verzorgen van onze atleten voor, tijdens
en na de wedstrijd. Een taak die in sommige clubs door

de sportkinesitherapeut wordt ingevuld. In vele clubs is
dit echter niet mogelijk zodat een basiskennis inzake
EHBO, sportmassage, sporthygiëne, toepassen van ijs,
inhoud materiaal koffer, etc... op een beknopte en
praktische wijze worden benaderd. De inhoud van het
EHBSO-plan wordt besproken daar dit in elke sportclub
aanwezig zou moeten zijn alvorens de sportactiviteiten
van start kunnen gaan. Het gekende ’RICE’-
programma, bestaande uit ’rust’, ’ijs’, ’compressie’ en
’elevatie’, welke kan toegepast worden in elke sportclub
of organisatie, wordt stap voor stap besproken.
Maandag 25 oktober 2010 van 19u30 tot 22u30
- Plaats: Raadzaal gemeentehuis, Vrijheid 29, 2370

Arendonk
- Lesgever: Tom Mertens
- Kostprijs: 10,00 euro

SPORTTECHNISCHE VORMINGEN
Seniorengym: zit en wals - Zandhoven
In tegenstelling tot de aerobics of seniorobics wordt
hier een fitnessprogramma voorgesteld waarbij de 
oefeningen worden uitgevoerd op licht klassieke
muziek. Door het gebruik van stoelen en het rustiger
verloop van de oefeningen is deze bewegingsvorm
uitermate geschikt voor een ouder publiek. Het is een
uitgelezen bewegingsprogamma waarbij zowel de 
spieren als het hart worden verwend en waar elke les
een feest wordt om samen van te genieten.
Woensdag 18 oktober 2010 van 18.30u tot 21.30u
- Plaats: Minisporthal, Veldstraat 33, 2240 Zandhoven
- Lesgever: Rudy Blauwblaeme, Fedos
- Kostprijs: 10,00 euro

SPECIFIEKE DOELGROEPEN
Badminton: G-badminton - Brasschaat
Heb je al eens gedacht aan badmintontraining geven
aan personen met een verstandelijke handicap? Twijfel
je of dit haalbaar is of hoe je er aan kan beginnen? Ga je
voor ’geïntegreerde training’ of een ’afzonderlijk
trainingsuurtje’? Deze vorming tracht je bij deze 
vragen te helpen.
We observeren en bespreken eerst de doelgroep aan de
hand van videomateriaal. Hierna nemen we zelf een
racket in de hand en gaan we enkele aangepaste spel- en
oefenvormen uitproberen. Hierbij komen zowel 
praktische als didactische aandachtspunten aan bod.
Zaterdag 23 oktober 2010 van 10u tot 12u
- Plaats: Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos,

Bredabaan 31, 2930 Brasschaat
- Lesgever: Bart Cuyckens
- Kostprijs: 10,00 euro

OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO
NAJAAR 2010

SSPPOORRTT
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Overzicht cursussen november 2010
- Werking Vlaamse trainerschool (VTS) op maandag 8

november 2010 te Beerse
- Oprichten van een aangepaste seniorenwerking in je

sportclub op dinsdag 9 november 2010 te Hoog -
straten

- Powerpoint op maandag 8 en 15 november 2010 te
Brecht

- Google Docs op woensdag 17 november 2010 te
Turnhout

- Eerste hulp bij sportongevallen op dinsdag 23
november 2010 te Beerse

- BTW in de sportclub: wegwijs in BTW en de sport-
club op donderdag 25 november 2010 te Sint-
Antonius-Zoersel

- Interne en externe communicatie op maandag 29
november 2010 te Hoogstraten

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

Het 10 weken durende
’Veussels stappenplan’ gaat
van start op maandag 4 okto-
ber 2010 om 14u en dinsdag
5 oktober 2010 om 19u.
Tijdens deze eerste stapsessie
wordt de staplengte bepaald
en zullen we je stappenteller
instellen. Nadien kun je deze
al eens uittesten. Vanaf de
week nadien wordt er op
maandag en dinsdag geza-
menlijk gestapt. Aan de hand
van je persoonlijk stappen-
plan kun je dan tijdens de
rest van de week zelf verder 
werken aan je gezondheid.

Elke stapsessie vertrekt vanaf de parking van KFC
Zwarte Leeuw aan de Kruispad.
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.

Voor velen onder ons is er terug een sportief seizoen
van start gegaan. Het aanbod van sporten voor jong en
oud is zo groot dat iedereen wel zijn gading kan 
vinden. Zo ook voor mensen met een handicap.
Als we spreken over sporten gericht naar mensen met
een handicap, dan plaatsen we deze onder de algemene
noemer van G-sport. Zo bestaan er specifieke sporten
voor mensen met een handicap zoals floorball, boccia,
e.d. of zijn traditionele sporten aan hen aangepast. Vele
G-sportclubs hebben een regionale uitstraling en rich-
ten zich dan ook op G-sporters uit de nabije omgeving.
Zo ook in onze sportregio Noorderkempen. Er zijn een
aantal sportclubs die reeds sinds langere tijd actief zijn
in de G-sport. Daarnaast beseffen meer en meer clubs
dat sporten voor mensen met een handicap even
belangrijk en gezond is als voor anderen. Hierdoor
trachten bestaande verenigingen in hun sportaanbod
een training of les te voorzien voor mensen met een
handicap.
Vanuit de Sportregio Noorderkempen, een samen -
werkingsverband van 12 gemeenten in de Noorder -
kempen i.s.m. de provinciale sportdienst, worden zulke
initiatieven mee ondersteund.

VEUSSELSE STAPPEN TELLEN!
EEN PROJECT IN HET KADER VAN
10.000 STAPPEN

G-SPORT

SSPPOORRTTSSPPOORRTT
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Graag vestigen we even de aandacht op 2 recente 
initiatieven op het vlak van G-sport. In Hoogstraten
start turnvereniging ’t Spagaatje met G-Gym. Voor
meer informatie kun je contact opnemen met Liesbeth
Leemans (Ergotherapeute en gespecialiseerd lesgeef-
ster G-Gym) bereikbaar op het nummer 0497/94.62.35
van maandag tot vrijdag van 18u tot 20u of via e-mail
leemans_liesbeth@hotmail.com. Daarnaast is Dance
Studio Footloose uit Malle sinds vorig jaar met G-dans
begonnen. Meer informatie via www.dancestudio -
footloose.be.

Meer informatie kun je ook vinden in de G-sportweg -
wijzer te bekomen op de sportdienst of op
www.gsport.be! Aldaar vind je een overzicht van clubs
per sporttak die sport aanbieden voor mensen met een
handicap.

Op vrijdagavond 19 november 2010 om 20 uur reikt de
Cultuurraad in de raadzaal van het gemeentehuis onder
grote ‘culturele’ belangstelling de Cultuurprijzen 2010
uit.
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.
De kandidaturen kunnen nog ingediend worden tot
vrijdag 8 oktober 2010. Het formulier voor  kandidaat-
stelling kun je ophalen op de cultuurdienst in het
Klooster of in de Aster Berkhofbibliotheek te Sint-Jozef.

Op woensdag 20 oktober 2010 is de eerstvolgende 
algemene vergadering van de cultuurraad. Deze vindt
plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis om 20u.

Dit voorjaar werd de toetreding van Rijkevorsel tot de
Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen door de
gemeenteraad goedgekeurd. Erfgoedcel Noorder -
kempen bekommert zich om het bewaren en ontsluiten
van het erfgoed in onze regio en stippelt samen met de
erfgoedsector en de lokale besturen een regionaal 
erfgoedbeleid uit.
Bij het opmaken van dit regionaal erfgoedbeleid, is dus
ook jullie mening van belang. Daarom organiseert men
op dinsdag 12 oktober 2010 om 19u30 een Erfgoedcafé
in het Gildenlokaal Sint-Jorisgilde aan het gemeente-
lijk dorpsplein.
Tijdens deze avond proberen we samen te achterhalen
wat jullie, jullie organisatie of onze regio in het 
algemeen nodig heeft om erfgoed nog beter te bewaren
en/of aan het publiek te tonen. Tijdens het Erfgoedcafé
kun je in kleine groepen je mening geven rond 
bepaalde thema’s. Erfgoedcel Noorderkempen trakteert
je bovendien op een hapje en een drankje.
Ben je begaan met het behoud van ons waardevolle 
erfgoed of ben je lid van een vereniging die zich 
bekommert om erfgoed in brede zin? Dan ben je van
harte welkom op ons Erfgoedcafé! 

In het kader van de tentoonstelling “Ontmoetingen en
Impressies” van Xavier Rombouts in het Aster
Berkhofmuseum, zal er een fotowedstrijd geor -
ganiseerd worden met als thema “Ontmoetingen en
Impressies”. Foto’s dienen binnengestuurd te worden
via e-mail naar cultuurdienst@rijkevorsel.be met als
onderwerp: “fotowedstrijd”. E-mails moeten gedateerd
zijn voor 15 december 2010.
Meer informatie omtrent de fotowedstrijd is te 
bekomen op de cultuurdienst en in het informatieblad
van november.

CULTUURRAAD

CULTUURPRIJS 2010

ALGEMENE VERGADERING 
CULTUURRAAD

ERFGOEDCAFE RIJKEVORSEL

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

Deze maal werd er gekozen voor fotografie. Xavier
Rombouts is een Rijkevorselse fotograaf die prachtige
foto’s gemaakt heeft van o.a. zijn vele reizen. Het zijn
deze reisimpressies die tentoongesteld zullen worden
van 29 oktober 2010 t/m 09 januari 2011 op het eerste
verdiep van het GC Sint-Jozef in en rond het Aster
Berkhofmuseum.

Als verkeersactieve school
zijn we heel trots om te
mogen meedelen dat onze
school, De Wegwijzer, het
label 10op10 behaald heeft!

Het label 10op10 wordt uitgereikt aan verkeersactieve
basisscholen. Dit houdt in dat we de leerlingen bege -
leiden in het opgroeien tot zelfstandige en vaardige 
verkeersdeelnemers. De leerlingen moeten goed 
kunnen fietsen en een aantal verkeersgedragingen
onder de knie hebben. Eerst oefenen ze in een
beschermde omgeving en daarna in het echte verkeer.
Daarom worden er vanaf het eerste leerjaar wekelijks
fietsvaardigheden gegeven.

De ouders worden in het verkeersgebeuren op en rond
de school betrokken. Zo worden er met de hele school
verkeersnamiddagen ingericht waarbij ouders ook 
verkeersgroepen begeleiden. We richten autoluwe
dagen in en stimuleren de kinderen om met de fiets
naar school te komen.

Door de heraanleg van de schoolomgeving is deze 
verkeersveiliger geworden voor onze kinderen. Goede
afspraken met de ouders over het afhalen en brengen
van de kinderen dragen ook bij tot een veilige school-
omgeving voor onze leerlingen.

In samenspraak met de politie wordt er jaarlijks 
geoefend op de rotonde en worden er fietscontroles
gehouden. In overleg met de gemeente worden er fiets-
acties georganiseerd. Dankzij de subsidies van label

TENTOONSTELLING XAVIER ROMBOUTS:
’ONTMOETINGEN EN IMPRESSIES’

DE WEGWIJZER BEHAALT
LABEL 10op10!

CCUULLTTUUUURR--OONNDDEERRWWIIJJSS

INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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10op10 heeft de school een fietshelm voor elk kind 
kunnen aankopen. Deze wordt bij elke les fietsvaardig-
heid en bij elke leeruitstap met de fiets gedragen. Ook
het dragen van het fluovestje is een attitude die hierbij
hoort. Zo worden onze leerlingen ’gezien’ in het 
verkeer.
Ook de gemeente ontvangt subsidies voor de deelname
van de Rijkevorselse scholen om o.a. een ’mobiel 
verkeerspark’ in te richten. Dit kan door de scholen
ontleend worden voor de verkeerslessen.
Zo zorgen we samen voor een verkeersactieve school in
een veilige schoolomgeving!

Een praatcafé dementie wil de ziekte dementie
bespreek baar maken door mantelzorgers en familie -
leden van personen met dementie samen te brengen.
In elk praatcafé wordt zowel een mantelzorger als een
deskundige geïnterviewd rond een bepaald thema. Zo
krijg je heel wat informatie mee. Er is tijd om vragen te
stellen, maar gewoon luisteren kan ook. Een praatcafé
is ook een plaats om in een heel ontspannen sfeer lot-
genoten te ontmoeten. Bij een tas koffie of frisdrank
kun je er andere familieleden en mantelzorgers van 
personen met dementie ontmoeten. 
Iedereen is welkom!

Datum: maandag 18 oktober 2010. Je bent welkom
vanaf 13.30 uur. Van 14.00 uur tot 16.30 uur worden
een mantelzorger en een deskundige geïnterviewd. Je
kunt nog blijven napraten tot 17.00 uur.

Thema: Zinvolle tijdsbesteding: activiteiten met en
voor personen met dementie.

Plaats: Lokaal Dienstencentrum, Albert Van Dyckstraat
10, 2300 Turnhout

Noteer ook reeds in je agenda: het volgende praatcafé
gaat door op maandag 13 december 2010.
Thema: Geld en wetgeving: over het juridische bij
dementie.

Het Feest van de Derde Leeftijd wordt dit jaar geor -
ganiseerd op:
- maandag 8 en dinsdag 9 november 2010 in het

Parochiecentrum, Dorp 21
- woensdag 10 november 2010 in de Parochiezaal te

Sint-Jozef

Programma:
- het middagmaal is voorzien om 12.00 uur
- de ontspanningsnamiddag om 14.00 uur

Dit jaar kon het
gemeentebestuur een
contract afsluiten met
Yves  Segers .  Begin
jaren 90 was hij
bekend als zanger van
de populaire groep
Toast. Nu werkt Yves
hard aan zijn solo -
carrière.
Bij eventuele inschrijving dient men de onderstaande
strook in te vullen en binnen te brengen in het
gemeente huis (brievenbus of receptie). De inwoners
van Sint-Jozef kunnen hun inschrijving binnenbrengen
in de Aster Berkhofbibliotheek. Opgelet! De leden van
een gepensioneerdenbond zullen hun inschrijvings -
formulier ontvangen via hun wijkmeester. Enkel 
inwoners van Rijkevorsel en diegenen die behoren tot
de parochie Sint-Jozef kunnen inschrijven voor de
festiviteiten.
Gelieve er nota van te nemen dat ook dit jaar de deuren
pas om 11.00 uur geopend worden zodat het personeel
in de mogelijkheid is de zaal tijdig in orde te brengen.

INSCHRIJVINGSSTROOK

Centrum Sint-Jozef

8   of    9 10   november
(gelieve dit duidelijk aan te duiden!)

Naam : .................................................................................................................................................

Adres : .................................................................................................................................................

Tel. : .........................................................................................................................................................

wenst deel te nemen met .................................. personen
(inschrijven kan tot 22 oktober a.s.)

PRAATCAFÉ DEMENTIE

FEEST VAN DE DERDE LEEFTIJD

OONNDDEERRWWIIJJSS--SSOOCC..ZZAAKKEENN



24

Zwijgen biedt geen uitkomst
Ouderenmis(be)handeling is voor
veel mensen een nog onbekend
fenomeen. Toch wordt in België 1
op 3 ouderen geconfronteerd met
één of andere vorm van mis
(be)handeling. Ouderen hebben
meestal zwaar te lijden onder de
situatie. Ook voor naasten en

hulpverleners die ermee geconfronteerd worden zijn
dit moeilijke en aangrijpende situaties.

Vormen van ouderenmis(be)handeling
’Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand
vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen of nalaten
van handelen van al diegenen die in een persoonlijke
en/of professionele relatie met de oudere staan, waar-
door de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke
en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel
vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de
oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of 
volledige afhankelijkheid.’ 

- Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden,...
- Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimi -

deren,...
- Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te

weinig medische zorgen,...
- Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van

volmachten, giften eisen, misbruik maken van
goedgelovigheid,...

- Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme,
zich onnodig vaak moeten uitkleden,...

- Schending van de rechten: post lezen of achter -
houden, het niet alleen laten van de oudere met zijn
bezoek,...

- Verzorging laat te wensen over: de oudere krijgt 
verzorging maar die laat te wensen over

Waar kun je terecht?
Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfron-
teerd wordt met ouderenmis(be)handeling of 
vermoedens heeft over een mogelijke situatie van
ouderen mis(be)handeling kan terecht bij het Vlaams
Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. Wij bieden de
mogelijkheid om anoniem een melding te maken van
een situatie van ouderenmis(be)handeling. Alles wat
wordt verteld is onderworpen aan het beroepsgeheim.

Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
Sociaal huis Pandora
Grotenbergestraat 24-26, 9620 Zottegem
tel. 078/15.15.70, fax 09/361.06.57
e-mail: meldpuntomb@skynet.be
www.meldpuntouderenmishandeling.be

Heb je er wel één, maar weet je niet
goed hoe je ermee moet werken? Ook in
jouw buurt is een digidak te vinden. In
digidak kun je gratis terecht om
gebruik te maken van de computers en

het internet. Onze bege leiders staan altijd klaar om je
verder te helpen met al je computervragen. Loop zeker
eens binnen om kennis te maken.
In digidak worden ook cursussen ingericht. Onze bege-
leider zal je hier alles over vertellen.

De gemeente Rijkevorsel is gestart met digidak in het
voorjaar. De eerste lessen zijn achter de rug. Voor het
najaar hebben we nog enkele plaatsjes vrij in digidak
Sint-Jozef. Tijdens de vrije inloop op maandag van
10.00 uur tot 12.00 uur kan je je komen inschrijven in
de Bibliotheek Aster Berkhof St.-Jozef.

Oproep: vrijwilligers voor digidak
Om de werking van digidak mogelijk te maken, zijn we
momenteel nog op zoek naar vrijwilligers. Heb je 
enkele uurtjes in de week vrij die je graag nuttig wil
gebruiken? Wil je je inzetten voor iets waar heel wat
mensen je dankbaar voor zijn? Hou je van contact met
mensen?
Dan is digidakvrijwilliger misschien iets voor jou!
We zoeken mensen die hun computerkennis willen
delen met beginners. We zoeken begeleiders voor de
vrije inloop en lesgevers voor de initiaties.

Meer info
Voel je je aangesproken? Wil je graag meer weten?
Spring eens binnen tijdens de vrije inloop of voor meer
info: www.digidak.be, e-mail: info@digidak.be, tel.
014/71.11.03.
Digidak centrum: Het Klooster, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel, tel. 03/340.00.39 (vrije inloop op donder-
dag van 9.00 uur tot 12.00 uur)
Digidak St.-Jozef: Bibliotheek Aster Berkhof St.-Jozef,
Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel, tel. 0471/33.97.38 (vrije
inloop op maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur)

DIGIDAK : HEB JE THUIS
GEEN COMPUTER OF GEEN INTERNET?

OUDERENMIS(BE)HANDELING
IN DE THUISSITUATIE

SSOOCC..ZZAAKKEENN
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Op zondag 3 oktober a.s. vertrekt om 14.00 uur aan het
Stedelijk Museum te Hoogstraten, Begijnhof 9-11, de
begeleide wandeling ’De maegdekens en knechtjes van
Hoogstraten - Hoogstraten op kindermaat’ (4 km).
In het Hoogstraten van de 16de eeuw waren er naast een
begijnhof ook verschillende weeshuizen. Voor de 
jongens was er het ’Knechtiens Collegie’, voor de 
meisjes het ’Meyskens Collegie’. Hoe de jongens en
meisjes in die tijd leefden en waarom ze zo graag op het
begijnhof kwamen, zal je op een speelse manier zelf
kunnen ondervinden! Mama’s en papa’s zijn uiteraard
ook welkom, maar de kinderen zijn baas!
Inschrijvingsgeld: 1 euro per deelnemer
Inschrijven: Toerisme Hoogstraten
Stadhuis, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
tel. +32 (0)3/340.19.55, fax +32 (0)3/340.19.66
toerisme@hoogstraten.be

Op zoek naar een origineel cadeau!
Met de brochure ’Fietsdiner Grensland’ kun je fietsen
in de streek (Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en
Rijkevorsel) combineren met een lekker etentje. Je
stippelt zelf je route uit. Onderweg vind je een aantal
deelnemende eetgelegenheden die elk een heerlijk drie-
gangenmenu aanbieden. Met de bons in de brochure
kun je zelf kiezen in welke zaak je het voor-, hoofd- of
nagerecht neemt. Op die manier stippel je zelf je route
en je favoriete menu uit. De brochure kost 23,5 euro.
Voor 25 euro krijg je er de brochure ’Ontdek het
Grensland’ bij. Hierin vind je leuke weetjes en alle
informatie over de bezienswaardigheden die je onder-
weg tegenkomt. De fietsdinerbons zijn geldig tot 30
april 2012.
De brochure is verkrijgbaar bij de VVV-infokantoren
van Grensland.

Grensland is een streek met een rijk verleden. Vroeger
zwierven hier vikings, spoken, smokkelaars en land -
lopers rond. Tijdens de lange winteravonden aan het
haardvuur vertelden de bewoners elkaar grappige en
griezelige verhalen over zwevende kruisjes, de
brandende scheper, mysterieuze verdwijningszaken en
nog veel meer.
In de maand november worden de vroegere vertel -
avonden terug in ere hersteld. Elk weekend kan je in
één of meerdere van de 4 gemeenten van Grensland
genieten van ludieke vertellingen. Lokale toneelgezel-
schappen of andere verenigingen brengen de volks -
verhalen opnieuw tot leven, en dit steeds op een leuke
locatie en vergezeld van een hapje en een drankje.
Baarle-Hertog (Ulicoten): Prohibido - Theater op 
locatie door toneelvereniging Ulicoten: 13 november
Loop mee met een avontuurlijke wandeling door een
bosrijke omgeving met mooie verhalen, actie en een
hapje en een drankje. In groep loop je in de donkere
avond een ’smokkelroute’.
Rijkevorsel: Duivelse Molens - geanimeerde vertellin-
gen door VVV-Toerisme Rijkevorsel: 4, 5, 6, 10, 18, 19
en 20 november
VVV-Toerisme Rijkevorsel ontvangt je in het bezoekers-
centrum op het molenterrein waar je direct wordt
opgenomen in de sfeer van een oud Vlaams molenaars-
gezin. Een aaneenschakeling van verhalen neemt je
mee naar verschillende locaties.
Merksplas: Op stap met de luimige landlopers - door
toneelkring Heidebloempje: 6, 14, 21 en 27 november
Samen met enkele ongure elementen ga je op stap
doorheen het mysterieuze landlopersdomein van
Merksplas-Kolonie. De wandeltocht eindigt in het
gevangenismuseum in de landloperskapel. Daar kun je
nog napraten bij een echte landlopershap en dito tap.

CADEAUTIP: FIETSDINER GRENSLAND!

GRIEZELIG GRENSLANDWANDELKALENDER GRENSLAND
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Hoogstraten: De bossen van Castel - door Zjosfinks: 5,
12, 19 en 26 november
Zjosfinks neemt je mee voor een wandeling door Castel,
langs alle plekken waar een kleine honderd jaar geleden
op onvoorstelbare wijze geschiedenis werd geschreven
door de bewoners uit die tijd.

Voorverkoopkaarten zijn te koop in de deelnemende
toeristische infokantoren.
De brochure kan afgehaald worden aan de VVV-info -
balie of gedownload worden via www.toerismegrens-
land.be.
Voor meer info: 03/340.00.12 (00)
vvv.toerisme@rijkevorsel.be

In de nacht van 22 op 23 oktober 1943 werd te Bolk een
Halifax bommenwerper neergeschoten. De voltallige
bemanning kwam hierbij om het leven. Op vrijdag 22
oktober a.s. zal het precies 67 jaar geleden zijn dat de 7
bemanningsleden op tragische wijze om het leven 
kwamen. Dit willen we op die dag gedenken.

Programma:
14.00 uur: officiële onthulling van een monument t.h.v.
Bolk Kruis met fly-over.

De leerlingen van de 4de leerjaren van De Wegwijzer en
de Sint-Luciaschool nemen het peterschap van het
monument op zich. 
Iedereen is welkom op deze plechtigheid.

Voor info: 
www.rijkevorsel.be, vvv.toerisme@rijkevorsel.be
tel. 03/340.00.12 (00)

De donkere maanden zijn weer in aantocht en dat 
betekent toch altijd dat fietsers en voetgangers minder
zichtbaar worden in het verkeer.
Enkele nuttige tips van de lokale politie:
- Jonge fietsers vallen wel eens op het wegdek.

Hoofdletsels zijn het gevolg. Een fietshelm kan geen
ongeval voorkomen maar de letsels zullen minder
erg zijn bij een valpartij of een aanrijding.

- Laat je kind opvallen in het verkeer. Lichtkleurige
kledij en fluorescerende vestjes dragen zodat de
autobestuurders je opmerken. Gebruik bij duister-
nis reflecterende strips, armband of gordel rond de 
boekentas. Dit verhoogt de veiligheid van elke 
fietser of voetganger. Vermijd een te zware boeken-
tas.

- Fietsverlichting: 
Alle weggebruikers (ook kinderen met een kinder-
fiets) moeten hun verlichting aansteken tussen het
vallen van de avond en het aanbreken van de dag, én
in alle omstandigheden waarbij je minder dan 200
meter ver kunt zien (zoals bij dikke mist of zware
regenval).
Fietsen moeten vooraan een wit of geel licht hebben
en achteraan een rood licht. Dat rode licht moet ’s
nachts, bij helder weer, tenminste zichtbaar zijn van
op een afstand van 100 meter.
Momenteel mogen er verlichtingstoestelletjes (op
batterijen) gebruikt worden die niet op de fiets
gemonteerd moeten worden. De toestelletjes mogen
op de kledij of boekentas aangebracht worden en ze
mogen knipperen.
Tracht alle maatregelen te nemen om jezelf als 
fietser zo veilig als mogelijk doorheen het verkeer te
bewegen. Bij zware fout kun je als fietser hoofdelijk
aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van
het ongeval.

Alle schoolgaande kinderen hebben een fluovestje
gekregen. Als ouders hebben jullie de morele plicht om
erop toe te zien dat die vestjes gebruikt worden door je
kind(eren). Wees attent en oefen toezicht uit. Geef het
goede voorbeeld en draag er zelf ook een...

22 OKTOBER 2010 - BOLK
HERDENKING CRASH
HALIFAX BOMMENWERPER

FIETSVERLICHTING
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Reflectoren
Vooraan moeten fietsen een witte reflector en achter-
aan een afzonderlijk rode reflector hebben. In de 
pedalen moeten altijd gele of oranje reflectoren zijn
verwerkt.
Ook van opzij moet je zichtbaar zijn. Dat kan door
ofwel een reflecterende strook op beide fietsbanden;
ofwel moet elk wiel minstens twee gele of oranje reflec-
toren hebben met dubbel front. Dit wil zeggen: de fiets
moet aan beide zijden (reflecteren) zichtbaar zijn.

Fietscontroles
In oktober zullen alle fietsen van de schoolgaande jeugd
in Rijkevorsel gecontroleerd worden. Dit is een preven-
tieve actie. In de maand november zal de Lokale Politie
op de openbare weg controles verrichten. Zorg dat je
fiets in orde is zoniet kun je verplicht worden om 
verkeersklas te volgen of een fikse boete oplopen. 
Hou het veilig!

PS: Kinderen wiens fiets volledig in orde is, worden
beloond!

Om de verkeersveiligheid te waarborgen heeft de
politie in haar dagelijkse werking aandacht voor 
verschillende fenomenen. Lokale Politie Noorder -
kempen heeft dan ook als doelstelling de verkeers -
veiligheid binnen de zone te verhogen door het aantal
verkeersongevallen te verminderen en de (lichamelijke)
gevolgen van de ongevallen te doen afnemen. Om daar-
aan tegemoet te komen zijn verschillende initiatieven
uitgewerkt, welke gebundeld zijn in het ’actieplan 
verkeersveiligheid 2009-2012’.

Dat ’actieplan verkeersveiligheid’ voorziet in acties op
volgende domeinen:
- overdreven en onaangepaste snelheid
- alcohol en drugs in het verkeer
- zwaar vervoer
- zwakke weggebruikers
- gordeldracht, gsm,...
- verkeersinfrastructuur

Vorig jaar verscheen in het infoblad een artikel met de
top 10 van meest voorkomende inbreuken op de 
verkeerswetgeving. Dit jaar maken we een vergelijking
van de belangrijkste en meest voorkomende inbreuken
van 2009 met de gegevens van 2008.

Verkeersinbreuk 2008 2009 Rijkevorsel Rijkevorsel
2008 2009

Overdreven snelheid 5603 8062 949 2645
gsm-gebruik in de auto 575 758 128 170
Gordeldracht 1086 615 392 223
Vervallen keuringsbewijs 244 424 56 132
Alcoholintoxicatie 226 269 84 92
Verzekering niet in orde 135 35

Elk van deze zaken kan een heel belangrijke en grote
invloed hebben op het aantal en de ernst van ongeval-
len, en op die wijze ook op de verkeersveiligheid. Om
die reden is de verkeersdienst van de politie zo goed als
permanent belast met het toezicht op deze zaken en
wordt van de andere diensten binnen de politie ook 
verwacht dat ze aandacht hebben voor deze fenomenen.

Een gewaarschuwd man is er twee waard!
Een oplettend weggebruiker is veel veiliger voor zich-
zelf en voor anderen!

In het jaarverslag 2009 van de politiezone Noorder -
kempen lezen we dat Rijkevorsel het vorig jaar beter
deed in vergelijking met 2008, toch wat betreft het aan-
tal ongevallen en de ernst van de gevolgen. Nu 2010
meer dan halfweg is, wordt het tijd om de voorlopige
balans al eens op te maken.

De cijfers
Het staat letterlijk in het jaarverslag te lezen:
’Rijkevorsel doet het opvallend beter in 2009 als er ver-
geleken wordt met 2008. Het totale aantal ongevallen
daalt van 130 naar 104, waarbij ook de ongevallen met
zwaargewonden en doden gedaald zijn. Het aantal

ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID

VERKEERSONGEVALLEN
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ongevallen met lichtgewonden stijgt licht.’ Om echter
te kunnen vergelijken met de voorlopige cijfers van dit
jaar, moeten we ons enkel richten op de verkeers -
ongevallen van de eerste helft van beide jaren.

Ongevallen januari-juni 2009 2010
Totaal Stoffelijk 26 25

Licht 26 13
Zwaar 1 1
Dodelijk 0 1

Een blik op bovenstaande tabel zegt veel. Het totale
aantal ongevallen tijdens de eerste zes maanden van
2010 is beduidend lager dan diezelfde periode in 2009.
Deze daling van 53 ongevallen in 2009 naar 40 ongeval-
len in 2010 is voornamelijk het gevolg van een sterke
daling in het aantal ongevallen met lichtgewonden. Het
aantal vastgestelde ongevallen met stoffelijke schade
blijft nagenoeg gelijk en ook een gelijk aantal 
ongevallen met zwaargewonden tot gevolg.
Maar een vergelijking van de totalen zegt niet alles. Wat
een veel grotere impact heeft zijn dodelijke verkeers -
ongevallen. Deze wegen op onze samenleving veel
zwaarder door dan ongevallen met lichtgewonden. En
spijtig genoeg stellen wij vast dat er in de eerste helft
van 2010 toch ook één dodelijk ongeval plaatsvond op
het grondgebied van Rijkevorsel. Ondertussen weten
we dat er in augustus nog een tweede dodelijk ongeval
in Rijkevorsel en één in Hoogstraten gebeurde, waar-
door de teller voorlopig op drie komt te staan voor
2010. De politie betreurt dat heel erg en probeert alles
wat mogelijk is om dit te voorkomen.

Een gedetailleerder overzicht van deze ongevallen -
cijfers toont de vergelijking per maand.

Ongevallen 2009 2010
Januari Stoffelijk 6 6

Licht 2 0
Zwaar 1 0
Dodelijk 0 0

Februari Stoffelijk 3 1
Licht 2 2
Zwaar 0 0
Dodelijk 0 0

Maart Stoffelijk 4 7
Licht 4 2
Zwaar 0 1
Dodelijk 0 0

April Stoffelijk 3 3
Licht 8 3
Zwaar 0 0
Dodelijk 0 1

Mei Stoffelijk 6 4
Licht 3 3
Zwaar 0 0
Dodelijk 0 0

Juni Stoffelijk 4 4
Licht 7 3
Zwaar 0 0
Dodelijk 0 0

Wat doet de politie?
Verkeersongevallen zijn het gevolg van (een samenspel
tussen) verschillende oorzaken. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen drie grote groepen van
oorzaken: mens, voertuig en omgeving. Vaak spelen
echter meerdere factoren een rol: snelheid bijvoorbeeld
veroorzaakt vaak niet op zich een ongeval, maar speelt
bijvoorbeeld een rol in combinatie met weers -
omstandig heden, rijden onder invloed van alcohol en
de aanwezigheid van een scherpe bocht. Uit cijfers
blijkt dat falend menselijk gedrag een rol speelt in meer
dan negen op tien van de ongevallen.

Om die reden blijft de lokale politie Noorderkempen
zich sterk inzetten voor een verkeersveiligere samen -
leving. Dat doen ze door in te spelen op mogelijke oor-
zaken van verkeersongevallen én op factoren die de
ernst van de verwondingen kunnen beperken. Het is
dan ook omwille van de verkeersveiligheid van alle weg-
gebruikers dat er regelmatig snelheids- en alcohol -
controles worden gehouden (twee belangrijke factoren
bij ongevallen) en dat er gecontroleerd wordt op het
dragen van de veiligheidsgordel (de goedkoopste en
gemakkelijkste manier om de letselernst te beperken)
en het gebruik van de gsm tijdens het rijden (die voor
een veel te grote afleiding van de rijtaak zorgen). Ook
daarom verwacht de politie dat voertuigen geldig 
verzekerd en gekeurd zijn, zodat onnodige mankemen-
ten aan voertuigen vermeden worden. Ook controles op
het zwaar vervoer dienen voor een verhoging van de
verkeersveiligheid: door middel van tachograaf -
controles kunnen vermoeide chauffeurs uit het verkeer
gehouden worden.

Het is de taak van de politie om de weggebruikers te
beschermen tegen zichzelf en tegen andere weg -
gebruikers. Maar meer nog dan een taak van de politie
is het de verantwoordelijkheid van elke weggebruiker
om op een gepaste en veilige manier aan het verkeer
deel te nemen. 



32

PPOOLLIITTIIEE--BBRRAANNDDWWEEEERR

De Lokale Politie Noorderkempen gaat over
tot de aanwerving van

1 HALFTIJDS ADMINISTRATIEF
ASSISTENT - GESCO

vervangcontract
weddeschaal CC1 (min 21.209,29 euro 

tot max 33.652,69 euro aan huidige index)

Functiebeschrijving
Het betreft een vervangingscontract in het stelsel van de 
gesubsidieerde contractuelen. Geïnteresseerden kunnen navra-
gen bij VDAB of zij in aanmerking komen voor dit tewerkstellings -
programma. Het personeelslid wordt vanwege de politiezone
Noorderkempen gedetacheerd naar het Arrondissementeel
InformatieKruispunt (AIK)/Federale Politie/Turnhout.
Hier zal men:
- meewerken aan een optimale informatieverwerking op het

niveau AIK
- ondersteuning bieden aan partners (politiezones, FGP, CSD,

DAC,...) in specifieke materies en meewerken aan de uit-
bouw van klantgerichte projecten

- rekeninghoudend met de actuele ontwikkelingen 
(structureel en technisch) inzetbaar zijn in de ver schillende
domeinen van het AIK-takenpakket (vatting, fenomeen -
coördinatie, exploitatie, zachte info, secretariaat, infodesk)

Functieprofiel
Het gewenste profiel, de vereiste bijzondere bekwaam heden en
de selectiemodaliteiten kunnen opgevraagd worden bij de Lokale
Politie Noorderkempen, Lut Kustermans
Vrijheid 13-17, 2320 Hoogstraten, tel. 03/340.88.25
lut.kustermans@politie noorderkempen.be

Algemene toelatingsvoorwaarden
- over de nationaliteit beschikken van een land dat tot de EU

behoort
- de burgerlijke en politieke rechten genieten
- een blanco uittreksel uit het strafregister van minder dan drie

maanden oud
- mannelijke kandidaten dienen te voldoen aan de dienst-

plichtwetten
- over de lichamelijk geschiktheid beschikken die vereist is voor

het uitvoeren van de taken als hulpkracht
- ten minste 18 jaar oud zijn

Plaats van het werk
Arrondissementeel InformatieKruispunt van de Federale Politie,
Campus Blairon 300, 2300 Turnhout

Kandidaatstelling
Solliciteren doe je via een gewone brief met curriculum vitae en
de nodige bewijsstukken, gericht aan Lokale Politie Noorder -
kempen, Personeelsdienst, Vrijheid 13-17, 2320 Hoogstraten of
via e-mail naar lut.kustermans@politienoorderkempen.be.
Uiterste datum van kandidaatstelling is 8 oktober 2010.

Inlichtingen
Bijkomende inlichtingen kan je inwinnen op de personeelsdienst
van de Lokale Politie Noorderkempen, tel. 03/340.88.25.

Marc Snels Arnold Van Aperen
Korpschef Voorzitter Politiecollege

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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Als ouder, broer, zus of familie van een persoon met een
handicap heb je waarschijnlijk heel veel vragen en 
twijfels over de toekomst: Mijn zoon zal levenslang toe-
zicht nodig hebben. Wat als wij er niet meer zijn? Mijn
dochter is vrij zelfstandig, maar haar eigen budget
beheren lukt niet... Kan ik in mijn nalatenschap mijn
kind met een handicap bevoordelen? Wat is verlengde
minderjarigheid? 

Dit komt aan bod op twee infoavonden: 
Beschermings maatregelen (13 oktober): 
In ons land bestaan volgende maatregelen om personen
met een verstandelijke handicap te beschermen: 
'verlengde minderjarigheid' en 'voorlopige bewind -
voering'. Wat houden deze maatregelen in? Welke
gevolgen zijn hieraan verbonden? Hoe kun je dit aan-
vragen voor je kind? … Spreker: Dirk De Herdt 

Erfrecht (27 oktober):
Wat zijn de mogelijkheden om je erfenis te plannen als
je een kind met een handicap hebt? Wat zijn de 
consequenties van erfenissen voor (het inkomen van)
een persoon met een handicap? … 
Spreker: Dirk De Herdt 

Dirk De Herdt is advocaat en vertrouwd met de thema's
'Erfrecht' en 'Beschermingsmaatregelen'. Tijdens de
infoavonden voorzien we steeds veel ruimte voor je
vragen. 
Wanneer: Woensdag 13 en 27 oktober 2010 om 19u30
Waar: Zaal De Marc/kt, Markt 1, 2330 Merksplas
Kostprijs: 
- 3 euro per avond voor personen met een handicap

en hun familie die lid zijn van Gezin en
Handicap/KVG – 5 euro voor 2 avonden

- 7 euro per avond voor niet-leden – 12 euro voor 
2 avonden

- 20 euro voor professionelen (35 euro voor 2 
avonden), 15 euro indien ze een ouder vergezellen
(28 euro voor 2 avonden)

Inschrijven is verplicht. 
Dit kan telefonisch op tel.: 014/40.33.62 of per e-mail
op turnhout@kvg.be

MIJN KIND MET EEN HANDICAP 
EN DE TOEKOMST: BESCHERMINGS-
MAATREGELEN & ERFRECHT

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 21 OKTOBER 2010
- 20.00 UUR

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

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

Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel (Sint-Jozef)
Tel. 03 - 340 00 95
  Openingsuren Sint-Jozef :
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  dinsdag en donderdag        10.00 - 12.00 u

Gezin &
Handicap

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 5 OKTOBER 2010
RIJSTPAP EN KOFFIE 

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

2,50 EURO

Zoek je een job in eigen gemeente ?

Heb je een diploma als 

verpleegkundige of studeer je 

binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 

van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 

te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 

telefoonnummer 03/340.39.65
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De bestrijding van armoede en sociale uitsluiting is één
van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie (EU)
en haar lidstaten. Toen in maart 2000 het initiatief tot
de Lissabonstrategie werd genomen, verzocht de
Europese Raad de lidstaten en de Commissie om 
zodanige stappen te ondernemen dat de armoede in
2010 definitief zou zijn uitgebannen. 
Momenteel lopen in de Europese Unie 78 miljoen 
mensen het gevaar om tot armoede te vervallen. Een
gedeelte van de bevolking van alle lidstaten gaat gebukt
onder uitsluiting en achterstelling en heeft dikwijls
maar in beperkte mate toegang tot basisvoorzieningen.
Voorts zijn er aanwijzingen die erop duiden dat diepe
armoede steeds meer ernstige vormen aanneemt en dat
het aantal mensen dat in absolute armoede verkeert is 
toegenomen. Deze situatie is duidelijk in tegenspraak
met de belangrijkste gemeenschappelijke waarden van
de Europese Unie en moet met doortastende en over -
tuigende maatregelen bestreden worden. De open
coördinatiemethode (OCM) voor sociale bescherming
en sociale integratie - waartoe de Europese Raad van
Lissabon de eerste aanzet heeft gegeven - is een belang-
rijk hulpmiddel gebleken waarmee op EU-niveau aan de
lidstaten advies en ondersteuning kan worden geboden
bij hun streven naar een grotere sociale cohesie in
Europa. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en de inzet
van de relevante actoren zijn echter een cruciale 
voorwaarde om deze methode effectief te kunnen 
toepassen. In haar sociale agenda voor 2005-2010 heeft
de Commissie daarom een voorstel aangekondigd om
2010 uit te roepen tot het Europees Jaar van de 
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Tijdens
het voorzitterschap van België in de tweede helft van
2010, wordt dit thema volop in de aandacht geplaatst.
Deze logo’s symboliseren dit en de OCMW’s spelen een
cruciale rol in de bestrijding van de armoede en sociale
uitsluiting. In het najaar zullen over gans het land nog
vele activiteiten worden georganiseerd om “op Te
Komen Tegen Armoede”.
Het Europees project ’Samen Tegen Armoede. Ik Ook’
wil het taboe rond armoede bespreekbaar maken en
drempels verlagen en het publiek sensibiliseren voor de
gevolgen van het leven in kansarmoede. Tijdens deze
campagne roepen we ook alle inwoners van Rijkevorsel
op om hiervoor attent te zijn en niet te aarzelen contact

op te nemen met de Sociale Dienst van het OCMW,
wanneer zij of kennissen uit hun midden in deze 
situatie verkeren of erin dreigen terecht te komen.
Tevens lanceren wij een oproep aan de verenigingen en
de scholen van Rijkevorsel om dit via activiteiten in het
najaar onder de aandacht te brengen van hun leden.
Voor verdere info: Sociale Dienst OCMW-Rijkevorsel
03/340.39.65.

Otterstraat 116
2300 TURNHOUT
Tel : 014/44.26.72
Fax : 014/44.26.73

svkknk.coord@skynet.be

Zorgeloos verhuren in deze moeilijke tijden? Het kan!
Als Sociaal Verhuurkantoor huren wij woningen in op
de private huurmarkt om deze verder te verhuren aan
mensen die het moeilijk hebben op deze huurmarkt.
Wij bieden u de eigenaar een aantal diensten aan zoals
administratieve afhandelingen rond contract en plaats-
beschrijving, opvolging betalingen en gerechtelijke
stappen bij wanbetaling, begeleiding van de huurder
indien nodig… Daarnaast garanderen wij je een stipte
betaling van de huurprijs, ook indien de woning niet
verhuurd is. Het Sociaal verhuurkantoor bied je deze
diensten volkomen kosteloos aan in ruil voor een 
billijke huurprijs. Indien je interesse hebt, aarzel dan
niet om met ons contact op te nemen. Dit kan tijdens
de kantooruren telefonisch op het nummer
014/44.26.72 en per e-mail op svkknk.coord@skynet.be
Hopelijk worden wij je professionele partner bij de 
verhuring van je woning!

Sommige personen met een laag inkomen hebben
recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen
minder voor gezondheidszorg. Sinds 1 juli kunnen ook
langdurig werklozen en eenoudergezinnen die voldoen
aan de inkomensvoorwaarden, de verhoogde tegemoet-
koming aanvragen.

SOCIAAL VERHUURKANTOOR

VERHOOGDE TEGEMOETKOMING 
OOK VOOR LANGDURIG WERKLOZEN 
EN EENOUDERGEZINNEN

MEER INFORMATIE OVER HET EUROPEES
JAAR VAN DE BESTRIJDING VAN DE
ARMOEDE EN DE SOCIALE UITSLUITING
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Langdurig werklozen ouder dan 50 jaar konden reeds
de verhoogde tegemoetkoming krijgen. Sinds 1 juli is
deze leeftijdslimiet weggevallen. Elke werkloze die
minstens 12 maanden geen job heeft, kan voortaan de
verhoogde tegemoetkoming aanvragen. Ook eenouder-
gezinnen komen in aanmerking. Een eenoudergezin
bestaat uit één gerechtigde en de kinderen die bij deze
persoon ten laste staan. Dat is bijvoorbeeld een alleen-
staande moeder met twee kinderen ten laste. Er mag
geen andere persoon (vriend, grootouder, loontrekkend
kind,...) op hetzelfde adres wonen. Mensen die zich in
één van deze situaties bevinden en de verhoogde tege-
moetkoming reeds ontvangen of het Omnio-statuut
hebben, hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Grensbedrag
Om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming
mag het bruto belastbaar inkomen van het gezin het
vastgesteld grensbedrag niet overschrijden. Sinds 1
september is dat 15.364,99 euro, te verhogen met
2.844,47 euro per gezinslid. Wie de verhoogde
tegemoetkoming aanvraagt, moet een verklaring op
erewoord over de inkomsten van het gezin onder -
tekenen bij het ziekenfonds. Bij de verklaring moeten
alle bewijsstukken die op het inkomen slaan, worden
gevoegd. Dat zijn onder meer het meest recente aan-
slagbiljet van de personenbelasting, recente loon-
strookjes en/of betalingsbewijzen van werkloosheids-
uitkeringen en het laatste aanslagbiljet van het 
kadastraal inkomen. Wie feitelijk gescheiden is, moet
sinds 1 juli nog slechts zes in plaats van twaalf maanden
rekening houden met het inkomen van de ex-partner.
De verhoogde tegemoetkoming wordt 
toegekend aan de aanvrager, de echtgenoot of samen-
wonende partner en hun personen ten laste.
Aanvraag indienen bij je mutualiteit.

VERNIEUWING KORTINGSKAARTEN
Wil je goedkoop met het openbaar vervoer rijden: zowel
de Lijn als NMBS, maak dan gebruik van de korting
aangeboden door de gezinsbond. Je kunt je kortings-
kaart hernieuwen of een eerste maal aanvragen mits je
minstens 3 kinderen ten laste hebt of gehad hebt.
Kinderen tot en met 11 jaar kunnen een gratis bussypas
aanvragen bij de Lijn mits voorlegging van een kopie
van de kortingskaart en van hun geboortepas.
Gebruik uw kortingskaart bij de aankoop van een lijn-
kaart zo rijd je nog goedkoper!

Meebrengen
- gezinssamenstelling (te bekomen op het gemeente-

huis)
- lidkaart gezinsbond
- schoolbewijs voor kinderen ouder dan 18 jaar
- 6 euro
Indien je nog geen lid bent van de gezinsbond kan dit
ook in orde gebracht worden mits betaling van 35 euro
lidgeld per jaar.

KINDEROPPASDIENST
Wist je dat de gezinsbond beschikt over een eigen
kinder oppasdienst? Wil je hiervan gebruik maken kom
dan eens langs of geef een seintje. Deze dienst beschikt
over een 20-tal ervaren babysitters die graag eens op
jullie kindjes willen passen.

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen zowel de 
kortingskaarten als de kinderoppasdienst kun je terecht
bij Janssen-Michielsen Christine, Klaterstraat 6, 2310
Rijkevorsel, tel. 03/314.38.44.

GEZINSBOND HERINNERING !!

Tegen armoede voor welzijn!

Armoede en sociale uitsluiting is nog steeds een realiteit, 
ook bij ons. Op 17 oktober - de werelddag van verzet tegen armoede

- roepen wij daarom iedereen op om een signaal te geven tegen
armoede en voor welzijn. En dit door een geknoopt laken buiten te

hangen. Zo laat ook jij zien dat armoede een onrecht is!

Dit initiatief van Welzijnsschakels wordt ondersteund door
Welzijnsschakel Rijkevorsel.

Voor wie zich concreet wil inzetten tegen armoede
in Rijkevorsel: meer info bij

Greet Embrechts, Veldstraat 72, 03/314.76.06
Rita Van Hoof, Elzenweg 4, 03/311.55.35

Lisette Keysers, Banmolenweg 46, 03/314.66.90

R IJKEVORSEL

IJS- & PANNENKOEKENDAG
ZONDAG 17 OKTOBER

VAN 14.00 UUR TOT 18.00 UUR

in ’t Parochiecentrum - Dorp 21 - Rijkevorsel

Iedereen is van harte welkom !

Contactadres: Treza De Vrij
Vlimmersebaan 104, 2310 Rijkevorsel, tel. 03/312.25.16



36

DDIIVVEERRSSEENN

Dankzij de vele brengers en ophaalklanten wordt het
magazijn van de winkel in Meer steeds goed gevuld met
trendy en kwaliteitsvolle herbruikbare spullen. Om dit
allemaal in de winkel te kunnen verkopen, werd de
winkel ruimte wat klein. We wilden deze toffe spullen
niet zomaar opsparen in het magazijn, maar kozen
ervoor om meer en sneller spullen in de winkel te 
brengen. Vandaar beslisten we magazijnruimte om te
toveren tot winkelruimte.

Dit betekent dat je er in de winkel in Meer, bovenop de
bestaande 600 m2, 132 m2 aan winkelruimte bij krijgt.
In deze ruimte zullen grote en kleine meubelen, alsook
lattenbodems een plek krijgen.

Wij hopen je te mogen ontmoeten in de uitgebreide en
vernieuwde Kringwinkel in Meer!
Adres: Meerseweg 135, 2321 Meer
www.websweb.be

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

De organisatie is op zoek naar:
- eigenaars van zolders of kelders die schatten, 

vergeten kunstwerkjes, antieke of waardevolle voor-
werpen en curiosa verbergen;

- kunstenaars (professionele of amateurs) die bereid
zijn een werk ter beschikking te stellen aan de
Noord-Zuidwerking;

- voorwerpen die voor andere mensen nog van goud-
waarde kunnen zijn

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

Contacteer één van de volgende leden van het 11.11.11-
comité: 
- Rein Wilrycx, tel. 0475/58.33.77
- Lisette Keizers, tel. 03/314.66.90
- Lu Peeraer, tel. 0474/94.12.77

- Bert Heirman, tel. 03/314.98.20
- Wender Senesael, tel. 03/297.87.27

Alvast bedankt!

DE KRINGWINKEL IN MEER 
BREIDT UIT!

OPROEP

Oudercomité GLS De Wegwijzer 
presenteert in oktober haar tweede

PIZZA AAN TAFEL
grote (800 gram), versgemaakte pizza 

om thuis af te bakken

2 overheerlijke smaken : 
bolognese & hawaï

aan democratische prijs : 
6 euro per stuk

Bestellen tot 15 oktober a.s. bij :
- GLS De Wegwijzer, tel. 03/340.00.60
- Moni Lauryssen, tel. 03/309.42.39

Afhalen vrijdag 22 oktober 2010
tussen 15.45 uur en 18.30 uur in de refter van
GLS De Wegwijzer (ingang op de speelplaats)

Oudercomité De Wegwijzer dankt u voor het vertrouwen en de bestelling

BUON APPETITO

MTB 2310 

RIJKEVORSEL 

organiseert haar

8
ste

KOERS OP ROLLEN
Wanneer: vrijdag 15 oktober 2010 om 19.30 uur
Waar: zaal ’t Centrum in Rijkevorsel
Hoe: ploegen van 4 personen, verschillende disciplines (sprint,
afvalling, ploegenkoers,...) steeds met vliegende start

Extra: Hoge Snelheids Fiets - wie rijdt er meer dan 250 km/u?

Inlichtingen en inschrijvingen bij
Peter Lenaerts 03/314.14.64 
Paul Janssen 03/314.10.25
mtb2310@scarlet.be

Voorinschrijving verplicht omwille van organisatorische redenen
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Jaarlijks, op de tweede zondag van oktober, organiseert
Ziekenzorg CM de Nationale Ziekendag.

Deze Nationale Ziekendag roept op tot meer aandacht
voor de ruime groep van langdurige zieke en hulp -
behoevende mensen. Ziekte en zorgbehoevendheid
brengt tal van problemen met zich mee en leidt vaak tot
sociaal isolement.
In onze superactieve samenleving gaan we daar samen
te vaak aan voorbij. De Nationale Ziekendag is een
oproep aan iedereen om meer aandacht te hebben voor
chronische zieke mensen in de eigen buurt.

Dit jaar wijzen we op het belang van een zorgzame
buurt. Een warme buurt waar men aandacht heeft voor
elkaar is een buurt waar men zich goed voelt.
Zo een buurt vormt een noodzakelijke buffer tegen uit-
sluiting en vereenzaming.

Naar aanleiding van deze Nationale Ziekendag:
- verpakken de plaatselijke bakkers uw brood rond 10

oktober in een speciale zak van ziekenzorg.
- hangen wij op tal van plaatsen affiches op.

Bedoeling van deze affiches is te tonen dat zieken-
zorg bestaat én leeft, in de buurt actief is en zorgt
voor een ’zorgzame buurt’.

- organiseren wij, als plaatselijke ziekenzorgkern, een
uitstap naar Meersel-Dreef op donderdag 7 oktober
om 11.00 uur. Wij gaan met eigen vervoer en 
rekenen op de bereidwillige hulp van familie, buren
en vrienden. Inschrijven bij je ziekenbezoeker vóór
1 oktober a.u.b.

Wij hopen dat de nationale ziekendag ook jouw aan-
dacht krijgt!

Voor info: Ria Mertens, tel. 03/314.66.42.

Kom naar de jobbeurs op
zaterdag 23 oktober van
10.00 uur tot 17.00 uur.

Van 20 tot 28 oktober 2010
organiseert de VDAB
samen met een aantal
partners een Werkweek
met allerlei activiteiten
voor werkzoekenden,
werk nemers en werk -
gevers.
De jobbeurs is de plek voor
iedereen die op zoek is
naar een (andere) job in de
regio. Tientallen werk -
gevers uit jouw streek bie-
den honderden vacatures
aan. Je kunt tijdens de

beurs rechtstreeks bij deze bedrijven solliciteren.
Bovendien kun je bij de VDAB-consulenten terecht
voor advies en ondersteuning. Breng dus zeker je cv
mee!

Voor wie?
Iedereen die op zoek is naar (ander) werk

Wanneer?
Zaterdag 23 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur

Waar?
VDAB-competentiecentrum Wolfstee, Rietbroek 4,
2200 Herentals. De VDAB voorziet een gratis pendel-
dienst van het station van Herentals naar de jobbeurs.

Meer informatie?
Neem een kijkje op www.vdab.be/werkweek. Ga langs
bij je plaatselijke werkwinkel of VDAB-kantoor. Bel
0800/30.700 (elke werkdag van 8.00 uur tot 20.00 uur).

10 OKTOBER 2010: NATIONALE ZIEKENDAG
’ZORGZAME BUURT’

OP ZOEK NAAR EEN (NIEUWE) JOB?

Vogelkundige Kring ’De Havik’ organiseert

VOGELSHOW
16 & 17 OKTOBER 2010

Parochiezaal Sint-Jozef Rijkevorsel (Pastoor Lambrechtsstraat 2)

16 oktober : vogelshow vanaf 18.00 uur

17 oktober : vogelshow van 9.00 uur tot 22.00 uur

GRATIS INKOM !

ZONDAG 31 OKTOBER

COUNTRYDAY
POMPOENDAG
LANDELIJKE GILDE RIJKEVORSEL

Plaats: hallen van het appelbedrijf Bruneel-Cox,
Bolksedijk - aanvang 10.00 uur



38

DDIIVVEERRSSEENN

Ga mee op zoek 

naar de Schat van Rijkevorsel!

Vanaf 31 augustus kun je mee op zoek gaan 

naar de schat van Rijkevorsel!

Neem een kijkje op www.hetvraagteken2010.tk 

en kom te weten wat de schat van Rijkevorsel is!

Misschien ligt hij wel begraven

in je eigen achtertuin!

29 september t.e.m. 9 oktober feest-week van de Fairtrade

1 JAAR OXFAM WERELDWINKEL RIJKEVORSEL

RIJKEVORSEL WORDT FAIRTRADE-GEMEENTE!

Programma:
Tombola

Elke klant ontvangt deze week een deelnamebon voor de 
tombola. Trekking zaterdag 9 oktober in de winkel. Voor 3 
winnaars is er een mooie prijs.

Proefavond
voor horeca en bedrijven, vrije inloop van 16u tot 20u. Keuren
en proeven van tal van producten. Maandag 4 oktober in het
klooster (naast gemeentehuis)

Filmavond
in samenwerking met Open Doek en de bib -
liotheek: de film Zaïna, woensdag 6 oktober in
het klooster, aanvang 20u, allen welkom, de
inkom is gratis. Graag vooraf inschrijven: 
wernerpauwels@yahoo.com

FTG Label
officiële uitreiking Fairtrade Gemeente Label in de raadzaal, 
vrijdag 8 oktober van 19u tot 20u, gratis inkom voor belang -
stellenden, de Fairtradebus zal deze avond aanwezig zijn.

Feestavond
vrijdag 8 oktober 20u in de Singer: optreden van Yama Yama uit
Ghana, iedereen welkom, inkom 10 euro. Tickets vooraf te
kopen in de winkel of via de site van de Singer.

Wereldwinkeldag
zaterdag 9 oktober van 10u tot 17u in de winkel, Oostmalse -
steenweg 4. Voor elke klant een leuke attentie, proevertjes van
chocolade en wijn. Trekking van de tombola om 15u.

U bent van harte welkom!
Wij accepteren nu ook Rijkevorselse VVV-cadeaubonnen

Noteer alvast in uw agenda: extra open voor de feesten
zondagen 12 en 19 december van 11u tot 17u

Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 4
www.oww.be/rijkevorsel

(openingstijden : maandag 9.30-12.30u, woensdag en zaterdag 10-16u)

ZATERDAG 20 NOVEMBER
Op zaterdag 20 november organiseert De Brug ’Kooken eten
2010’. Bij dit exclusief kook- en eetevenement staan een 
10-tal hobbykoks paraat om bij hen thuis te koken voor een
aantal gasten.

INSCHRIJVEN VANAF 1 OKTOBER!

Vanaf 1 oktober kun je je inschrijven om als ’eter’ deel te
nemen aan Kookeneten. In totaal zijn er een 50-tal plaatsen
aan tafel bij de gastkoks. Snel zijn is dus de boodschap. De
deelnameprijs bedraagt 30 euro/persoon.

Wat krijg je daarvoor?
Een verrassend etentje all-in, bestaande uit:
ten huize van de gastkok: aperitief, voorgerecht, hoofdge-
recht (incl. dranken bij het eten)
in De Singer: dessertbuffet, koffie/thee

Begeleiding en/of vervoer (heen en terug) vanuit de Singer
naar de woning van de gastkok.

Inschrijven: via het Brugsecretariaat, p/a Varenvelden 4,
Rijkevorsel, tel. 03/314.33.10,debrug.rijkevorsel@telenet.be

ZIN OM TE KOKEN?

Misschien heb je wel zin om met Kookeneten te koken voor
4 of 6 gasten. Dat kan ook nog!
Interesse? Neem dan als de bliksem contact op met het
Brugsecretariaat!
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1 oktober              •    Schildersclub Artistic: Schilderen, Prinsenhof, van 13u tot 16u, iedereen welkom, gratis.
                                   Meer info: 0474/31.25.67.
                             •    De Singer vzw: Enkel gewapend met zijn liederen, boeken en gitaren speelt Luc De Vos een
                                   solo try-outconcert. De Singer, Bavelstraat 35, om 21u. Meer info en reservaties: www.desinger.be.
                          
6 oktober              •    De Singer vzw: Solo try-outconcert van Eva De Roovere. De Singer, Bavelstraat 35, om 20.30u.
                                   Meer info en reservaties: www.desinger.be.
                             •    Week van de Fairtrade: film Zaïna in het klooster, inkom gratis. 
                                   Inschrijven: wernerpauwels@yahoo.com. Meer info: zie rubriek Diversen.

8 oktober              •    Schildersclub Artistic: Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13u tot 16u, iedereen welkom, gratis.
                                   Meer info: 0474/31.25.67.
                             •    Week van de Fairtrade: optreden Ghanese groep ’Yama Yama’ in De Singer.
                                   Meer info: zie rubriek Diversen.

9 oktober              •    Week van de Fairtrade: Wereldwinkeldag. Meer info: zie rubriek Diversen.

10 oktober            •    Ziekenzorg CM: Nationale Ziekendag. Meer info: zie rubriek Diversen.

12 oktober            •    De Singer vzw: Gili leest voor uit zijn boek ’Iedereen Paranormaal’. De Singer, Bavelstraat 35
                                   om 20.30u. Meer info en reservaties: www.desinger.be.

15 oktober            •    Schildersclub Artistic: Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13u tot 16u, iedereen welkom, gratis.
                                   Meer info: 0474/31.25.67.
                             •    MTB Rijkevorsel: 8ste Koers op rollen, zaal ’t Centrum, aanvang 19.30u. 
                                   Info en inschrijvingen: 03/314.14.64 en 03/314.10.25, e-mail: mtb2310@scarlet.be
                                   Meer info: zie rubriek Diversen.
                             •    De Singer vzw: Concert The Bony King of Nowhere. De Singer, Bavelstraat 35 om 21u.
                                   Meer info en reservaties: www.desinger.be.

16 oktober            •    Dag van de Bibliotheekklant. Meer info: zie rubriek Diversen.
                             •    Vogelkundige Kring ’De Havik’: Vogelshow, Parochiezaal Sint-Jozef, vanaf 18u, inkom gratis.
                             •    Nacht van de Duisternis: Nachtwandeling in het duister en speuren naar sterren, vanaf 20u,
                                   Bezoekerscentrum De Klapekster te Wortel. Meer info: zie rubriek Milieu-Duurzaamheid.

17 oktober            •    KVG Rijkevorsel: IJs- en pannenkoekendag, van 14u tot 18u in ’t Parochiecentrum.
                                   Meer info: 03/312.25.16.
                             •    Welzijnsschakel Rijkevorsel: Werelddag van verzet tegen armoede.
                                   Meer info: zie rubriek Diversen.
                             •    Vogelkundige Kring ’De Havik’: Vogelshow, Parochiezaal Sint-Jozef, van 9u tot 22u, inkom gratis.

22 oktober            •    Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13u tot 16u, iedereen welkom,
                                   gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                             •    Bolk - Herdenking crash Halifax bommenwerper. Meer info: zie rubriek VVV.
                             •    De Singer vzw: Jazzconcert van de groep Octet Red. De Singer, Bavelstraat 35, om 20.30u.
                                   Meer info en reservaties: www.desinger.be.

23 oktober            •    Dag van de trage weg: Zaklampentocht: vertrek 18.30u en 19.30u aan de molen.
                                   Meer info en reservaties: zie rubriek Milieu-Duurzaamheid.

29 oktober            •    Schildersclub Artistic: Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13u tot 16u, iedereen welkom,
                                   gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

31 oktober            •    Heemkundige Kring: opendeur museum, Molenstraat 5, van 14u tot 17u.
                             •    Landelijke Gilde Rijkevorsel: Countryday - Pompoendag. Plaats: hallen van het appelbedrijf
                                   Bruneel-Cox, Bolksedijk. Aanvang 10u. 

Aankondigingen van activiteiten NOVEMBER 2010 moet je uiterlijk op 8 oktober 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

40


